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Voor mijn grootvader Ir. Willem Oltmans* en mijn grootmoeder Lucie
Eleonore Oltmans,** naar wie ik ben genoemd.

*
**

Bij zijn leven directeur Joanna-Semarang Spoorweg Maatschappij op Java.
Mijn grootmoeder was eerst gehuwd met Ir. H. van der Woude, medeoprichter van
het ACF (Kinine) concern, en nadien met Ilia Graaf Poslavsky uit het oude Rusland.
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Inleiding
De meeste serieuze reacties op de eerste twee delen van deze memoires waren steeds
verbazing en instemming over de openheid en eerlijkheid waarmee ik de eerste 32
jaar meedraaien in het leven heb beschreven. Memoires zijn nu eenmaal het verhaal
van een leven, inbegrepen details en bijzonderheden ervan. Omdat deze herinneringen
zijn gebaseerd op een minitieus bijgehouden dagboek ontstaat inderdaad een
beschrijving van ‘de kosmos’ van één enkel individu. Het gaat hier om een mens,
die naast een persoonlijk leven en vele intieme, soms homoseksuele contacten, ook
35 jaar lang journalist was, die internationaal opereerde.
Eerlijke memoires, zonder aanziens des persoons, maar waarbij toch waar het
anderen betreft een mate van discretie wordt toegepast, ontwikkelen zich als ‘a giant
screen in which the motions of personality may be viewed,’ schreef Paul Murray
Kendall.1. Misschien is dit nog meer mijn primaire doel, dan het beschrijven van de
geschiedenis van de epoque die ik beleefde.
Daarom zijn mijn notities een duidelijke mengelmoes van aspecten, gebaseerd op
een mozaïek van het werkelijke leven, soms verduidelijkt met koude of historische
feiten, soms met emotionele en diep doorleefde gebeurtenissen, die gedachten en
gevoelens van toen weergeven, omdat zij werkelijk hebben bestaan en werden
opgeschreven. John Updike drukte schrijven eens als volgt uit: ‘We writers are really
and basically servants of reality, aren't we?’2.
Sommigen, waaronder mijn oudste broer, Hendrik Alexander (64), merkten bij
het lezen van de beide eerste delen op: ‘Jij zet details in je boek, die ik nauwelijks
binnenskamers aan zou snijden.’ Een opmerking als deze komt voort uit het feit, dat
broer Hendrik de afgelopen veertig jaar in Kaapstad, Zuid-Afrika woonde en ik in
New-York. In Amerika voltrok zich over de afgelopen halve eeuw de zogenaamde
seksuele revolutie, waarbij nagenoeg alles kon en mocht. In extremis kan dit mede
hebben geleid tot het ontstaan van de epidemie AIDS. Ik heb er, aanvankelijk nog
getrouwd zijnde, midden in gezeten en zal er naar waarheid verslag van doen. Maar
deze nogal ingrijpende verschuiving van wat op het intieme vlak aanvankelijk niet
kon naar

1.
2.

‘The Art of Biography’, W.W. Norton & Company, New York (1965), pag. 6.
U.S. News & World Report, 20 okt. 1986, pag. 67.

Willem Oltmans, Memoires 1957-1959

8
wat de gewoonste zaak van de wereld zou worden, zoals dit vanuit de V.S. naar de
rest van de wereld is uitgewaaierd, bevrijdde ook de levensverhalen van mensen van
remmingen, van verouderde criteria en van veel valse schaamte. In het begin van
deze eeuw wilde een biograaf van president Warren Harding (1865-1923) brieven,
die de man aan een maîtresse had geschreven in zijn studie opnemen. Er diende een
proces om te worden gevoerd. De rechter bepaalde, dat tot 2014 deze stukken onder
tafel dienden te blijven.
T.S. Eliot heeft eens geschreven, dat ‘curiosity about the private life may be of
three kinds: the useful, the harmless and the impertinent.’ Hij vervolgde, ‘The line
between curiosity which is legitimate and that which is merely harmless, and that
which is vulgarly impertinent, can never be precisely drawn.’3. De vrouw van G.K.
Chesterton wilde bijvoorbeeld, dat deze schrijver haar uit zijn memoires zou
schrappen. Mevrouw Chesterton ging er blijkbaar vanuit, dat iedere mededeling over
een overigens harmonieus huwelijk impertinent zou zijn. Dat we bij het naderen van
de 21ste eeuw in een totaal andere wereld leven dan die der Victoriaanse stijl der
koningin van Groot-Brittannië en Ierland en keizerin van India begrijpt volgens
NRC-Handelsblad koningin Beatrix niet, die de herinneringen van haar vader, die
er zeven jaren aan werkte, als hoofd van het Huis van Oranje probeert tegen te
houden.4. Nieuwsgierigheid naar de levensloop van prins Bernhard, zoals hij die zelf
openbaar wenst te maken, is niet langer ‘impertinent’. Kennis te nemen van het leven
van een belangwekkende man uit het vaderlandse ‘circuit’, past in de moderne
ontwikkeling van de psycho-historie en het decoderen van de geschiedenis zoals
deze was.
Ik ga er dan ook bij het voortzetten van deze herinneringen van uit, dat het verslag
doen van mijn levenservaringen een nuttige bijdrage zal zijn tot het zich een oordeel
vormen over het geheel. Daarbij staat de groei van de persoonlijkheid centraal.
januari 1987.

3.
4.

‘Biography and Sexual Revolution’, The New York Times Book Review, Leon Edel, 24
nov. 1985.
NRC-Handelsblad, 27 febr. 1987.
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Den Haag
Mijn verblijf in Indonesië in 1956 en 1957 had mij er van overtuigd, niet
alléén dat de kwestie Nieuw-Guinea gezien de toenmalige
wereldverhoudingen een verloren zaak was, maar dat een uiteindelijke
overdracht van het voormalige Nederlands-Indische gebiedsdeel aan
Indonesië de sleutel inhield tot handhaving van de Nederlandse
aanwezigheid in zuidoost-Azië in het algemeen. In een wereld waarin
mensen steeds meer op elkaar zijn aangewezen vulden Nederlanders en
Indonesiërs elkaar perfect aan. ‘Whatever has happened and what is going
to happen, one thing is certain,’ schreef prof. dr. P.M. van Wulfften Palthe,
‘the bonds between Holland and Indonesia are indissoluble: never
Indonesians of Hollanders ought to feel like “aliens” in each other's
country.’5.
Er werkten in 1957 nog steeds 44.000 landgenoten in Republiek Indonesia.
Deze arbeid vertegenwoordigde een stuk ontwikkelingssamenwerking van
onschatbare waarde voor de opbouw van dit vijfde grootste land ter
wereld.6. Er dreigde een fatale confrontatie, die mijns inziens op een verdere
débacle moest uitlopen, zowel voor die landgenoten, die zich voorstelden
tot het einde van hun dagen in Indonesië te blijven, als voor toekomstige
generaties, die involge een politiek faillissement in zuidoost-Azië niet
zouden kunnen voortbouwen op het groots, dat zes, zeven, acht generaties
Nederlanders mede ter voorbereiding van hun toekomst in Indië hadden
verricht. Tenslotte hadden mijn voorouders vier en vijf generaties vóór
mij de beste jaren van hun leven in de grote Oost doorgebracht:7. Mijn
overgrootvader, Alexander Oltmans, had zijn Indische carrière beëindigd
als president Comité Nederlandse Indische Spoorwegen. Mijn moeders
vader, ir. H. van der Woude, was de uitvinder geweest van het
witte-kininetablet en was een chemische industrie begonnen die als het
ACF-concern nog altijd in Maarssen staat. Ik voelde me verplicht een
traditie voort te zetten, aangepast aan gewijzigde wereldverhoudingen en
een nieuwe politieke constellatie in zuidoost- Azië.
De Nederlandse reactie op het revolutionaire proces in de voor-

5.
6.
7.

‘Psychological aspects of the Indonesian problem’, E.J. Brill, Leiden (1949), pag. 57.
Qua bevolking komt Indonesië nà China, India, de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten.
Zie Oorsprong, Memoires 1925-1953, In de Toren (1985).
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malige koloniën was rampzalig. Engels schreef al in 1891: ‘Tradition is a
great retarding force, the “vis inertiae” of history.’ De dominee
Havelaar-(Multatuli)mentaliteit vierde ook nà 1945 nog altijd hoogtij in
het Haagse. De Nederlandse reactie op het Indonesische
dekolonisatieproces werd getekend door de onsportiviteit van slechte
verliezers en politieke kortzichtigheid. De voorsprong en brede goodwill,
die Nederland zich ondanks alles in Indonesië door de eeuwen heen had
opgebouwd, werd in luttele jaren praktisch geheel verspeeld in ruil voor
een illusionaire ‘mission civilicatrice’ in Papoea-land. Ik beschouwde het
na mijn verblijf van één jaar in Indonesië als mijn plicht om buiten iedere
publiciteit in Haagse bestuurskringen van mijn ervaringen te gaan getuigen.
Ik ondernam deze activiteit op eigen kosten.

21 september 1957 (dagboek)
Om 08:30 arriveerde ik in het K.L.M.-gebouw voor een gesprek met vice-president
Emile van Konijnenburg. Hij was de eerste, die ik meedeelde, dat ik het voor mogelijk
hield, dat Indonesië nà zeven jaren vergeefs debatteren met Nederland, ook in de
U.N.O., uiteindelijk over zou gaan tot het nemen van economische represailles. Het
leek hem beter, wanneer Djakarta zou toestemmen in een tussenoplossing en
waarnemers van de Verenigde Naties op Irian-Barat toelaten. Hij gaf echter toe, dat
een overgangsperiode van tien jaar, waarin men de Papoea's eerst Nederlands zou
leren om daarna ‘vrij’ te laten kiezen een vorm van intimidatie was.
Bij de Standard Vacuum Oil Company had ik vervolgens een gedetailleerd gesprek
met de heren Peekema en van Karnebeek.8. Ik waarschuwde hen, dat het kabinet
Djuanda economische maatregelen zou nemen tegen Nederland, wanneer Den Haag
over de Papoea's zou blijven zeuren. Zij hoorden dit gealarmeerd aan en adviseerden
me deze mening schriftelijk aan de regering mee te delen. ‘Daar hebben ze mij niet
voor nodig. Dit zullen ze zeker ook vernemen van Hagenaar, Pekelharing, Huydecoper
en anderen uit Djakarta,’ antwoordde ik. Peekema wilde details weten over Chaerul
Saleh, Ruslan Abdulgani en vooral ook over wat Mohammed Hatta had gezegd. Ik
maakte dus duidelijk, dat Hatta in de kwestie Nieuw-Guinea onverkort achter Sukarno
stond.
Dr. H.J. Roethof, Indonesië-redacteur van de N.R.C., bevestigde me andermaal
dat hij naar Djakarta wilde reizen,

8.

Jonkheer H.A. van Karnebeek behoorde tot de groep-Rijkens.
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en zei het te zullen waarderen, indien ik de financiering van zijn reis via de
groep-Rijkens zou helpen mogelijk maken.

24 september 1957
Vanmiddag sprak ik in diens woning te Wassenaar anderhalf uur met oud-premier
prof. dr. L.J.M. Beel. Misschien wel de meest schokkende uitspraak was voor mij
de volgende: ‘De tweede politionele actie in Indonesië was mijn beslissing, mijnheer
Oltmans,’ met de nadruk op ‘mijn’. ‘Deze beslissing was onvermijdelijk, zowel voor
ons, als voor Indonesië. Het werd de hoogste tijd, dat we de Indonesiërs discipline
bijbrachten. Het is dus gebeurd aan de hand van mijn advies aan Hare Majesteit de
Koningin en de regering.’
Wat tijdens de conversatie steeds weer opviel was de harde blik van prof. Beel.
Hij heeft gedurende ons gesprek hoogstens een glimlach laten zien. Hij trok
voortdurend zijn wenkbrauwen op. Ik ervoer die blik als wreed. Nà de totaal andere
sfeer van Indonesië was dit gepraat in Holland een schok voor me. Beel vervolgde:
‘Ik moest in naam der Koningin een aantal doodvonnissen van Japanners tekenen.
Ik heb in Indië een verantwoordelijkheid gedragen, welke zéér groot was. Toch sliep
ik geheel alléén in het Merdeka-paleis, waarschijnlijk in dezelfde kamer waar Sukarno
nu in slaapt. Ik reed geheel vrij rond in Djakarta, altijd in een open auto met slechts
één escorte-wagen voor en één achter.’
‘Nee, u moet beslist niets opschrijven, want dan spreek ik niet meer,’ aldus Beel.
‘Ja, ik heb een dagboek bijgehouden over bijvoorbeeld de vorming van mijn kabinet.
Ook over de periode in Indonesië. Eens zal ik dit gaan publiceren, maar nu is het te
vroeg, want teveel mensen, die er in voorkomen leven nog. Maar ik zal er voor zorg
dragen, dat deze notities later zullen worden gepubliceerd.9.
Ik draag Indonesië zeker een warm hart toe. Niemand heeft me in dat land ooit
gehinderd. Ik was trouwens voorstander van een vervroegde souvereiniteits-overdracht
van Indië. We liepen hier immers achter de feiten aan? Ik was er van overtuigd, dat
de onafhankelijkheid van Indonesië onvermijdelijk was,’ aldus Beel. ‘Hebt u Sukarno
ooit ontmoet?’ vroeg ik. ‘Nee,’ zei Beel, ‘die was toen in Djokjakarta, maar ik heb
ook nu nog veel banden met Indonesië en eigenlijk zou ik er heel graag nog eens
naar toe willen.’

9.

In 1985 is dr Ronald Gase bezig met het reconstrueren van de Beel archieven en paperassen.
Veel blijkt te zijn vernietigd op last van de heer Beel.
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Sprekende over de laksheid waarmee de Nederlandse politiek de onafhankelijkheid
van Indonesië tegemoet trad, merkte dr. Beel onder meer op: ‘Romme is een staatsman
tot in de toppen van zijn vingers. Hij is zeker één der voornaamste parlementariërs,
die we ooit hebben gehad, maar hij staat zichzelf wel eens in de weg. Het ontbreekt
hem aan werkelijk contact, en zeker is dat bij Indonesiërs de voorkeur bestond met
mij te spreken. Ik ben het met u eens, dat we hier in Den Haag dikwijls te traag
reageerden. Van Indonesische zijde respecteerde men juist mijn mening over een
vervroegde overdracht. Ik ben toen dus ook afgetreden, omdat ik in conflict kwam
met de regering over de zogenaamde Van Roijen-Roem-overeenkomst. Die hield
immers de erkenning van een eenheidsstaat in? Ik was overtuigd, dat we met die
overeenkomst onze beloften aan de federalisten en de deelstaten braken.’
Ook Beel bleek niet de mening toegedaan, zoals ik bepleitte, dat een overdracht
van Irian-Barat ‘vruchten zou afwerpen.’ ‘Economisch gezien zal Indonesië moeten
oppassen,’ meende hij. Hij zag de binnenlandse ontwikkelingen in Indonesië als
‘chaos’. ‘Trouwens, mijnheer Oltmans, ik heb me thans zelf geheel teruggetrokken.
Men moet tijdig de politiek verlaten. Het parlement heeft nieuwe ideeën en nieuwe
gezichten nodig. Het is natuurlijk ook beter op eigen initiatief te vertrekken, dan
weggefloten te worden.’
Ik dacht: ‘Arme Indonesiërs, die met deze kille, zakelijke, super roomse mijnheer
hebben moeten optrekken. De man stoot totaal af.’
Die middag telefoneerde ik met een dame uit de C.H.U., freule Wttewaal van
Stoetwegen. Ik dacht haar adres uit het telefoonboek te hebben overgenomen en
verifieerde dit met haar. ‘Dat is helemaal verkeerd,’ zei ze, ‘dat is het adres van een
nicht, die we niet meer zien, want zij heeft allemaal stoute dingen gedaan.’ Ik voelde
me weer helemaal terug in Holland.

25 september 1957
Bij afwezigheid van hoofdredacteur Van Wijk sprak ik vanmorgen met de
Indonesië-redacteur van Het Vaderland, collega De Rot. Hij begon met te vragen,
of ik thans voor de Indonesische permanente vertegenwoordiging bij de U.N.O.
werkte. Ik viel ongeveer van mijn stoel, maar dàt gerucht deed blijkbaar de ronde.
Ook vond hij, dat ik in mijn Nieuw-Guinea-artikelen meer tact en minder felheid
had moeten aanwenden. ‘Ik verzeker je, de hoogste kringen in Den Haag willen nu
van Nieuw-Guinea af. Ze zien dat het kwatsch is, maar ze
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weten niet hoe.’ Oud-minister van Koloniën, prof. dr. J.H.A. Logemann had hem
gezegd: ‘We moeten het Nederlandse volk rijp maken om met Sukarno te gaan praten.
Maar wanneer Sukarno een pop was achter die tafel en ik had hier een touwtje en
zou er aan trekken, dan zou ik bij het boven de tafel komen van de kop al verloren
zijn.’ Konklusie van De Rot: ‘Welke Haagse politicus durft de kat de bel aan te
binden?’10.
Voor mij was collega De Rot de eerste, die over de drie ton van Mevrouw Mieke
Bouma sprak, die dus de advocate van Jungschlaeger was geweest. Zelfs prof.
Gerbrandy had gedacht, dat zij 50.000 gulden voor haar bemoeiingen zou vragen.
De heer Bouman had tegen Het Vaderland gezegd: ‘Mijn vrouw wil geen geld en
onderscheidingen voor wat zij heeft gedaan.’ Maar toen de Universiteit van Groningen
hoorde, dat zij drie ton van de regering had gevraagd, probeerde men de aanbieding
van een ere-doctoraat terug te draaien, maar daar was het te laat voor.
Om 11:15 ontmoette ik het eerste-kamerlid, ir. Hein Vos (P.v.d.A.). ‘We hebben
hier in Den Haag eigenlijk geen helder beeld meer over de werkelijke situatie in
Indonesië,’ aldus Vos. ‘Het valt me echter op, dat President Sukarno zich schijnbaar
voortdurend met de kwestie Nieuw-Guinea bemoeit. Dat behoort hij niet te doen.
Dat is niet zijn functie. Sukarno moet geen onderhandelaar zijn. Ik sta persoonlijk
met open ogen en de meeste sympathie tegenover Indonesië. Maar wie is in dat land
nog de baas? Zijn het de militairen? Wie? Waarom zijn er opstandige gouverneurs?
Waarom gaan er kranten dicht of worden journalisten opgesloten? Djakarta lijkt geen
bestuurskracht meer te hebben. Hoe staat het met het opdringende communisme?
Wordt dat tenminste teruggedrongen? Ik moet u zeggen, dat ik meer vertrouwen heb
in Mohammed Hatta en Sutan Sjahrir met hun constructieve en moderne opvattingen.
Ik sympathiseerde eigenlijk al met Sukarno sedert 1926, al was het maar uit
tegenwaardering van Hendrik Colijn. Maar naar mijn mening is deze Sukarno nu
toch, minstens gedeeltelijk, op de verkeerde weg. Hij zou de steun van het hele
Westen krijgen, ook van de V.S., Frankrijk en Engeland, wanneer hij er in zou slagen
eigen zaken op poten te zetten.’
Hier viel ik hem in de rede en wees er op, dat Indonesië in 1940 op een bevolking
van tientallen miljoenen mensen over slechts 637 Indonesiërs met een universitaire
opleiding beschikte,

10.

Is er enig verschil met de situatie inzake Suriname in 1987?
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waarvan de meesten nog artsen waren ook.11. In totaal beëindigden in 1940 37
Indonesiërs hun universitaire studie. Waarmee ik wilde zeggen, dat het eerste-kamerlid
er misschien verstandig aan zou doen ook de tekortkomingen van het kolonialisme
en de gevolgen van het imperialisme in zijn socialistische benadering van het pas
herboren Indonesië te betrekken. ‘Eerst moet Djakarta bewijzen, dat zij over een
regering beschikt, die verantwoordelijk optreedt,’ herhaalde ir. Vos. ‘Met een stabiele
regering zal Indonesië de goodwill van Nederland winnen om Nieuw-Guinea te
krijgen. Dan is een overdracht immers niet meer te keren? Indonesië is zelf de slechtste
advocaat voor wie Indonesië zou willen verdedigen. Zij moeten in Djakarta een
regering vormen, die het waard is en waarin men het benodigde vertrouwen heeft
om de kwestie in der minne te regelen. Het Parool heeft immers al geschreven over
een mandaat-mogelijkheid via de U.N.O.? Maar voor het huidige Indonesië is het
kennelijk alles of niets. Praten is in Indonesië nog altijd belangrijker dan doen. Wij
willen best praten. Maar op deze manier kàn er niets uit komen.’
Tenslotte vroeg ik ir. Vos naar zijn mening over het Adres aan de Staten-Generaal,
dat ik samen met prof. mr. dr. P.N. Drost in februari 1957, medeondertekend door
honderden Nederlanders in Indonesië, naar Den Haag had gezonden en waarin om
een overdracht van Nieuw-Guinea aan Indonesië werd gevraagd. ‘Wij waren met
handen en voeten gebonden, want we moesten met de communisten in het parlement
rekening houden, die uit jullie Adres politieke munt zouden hebben kunnen slaan.
Bovendien zouden mensen in Indonesië er last mee hebben kunnen krijgen, wanneer
ze niet tekenden en daarbij behoefden we slechts aan Hongarije of Polen te denken!’,
aldus ir. Vos. Deze laatste vergelijking grensde aan het absurde.
In de middag bezocht ik freule Wttewaal van Stoetwegen. ‘Nederland heeft
inderdaad psychologisch de souvereiniteitsoverdracht van Indië niet verwerkt. Zoals
u weet was ik Nederlands gedelegeerde naar de Algemene-Vergadering van de U.N.O.
in New York. De Indonesiërs deden daar lelijk tegen ons maar au fond hadden ze
gelijk. Ik herinner me, dat een ander lid van de Nederlandse delegatie zéér luid een
opmerking maakte, die hoorbaar was voor de Indonesiërs, die slechts een paar rijen
van ons verwijderd zaten. Een afgevaar-

11.

Prof. George McTurnan Kahin, ‘Nationalism and Revolution in Indonesia’, Cornell University
(1952), pag. 31v.
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digde van Ceylon besteeg het spreekgestoelte en het Nederlandse delegatielid zei
luid hoorbaar: “Weer zo'n apenland.” Later mocht ik van minister Luns niet meer
mee naar New York, want hij wist, dat ook ik hem dóór had.’
Ik vroeg haar: ‘Maar waarom heeft u dan met uw inzichten niet tegen Luns
teruggeknokt?’ ‘Ach mijnheer Oltmans,’ zei de freule, ‘een mijnheer in Zeeland vlast
op mijn kamerzetel. Dit soort mensen gaat absoluut over lijken. Wanneer ik thans
op de bres zou gaan staan voor een oplossing inzake Nieuw-Guinea zouden ze me
uit de partij smijten. Ik zou op die manier niets bereiken. Sub rosa kan ik veel meer
doen. Ze hebben indertijd al geprobeerd de heer Tilanus en mij te wippen vanwege
onze Indonesië-houding. De haat tegen Sukarno zit zéér diep in dit land. De heer
Vorrink (P.v.d.A.) wilde vijftien jaar over de souvereiniteitsoverdracht doen. Wat
we eigenlijk hebben gedaan is Nieuw-Guinea als troostprijs voor onszelf aan de
Indonesiërs onthouden. Dàt kan natuurlijk helemaal niet.’
Zij vervolgde: ‘Wat hebben we in driehonderd jaar in Indië gedaan? De hap was
gewoon te groot voor ons. Mijn eigen grootvader is indertijd in Atjeh gesneuveld.
Ik ben zelf van christelijke huize, maar we zullen moeten toegeven, dat het
zendingswerk in Indië tot 1940 veel te wensen heeft overgelaten. De hele
souvereiniteitsoverdracht is eigenlijk volkomen contre coeur gegaan. Ik bedoel niet
alléén bij mensen als oudminister Ch.J.I.M. Welter (K.V.P.) of prof. Sjoerd Gerbrandy
(A.R.). Maar de stemming in Nederland over de hele linie, bij het brede publiek, is
eigenlijk nog steeds tègen het overgeven van de macht aan Sukarno. En de
tègen-stemmers van toen zeggen nu bij alle gebeurtenissen in dat land: “Zie je wel.”
En weet u, dat de heer Welter mij persoonlijk heeft toegegeven, dat indien Indonesië
de kwestie Nieuw-Guinea voor het Internationale Hof van Justitie zou brengen
Nederland het niet zou halen. Het is simpel: waarom hebben we Celebes wél aan
Indonesië overgedragen en Nieuw-Guinea niet? Maar wat bij Welter natuurlijk
persoonlijk hoog zit was dat zijn zoon door de Jappen werd vermoord en Sukarno
juist met diezelfde Japanners in zee ging, zij het dan om de vrijheid van Indonesië
te helpen verhaasten. Ik weet dit eigenlijk pas, nadat Welter en ik samen een
auto-ongeluk in Zweden hebben gehad. Nadien is hij vertrouwelijk met me geworden.
Nu ken ik zijn werkelijke mening.
In London ben ik vorige week tijdens een inter-parlementaire bijeenkomst naar
een vrouwelijk lid van de Indonesische delegatie gestapt. Ik heb er toen uitdrukking
aan gegeven hoe
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jammer ik het vond, dat er geen contact meer was tussen Indonesiërs en Nederlanders
bij deze bijeenkomsten. Ik sprak natuurlijk Engels tegen die mevrouw, omdat
Indonesiërs geen Nederlands meer spreken. Maar we hadden een uitstekend gesprek.
Later, toen die dame het woord voerde ontstond er een klein incident, omdat iemand
op de tribune “Ambon!” riep. Daarna ging ook de heer Reehorst met haar spreken.
Later heeft zelfs Welter dit gedaan, maar dat was ook omdat ze er snoezig uitzag.
De heer Welter is natuurlijk langzamerhand een beetje seniel. Hij is altijd een
vrouwenjager geweest.’
Op dat moment ging de telefoon. Een psychiater en een juffrouw wilden komen
om met de freule te spreken over het onderwerp ‘Film en jeugd’. Haar commentaar:
‘Je moet altijd beleefd blijven, want deze mensen denken al gauw dat je macht hebt.’
We hervatten ons gesprek. ‘Kapitein Westerling is ook zo'n mijnheer. Hij is er al
verscheiden malen met vrouwen vandoor gegaan op de kas van de inzameling voor
Ambon. U moet ook beslist naar generaal Calmeijer gaan met zijn vereniging “Door
de eeuwen trouw”. Ook moet u mevrouw Fortanier-de Wit (V.V.D.) bezoeken en de
heer Van de Wetering (V.V.D.). Maar zegt u hun vooral niet, dat u al bij mij bent
geweest.’
‘En Frans Goedhart (P.v.d.A.)?’, vroeg ik haar. ‘Die man is hysterisch. Hij is eerst
naar Sukarno in Djokjakarta gegaan en zat bij hem op schoot en later is hij
terugkomend in Nederland helemaal omgeslagen en een gedeelte van de P.v.d.A. is
hem hierin gevolgd. Nederlanders en hun zelfgenoegzaamheid!’ Daarop stond de
freule op en gaf me uit haar boekenkast een exemplaar cadeau van Goedharts boekje
‘Een revolutie op drift’. Het was het exemplaar door de auteur aan de freule
opgedragen. Zij gaf me eveneens de op 9 maart 1955 door Goedhart, alias Pieter 't
Hoen geschreven Open Brief aan Sukarno, zoals deze in Het Parool was verschenen.
Ik was niet bekend met de rol van Goedhart, die eerst als journalist president Sukarno
als vriend had benaderd, om zich later met ongekende felheid tegen hem te keren.
Een wonder, dat Sukarno één jaar later toch weer met mij, een andere Nederlander,
in Pompeï praatte en ons dus niet over één kam schoor.
Ik vertelde de freule over mijn proces tegen De Telegraaf om de leugens
gerectificeerd te krijgen. ‘Dat had u nooit moeten doen. Dat is niet verstandig. In die
zaak van de voogdij over de dochter van oud-minister L.A. Donker drukte prof.
Romme me juist op het hart: “Niets doen, helemaal niets doen.” Maar toen H.A.
Lunshof een smerig stuk over onze Koningin
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schreef, heb ik hem fel aangevallen. Want mijn Koningin gaat me boven alles.’
Tenslotte vroeg ik haar mening over de Nieuwsbrief van de heer Fabius, die particulier
in Den Haag circuleerde. ‘Mijnheer Fabius is de nette onderwereld,’ aldus dit C.H.U.
kamer-lid.

26 september 1957
Bezoek aan de V.V.D.'er F.H. van de Wetering. Junkvrouwe Wttewaal van Stoetwegen
had zijn partijgenoot Cornelissen omschreven als: ‘Natuurlijk is hij een kruidenier.’
Ik vroeg me af wat me hier stond te wachten. Hij begon met me een serie foto's te
laten zien van parlementaire reizen naar Nieuw-Guinea en Suriname. Hij was ‘dus’
een expert. Wijzend op peniskoker-dragende Papoea's, zei hij: ‘En u wilt deze mensen
overdragen aan Indonesië?’ Ik antwoordde, dat ik de vorige maand de eilanden
Ternate, Tidore en een aantal mensen in Indonesië had ontmoet en dat gelaatstrekken
in die gebieden ongetwijfeld meer overeenkomst vertoonden met Sukarno dan met
Hare Majesteit, Drees of Luns. ‘De Papoea's zijn in wezen zéér intelligent,’ aldus de
heer Van de Wetering. ‘Wij hebben daar reeds van alles opgebouwd. Ook dr. Margaret
Mead heeft immers geschreven: “Breng de koppensnellers naar de fabriek, dat kan!”
Wat kan Sukarno Irian-Barat schelen? Wat moet Indonesië met dat gebiedsdeel
beginnen? Wanneer we over kolonialisme willen spreken, dan zijn het Amerikanen
met hun dollars!’
Ik ging tegen hem in. Zou het voortgezette bewind van Den Haag in Biak dan geen
kolonialisme zijn? Hier ontweek hij een direct antwoord en zei, dat er grote fouten
waren gemaakt door Nederland in 1948. ‘Eigenlijk bestond op de Ronde Tafel
Conferentie niet de geringste belangstelling voor Nieuw-Guinea,’ aldus Van de
Wetering. ‘Dr. Albert Plesman heeft al in 1927 voorgesteld om Nieuw-Guinea van
Indië af te scheiden. Dat Irian-Barat een twistpunt is geworden danken we aan de
communisten. Sukarno heeft nu die strijd tot de zijne gemaakt.’
Hierop bracht ik naar voren dat ook dr. Mohammed Hatta zich door Den Haag in
de luren gelegd voelde inzake het afscheiden van de Papoea's uit de Indische boedel.
‘Dr. Hatta mag ik erg graag,’ zei de heer Van de Wetering. ‘In Hatta heb ik groot
vertrouwen. Vergeet u niet dat ik zelf dertig jaar in Indië gewoond heb en dat land
pas in 1947 heb verlaten. Indonesië streeft naar het verwijderen van de laatste
Nederlandse machtsinvloed in zuidoost-Azië door ons uit Nieuw-Guinea
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weg te werken. Daarna komen de Nederlandse bedrijven in Indonesië.’
‘Of er vóór,’ zei ik. Hij vroeg wat ik bedoelde en was zichtbaar geschrokken.
‘Heeft u er wel eens aan gedacht,’ vervolgde ik, ‘dat de Nederlanders lang vóór de
overdracht van Irian-Barat uit Indonesië worden gesmeten?’ Dat bracht hem in
verwarring. ‘Mohammed Hatta toonde op de Ronde Tafel Conferentie niet de geringste
belangstelling voor Nieuw-Guinea.’ Hier riposteerde ik uitvoerig, gebruik makend
van Hatta's eigen woorden tegen mij. ‘Ik geef toe,’ aldus Van de Wetering, ‘de
Nederlandse regering heeft de kwestie Nieuw-Guinea lelijk gespeeld, ook ten aanzien
van de Kamer. Minister D.U. Stikker (V.V.D.) heeft eigenlijk de misselijke rol van
de industrieel ingenomen, gemotiveerd door het nare, immorele standpunt van “big
business” gebaseerd op de redenering van lever de Papoea's dan maar uit aan
Indonesië, we hebben teveel commerciële belangen in Indonesië. Het zwaaien met
een telegram in het parlement minuten voor een kardinale stemming was het soort
trucjes dat Stikker hanteerde. Niet zakenmensen moeten zich met de kwestie Indonesië
bemoeien, maar vrije parlementariërs. Zoals Mohammed Rum indertijd overeen
kwam had inderdaad een parlementaire missie naar Indonesië moeten reizen.’ En hij
opende weer het foto-boek en liet ditmaal opnamen zien van een reis naar de Antillen,
om te onderstrepen hoe prima de contacten van parlementariërs met de Antillianen
waren geweest. ‘Mensen met geldelijke belangen in Indonesië moeten zich niet met
Nieuw-Guinea bemoeien. De jongens van de handel opereren toch op een geheel
andere “level” dan wij parlementariërs.’
Op mijn vraag wat hij van de rol van Frans Goedhart dacht, antwoordde hij: ‘Die
man heeft zich volkomen vergaloppeerd. Nà de gast te zijn geweest van Sukarno
heeft hij hem later op een misselijke wijze beklad. Wanneer ik Indonesiër was, zou
ik die man nooit meer willen zien. De allergrootste moeilijkheid met Nieuw-Guinea
en de verhouding met Indonesië in Den Haag is, dat niemand meer zijn gezicht wil
verliezen.’
Hij vroeg ook wat er precies was gebeurd met het Garuda I bataljon bij de UNO
in Egypte. Ik lichtte hem en détail in. Hij stelde voortdurend vragen. Dit onderwerp
scheen hem zéér te boeien.12.

12.
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Ik wist dat Emile van Konijnenburg in contact stond met oudpremier prof.
W. Schermerhorn en dat de groep-Rijkens hem had aangemoedigd naar
Djakarta te gaan en een gesprek met Sukarno te hebben. Hij deed dit ook.
Onmiddellijk publiceerde Pasquino (Johan Luger) in De Telegraaf een
kolom ‘Mörder unter uns.’ Ook de oude koe van het onthoofden van
landverraders, ditmaal dus professor Schermerhorn, werd er opnieuw bij
gehaald. Sukarno was volgens Pasquino ‘een vijand van Nederland’. Ik
voelde een mateloze onmacht tegen dit onware en schofterige geschrjf,
waar De Telegraaf, inspelend op een misleide publieke opinie, steeds maar
weer furore mee maakte. Ik wist immers hoe anders de werkelijkheid was.

28 september 1957 (dagboek)
Bezoek aan de heer N.J.C.M. Kappeyne van Coppello van de vereniging ‘Door de
eeuwen trouw’, die me ontving samen met een jonge man, baron Collot d'Escury.
Kappeyne: ‘Mijnheer Oltmans, wat denkt u, dat er met de 15.000 Ambonnezen
in Nederland moet gebeuren? Er wordt op Ceram immers al zeven jaren tegen Sukarno
gevochten? Dat gebied heeft nimmer bij Indonesië behoord. Integendeel,
Oost-Indonesië riep de vrije republiek, de R.M.S., uit. Wat Sukarno daar heeft gedaan
is je reinste agressie. De Molukken zijn eenvoudig door Djakarta bezet. Ik vecht dus
reeds elf jaren in de Verenigde Naties voor zelfbeschikkingsrecht voor volkeren.
Half februari 1950, zes weken nà de souvereiniteitsoverdracht sloeg Sukarno de
federale gedachte voor Indonesië permanent de bodem in.’ Ik antwoordde: ‘U slaat
gemakshalve over, dat kapitein Westerling eind januari 1950 een staatsgreep wilde
uitvoeren ten behoeve van het vestigen van een federale Republiek en een nieuwe
slachtpartij aanrichtte bij zijn aanval op Bandung.’
‘Volkenrechtelijk hebben de Molukken zich altijd zelfstandig gevoeld. Indonesië
werd in mei 1951 een militaire Republiek13., die optornde tegen de rechtmatige wensen
van de deelstaten. De R.M.S. is immers juridisch gemachtigd om zelfstandig te zijn?
Zij hadden zich slechts voorlopig aangesloten bij de deelstaat Oost-Indonesië. In de
U.N.O. is in 1952 omstandig en plechtig verklaard, dat “all peoples have the
inalienable right to self-determination”. Onlangs werden het koninkrijk Marokko en
de Republiek Tunesië tot de U.N.O. toegelaten, waarom Ceram niet? Wanneer deze
deelstaten via

13.
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het zelfbeschikkingsrecht zich aansloten bij de Republiek Indonesië, waarom niet?’,
aldus de heer Kappeyne.
Ik bracht naar voren, dat ik van mening was, dat Nederlanders zich nà 29 december
1949 niet meer met interne zaken van de Republiek Indonesië dienden bezig te
houden. ‘Maar mijnheer Oltmans,’ aldus Kappeyne, ‘de heer Somukil leidt het verzet
op Ceram persoonlijk! Laatst zei de heer Caron nog tegen mij, hij is nu 75 jaar en
de oud-gouverneur van Celebes en grootmeester der Vrijmetselaars: “Wij
Nederlanders hebben in 300 jaar nooit kans gezien om Ceram te pacificeren, dat lukt
Sukarno nooit!” Ik heb mij altijd levendig voor de verhouding Nedeland-Indonesië
geïnteresseerd. Ik beschouw dit niet als inmenging. Kent u de heer Roger Baldwin
in de U.N.O., die zich met mensenrechtenkwesties bezig houdt?’ Ik antwoordde, dat
ik Baldwin uitvoerig in New York had gesproken. ‘En de heer Adriaan Pelt: hij komt
dit weekeinde bij me logeren?’ Die kende ik niet. ‘Ziet u,’ vervolgde Kappeyne,
‘toen ik laatst in de V.S. was en met mevrouw Franklin Delano Roosevelt de lunch
op Hyde Park gebruikte was daar een Amerikaanse professor bij aanwezig, die
informeerde naar de situatie van de R.M.S. Ook hij was het er roerend mee eens, dat
de R.M.S. recht had op zelfbeschikking. Laatst vroeg een mevrouw, prof. Van der
Molen van de Vrije Universiteit, wat ik zou doen, indien Friesland het recht van
zelfbeschikking zou opeisen? En het kamerlid Joekes heeft me gevraagd: “Moet je
bij Indonesië niet aan een economisch geheel denken?” Ik weet wel, dat er andere
meningen zijn, die u dus ook verkondigt, maar voor mij staat het recht van
zelfbeschikking bovenaan.’ Bij het afscheid nemen vroeg hij me nog eens terug te
komen.14.
Vanmiddag bezocht ik de burgemeester van Lisse, mr. Th.M.J. de Graaf, een
voorman in de K.V.P. Hij was vóór de oorlog een tiental jaren in Indonesië geweest,
was in 1948 in de Tweede Kamer gekomen om voor de K.V.P. de Indonesische
problemen te gaan behartigen. In 1953 had hij opnieuw een kort bezoek aan dàt land
gebracht. De heer De Graaf was inderdaad de eerste Nederlandse politicus die ik
sprak, die onomwonden toegaf: ‘We moeten Indonesië niet meer beschouwen als
een bijzondere Nederlandse aangelegenheid maar als een buitenlandse mogendheid
en in groter verband zien tussen Oost en West. We hebben dringend behoefte aan

14.
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nieuwe gezichten. We moeten afstappen van figuren, die voormalige Uniezaken,
Overzeese gebiedsdelen behandelden en de personificatie zijn gebleven van het
voormalige Nederlandse kolonialisme. De bijzondere aspecten van Indonesië moet
men niet teveel reliëf meer geven en in verband met Nederland brengen. We menen
nog teveel, dat we er recht op zouden hebben ons met Indonesië te bemoeien of een
oordeel uit te spreken over wat er in dat land gebeurt. We moeten streven naar een
verhouding, zoals met ieder ander souverein land. Oude banden van trouw ophalen,
zoals Gerbrandy op de kwestie van de Molukken blijft tamboereren, dat is een drama.
Daar zou helemaal niet meer over gesproken moeten worden in de Kamer. We moeten
het zelfbeschikkingsrecht voor de Molukken niet verabsoluteren. De vraag is: “Kunnen
de Zuid-Molukken alléén bestaan?” Het antwoord is: “Neen, natuurlijk!”’
De heer De Graaf bevestigde Hatta's woorden omtrent Irian-Barat tegen mij:
‘Mohammed Hatta heeft tijdens de Ronde Tafel Conferentie ook tegen mij gezegd:
“nu blijft alléén de kwestie Irian-Barat nog staan.” De Indonesiërs waren zelf ook
niet in Nieuw-Guinea geïnteresseerd, Maar ik begrijp best, dat zij toen dachten, dat
wij Irian-Barat nà één jaar zouden afgeven, want ik heb hen dit zelf ook doen geloven.
Wat ik u hier thans vertel is absoluut zéér vertrouwelijk. Oud-minister E.M.J.A.
Sassen, in 1948 minister van Overzeese Gebiedsdelen in het kabinet Drees, wilde
een soort chantage organiseren met de Verenigde Staten, op basis van: wanneer
Nederland de vrije hand in Indonesië zou krijgen, zouden wij Nieuw-Guinea
abandonneren. Romme wilde zelfs het kabinet hierover laten vallen. Het was
kinderachtig, dat we toen later de Van Roijen-Rum-overeenkomst niet ruiterlijk
hebben aanvaard. “Mijn theorie is altijd geweest, in 1946 al: wil Indonesië de vrijheid;
natuurlijk. Maar laat men in Indonesië dan ook niet vergeten, dat Nederland zelf net
achter het prikkeldraad vandaan kwam. Gerbrandy was immers uit London terug
gekomen met de leuze “Voor God en Vaderland en geen ander land ter wereld”.
Professor Schermerhorn zag de Indonesische kwestie nog niet zo kwaad. Maar hij
was geen staatsman, eerder een professionele landmeter. Hij genoot geen politieke
faam. Bovendien was hij eigenlijk een zwamneus, die vast zat aan een nood-kabinet,
dat werd samengesteld door Koningin Wilhelmina. Zij was in die tijd van het inzicht,
dat de P.v.d.A. de leiding behoorde te hebben in de Nederlandse politiek. Al spoedig
bleek deze visie onjuist te zijn en werd Beel premier met naast zich Drees als tweede
man.’
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De Graaf: ‘Mr. J.H. van Maarseveen werd van zijn ziekbed gesleurd om Overzeese
Gebiedsdelen te entameren. Dit zéér tegen zijn zin. Hij reageerde dan ook met: “Als
ik het dàn doe, dan ga ik aan het bestaande conflict een einde maken.” Beel heeft
immers met zijn vervroegde souvereiniteitsoverdracht alléén maar het buitenland
willen overtroeven? Van Maarseveen zocht met Nieuw-Guinea - met een oor voor
wat er onder het Nederlandse volk leefde - naar een escape, een vluchthaven voor
Indische Nederlanders. Dus een soort tweede vaderland in een gebied, dat niet zozéér
een strategische positie innam. Bovendien zou Nederland als Uniepartner met
Indonesië in Hollandia niet al te ver van Djakarta afzitten.’ Hij vervolgde: ‘Tenslotte
viel er met Indonesië niet meer te praten. Ieder volgend gesprek zou neerkomen op
het inwilligen van een Indonesische eis. Wij stelden in de K.V.P. nog voor
Nieuw-Guinea onder de souvereiniteit van de Nederlands-Indonesische Unie te
plaatsen. Dat was een nogal gevaarlijk concept, maar Indonesië voelde toch al niets
meer voor de Unie. De Unie-gedachte was in Indonesië al lang niet meer populair.
De deelstaten waren door Sukarno reeds opgerold - waar ik hem trouwens groot
gelijk in gaf - en de Unie werd daar als een te sterke staatsrechtelijke binding gezien.
Het was ook inderdaad een zogenaamde “zware Unie”.’
De Graaf: ‘De Indonesische federalen deden nog een beroep op ons, om de kwestie
van een federatie van Indonesische staten in de Verenigde Naties te brengen. Romme
wenste in de slotzitting van de Ronde Tafel Conferentie naar aanleiding van het recht
op zelfbeschikking voor de buitengewesten een verklaring af te leggen. Ik drong er
op dàt moment bij hem op aan - wij waren speciaal voor dit gesprek vroeg naar het
kamergebouw gekomen om elkaar te spreken - dat hij door het afleggen van een
verklaring de bevolking van Ambon of Sumatra beslist niet zou helpen. ‘Dat kan ik
verifiëren,’ zei Romme, ‘want de delegatie van Sumatra zit boven.’ Na één uur kwam
hij terug en zei: ‘Je hebt gelijk.’ Hij verscheurde zijn speech.
Weet u, mijnheer Oltmans, we hebben een gemengde studiecommissie tussen
Indonesië en Nederland gehad om Irian-Barat onder de loupe te nemen. Daarbij bleek
dat men op Nieuw-Guinea de Ambonezen werkelijk haat vanwege bijvoorbeeld de
rooftochten naar dat gebied door de Sultan van Tidore en diens mannen. De bevolking
van Irian verlangt bepaalt niet naar aansluiting met Indonesië. Zou de eenheidsstaat
Indonesië bereid zijn naar de Papoea's te luisteren? Het behoud van Nieuw-Guinea,
ik geef het toe, is in Nederland in
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ruime mate een kwestie van ressentiment over het verlies van Indië aan Sukarno.
Die groepen van de oud-imperiumgedachte, zoals door ‘Door de eeuwen trouw’, het
Veteranenlegioen en anderen lopen hier warm voor. Ik verzoek u wel mij hier niet
toe te rekenen. Toch is de situatie, ook als gevolg van pers, radio en televisie, hier
de laatste tijd nogal veranderd. Men begint steeds beter in te zien, dat economisch
gezien het behoud van Irian voor Nederland een blok aan het been zou zijn. Tenslotte
zijn al onze illusies over Nieuw-Guinea onbeantwoord gebleven. We weten in feite
nog altijd niets over de rijkdom, die wordt verondersteld in de bodem te zitten. Wel
ben ik onder de indruk gekomen van het miserabele peil van de ontwikkeling van
de Papoea's. De K.V.P. staat dan ook op het standpunt, dat men de Papoea alléén
met Nederlandse steun tot ontwikkeling zal kunnen brengen. Hij leert momenteel
Maleis en Nederlands. Het onderwijs dáár is een Nederlandse bestuursdaad. Indien
we de vlag nu zouden strijken zouden we de sociale ontwikkeling, die we op gang
hebben gebracht, niet kunnen voortzetten, noch aan de politieke bewustwording van
de Papoea's kunnen werken. Indonesië heeft immers geen geld en geen ervaring in
deze sector? Het heeft eenvoudig geen enkel gebied in de archipel, dat nog zo primitief
is als West-Irian. Het doet er niet zoveel toe of Papoea's Christenen of Islamieten
zijn. Wat meer telt, is dat het communisme dreigt. De Indonesische diplomaat dr.
Zairin Zain heeft voor de Conferentie van Genève in 1955 op die stoel waar u nu zit
gezeten. Hij wilde mij in het geheim spreken. Zelfs het Indonesische Hoge
Commissariaat in Den Haag was niet van zijn bezoek op de hoogte. Hij wilde begrip
winnen voor een nieuw gesprek tussen Nederland en Indonesië. Tenslotte ben ik in
Den Haag nog eens met Zain en prins Anak Agung Gde Agung gaan lunchen. Toch
heb ik Luns nadien telegrafisch geadviseerd: ‘Ga niet praten met Indonesië in Genève:
de tijd is er nog niet rijp voor.’ Hij heeft het dus toch gedaan met alle gevolgen
vandien. Twee weken nà. Zain kwam een journalist van het persbureau Antara praten.
Deze wist zelfs niet, dat Zain al was geweest. Ik zei hem: ‘Wanneer Indonesië
werkelijk goodwill in Nederland wil kweken, dan moet gevangene Schmidt vrij
komen.’
Ik opperde ook bij de heer De Graaf de gedachte van het samenstellen van een
parlementaire missie om in Djakarta met Sukarno, Djuanda en diens medewerkers
te gaan spreken. ‘Naar mijn mening,’ aldus De Graaf, die dus hetzelfde zei, als de
Nederlandse diplomaten in Djakarta, ‘zou de kwestie Irian-
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Barat tussen beide landen voorlopig buiten discussie blijven. Een parlementaire
missie naar Djakarta afvaardigen zou alléén kans van slagen hebben, indien men van
Indonesische zijde ons zou kunnen overtuigen van z'n goede bedoelingen. En indien
het tot een dergelijk plan komt zou men de uitnodiging aan het parlement in zijn
geheel moeten zenden, niet aan kamerleden afzonderlijk. Ik kan u zeggen, dat ik in
ieder geval zou gaan. Maar bedenkt u wel, dat wij de belangen van de Papoea's niet
zo maar opofferen door toe te geven aan het land dat ongelijk heeft. Tenslotte is pas
de helft van het gebiedsdeel onder bestuur gebracht. Ik heb er overigens weinig
bezwaar tegen, indien een ander land Irian tot ontwikkeling zou brengen. Wanneer
er werkelijk een conflict tussen Nederland en Indonesië zou komen dan pikt Australië
het in.’

29 september 1957
In Bussum sprak ik vanmorgen met mijn oom, A.F. Bronsing, oud-directeur van de
Stoomvaart Maatschappij Nederland, die mij bij directeur F.K. Zeeman van de
Nederlandse Handels Maatschappij had geïntroduceerd. Hij begon met te zeggen,
na een overigens hartelijke ontvangst, dat hij ‘laaiend’ op me was, dat ik me niet had
gehouden aan wat hij als een afspraak had gezien, dat ik geen politieke reportages
uit Indonesië zou zenden. Ik hield een lang pleidooi tegen de censuur van Roethof
van de N.R.C., zette mijn activiteiten rond Schmidt en De Braal en al het andere
werk uiteen, dat ik in Indonesië had verzet. ‘Ik hoop dat je er veel van hebt geleerd.
Ik vond je uiteenzetting interessant en heb een ander beeld over je werk gekregen.’
Hij meende, dat ik zeker met de heer Zeeman en ook met de voorzitter van de Kamer
van Koophandel, D.A. Delprat, zou moeten gaan spreken.
Ik vertelde over het dédain waarmee sommige kamerleden over de zakenwereld
hadden gesproken.
‘Ik voel mij in de eerste plaats Nederlander en dán koopman,’ meende de heer
Bronsing. ‘Er zijn twee groepen in Indonesië: zij die ons met een buiging eruit willen
hebben en zij die ons willen vermoorden. Aan de andere kant is de huidige situatie
met de KPM of de Nederlandse banken in Indonesië een ontoelaatbare
monopoliepositie. Wij zullen naar een nieuwe contractuele verhouding moeten
streven. Indonesië heeft veel buitenlands kapitaal nodig. Wanneer zij de winsten van
buitenlandse bedrijven zouden transfereren, zouden zij het wereldkapitaal bereid
vinden te investeren. Eigenlijk heeft het buitenland in Indonesië nog altijd bezit. Dat
kan niet. Wat wij zouden
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moeten doen is de welvaart in het land blijven bevorderen op een zodanige wijze dat
het in staat zou worden gesteld de investeringen van het buitenland terug te kopen.
Wij willen als bedrijfsleven helpen dit te bereiken, maar anderzijds willen wij ons
beloond zien voor onze investeringen en het stichten van de Indonesische economie,
dus voor de hun gebrachte welvaart. Indonesië moet tot welvaart gebracht opdat
Nederland uiteindelijk zou kunnen worden uitgekocht.
Sinds wij sedert 1850 Indonesië tot ontwikkeling brachten, hebben wij meer naar
Indonesië gebracht dan wij eruit haalden. Wat wij vandaar ontvingen waren
pensioenen, dividenden en verlofkosten. Denk je eens in dat wij al onze ambtenaren
hier in Nederland met gezinnen van 8 en 10 kinderen vakantiereisjes naar de
Verenigde Staten zouden laten maken! En wat wij naar Indonesië toe brachten waren:
machines, dure werkkrachten, opgeleid in Delft en Leiden, onderwijzers en
leerkrachten, de scheepvaart, de spoorwegen, de banken, het bestuursapparaat, alles.
Een groot deel van wat wij wonnen werd in nieuwe investeringen omgezet. Toen ik
dit eens tegen Stikker zei, antwoordde hij: “Dat is niet waar.” De cijfers spreken
daarentegen voor zichzelf.’
Ik vroeg de heer Bronsing om zijn reactie op het Adres aan de Staten-Generaal,
waarin wij pleitten om met Indonesië spoedig tot onderhandelingen te komen op
basis van een overdracht van de Papoea's. Hij antwoordde: ‘Stel je voor dat wij
midden in de oorlog een adres aan koningin Wilhelmina zouden hebben gezonden
om samen te werken met de Duitsers! Je hebt mensen met karakter en mensen zonder
karakter! De laatste tekenen dat adres. (Hij bleek de tekst nooit gelezen te hebben).
Voor mij geldt: right or wrong my country...’
‘Toch denk ik,’ antwoordde ik voorzichtig, ‘dat wanneer we op deze wijze
dóórgaan, Indonesië de schroef op het Nederlandse bedrijfsleven zal gaan aandraaien.’
Mijn oom werd woest. ‘Laat ze dat dan maar doen. Die drie miljard aan investeringen
waren we toch al kwijt op de dag dat we de soevereiniteit overdroegen.’ Toen zei
hij iets, waar ik met stomheid door was geslagen. ‘Beter die drie miljard weg, dan
Nieuw-Guinea. Irian is een streefdoel voor Nederland. Indonesië heeft in dit gebied
nu niets meer te maken, en zeker niet meer dan wij. Of zouden ze aanspraken kunnen
doen gelden omdat het dichterbij Djakarta ligt dan Den Haag? Ze hebben hun eigen
handen vol. Laat ze er eerst maar eens over gaan nadenken hoe ze menen het
Nederlandse kapitaal te gaan vervangen. Wie voelt er nu nog voor een job in
Indonesië, behalve misschien
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jonge mensen? De verlofkosten en pensioenen worden immers niet meer
gegarandeerd? Dan zouden ze die kosten door de Indonesische staat eerst veilig
moeten laten stellen en in trustee bij de banken reserveren. Al het gezeur van Indonesië
en Irian gebeurt aan de hand van een oude theorie van Machiavelli, dat het nut heeft
een geschil buiten de deur te zoeken om er binnenlandse moeilijkheden op af te
reageren. Onze boterham in Indonesië is al lang weg. Aan geld verdienen in Indonesië
hebben we niets meer. De transfer van de winst, dáár gaat het om. We moeten de
Indonesische produktie zodanig opvoeren, dat er een roomlaag boven komt, die er
af kan. Dan wordt de Indonesische arbeider, die nu nog onderbetaald wordt, vanzelf
wakker en zal men methoden moeten vinden om ze tevreden te houden.’
Hij sprak uitvoerig over zijn vergeefse protesten, dat de K.P.M. aan Indonesië zou
worden uitgeleverd. ‘Er bestond toen een driemanschap: Van Hengel, de diplomaat;
Delprat, de tacticus, en hij, Bronsing, de ideeën-man. Het was een ideale combinatie.
Er werd eens 56 maal vergaderd voordat er een akkoord met de Amerikanen werd
bereikt. De Amerikanen wilden met Nederlands geld een industrie vestigen. Ik stelde
mij op het standpunt, dat ik hier alléén mee accoord kon gaan, indien wij op 50/50
basis medezeggenschap zouden hebben. Anders zaten we toch midden in het
dollar-imperialisme?’ Ik vroeg hem, of er naast een parlementaire delegatie, niet een
gezelschap van zakenlieden naar Djakarta zou kunnen reizen om de situatie ter plekke
te bestuderen. ‘Zo'n reis zou onder leiding moeten staan van Delprat - keihard
koopmanschap met soepelheid - of Stikker - keihard, nuchter maar wèl zonder
ruggegraat. Zelf heb ik geen geduld genoeg meer voor zo'n reis,’ aldus oom Bronsing,
‘bij mij zouden de stukken er af vliegen.’ Hij bood me véél om over nà te denken.
Ik las in het boekje van Goedhart, ‘Een revolutie op drift’. Schandelijk, boordevol
leugens en emotionaliteit, voortgekomen uit een uitgesproken koloniale mentaliteit.

30 september 1957
Daarop volgde vanmorgen een gesprek met de journalist mr. G.B.J. Hiltermann. Ik
betrad de eerste verdieping van een huis aan de Herengracht. Veel boeken. Een
langharige teckel deed zich te goed aan een pagina van de Haagse Post. Het dier
blafte onbedaarlijk. Hiltermann stond niet op toen ik binnenkwam voor een gesprek
dat zeventig minuten zou duren. Het Adres aan de Staten-Generaal was vreemd en
dom geweest
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maar al vergeten. Hoogst onbelangrijk. ‘Komt u vertellen dat u er niets mee te maken
had? Ach, meneer Oltmans, als men van een jong meisje zegt, dat zij niet deugt, hoe
onwaar dit ook mag zijn, helpt het weinig of zij zelf zegt dat dit niet zo is.’
Hij vertelde Indoloog te zijn en Indonesië vanuit een wetenschappelijke basis en
kennis van zaken te bestuderen. ‘Iedere keer wanneer ik met vertegenwoordigers
van de Republiek heb gesproken, kom ik teleurgesteld terug. Ze zijn nog zo onrijp.
Voor mijn studie heb ik Hykayat Hang Tuah in het Maleis gelezen. Het is een
heldendicht, oorspronkelijk afkomstig uit Malakka. Het gaat over een afschuwelijk,
intrigerend, vals mannetje. Dat beeld zie ik altijd voor mij wanneer ik met Indonesiërs
spreek.
Dat Sukarno het met Nederlandse fantasten als u en bepaalde industriëlen als Van
Konijnenburg of Rijkens goed kan vinden is duidelijk. Die eilanden hebben immers
alle een verschillend denk- en beschavingsniveau, dus men kan er alleen met de
grootst mogelijke decentralisatie uitkomen. Om Mao Tse Tung te citeren: “Laat de
duizend bloemen bloeien”.’
Hiltermann maakte nog een laatste vermeldenswaardige opmerking: ‘Willem Drees
is een zeer fatsoenlijk man, maar wie zal zeggen of hij niet de geschiedenis zal ingaan
als de man die Nederland juist de das heeft omgedaan in Indië?’ Hij demonstreerde
constant een vermeende superioriteit en agressiviteit, tijdens dit gesprek, en gaf er
voortdurend blijk van eigenlijk geen tijd te hebben voor een onbelangrijk mannetje
als ik. Immers de onderwerpen waar hij over sprak waren eigenlijk te moeilijk voor
mij.
In de middag ontmoette ik de heer Sudjoko Hudyonoto, persattaché op het
Indonesische Hoge Commissariaat in Den Haag. Nà mijn opmerking, dat ik
betwijfelde of professor Mohammed Yamin in Djakarta een stevige vinger in de pap
had, reageerde hij, althans voor een diplomaat, ongebruikelijk fel en verontwaardigd.
Hij ging naar een andere kamer om een in het Duits gestelde redevoering van Yamin
te halen, die hij onlangs in West-Duitsland had gehouden. Sudjoko voegde me zelfs
toe: ‘Past u maar op, want professor Yamin zou nog veel tegen u kunnen ondernemen.’
Ik realiseerde me, dat Sudjoko waarschijnlijk tot het Subandrio-Suwito kamp binnen
Buitenlandse Zaken behoorde en besloot voortaan meer op mijn hoede te zijn bij
deze onbeheerste man.
Sudjoko vermeldde als nieuwtje, dat minister Luns zijn uiterste best deed om met
de steun van India, Japan, Pakistan, Canada en Australië een U.N.O. trustee-ship
voor Irian-Barat
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te ontwerpen. Wanneer het plan zou slagen, zag hij niet welke tegen-beweging
Indonesië zou kunnen maken.

1 oktober 1957
Gesprek van anderhalf uur met de communistische kamerleden F. Wagenaar en
Gortzak. Ik bracht verslag uit van de situatie in Indonesië, de reis met maarschalk
Voroshilov, en Sukarno's inzichten inzake communisme, Indonesië en de wereld.
Ze maakten beiden constant aantekeningen. Wagenaar: ‘We hebben overwogen uw
actie van het Adres aan de Staten-Generaal te steunen, maar wij besloten tenslotte
dit niet te doen, omdat de positie van de ondertekenaars al zwak genoeg was.’
Beide heren verzekerden mij, dat de C.P.N. op congressen en in de Tweede Kamer
steeds had verklaard, dat Irian-Barat bij Indonesië behoorde. ‘Wij hebben ons
stelselmatig op het standpunt gesteld, dat er een gesprek over Irian diende te worden
geopend.’ Wagenaar schreef op een kaart van de Tweede Kamer en hij scheurde er
het wapen eerst af, dat, indien ik aanvullende informatie had ik de heer H.J. Hiensch
in Amsterdam moest benaderen.
Inmiddels ontving ik een schrijven van advocaat J.C.S. Warendorf, dat
mijn klacht tegen De Telegraaf15. door de procureurgeneraal persoonlijk
werd behandeld, bijgestaan door de substituut-officier van Justitie, mr. W.
Tonckens. Men probeerde de affaire af te ronden alvorens ik naar New
York zou afreizen.
Haris Sitompul, hoofdredacteur van de ‘Indonesian Spectator’, die toen
ik in Djakarta was steeds aardig en collegiaal was, heeft mijn artikel over
het vertrek van de Garuda I militairen uit Egypte, met een door mij
genomen foto, gepubliceerd zonder vermelding van mijn naam.

2 oktober 1957 (dagboek)
Ir. Hein Vos arrangeerde vanmiddag een gesprek met mr. Jaap A.W. Burger (P.v.d.A.).
Tot mijn verbazing vertelde hij onder meer, dat aanvankelijk het plan had bestaan
dat Frans Goedhart en hij samen naar Sukarno zouden zijn gereisd, ‘maar door de
onverwachte dood van de heer Stokvis16. kwam er een kabinetscrisis, waarbij ik tot
kabinetsformateur werd benoemd. Goedhart ging toen dus alléén en uit die reis is
het

15.
16.

Zie Memoires Deel II, 1953-1957.
J.E. Stokvis, socialist, oud lid van de Volksraad in Nederlands-Indië:
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bewuste boekje voortgekomen, dat u noemt. Ik geef toe, ook al heeft dit verslag
zekere mérites, het is geen tactvolle zaak geweest.’ Daarop telefoneerde hij om uit
te zoeken waar Goedhart was. Hij zat in de V.S. Wat de heer Burger bijzonder
interesseerde, was de informatie dat het Nederlandse Hoge Commissariaat in Djakarta
in februari 1957 nog altijd 800 man op de payroll had staan. Daar sloeg hij steil van
achterover. Hij drong er op aan dr. P.J. Idenburg en de heer A.M. Joekes te bezoeken.
Op weg naar dr. M. van Blankenstein in Wassenaar, kwam ik Yvonne van Hooij
Smit tegen. Terwijl we stonden te praten, kwam de heer Wagenaar van de C.P.N.
voorbij. ‘Wat ik u nog wilde zeggen, mijnheer Oltmans, u moet hier in Den Haag
niet zo openhartig spreken.’ Ik was om 16.30 aan de Konijnlenlaan 3 in Wassenaar
en verliet Van Blankenstein om 21.40, dus na het avondeten.
Eén van zijn openingsfrasen was: ‘Nederlandse parlementariërs zijn schapen,
Oltmans!’ Hij vervolgde: ‘In Londen was ik professor Gerbrandy's naaste adviseur.
In feite was hij een boertje uit Friesland. De man was eigenlijk gek, maar dat wist
hij zelf ook wel. Bij de huldiging voor zijn zeventigste verjaardag vond hij het zelf
de mooiste stunt, zijn redevoering te besluiten met “Ambon moet vrij!” Hij wist maar
al te goed, dat dit een idee-fixe was, dat nooit gerealiseerd zou kunnen worden.
Niemand neemt hem trouwens meer au sérieux. Hij zichzelf ook niet. De brochure
over zijn Londense beleid indertijd was bepaald misleidend en niet zozeer om de
onwaarheden die erin stonden, als om de waarheden die eruit werden weggelaten.
Hij zei mij eens bij een kabinetsformatie: “Als ik tegenover die dame zit kan ik niets
meer.” Die dame was dan Wilhelmina.
Jonkheer de Geer, zijn voorganger, had wel ruggegraat, maar was achterbaks,
onbetrouwbaar, een kind der duisternis. Gerbrandy daartegenover noemde ik een
kind des lichts!
De Indonesische diplomaat Zairin Zain is vóór de Conferentie van Genève ook
bij mij gekomen. In overleg met secretaris-generaal Blom van Buitenlandse Zaken,
heb ik zelfs een programma voor Zain opgesteld. Inderdaad, burgemeester Th.M.J.
de Graaf was daarin opgenomen. Overigens de enige van de KVP-fractie die er iets
van begreep. Zain heeft erop gewezen, dat er om economische redenen snel een einde
aan het Nieuw-Guinea-gedoe moest komen, want Indonesië kwam op die manier
ook naast de faciliteiten van de EEG te zitten. Zain was van mening dat wij een
andere Hoge Com-
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missaris naar Djakarta dienden te zenden en niet Lamping die door Sukarno om diens
vinger werd gewonden.
De Conferentie van Genève is een ongelooflijke stommiteit geweest. Ik heb al
vroeger tegen pater Beaufort gezegd: “Als Luns minister van Buitenlandse Zaken
wordt is dat een ramp voor Nederland.” (Oud-minister) Beyen heeft mij trouwens
gezegd: “Luns denkt maar aan één ding, zijn carrière!” Anak Agung Gde Agung
heeft mij na die Conferentie gezegd: “Luns liet mij nooit uitspreken.” Het is natuurlijk
onvergeeflijk, dat Luns die onderhandelingen afbrak, zijn stoel achteruitschoof en
zei: “Dan kunnen we niet langer praten,” opstond en wegliep. Tegenover Indonesiërs
is zoiets onvergeeflijk.
Romme is een volmaakt gewetenloos man, een rekenmeester, die leeft op
kiezersspeculatie. Na de besprekingen met de Indonesische delegatie op de Hoge
Veluwe, publiceerde hij immers dat walgelijke artikel: “De week der schande”!
Ik zou oud-premier Willem Drees nu eens op de man af de vraag willen stellen,
of het juist is te zeggen, dat de P.v.d.A-K.V.P. regering onder zijn leiding tot 1959
met voorbedachten rade iedere wijziging van de status van Nieuw-Guinea heeft
afgewezen, omdat er dienaangaande een geheime afspraak met professor Romme
van kracht was.
Willem Drees is in wezen aartsconservatief,’ zo vervolgde Van Blankenstein, ‘en
een der kwalijkste, met zijn zogenaamde vaderlijke gezag. Professor Gerretson
(kroniekschrijver in De Telegraaf) noemt zich partijlid van de Christelijk Historische
Unie. Maar in 1927 kende ik hem al en wist ik dat de man een diabolicus was. ‘Ik
heb ze tot de tweede politionele actie in Indonesië gekregen,’ zei Gerretson mij. Hij
vond het kwaad dat hij stichtte kennelijk prachtig. De oude heer Welter is van zijn
moeders zijde een Indische jongen. Zijn vader was nog hoornblazer bij de sultan van
Djokjakarta. Welter kent zijn geschiedenis niet. Hij kraamt volslagen nonsens uit.
Sukarno zit met een navelstreng aan Nederland vast. Hij heeft de kinderlijke droom
om eens naar Nederland te gaan. Toen ik op audiëntie ging op het paleis in Djakarta
had ik de chef van het kabinet, mr. Pringgodigdo, gevraagd of het een tête-à-tête
mocht zijn. Sukarno nam mij dus eerst mee naar de omliggende kamers om te laten
zien dat die leeg waren en niemand ons gesprek zou afluisteren. Ik heb Sukarno toen
verteld dat de voormalige gouverneur-generaal, De Graeff, mij had uiteengezet wat
voor stoms Nederland allemaal in Indië had uitgehaald. ‘Ik,’ aldus De Graeff tegen
Van Blankenstein, ‘heb de Sukarno-geschiedenis op mijn geweten. En niet zozeer
door
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hem in de gevangenis te stoppen, want dat was tenslotte de wet van het land, dat
begreep hij zelf ook wel, maar wij hadden hem toen hij eruit kwam direct moeten
opvangen. Hij was een vriend van Nederland en kwam terecht op een
ingenieursbureau, dat door Indo-Europeanen werd geleid en waar hij rot werd
behandeld. Deze ervaring heeft nodeloos onherstelbare bitterheid in Sukarno's leven
gebracht.’
Tijdens die audiëntie zei Sukarno, dat hij het op prijs zou stellen wanneer de door
Nederlandse militairen tijdens de politionele acties gestolen Indonesische schilderijen
teruggegeven zouden worden. Ik ben toen naar generaal Buurman van Vreeden
gestapt, u weet wel de man die de misdadiger Westerling in een marinevliegtuig had
laten ontsnappen. Ik zei hem: ‘Dit is uw kans, generaal, om die blunder goed te
maken.’ Generaal Buurman van Vreeden heeft de desbetreffende schilderijen
inderdaad laten opsporen en is deze persoonlijk aan Sukarno gaan terugbrengen.
Ik luisterde eigenlijk met klimmende verbazing naar de uitvoerige
uiteenzetting door Van Blankenstein, als doyen der Nederlandse
journalistiek, over diens démarches links en rechts in de politiek. Hij was
Gerbrandy's naaste adviseur in London, ‘Nehru werd boos, toen ik hem
op verzoek van zijn minister van Buitenlandse Zaken de waarheid zei,’ of
‘daarop vroeg ik Adenauer’ en ‘ik lunchte met Sir Ivon Kirkpatrick.’ Het
gesprek was doorvlochten met mémoires over politieke gesprekken,
waarvan hij voor zover ik weet nooit één letter zou publiceren. Hij leek
me wèl oud geworden, struikelde voortdurend over namen, die soms door
de dame, die zijn huishouding deed, werden aangevuld. Hij wist
bijvoorbeeld niet meer dat het officiële cijfer van het dodental in Hongarije
op 25.000 werd geschat. Hij bleek een intense minachting te hebben voor
Pasquino (alias Johan Luger) van De Telegraaf, die hij ‘een schoft’ noemde,
meende zelfs dat zijn collega Metsemaekers van Het Parool
‘onberekenbaar’ was en vond Anton Constandse ‘een goede man, maar
méér onderwijzer dan journalist.’ A.K. Pringgodigdo, indertijd directeur
van Sukarno's kabinet had tegen Van Blankenstein gezegd, dat Lamping
uit Djakarta diende te worden weggehaald. ‘Ik heb dit toen aan minister
Beyen doorgegeven, maar het was op dat moment politiek niet haalbaar.
Daarna hebben ze graaf van Bylandt naar Djakarta gezonden, die ik eerst
in de politiek van Indonesië en Sukarno heb thuis gemaakt.’ Hij vervolgde:
‘Ik heb hem duidelijk gemaakt, dat Sukarno op het standpunt stond, dat
een overdracht van Irian-Barat een conditio sine qua non was,
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opdat er ooit rust in de Molukken zou komen. Pak Pringgo zei me zelfs,
Bung Karno wil Irian tegen ieder prijs hebben, dus jullie kunnen er veel
voor terug vragen.’ Ik vertrok die avond uit Wassenaar voor een belangrijk
deel gerustgesteld, dat, luisterende naar de activiteiten van Van
Blankenstein, ik beslist niet met het afgelegde parcours in Djakarta, New
York of Den Haag buiten mijn journalistieke boekje was gegaan.

3 oktober 1957 (dagboek)
In de ochtend sprak ik met senator H. van Riel, een oud Indischman. Hij noemde
prof. P.N. Drost ‘een wilde vent’ en scheen hem te kennen, maar was het eens toen
ik zei: ‘Gelukkig maar, dat er mensen als Drost zijn.’ Hij liet doorschemeren op de
hoogte te zijn van Drosts privé-leven. Hij wond zich zéér op over de affaire
Jungschlaeger en scheen uitermate verwonderd, dat het verhaal van de drie ton voor
mevrouw Mieke Bouman toch wààr bleek te zijn. Wat hem vooral interesseerde was,
hoe de buitengewesten tegenover Sukarno stonden. Ik gaf hem een ooggetuigenverslag
van mijn reis vorige maand door Oost-Indonesië met Sukarno. Ik kreeg het gevoel,
dat mijn bezoek hem iets meer met de Indonesische realiteit in contact had gebracht.
Na Van Riel zag ik mr. Ch.J.I.M. Welter, oud-minister van Koloniën en een
oud-Indischman par excellence. Hij bleek veel aardiger dan ik me had voorgesteld.
Hij begon met zich te herinneren mijn grootvader, ir. Willem Oltmans, zowel in
Semarang als in Tegal op Java te hebben gekend. Hij zat onder een Javaans landschap
met sawa's geschilderd door Wira Subita. Een portret van een jonge huzaar, de door
de Japanners eerst ingegraven en toen gestenigde zoon, stond op de schoorsteen.
Welter: ‘Welwillendheid jegens Indonesië kan niet van één kant komen. Van onze
zijde werd gedaan wat we konden. Wij hebben bijvoorbeeld van Nederlandse zijde
nimmer de R.M.S.-gedachte naar voren gebracht, wanneer de Indonesiërs over
Nieuw-Guinea kankerden, terwijl we daar tenslotte wel het recht toe hadden.’ ‘Geen
wonder, dat Luns over de R.M.S. zijn mond hield, want de hele wereld weet, dat dit
onzin is,’ antwoordde ik. Maar hier ging hij dus niet in mee. ‘Ik heb zelf een poging
tot een doorbraak ondernomen, door tijdens een Londonse interparlementaire
vergadering een Indonesische dame in het hoog Javaans aan te spreken en kennis
met haar te maken,’ vervolgde Welter, die de mededeling van freule Wttewaal van
Stoetwegen hiermee bevestigde. ‘Maar ik
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vrees, dat zolang Sukarno er is en de leiding heeft in Djakarta de kwestie Irian-Barat
niet zal kunnen worden opgelost.’
Welter voelde wel voor een nieuw parlementaire missie naar Indonesië. ‘Ik heb
dat land en volk diep lief,’ zei hij.
Ik lunchte in Den Haag met oud ‘Nieuwsgier’-hoofdredacteur Paatje Ritman en
diens vrouw. ‘Ik vind je plan van een nieuwe parlementaire missie de eerste
constructieve gedachte, die ik in lange tijd heb gehoord,’ zei hij.
In de middag bezocht ik de voorzitter van de Kamer van Koophandel te Amsterdam,
D.A. Delprat. In zijn werkkamer hing een wat chaotische sfeer. Boven een kast zag
ik een portret van de vader van Erland Tegelberg, een vriend uit de
Baarns-Lyceumtijd. Hij was van mening, dat ik me in Djakarta met de verkeerde
mensen had geassocieerd, vooral was prof. Drost onacceptabel geweest, ‘dat was
een bijzonder ongelukkige keuze, mijnheer Oltmans.’ ‘Waarom?’ ‘Hij staat bekend
als iemand die veel drinkt.’
‘Misschien,’ antwoordde ik, ‘maar het toeval wil, dat hij behalve van een borrel
te houden ook nog enige binnen- en buitenlandse graden cum laude in de
rechtswetenschappen heeft, en ongetwijfeld over meer hersens beschikt dan alle
stukken onbenul in Den Haag samen die de Nieuw-Guine-adienst uitmaken. En wat
doet u tegen het Nieuw-Guinea beleid als ik vragen mag?’
De heer Delprat was het met de keuze van dr. M. van Blankenstein als raadgever
en adviseur in de Nieuw-Guinea-kwestie wél hartgrondig eens. Van Konijnenburg
was ook niet je dát. Wie ik wel moest gaan ontmoeten was de heer Brouwer van de
Shell. Het belangrijkste inzicht inzake Indonesië van deze ouddirecteur van de
Maatschappij Nederland was misschien wel dit: ‘Sukarno is ongetwijfeld dé grote
barrière.’ Op dit uitermate beslissende punt zat Delprat er dus ook naast. Hij gaf
intussen toe Sukarno nooit te hebben ontmoet. ‘Wij zouden met de regering van
Indonesië tot overeenstemming moeten kunnen komen om het oneens te blijven over
Nieuw-Guinea.’ Ik zag Bung Karno al aankomen! De bevrijder van de
Nederlands-Indische koloniën, die zich zou laten aanleunen dat één moot uit de
koloniale taart buiten de boedel zou vallen omdat ‘schapen’ in het Nederlandse
parlement (en daarbuiten) het tempo van de loop van de geschiedenis in Azië niet
bij konden houden. ‘Ik vind,’ aldus Delprat, ‘dat alleen die Nederlanders, die werkelijk
van het land houden, nu nog naar Indonesië zouden behoren te gaan...’
Mijn suggestie van een initiatief ontplooien om opnieuw een
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parlementaire missie naar Indonesië te expediëren scheen de heer Delprat overigens
een positieve zaak toe.
Gedurende de eerste gesprekken in Den Haag en Amsterdam was bij mij
meer en meer de gedachte gerezen om een poging te ondernemen
Nederlandse en Indonesische politici en zakenlieden, de beide meest
geïnteresseerde groepen, aan één tafel te krijgen. Ik sprak er met dr. A.
Alberts van de Groene Amsterdammer over, die belangstelling bleek te
hebben voor deze gedachte. Hij vroeg mij er een artikel over te schrijven,
hetgeen op 30 november 1957 op de voorpagina zou verschijnen.

5 oktober 1957 (dagboek)
Deze dag ontmoette ik professor P.S. Gerbrandy. ‘Uw redenering is feitelijk en zéér
interessant,’ aldus de oud-premier. ‘U illustreert uw gedachten levendig. Doch u zult
het met mij eens zijn, dat men ná bestudering van Sukarno's levensloop en de
destructieve krachten van het communisme in de Indonesische beweging, zeer kritisch
dient te blijven. U bent een gevaarlijke optimist.’
Ik vroeg mij af waar Gerbrandy zijn informatie vandaan haalde. Of kletste hij maar
gewoon verder zoals hij altijd had gedaan? Gerbrandy was die voormalige eerste
minister die het volk kond deed in zijn memoires, dat Sukarno in een gesprek met
een redacteur van de Arizona Daily Star zou hebben toegegeven een collaborateur
met de Japanners te zijn geweest. Dat was immers ook een van die
anti-Sukarno-fabeltjes die jarenlang onweersproken de ronde zouden doen? Tal van
autoriteiten, als professor Kahin (Verenigde Staten), prof. Dahm (Duitsland) of onze
eigen Van Mook hebben allen duidelijk beschreven hoe Bung Karno de Japanse
bezetters bespeelde om de merdekaan voor Indonesië af te dwingen. Van Mook: ‘Uit
later gevonden documenten is gebleken, dat ook bij al zijn afkeurenswaardige
handelingen het streven naar onafhankelijkheid hem (Sukarno) steeds heeft bestuurd.’
Sutan M. Sjahrir: ‘Sukarno beschouwde de Japanners als pure fascisten. Hij was van
mening,’ aldus de voormalige Indonesische premier en politieke tegenstander van
Sukarno, ‘dat wij de meest subtiele methoden van vechten dienden te volgen om een
botsing met de bezettende macht te vermijden.’ Sjahrir onderstreepte: ‘Wij zouden
het alleen slechts doen voorkomen, alsof wij met de Japanners collaboreerden.’
Keurige meneren van christelijke huize, als Gerbrandy, slaagden er jarenlang in
om met dergelijke onware vertelsels de
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publieke opinie afdoende te beïnvloeden, zodat het niet beter wetende publiek Bung
Karno werkelijk als een Quisling beschouwde.
In de late ochtend bezocht ik generaal b.d. Calmeijer. Onmogelijke man. Hij
luisterde aandachtig, maar was niet te beroeren. Dédain voor de opinies van het
bedrijfsleven en wat hij ‘hun zakelijke belangen’ noemde.
‘Ambon zou misschien op den duur als Republiek der Molukken desnoods in een
soort federatief verband bij Indonesië kunnen worden gevoegd,’ aldus de generaal,
ruim twaalf jaar ná de Indonesische onafhankelijkheidsverklaring, ‘maar
Nieuw-Guinea hebben wij nu eenmaal als een armlastig kind in het koninkrijk
opgenomen, dat zet je dan niet na drie maanden op straat wanneer het beter uit zou
komen.’
Na een aantal anekdotes uit zijn Indonesische jaren verhaald te hebben, lanceerde
de heer Calmeijer nog de waarschuwing, dat wanneer ik in de Groene Amsterdammer
een artikel zou gaan publiceren, ‘dan wordt u zeker verder voor cryptocommunist
versleten.’ In zijn werkkamer stonden gesigneerde portretten van koningin Juliana
en prins Bernhard en in de gang bij het afscheid viel mijn oog op een portret van
prinses Sophie van Oranje. Zó kon het dus ook om koningin en vaderland van dienst
te zijn!
Die zelfde middag ging ik eerst naar John van Haagen, mijn vriend, die op Hr.
Ms. onderzeeboot Zeeleeuw in de haven lag. Om 16:00 arriveerde ik bij het huis van
de heer Van de Mandele, voorzitter van de Rotterdamse Kamer van Koophandel.
Professor Oud was zo vriendelijk geweest op de fiets door de regen naar Kralingen
te komen om dit gesprek over Nieuw-Guinea bij te wonen.
Ik hield een vrij lange uiteenzetting en begon met te verklaren dat ik het als een
uitzonderlijke eer beschouwde door de heren te worden gehoord. De heer Van de
Mandele onderbrak mijn verhaal herhaaldelijk, met vragen als: ‘Laten de Indonesiërs
eerst in het zakenleven maar eens bewijzen wat zij willen. Wij voelen het als een
groot bezwaar dat van Indonesische zijde geen enkele goodwill wordt betoond.’ Ik
vertelde dat Sukarno de maanden juni, juli en augustus tientallen redevoeringen had
gehouden, en daarbij mij had gebruikt, om van zijn goodwill voor Nederland te
midden van het Indonesische volk publiekelijk te getuigen, maar dat men met vereende
krachten deze berichten uit de media had weten te houden.
Professor Oud deelde mee in 1952 een Nieuw-Guineamotie in het parlement te
hebben ingediend, wat het onmogelijk
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maakte voor hem om thans een draai van 180 graden te maken. Hij was ook tegen
een parlementaire uitwisseling met Indonesië, ‘want dat zou beide regeringen in
grote verlegenheid brengen.’ De heer Van de Mandele was met mij van mening, dat
een gemengde afvaardiging van kooplui en parlementariërs op neutraal terrein met
een soortgelijke Indonesische afvaardiging bijeen zou kunnen komen en wel degelijk
een kans van slagen zou hebben om de impasse te doorbreken. Van de Mandele
noemde in dit verband de plaats Brindisi in Italië als ontmoetingsoord.
Oud gaf enigszins toe. Wij bespraken hoe het snelst een onderzoek aan Indonesische
kant tot stand zou kunnen komen teneinde na te gaan wie van Indonesische zijde zou
kunnen deelnemen. Namen als Yamin, Sjaffruddin vielen en ook die van Hatta. ‘Hij
is inderdaad thans een privé-persoon, dus dat zou kunnen,’ aldus professor Oud. Ik
gaf als voorbeeld, dat in de zomer van 1956 een aantal Nederlandse en Indonesische
journalisten een zeer goede en constructieve ontmoeting hadden gehad in Zürich
onder auspiciën van het Internationale Persinstituut. De heer Van de Mandele was
van mening, dat alleen dán deze poging een kans van slagen zou hebben wanneer
men volkomen in het geheim handelde.
Voor privé-relaties was niet veel tijd. Mijn toenmalige vrouw Frieda
reclameerde constant vanuit New-York, waarom ik niet bij haar terug
kwam. Mijn ouders schreven uit Zuid-Afrika zéér bezorgd te zijn, dat ik
haar scheen te verwaarlozen. ‘We appreciëren zéér in haar, dat zij ondanks
hevige dreigementen en tegenwerking steeds aan jouw kant heeft gestaan
en op ondubbelzinnige wijze heeft getoond door dik en dun met je mee te
gaan. Jij laat echter je werk vóór alles gaan, prachtig: maar houd er dan
in hemelsnaam geen vrouw op na.’ Hoe mijn ouders uit te leggen, dat ik
besefte wat Frieda had gedaan en wilde, maar dat ik haar, ondanks alles,
niet meer echt bereikte? Ik had geen werkelijk contact met haar. Er vond
absoluut geen ‘versmelting’ plaats tussen haar en mij, zoals ik deze bij
mijn vrienden voelde wanneer we samen waren. Wat me vooral in
betrekking tot mannenvriendschappen bleef aantrekken was niet de seksuele
kant er van, want die speelde voor mij een te verwaarlozen rol en was in
de meeste gevallen geheel afwezig.
Ik zag Martin Portier, John van Haagen en enkele andere vrienden zéér
regelmatig. Ook met Henk Hofland was er voortdurend contact. Hij
verwonderde zich, geloof ik, dat ik me zo inspande om contacten tot stand
te brengen inzake de Nederlands-Indone-
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sische betrekkingen, maar reeds toen gold voor hem toch meestal het motto
liever lui dan moe.
De ‘Talisse’ van de Stoomvaart Maatschappij Nederland met de Garuda
I militairen aan boord, had inmiddels Indonesië bereikt.17.

8 oktober 1957 (dagboek)
Sprak vanmorgen met Jhr.K. van Rijckevorsel (K.V.P.), die op me overkwam als
een aarts-conservatief. Hij kende mijn grootvader en mijn vader, mr. ir. A.C. Oltmans,
omdat hij zich er voor had beijverd mijn tweede grootmoeder, Sima Sastro Pawiro,
aan het Nederlanderschap te helpen. Hij noemde de heer N.S. Blom,
secretaris-generaal van Buitenlandse Zaken ‘een ware ramp voor het land vanwege
diens aarts-conservatieve inzichten waarmee hij de betrekkingen met Indonesië verder
verziekte’. Hij zag weinig in ‘praten met dit Indonesië’, alhoewel hij toe gaf er nooit
tègen te zullen zijn. Hij wilde met zijn partij-genoot De Graaf overleggen inzake de
door mij voorgestelde parlementaire commissie naar Djakarta. Hij zei over recente
inlichtingen te beschikken, dat de toestanden op Ambom slechter waren dan in de
Japanse tijd. Ik kon hem daarop iets vertellen over mijn eigen bezoek aan Ambon
twee maanden geleden met Sukarno. Hij kwam op me over als een gallige zwart-wit
kijker, maar hij zou zich verdiepen in de mogelijkheden.
Dr. P.J. Idenburg, zoon van een voormalige gouverneur-generaal van Indië en een
belangrijk man in de P.v.d.A., was deze middag voor mij een verademing. Hij had
eens drie uren met Sukarno in Djokjakarta gesproken. Hij las me voor uit een artikel,
dat hij over deze ontmoeting had geschreven. Hij zei me in vertrouwen voorzitter te
zijn van een P.v.d.A.-commissie, welke zich met de kwestie Nieuw-Guinea bezig
hield. Het doel van de commissie was om de regering zover te krijgen, dat Nederland
principieel tegen iedere vorm van kolonialisme was, waaruit dàn te konkluderen zou
zijn, dat Irian-Barat onhoudbaar was.
De heer Idenburg noemde Jaques de Kadt ‘een zéér kwalijke, en onbruikbare
figuur’ - overigens dus een partijgenoot - maar benadrukte, dat Willem Drees juist
vertrouwen had in de inzichten van De Kadt. Hij zei enthousiast te zijn over de
voorstellen en ideeën, die ik hem bracht. Hij zou contact opnemen met Burger, Meijer
Ranneft en anderen. ‘Ik vind het een bijzondere prestatie, dat u in korte tijd zoveel
hebt bereikt,’ zei

17.

Zie Mémoires Deel II en bezoek aan Caïro.
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hij. Ook het aantal bezoeken, dat ik reeds in enkele dagen had afgelegd scheen hem
te verbazen. Hij zette zelf koffie. Ik voelde me bij hem thuis. Hij zei bij het afscheid
verheugd te zijn mij te hebben leren kennen. Ik vroeg hem om zijn volle medewerking
bij mijn plannen.
Een eerste resultaat van mijn ‘tour d'horizon’ in politiek Den Haag telefoneerde
ik aan mijn oom Bronsing. Deze keer reageerde hij geheel anders. Hij werd zelfs
complimenteus. ‘Ik ben zéér erkentelijk voor wat je reeds hebt bereikt. Er zit een
kiem van slagen in. Wanneer we maar snel genoeg handelen zou dit zelfs kunnen
leiden tot een terugtrekking van de Nieuw-Guinea kwestie van de agenda van de
U.N.O. Ik vind dan ook, dat de regering onderhands van je plan kennis moet nemen.
Het blijft echter van het allergrootste belang dit initiatief geheim te houden en vooral
niet aan de pers te laten uitlekken.’ Ik noemde een voorlopig schema voor een te
houden conferentie op hoog niveau en stelde Teheran voor als ontmoetingsplaats.
Dr. K. Scholtens, lid van de groep-Rijkens, en op dat moment aan het hoofd van de
genationaliseerde Iraanse Olie Maatschappij zou als gastheer kunnen optreden. Ik
correspondeerde hier reeds met de heer Scholtens over. Als voorzitter aan Nederlandse
zijde zou dr. Paul Rijkens kunnen fungeren, met Th.M.J. de Graaf (K.V.P.) als
vice-voorzitter. Intussen hadden de heren Welter, Gerbrandy, Oud, Burger, Van de
Wetering, Boot (Shell-groep), K.F. Zeeman (Nederlandse Handel Maatschappij), J.
van Oldenborgh (Ondernemersraad voor Indonesië), Delprat (Kamer van Koophandel
van Amsterdam), Van de Mandele (Kamer van Koophandel van Rotterdam), Hein
Vos en mevrouw Fortanier-de Wit (VVD) in gesprekken met mij in beginsel sympathie
met het plan van een dergelijke conferentie uitgesproken. De heer Bronsing: ‘Ik zal
contact opnemen met Delprat en Van de Mandele. Jij bent absoluut de katalisator
van deze plannen. Proficiat!’
Ik ging vervolgens naar het Indonesische Hoge Commissariaat. Sprak met Sudjoko,
die geheimhouding toezegde en mijn plan alléén aan Max Maramis zou doorgeven.
‘Dit initiatief van u komt precies op tijd,’ meende hij. Ruslan Abdulgani had reeds
vanuit Djakarta gevraagd wat ik aan het doen was en de instructie gegeven in contact
met mij te blijven. Sudjoko was ditmaal uitzonderlijk tegemoetkomend en vroeg:
‘Wat kan ik verder voor u doen?’ Ik antwoordde: ‘Niets, helemaal niets, alléén zorgen,
dat dit niet uitlekt.’
Nà Sudjoko raadpleegde ik anderhalf uur mijn oud-leermees-
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ter, Anton Constandse. Hij luisterde gefascineerd naar waar ik mee bezig was. Hij
had er bij hoofdredacteur Planten reeds herhaaldelijk op aangedrongen Indonesië
niet meer door een speciale redacteur, in dit geval Albert Besnard te laten behandelen,
maar Indonesië bij de buitenlandredactie te voegen. ‘Ik zou graag een studiereis naar
Indonesië maken,’ zei hij, ‘maar ze zouden me hier dan toch niet over in het Algemeen
Handelsblad laten schrijven.’ Over vijf jaar zou hij opstappen. Hij vroeg zich af, wie
hem zou moeten opvolgen. ‘Hofland is nog wat kinderlijk,’ zei hij.

10 oktober 1957
Dit werd een inspannende dag. ‘Je moet aan Sukarno de primeur geven in de zaak
waar je mee bezig bent,’ zei Van Konijnenburg vanmorgen. ‘Je weet hoe hij is. Neem
vooral Max Maramis niet in vertrouwen’ - wat ik dus via Sudjoko reeds had gedaan
- ‘want die ligt scheef in Djakarta. Je moet eerst zeker zijn, dat de politici, die je hebt
gepolst, meedoen. Wanneer die bij elkaar zijn geweest en wanneer je hen bij elkaar
hebt gebracht, en wij hebben resultaten, dan laten we Paul Rijkens de groep
ontmoeten. Hij komt dan namens de ondernemers. Je weet, ik heb je nooit in de steek
gelaten. Ik vind het enorm wat je doet,’ aldus Emile van Konijnenburg in zijn
werkkamer van het K.L.M. gebouw.
De heer J. van Oldenborgh, voorzitter van de Ondernemersraad voor Indonesië,
ontving me vervolgens samen met een assistent. Delprat had gewaarschuwd, dat dit
gesprek ‘een moeilijke klus’ zou worden. Het verliep dan ook uitermate stroef en
leek enkele malen op een botsing te zullen uitlopen. ‘U wordt persoonlijk’, riep hij
me toe. ‘U zeker niet’, snauwde ik terug. Ik ging zelfs zover hem op leugens te
betrappen en te zeggen, dat hij volkomen bezijden de feiten sprak. Bij het vertrek
zei hij: ‘Komt u nog eens verder praten.’ Ik dacht, dit had Sukarno eens moeten
horen.
Ik was door de confrontatie met Van Oldenborgh tien minuten te laat bij mr. A.M.
Joekes, P.v.d.A.-lid van de Raad van State. Hij liet duidelijk merken geïrriteerd te
zijn, dat ik te laat was, maar vroeg daarop of ir. Willem Oltmans mijn grootvader
was. Toen bleek, dat hij bij de Joanna-Semarang Spoorweg Maatschappij op Java
onder mijn grootvader had gediend, maakte dit me trots. Joekes bracht het tenslotte
tot minister en tot minister van Staat. ‘Ik herinner me je grootvader heel goed, met
zijn puntbaardje,’ zei hij. We hadden een lang en intensief gesprek. Als
oud-Indischman was hij één en al
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belangstelling voor mijn initiatieven en wilde zeker aan een verkennend gesprek
tussen politici en zakenlieden deelnemen. Vervolgens bezocht ik de heer C.A. Kaptijn
(P.v.v.A.), vriend van Peekema van de Standard Vacuum Oil Company. Hij had met
de lunch op me gewacht. ‘Omdat u als journalist een reis van vele maanden door
Indonesië hebt gemaakt ontvang ik u gaarne en met belangstelling,’ zei hij. Omdat
ik erg weinig tijd had spraken we af elkaar opnieuw te ontmoeten.
Gedurende één uur sprak ik met dr. W. van Wijk, hoofdredacteur van Het
Vaderland, die nu weer bijdraaide en zei geheel op de hoogte te willen blijven van
mijn initiatief. Hij was van mening, dat ik zeker ook de N.R.C. zou moeten inlichten.
‘Natuurlijk zal Het Parool vervelend blijven doen jegens u, want zij zouden zelf
graag dit initiatief, hetwelk u thans hebt ontwikkeld hebben genomen,’ aldus Van
Wijk.
In het parlement sprak ik kort opnieuw met mr. Burger vóór ik om 15.00 een
ontmoeting had met minister van Staat, J.W. Meijer Ranneft, die tot twee en een half
uur zou uitlopen. Hij wachtte me op met twee lijsten van tevoren opgestelde vragen.
Hij was uitermate geïnteresseerd, behulpzaam en gewetensvol. Hij wilde zich nog
niet à priori vastleggen aan het door mij voorgestelde overleg deel te nemen. Hij
wilde er over nadenken. Hij begreep niet, dat ik mijn tijd had verdaan door met prof.
Gerbrandy te gaan spreken. Gezellige verhouding leek me dat tussen politici van
dezelfde zuil, de A.R. Hij vergeleek Sukarno met Hitler, die onder meer enkele
miljoenen Joden liet vermoorden. ‘U bent de eerste, die ik ontvang nà de dood van
mijn zoon,’ aldus dr. Meijer Ranneft. Zijn zoon was met de vliegramp van het K.L.M.
toestel ‘Neutron’ op Nieuw- Guinea verongelukt. Hij was niet te vermurwen zijn
mening over Indonesië te herzien. ‘Zo is mijn vriend van Limburg Stirum op Java
beroofd en vermoord, terwijl hij bezig was de arbeiders hun salaris uit te betalen,’
zei hij.
Nadien ontving ik twee brieven van de heer Ranneft, beide gedateerd 11
oktober 1957. ‘Ten gevolge van het belangwekkend gesprek, dat ik met
u mocht hebben, wil ik niet nalaten u nog de naam te noemen van de heer
B. Harst, hoofd-ambtenaar van het ministerie van Zaken Overzee (tel.
183860), die bijzonder goed op de hoogte is van hetgeen gepubliceerd is
over Indonesië en ook door Indonesië inzake Nederland. Hij is geen lid
van enige politieke partij. Hij is afkomstig uit Indonesia, dat hij een warm
hart toedraagt. Hij verwierf een koninklijke onderscheiding voor zijn verzet
tegen de Japanners.’ In het tweede briefje verduidelijkte hij:
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‘Ik geloof zeker, dat contact tussen u en hem vruchten kan afwerpen. Het
is niet mijn bedoeling de heer Harst in het door u gewenste contact van
autoriteiten te betrekken. Ik voeg dit laatste er aan toe, omdat ik ieder
misverstand wil vermijden. Ik neem aan dat u dit onderwerp als strikt
persoonlijk zult willen beschouwen.’
Ik telefoneerde mevrouw Fortanier-de Wit (V.V.D.), die ziek was. Zij vroeg me of
ik reeds opnieuw met de heer Zeeman had gesproken, want het bijeenroepen van een
conferentie, zoals ik me deze voorstelde was immers het plan van de heer Zeeman?
Ik vertrouwde haar toe, dat ik de heer Zeeman om begrijpelijke redenen sinds
Djakarta, waar hij me op miserabele wijze in de steek had gelaten, nooit meer had
gezien of gesproken. Maar ik begreep, dat Bronsing en misschien Delprat met Zeeman
contact hadden gehad, die blijkbaar nu ook weer vond dat ik nuttig bezig was. En
passant probeerde men mijn plan en activiteiten onder Zeemans naam en reputatie
te schuiven, geheel zoals dit in het madurodamse wel vaker gebeurde.
In de avond ontmoette ik collega's Joep Büttinghausen (United Press), Eddy Spier
(Het Parool) en later kwam ook collega Jonkers (United Press). Spier noemde Sukarno
een ‘ranzige demagoog’ en door het hele gesprek heen werd me duidelijk, dat ik niet
behoefde te proberen hen tot andere gedachten te brengen, ook al had ik Sukarno
nog zo goed persoonlijk leren kennen. Jonkers maakte nog deze opmerking: ‘Nadat
een mijnheer van het ministerie van Buitenlandse Zaken bij Mathieu Smedts van
Vrij Nederland was geweest om de heer Oltmans aan de hand van lijvige “inside
information” over zijn privé-leven - met het oplichten van oude dames inbegrepen
- af te schilderen, had Smedts toch besloten het artikel van Oltmans op de voorpagina
af te drukken.’ Ik begon steeds beter te begrijpen hoe ver het onoirbare gebruik door
het ministerie van Buitenlandse Zaken van mijn privé-dossiers over de zogenaamde
handel-en-wandel van mij, om zich heen greep. Mijn privé-leven werd door de heren
van B.Z. tot onderwerp van discussie gemaakt, liefst bij mijn werkgevers. Vandaag
ontmoette ik opnieuw Emile van Konijnenburg. Het was zijn mening, dat ik in
Bangkok aanwezig diende te zijn wanneer op 23 oktober as. President Sukarno aldaar
zou arriveren. Hij stelde voor me reeds voor 18 oktober op de K.L.M. te boeken. ‘Je
zult de komende tijd wel het heen en weer krijgen, maar zo is het nu eenmaal. Vergeet
niet, Nieuw-Guinea is Sukarno's baby, dus je moet het eerste bij hem zijn. Dan kom
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je uit Thailand terug en kun je aankondigen, dat je zijn persoonlijk fiat hebt voor je
plan. Wanneer je dan intussen de geïnteresseerde politici en zakenmensen hebt
voorgesorteerd en zij zouden hem inlichten, dat overleg als door jou voorgesteld hen
interesseerde, dan zou je zeker als gast van de K.L.M. naar Thailand kunnen vliegen.’
In het parlement ontmoette ik kamerlid burgemeester De Graaf, die gefroisseerd
deed, want hij had van collega-K.V.P.er Van Rijckevorsel gehoord, dat ik
vertrouwelijke confidenties van De Graaf jegens mij over bijvoorbeeld Mohammed
Hatta aan Van Rijckevorsel zou hebben overgebriefd. Ik antwoordde, dat ik mijn
missie als strikt vertrouwelijk beschouwde en dat ik er niets voor voelde me tot het
niveau van geroddel van de heer Van Rijckevorsel te verlagen. Lunch met Mathieu
Smedts. Hij was van mening, dat ik ir. Hein Vos nauwkeurig van mijn arbeid op de
hoogte diende te houden, wat zijn positie om mij de hand boven het hoofd te houden
slechts zou versterken. Hij was geïnteresseerd om mijn artikel over de Iraanse olie
nu toch te plaatsen dat ik overigens afgelopen april had geschreven, maar kondigde
aan er niet meer dan 125 gulden voor te kunnen betalen. Ook was hij geïnteresseerd
in een artikel over datgene, waar ik momenteel in Den Haag mee bezig was.
In het gebouw van de Eerste Kamer had ik een langdurige ontmoeting met de
voorzitter, mr. J.A. Jonkman. M. van Blankenstein had dit gesprek gearrangeerd. Ik
maakte er op Jonkmans verzoek geen aantekeningen over.
Oud-premier, prof. mr. L.J.M. Beel, bedankte me schriftelijk voor een artikel uit
De Tijd dat ik hem en anderen had toegezonden over een mogelijke verbeterde
verhouding met Djakarta.

12 oktober 1957 (dagboek)
Vanmorgen ben ik ontvangen door de heren A.F. Bronsing en D.A. Delprat samen.
Delprat kwam naar beneden om me bij de deur te begroeten. Hij stelde zich nu geheel
anders en vriendelijk op. Ze waren sceptisch ten aanzien van Paul Rijkens. ‘Heeft
hij geduld genoeg?’ vroeg de heer Delprat zich af. Mijn oom Bronsing was van
mening, dat ik zeker niet naar Sukarno in Bangkok diende te gaan, alvorens de
Nederlandse regering zou zijn ingelicht. We prikten een datum, waarop de politici
en zakenmensen, door mij bijeen gebracht, elkaar zouden kunnen ontmoeten. Delprat
kon alléén donderdagochtend 17 oktober en aldus werd besloten. Bronsing: ‘Maak
maar eens
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een lijstje van je kosten, want je moet deze natuurlijk niet zelf betalen.’ ‘Er zit in je
huidige werk inderdaad geen kopij,’ aldus de heer Delprat. ‘Het wordt een tweede
Pan Mun Jom,’ meenden zij.
Lichtte Henk Hofland enigermate in. Hij had een trip naar Khartum gemaakt. Een
journalist van het A.N.P., die ook mee was, had alle détails over mijn privé-leven en
mijn werk in het algemeen van Albert Besnard van het Algemeen Handelsblad
vernomen. Henk had een speciaal contact gehad met de minister van Buitenlandse
Zaken van de Sudan en zelfs een artikel geschreven voor de ‘Sudan Times’. De
Nederlandse diplomaten in de Sudan onder aanvoering van een heer Frowein, noemde
hij ‘een stelletje oud-kolonialen’.
Daarna bezocht ik opnieuw dr. P.J. Idenburg. Op de hoek van de van Alkemadelaan
en de Waalsdorperweg stond in de pisoir geschreven: ‘Indonesië moet veroverd.’
‘In uw onwetendheid waar u aan begint,’ aldus Idenburg, ‘bent u wellicht in staat
iets tot stand te brengen, dat niemand voor mogelijk houdt. Het heeft geen zin,
overigens, een bijeenkomst op secundair niveau te organiseren. Beslissende politici
moeten er van te voren mee akkoord gaan. Maar ik begrijp, u bent al ver gevorderd.
Bedenkt u wel, dat men mij, de voormalige positie van mijn vader in aanmerking
genomen en mijn overlopen van de Anti Revolutionaire Partij naar de socialisten in
het rechtse kamp als een godsverloochenaar beschouwt.’
Ik telefoneerde vervolgens de heer Beel en lichtte hem over de gemaakte
vorderingen in. Ik zegde toe voornamenlijk met de heer De Graaf contact te zullen
houden in K.V.P.-kring. Vervolgens telefoneerde ik Van Konijnenburg, ir. Vos,
mevrouw Fortanier-de Wit, Van der Mandele en Joekes. Vos zei: ‘Het zou een
kolossaal sukses zijn, indien u de mensen die u noemt aan één tafel zou weten te
brengen.’
Opnieuw gesprek met de Minister van Staat A.M. Joekes. Hij wilde zeker aan een
gesprek deelnemen en herinnerde zich soortgelijke gesprekken uit het verleden met
Mohammed Hatta, Anak Agung Gde Agung en Johannes Leimena. Hij ging ook
gedetailleerd in op welke punten men het op een bijeenkomst tussen politici en
zakenmensen eens zou kunnen worden.

13 oktober 1957
Ontmoeting met Emile van Konijnenburg. We besloten in principe het overleg te
doen plaats vinden in een daarvoor af te huren kamer in het Hotel de Wittebrug. Ik
maakte zelf de
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reservering bij de directie en stelde me garant voor de betaling. Konijn zei in nauw
kontakt te staan met Paul Rijkens en ook de heer Zeeman zou die 17 oktober in het
K.L.M.-gebouw aan de overkant disponibel zijn. De heer van Karnebeek van de
Stanvac zou mee doen.
Opnieuw een gesprek met ir. Hein Vos, ook om Mathieu Smedts tevreden te
houden. Hij zou vóór hij naar Straatsburg ging nog met de heren Burger en Joekes
telefoneren. Een belangrijk aspect van mijn actie was, dat iedereen iedereen opbelde
om er over te spreken, en soms trokken ze elkaar over de drempel om mee te doen.
Het leek hem beter professor Oud niet bij de zaak te betrekken. Beel (K.V.P.), De
Graaf (K.V.P.), Joekes (P.v.d.A.), Idenburg (P.v.d.A.), Fortanierde Wit (V.V.D.),
professor Scholten (A.R.) waren als politíci acceptabel, zei hij en de heren Delprat
en Van der Mandele van het bedrijfsleven en Van Konijnenburg en Van Karnebeek
van de groep-Rijkens.
Ik telefoneerde met de heer Delprat over de plaats van samenkomst. Hij was tègen
Hotel de Wittebrug en stelde voor een fractie-kamer in het gebouw van de
Staten-Generaal te gebruiken. ‘De Wittebrug kost misschien 25 gulden’, zei hij. Ik
antwoordde: ‘Dat is toch niets!’ Delprat: ‘Vijfentwintig gulden is vijfentwintig gulden,
mijnheer Oltmans.’ Ik dacht dat mijn klomp brak en schreef, ‘dat een man met een
dergelijke oer-Hollandse kruideniersmentaliteit nu met de Indonesiërs zal moeten
gaan onderhandelen!’

14 oktober 1957
Telefoneerde met freule Bentinck, de secretaresse van Paul Rijkens. Hij was er niet.
Oom Bronsing stelde zijn reis naar Oostenrijk uit. Hij zei me: ‘Als ondernemer heb
ik Rijkens nog nooit ontmoet. Het is zaak om de groep-Rijkens en het zakenleven
zodanig te mobiliseren, dat het parlement alleen nog maar ja en amen behoeft te
zeggen.’
Intussen bleek me, dat de heer Sudjoko van het Hoge Commissariaat van Indonesië
met de informatie, die ik hem vertrouwelijk verschafte, snel naar minister Subandrio
in Parijs was gegaan, om te laten zien wat een uitstekende diplomaat hij was.
Subandrio zou daarna doorreizen naar Djakarta. Sudjoko vertelde me, dat de minister
mijn plan in het Indonesische kabinet zou bespreken. Ik waarschuwde hem andermaal,
dat er geen sprake van kon zijn, dat wat hij wist naar de pers, welke richting van de
Hollandse perszuilen dit ook zou zijn, zou worden uitgelekt.
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Probeerde Subandrio in Parijs vóór vertrek zelf te bereiken en liet hem op de
Indonesische ambassade aldaar mijn nummer. Omdat ik een afspraak had met de
pers-attaché van de Amerikaanse ambassade, de heer Nichols, belde minister
Subandrio mij aldáár terug. Ik legde hem rustig mijn plan voor en gaf hem een
overzicht van de huidige stand van zaken. Hij reageerde vriendelijk. Ik vroeg hem
de hele affaire volledig sub-rosa te houden en benadrukte, dat indien de pers er lucht
van kreeg, alles verloren zou kunnen zijn. Hij benadrukte, dat ik namens hem de heer
Sudjoko moest meedelen, dat ik van nu af aan rechtstreeks aan hem persoonlijk in
Djakarta zou berichten om te voorkomen dat via lekken in Den Haag tumult zou
ontstaan. Ook benadrukte ik, dat ik Ruslan Abdulgani steeds op de hoogte wilde
houden, omdat ik wist dat in dàt geval Sukarno zou worden ingelicht. Bij Subandrio
was ik hier allang niet meer zeker van. Hij wilde zelf de grote mijnheer uithangen.

15 oktober 1957
Mevrouw Fortanier-de Wit zei vanmorgen nog steeds te betwijfelen of uit mijn
initiatief positieve resultaten voort zouden komen. ‘Maar ik vind wat u doet enig!’
zei ze. Ze zou de zaak nog met prof. Oud doorspreken en nagaan of zij of de heer
Korthals de bespreking a.s. donderdag zou kunnen bijwonen. Ik benadrukte, dat het
ons belangrijk toescheen indien ook een vrouw uit de politiek bij het overleg was
betrokken.
Vandaag lichtte ik Roethof van de N.R.C. vertrouwelijk in. Hij gedroeg zich nogal
overrompeld, verbaasd en misschien zelfs een beetje jaloers. Hij was zich niet bewust
geweest, dat in kringen van het Nederlandse parlement een atmosfeer bestond, die
in de richting van een dergelijk initiatief ging. Niet ik, maar hij had al die jaren bij
de bron gezeten.
Ná Roethofbracht ik een bezoek aan professor Scholten (A.R.), die onlangs een
reis naar Indonesië had gemaakt, en net als ik alom welwillendheid had aangetroffen
en van mening was ‘dat er nu maar eens moest worden gepraat.’ Hij kon donderdag
zelf niet aanwezig zijn vanwege een conferentie met militairen. Hij verliet de kamer
en kwam terug samen met prof. Gerbrandy. Deze laatste zei: ‘Ik vind uw optimisme
gevaarlijk, want zolang anti-Westerse leiders als Sukarno - Hatta had evenzéér met
de Jappen geheuld - aan het bewind waren in Indonesië zag hij, Gerbrandy, geen
enkel nut in contact als door mij voorgesteld. Maar toch ging hij in op mijn
tegenvoorstel de heer Meijer Ranneft af te vaardigen namens de A.R., opdat zijn
partij geïnformeerd zou zijn.

Willem Oltmans, Memoires 1957-1959

46
Daarna ontmoette ik opnieuw burgemeester De Graaf (K.V.P.). Dit gesprek was de
klap op de vuurpijl. Hij was weer even vriendelijk als eerst en zei: ‘Ik ben overtuigd,
dat u bezeten bent van het geloof in een betere verhouding tussen Nederland en
Indonesië.’ Ik antwoordde, dat ik dit deed om het werk van mijn voorouders in Indië
bij nieuwe wereldverhoudingen voort te zetten. ‘U houdt dus een korte inleiding, en
dan gaat u zelf weg uit de vergadering op 17 oktober,’ zei De Graaf. Zo had ik het
namelijk afgesproken met Bronsing en Van Konijnenburg. ‘Ik wil niet denigrerend
zijn,’ vervolgde De Graaf, ‘maar wat gebeurt er wanneer er zou uitlekken, dat u als
journalistje deze conferentie bijeen heeft gebracht? En wat doet u, indien de K.V.P.
een dergelijk gesprek niet zou bijwonen?’ Ik begreep, dat met Luns als K.V.P.-minister
van Buitenlandse Zaken er bij de nadering van de 17de oktober ook op ministeriëel
niveau over de affaire was gesproken en dat met wat bekend was over mijn privé-leven
de tegenwind spoedig in een orkaan zou veranderen. Hoe werd door iederéén niet
het privé-leven van Drost uitgespeeld? ‘En welke pers steunt u eigenlijk nu nog?’
vroeg De Graaf verder. ‘En wie heeft al uw werk hier betaald? Het bedrijfsleven?’
‘Tot nu toe betaalde ik alles zelf, maar ik krijg misschien een subsidie van de
groep-Rijkens.’ ‘Belt u me maar om 18:00, dan weet ik of er iemand van de K.V.P.
komt.’
Om 18:00 zei De Graaf: ‘Tot mijn spijt moet ik u meedelen, dat niemand van de
K.V.P. a.s. 17 oktober aanwezig zal zijn.’ ‘Okay, u hoort later van me,’ antwoordde
ik. Hij voegde er aan toe, dat er geen sprake zou kunnen zijn van een trusteeship van
de U.N.O. over Nieuw-Guinea. Indien de Verenigde Naties een dergelijke resolutie
zouden aannemen zou Nederland die zonder meer naast zich neerleggen. Het was
duidelijk, alhoewel De Graaf er persoonlijk andere ideeën op nahield, dat hij zijn
instructies nog altijd rechtstreeks van Romme en Luns kreeg.
Van Konijnenburg meende, dat we de conferentie desnoods één week zouden
kunnen uitstellen, en dat ik advies in deze aan de heer Joekes diende te vragen. Maar
de heer Joekes vond, dat we ons door de K.V.P. niet van ons voornemen dienden te
laten afbrengen en dat de ontmoeting met spoed de 17de diende plaats te vinden.
Ook de heer Van de Wetering was het met deze mening eens en wilde overleg plegen
met generaal Calmeijer of hij niet eveneens bij het overleg aanwezig diende te zijn.
Van de Wetering interrumpeerde me trouwens met de opmerking, ‘U moet niet steeds
over Irian spreken, het is nog altijd Nederlands-Nieuw-Guinea.’
De heer Delprat, die zei met griep te kampen, had desondanks
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uitvoerig met collega Van der Mandele te Rotterdam overlegd. Er was besloten, dat
hij, Delprat, de conferentie de 17de zou voorzitten. Hij dacht zelf, dat de idee van
professor Oud afkomstig was.
Intussen beloofde dr. Meijer Ranneft (A.R.) dat hij aanwezig zou zijn, ook al had
prof. Gerbrandy hem er nog niet over opgebeld. Hij benadrukte, dat men tijdens het
komende gesprek absoluut nooit de eer van het vaderland uit het oog mocht verliezen,
noch dat men voorbij mocht gaan aan de misdaden door Indonesië jegens Nederland
bedreven.
Mevrouw Fortanier-de Wit zegde af bij nader inzien. ‘Zegt u maar aan de heren,
dat ik een vrouw ben en dus wispelturig. Ik voel veel voor de gedachte, dat weet u
wel. Maar de politiek is wreed. Er wordt alom bezwaar gemaakt tegen de figuur van
u, als vriendje van Sukarno. Het zou wellicht anders komen te liggen, indien u zich
zou terug trekken. Bovendien vertegenwoordigen de heren Delprat en Van der
Mandele onze politieke richting.’

16 oktober 1957
Prepareerde vandaag een memorandum18., dat ik morgen voor alle zes deelnemers
aan de Wittebrug Conferentie wil overhandigen. In de avond bezocht ik Henk Hofland
om het hem te laten lezen. Ik geloof, dat hij zich zéér verbaasde over alles wat ik
deed, maar hij stak er zelf dan ook geen vinger voor uit. Hij doet helemaal niets aan
de verhouding Nederland-Indonesië. Het in interesseert hem niet voldoende.

17 oktober 1957
Hotel de Wittebrug
10:20: Ik wandelde binnen samen met de heer Meijer Ranneft. Daarop arriveerde
de heer Delprat. Hij zei, dat de heer Oldenborgh hem had geschreven over
anti-Nederlandse artikelen van mij in Indonesië, ‘die ik gelukkig niet heb gelezen.
Maar de Nederlanders daar schijnen en bloc tegen u te zijn.’ Ik reageerde met toe te
geven, dat ik wellicht niet altijd even tactisch was geweest in publikaties, maar dat
er ook veel werd gekletst en gelogen. Dr. Idenburg, de heer Van der Mandele, en het
laatste Joekes en Van Konijnenburg arriveerden allen in de door mij gereserveerde
kamer. Ik had sigaretten en sigaren gekocht en op tafel gezet. Ook werden consumpties
geser-

18.

Zie Appendix
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veerd.19.
Voor ieder der zes deelnemers aan de Wittebrug Conferentie lag een exemplaar
van een door mij opgesteld document.
Ik gaf een korte inleiding waarom ik tot dit initiatief was gekomen en verliet de
vergadering, die door de heer Delprat werd overgenomen. Ik belde Henk Hofland,
maar kon hem nergens bereiken. Ik zat dus op de gang en kon op enige afstand horen
dat de pourparlers van de zes heren herhaaldelijk tot fikse stemverheffingen leidden.
Omstreeks 11.30 uur riep de heer Delprat, die blijkbaar de leiding had genomen,
mij binnen. Hij begon mij te danken voor het genomen initiatief. Aan deze lof verbond
hij eigenlijk meteen een andere draai, namelijk, dat het voor de vaderlandse zaak
bepaald nuttig zou zijn, wanneer ik als journalist mij uit een en ander vrijwillig terug
zou trekken. ‘Wij hebben bewondering voor wat u hebt bereikt, maar u zult het met
mij eens zijn dat het beter is wanneer u thans, zoals u voornemens was, terug naar
New York zou gaan om de debatten in de Verenigde Naties over Nieuw-Guinea te
verslaan.’ Ik keek naar Van Konijnenburg, omdat dit in strijd was met de bedoeling
van de groep-Rijkens, mij naar Sukarno te zenden om diens fiat voor deze plannen
te krijgen. Hij gaf een teken van: niet tegenin gaan, ik vertel je later wel hoe het zit.
Ik legde mij bij het verzoek van Delprat neer.
Iedereen betoonde zich uiterst vriendelijk, vooral de heer Joekes. Wat hen het
meeste had verwonderd was de grote mate van overeenstemming onder de zes
aanwezigen. Er was een eerste nuttig contact gelegd en men had zich voorgenomen
dit forum uit te breiden. De heer Meijer Ranneft zei bezorgd te zijn, dat ons initiatief
in Indonesië misbruikt zou worden. ‘Ziet U maar wat de P.S.I.I. nu weer in het
parlement heeft gesteld, om desnoods Irian met geweld te bevrijden. Wat is de prijs?
Zal het gaan ten koste van onze eer, ons recht en die ellendige politieke processen,
die niemand heeft kunnen beletten?’
Emile van Konijnenburg zei, dat ik morgen 500 gulden bij hem kon ophalen. De
heer Delprat en zijn vrienden zouden mij nog eens 1.000 gulden overmaken voor het
helpen dekken van mijn kosten.
Ik begaf me nàdien naar het Indonesische Hoge Commissariaat en vroeg de heer
Sudjoko het volgende telegram naar minister Subandrio te zenden: ‘Uitermate nuttig
en gunstig resultaat

19.

Financierde alles uit eigen zak, denkende dit later te kunnen verhalen.
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bereikt in Wittebrug Conferentie. Absolute geheimhouding ten aanzien van Indonesië
wordt vooralsnog nagestreefd. Ik vertrek zelf 27 oktober naar New York en de U.N.O.
om geen ongewenste aandacht te trekken met op dit moment naar Djakarta te reizen.
Ik zal onmiddellijk contact opnemen met ambassadeur Mukarto en permanent
vertegenwoordiger Ali Sastroamidjojo bij de U.N.O. Please inform also Ruslan
Abdulgani.
Willem Oltmans.’
De heer Sudjoko wilde meer weten. Ik antwoordde, dat ik herhaaldelijk had
verzocht door de heer Max Maramis zelf te worden ontvangen, wat steeds werd
geweigerd en dat ik verder geen mededelingen kon doen. Sudjoko werd woedend.
Zijn gedrag maakte op mij een volkomen belachelijke indruk, ook omdat het al te
doorzichtig was, dat hij zelf een rol wilde spelen. ‘Gaat u dan maar naar Sukarno,
Subandrio of Mukarto,’ riep hij uiterst driftig geworden, ‘als u maar niet denkt dat
ik een postkantoor ben. Zend u uw telegram aan de minister zelf maar.’ Hij gooide
me zo ongeveer uit zijn bureau. In een brief tekende ik onmiddellijk protest aan bij
Max Maramis zelf.
Op 18 oktober 1957 antwoordde de heer Maramis mij per brief, waarvan
hij afschriften zegde te hebben gezonden aan Subandrio, Abdulgani,
Mukarto en Sastroamidjojo. De quintessens van het incident was, dat
aangezien ik Sudjoko geen bijzonderheden had willen verstrekken, en
Sudjoko namens Maramis handelde, het er op neer kwam, dat ik Maramis
niet wilde informeren, en ik dus mijn boodschappen danook maar
rechtstreeks naar Djakarta en niet via het apparaat van het Hoge
Commissariaat diende te zenden. Maramis en Sudjoko werden onvoldoende
rechtstreeks door Subandrio geïnstrueerd met mij samen te werken. Het
muisje zou een zéér negatief staartje krijgen, vooral ook omdat de heer
Sudjoko nauwe betrekkingen onderhield met de journalist Dries Ekker,
die in het Haagse circuit braaf met Luns mee draaide. Toen het persbureau,
dat hij leidde op den duur op de fles ging, zou hij danook voor zijn
‘diensten’ door de minister worden beloond met posten van pers-attaché
onder meer in Mexico-City en Washington D.C.

18 oktober 1957 (dagboek)
Hoofdredacteur Planten beklaagde er zich bij Henk Hofland over, dat toen ik laatst
met Smedts lunchte hij aan een tafeltje verderop zat en ik hem niet had gegroet. Voor
mij bestond

Willem Oltmans, Memoires 1957-1959

50
Planten nà alles wat er was gebeurd eigenlijk niet meer. Ik was één jaar aan zijn krant
verbonden geweest. Hij had zich desondanks door de B.V.D. en Buitenlandse Zaken
tegen mij laten opstoken en manipuleren. Ik had geen achting meer voor de man.
Ontmoette dr. Van Wijk en Roethof samen. Ze vonden het plaatsvinden van de
‘Wittebrug’ ontmoeting een ongekend sukses, maar betwijfelden of het zoden aan
de dijk zou zetten. Ik legde kontakt tussen beide heren en Emile van Konijnenburg.
Van Wijk wilde ook wel eens met Indonesiërs spreken maar kende notabene geen
namen op het Hoge Commissariaat van Indonesia in Den Haag.

21 oktober 1957
Nà een paar dagen bij Martin Portier in Alkmaar te hebben doorgebracht om op
verhaal te komen en correspondentie af te werken bezocht ik vanmorgen, zoals dr.
Meijer Ranneft wilde, de heer Harst, een typisch Indische Nederlander, die in Batavia
als luitenant gouverneur-generaal, Van Mooks tweede man, had gefungeerd.
‘Maakt u zich maar geen zorgen over alle kritiek op u. Ze hebben grote figuren
altijd naar beneden gehaald. Dat is een typisch Nederlandse gewoonte. Wat is er niet
allemaal over professor dr. P.M. van Wulfften Palthe gezegd.’
Harst vervolgde: ‘Ook al hebben de Japanners de tweede wereldoorlog schijnbaar
verloren, zij hebben hun uiteindelijke oorlogsdoel honderd percent bereikt. Zij
kondigden aan met de Nederlanders in Indië korte metten te zullen maken. Al kwam
ik in 1942 nog altijd op plaatsen in Indië waar nog nooit Nederlanders waren geweest,
de Japanners zaten met één klap verspreid tot in de kleinste dessa. Zij penetreerden
het godsdienst-onderwijs en leerden de Indonesiërs hun communicatietaal.’
Van het ministerie van Overzeese Gebiedsdelen begaf ik me naar de woning van
dr. Idenburg. Ik beschouwde hem langzamerhand als een persoonlijke vriend.
‘Je hebt je zelf donderdag in de “Wittebrug” als Johannes de Doper onthoofd, en
daar heb ik respect voor,’ zei hij. Hij doelde er dus op, dat ik me in het ‘landsbelang’
vrijwillig uit mijn eigen initiatief had teruggetrokken. ‘Als je dàt kan in het leven
heb je een kans van slagen. In de Bijbel staat immers:’ Als het zaad niet in de aarde
valt en sterft kan het geen vruchten dragen.’ Hij vervolgde: ‘De meeste mannen
denken aan eerzucht. Het zijn vrouwen, die zich aan een gedachte, een idee
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hechten. Wanneer je een land wilt opbouwen, begin dan bij de vrouwen. Weet u wel,
dat wat de zusters Ursulinen in Indonesië hebben bereikt enorm is? Paulus' eerste
bekering was trouwens die van een vrouw, waardoor hij een gezin stichtte, een huis
had en zijn vrienden daar bijeen bracht.’
De heer Idenburg zei verder het gevoel te hebben gekregen, dat de heren die in de
Wittebrug bijeen waren geweest naar buiten toe voor elkaar niet wilden weten, dat
zij aanwezig waren geweest. ‘Ik denk trouwens, dat het Nederlandse bedrijfsleven
op het punt staat Indonesië voorgoed af te schrijven.’ ‘Maar dat is toch waanzin?’
antwoordde ik. ‘Ik weet, dat dit absoluut niet nodig is.’ ‘Toch is het zo. Indonesië
wordt beschouwd als een redeloze bende. De drie miljard zijn reeds afgeschreven.
Misschien dat de lieden in de cultures nog enige belangstelling hebben, maar over
de hele linie, ook bij de jongeren neemt de belangstelling voor Indonesië af. Misschien
dat oudere mensen, die over vijf jaren verdwenen zijn nog naar een betere verhouding
met Djakarta verlangen, maar wie kan het hier verder nog iets schelen?’
In de middag sprak ik met de heer A. Leeuwendal, een andere amice van dr. Meijer
Ranneft. Hij was de heer Jungschlaeger indertijd in Djakarta opgevolgd als hoofd
van de Inlichtingendienst, de NEFIS. Hij bleek letterlijk alles van me af te weten.
Hij begon met me een pamflet te overhandigen, voorzien van een voorwoord van
professor Gerbrandy getiteld ‘Indonesië als symptoom’. ‘Ik ben momenteel op wat
minder goede voet met de heer Gerbrandy,’ zei hij, ‘dat heeft zo zijn ups en downs,
want die onzin van “Ambon moet vrij”, dat is natuurlijk ongelooflijk.’ De
bijeenkomsten van die organisatie, die in de Houtrusthallen werden gehouden en
80.000 gulden kostten werden bijgewoond door mensen, die in alle ernst nog steeds
van mening waren dat een militaire invasie van Indonesië tot de mogelijkheden
behoorde. ‘Ik noem ze de idiotenclub,’ zei hij.
Bij vertrek vroeg de heer Leeuwendal mij een ontmoeting te hebben met kolonel
R. Santoso in Zeist. Er scheen geen einde aan mijn oriëntatie-reis te komen, omdat
iedereen me weer bij andere heren introduceerde.
De avond bracht ik bij John van Haagen door. Hij sprak over ervaringen bij de
Onderzeedienst en op Nieuw-Guinea. ‘Waarom zeggen Bosjesmannen dan dat er
een God bestaat? Wanneer Papoea's drie dagen geen visje vangen zeggen ze dat hun
God honger heeft en jagen ze met speren een zwijn de zee in. Even later komen de
haaien op het bloed af en akelig gauw
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is het zwijn verdwenen. Ze noemen de haaien afgezanten van God. Wanneer er dan
nog in drie dagen geen visje komt zeggen ze gewoon, dat hun God bezig is de vissen
voor ze te maken.’
Intussen moest ik achter de heer Delprat aanzitten om de duizend gulden te krijgen.
Belde hem op kantoor en later thuis. Ik zou eerst 500 gulden krijgen en later de andere
500 gulden. Na een tweede protest mijnerzijds tegen het optreden van de heer Sudjoko
antwoordde Max Maramis mij vandaag als volgt: ‘Uw volharding het woord
“onbeschoft” te blijven gebruiken ten aanzien van mijn pers-attaché, de heer Sudjoko
Hudyonoto, uw arrogantie een poging te doen mij voor te schrijven wat ik zou moeten
doen, uw dreigement om deze zaak “met andere functionarissen van KEMLU” op
te nemen en uw beoordeling dat mijn brief en reactie “ongelukkig” was, gevoegd bij
de mededeling wat u “de volgende week van de heer Mukarto te horen krijgt”, zijn
voor mij voldoende aanleiding om te veronderstellen dat u niet de man bent die
Indonesië en Nederland nader tot elkaar zou kunnen brengen. Indien u niet eens over
de kwaliteiten beschikt om met mijn pers-attaché op goede voet te blijven, hoe kunt
u dan van uzelf veronderstellen om de betrekkingen tussen twee landen te kunnen
verbeteren? Van deze gelegenheid maak ik tevens gebruik om u mee te delen, dat ik
van verdere correspondenties en andere communicaties verschoond wens te blijven.’
Een fraai stempel sierde de handtekening.
Alhoewel ik Max Maramis verder niet kende raakte ik er mijnerzijds van overtuigd
te doen te hebben in Den Haag met twee Indonesiërs van hetzelfde laken één pak.
De heren, die zelf geen enkel steekhoudend initiatief hadden ontplooid om de
betrekkingen tussen Den Haag en Djakarta te helpen verbeteren voelden zich op hun
pik getrapt, omdat ik in feite had gedaan, wat hun taak had moeten zijn.

22 oktober 1957
Mejuffrouw Buringh Boekhoudt, die ik een schriftelijk overzicht van al mijn
activiteiten had gezonden schreef: ‘Dank voor je interessante brief. Ik ben erg
benieuwd naar wat er van wordt.’
Telefoneerde met Henk Hoflands moeder. ‘Je bent nog altijd zijn beste. Hij
bewondert je altijd zéér, Wim. Wanneer je hier was zou ik je alles vertellen. Toen
de moeder van Mimi belde, dat jij Henk van Schiphol zou halen, wist ik dat het in
orde zou zijn.’ Ik vroeg haar, of het portret van Henk in een
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matrozenpakje nog steeds bij haar in de kamer hing. ‘Ik sta er juist naar te kijken,’
antwoordde zij.

23 oktober 1957
Roethof van de N.R.C. zei, dat zowel hoofdredacteur Rooij als dr. Van Wijk ‘nu toch
anders over je denken, nà wat je in Den Haag hebt bereikt.’ Ik dacht: ‘Als ze maar
niet naar de B.V.D. en mijnheer Luns en diens trawanten hadden geluisterd, was er
nooit een verwijdering ontstaan.’ Roethof kende mijnheer Sudjoko: ‘Wel een aardige
jongen, die eigenlijk niet veel weet en nog minder doet.’ Toen ik Roethof het incident
met Max Maramis uitlegde, vond hij de houding van deze Indonesische diplomaten
tegenover mij ‘schandalig’.
In de middag ontmoette ik dr. M. van Blankenstein. Hij was in een uitgelaten
stemming over wat ik tot dusverre had bereikt. Hij was het er volkomen mee eens
dat noch de heer Hiltermann, noch de heer Koets (voor wie hij bij Het Parool schreef)
waren te vertrouwen, en onderschreef mijn beleid, dat ik Smedts, Rooij en Van Wijk
wèl had ingelicht. Hij bubbelde van levendige herinneringen uit zijn journalistieke
carrière. ‘Subandrio vertelde me eens in London, toen hij daar nog ambassadeur was,
dat de verhouding met Nederland hem nader aan het hart ging, dan zijn werk in het
Verenigd Koninkrijk.’ Verder waarschuwde hij voor de Oud B.B. (Binnenlands
Bestuur)-ambtenaren op het ministerie van Buitenlandse Zaken en elders, ‘die de
zaken nog steeds zaten te verpesten. ‘Die waren er immers ook tegen, dat Turkije in
de N.A.V.O. kwam. Willem de Zwijger en Johan van Oldenbarnevelt sloten reeds
verdragen met de Turken om reden dat een Hollander liever Turks dan Paaps was.’
Hij noemde Van Mook en diens loopbaan een drama, ‘een man, die op zijn laatste
benen loopt en opgevreten wordt door ressentiment.’
‘Je kunt van de Engelsen zeggen wat je wilt,’ vervolgde van Blankenstein, ‘maar
dáár nodigen ze vertegenwoordigers van Aziatische vakverenigingen uit, dus ook
uit Indonesië. Onmiddellijk zond de Nederlandse regering, of liever liet Luns een
protest-brief uitgaan hoe het mogelijk was dat Engeland rebellen, die tegen Nederland
stookten, kon uitnodigen.’ Daarop vervolgde hij fluisterend, ‘Deze informatie ontving
ik van mijn zoon.’20. Hij waarschuwde tegen de informaties van de heer Leeuwendal
van de NEFIS. Meijer Ranneft noemde hij geobsedeerd over Indonesië. Tijdens een
lezing van een Britse

20.

Toentertijd Nederlands diplomaat in Londen.
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rechtsgeleerde was Meijer Ranneft nog onlangs opgestaan en had gevraagd, ‘Hoe
kunt U de Britse politiek in Nederlands- Indië van 1945 goedpraten?’, waarmee hij
de hele zaal in verlegenheid had gebracht. Van Blankenstein zei me om in New York
vooral op te passen voor Robert Kiek van De Telegraaf en onderschreef mijn
standpunt, dat Bernard Person een voortreffelijke journalist was.
Intussen ben ik woest, dat de heer Delprat nog altijd de toegezegde duizend gulden
- zelfs 500 gulden - niet heeft betaald.
In de avond eindelijk tijd voor een concert. Myra Hess in het concert, K.V. 491
van Mozart met het Concertgebouw Orkest en Antal Dorati. De heer Zeeman was
in de zaal, maar we negeerden elkaar.
's Avonds logeerde ik bij mijn grootmoeder Poslavsky in Zeist om afscheid te
nemen nu ik naar New-York zou vertrekken.

24 oktober 1957
Professor De Langen bleek een bejaarde heer te zijn, die leefde aan de hand van hem
dierbare herinneringen uit Indië. Hij kende nog veel mensen, maar kon zelf niet veel
meer doen. Hij vond het heerlijk om met iemand te spreken, die eenzelfde
belangstelling had. ‘Toen ik in 1946 naar een redevoering van president Sukarno
was gaan luisteren waren er vele mensen uit mijn eigen kring, die mij geen hand
meer wilden geven. Heel wat Indonesiërs hebben mij over de jaren de vraag gesteld:
waarom doen jullie toch zo tegen ons? We hebben jullie zo vertrouwd. Hij vond het
een misdadige zaak om twee verschillende godsdiensten op Nieuw-Guinea te
importeren, waarmee opnieuw de kiem zou worden gelegd voor een godsdienststrijd.
Ik herinner me uit de jaren twintig, mijnheer Oltmans, toen ik in Indië dus in een
ziekenhuis werkte (dat dicht bij een gevangenis stond) hoe ik minstens vijf door
Hollanders plat geslagen Indonesiërs in de week te behandelen kreeg.’
Prof. De Langen maakte in verband met oud-Indisch man, minister Welter, een
voor mij veelbetekenende opmerking, die vele oud-Indischgasten zou hebben kunnen
betreffen: ‘Welter houdt niet werkelijk van het volk van Indonesië: hij houdt van het
leven dat hij in Indië leidde en waaraan door het uitroepen van de Republiek Indonesia
voorgoed een einde werd gemaakt.’
Delprat heeft nog altijd niet de toegezegde duizend gulden voldaan. Emile van
Konijnenburg is ingesprongen en heeft me namens de heer Delprat nu maar vast 300
gulden gegeven.
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28 oktober 1957
Grootmama Poslavsky belde me om triomfantelijk aan te kondigen dat haar oudste
zoon, Alexander Poslavsky, tot geneesheer-directeur van de Willem Arntszhoeve in
Den Dolder is benoemd.
Mr. J. van Oldenborgh, voorzitter van de Ondernemersraad voor Indonesië, schreef
mij: ‘Ik begrijp, dat het verloop van de bijeenkomst in De Wittebrug en het vervallen
van uw reis naar Indonesië u enige teleurstelling hebben bezorgd. Het door u beoogde
doel is echter objectief beschouwd beter gediend met een follow-up van anderen,
ook omdat het voor u moeilijk is speciaal in Indonesië achter de schermen te werken,
hetgeen toch een conditio sine qua non voor de aanpak daar is. Blijve voor u de
voldoening over het feit, dat er aan de Nederlandse kant weer beweging in een goede
zaak gekomen is.’
Nog een laatste kort gesprek met de heer Zeeman, die me toch weer vriendelijk
en gastvrij ontving en me complimenteerde met de bereikte resultaten.
Ik bracht al mijn notities en dagboeken opnieuw naar de Amsterdamse Bank in
aan de Heerengracht en tekende een papier, dat in geval van mijn dood, al mijn
persoonlijke aantekeningen en dagboeken naar Henk Hofland zouden gaan.

29 oktober 1957
Na afscheid van de verschillende vrienden vertrok ik vanavond per KL 637 om 21:30
naar New-York. Emile van Konijnenberg had voor een verrassing gezorgd. Ik werd
in de eerste klasse gezet. John van Haagen had gezegd: ‘Wanneer Frieda je van het
vliegveld komt halen, heeft ze besloten. Maar als ze weg blijft, is ze onzeker van
zichzelf en bang je terug te zien.’
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New-York
Na de landing van de DC-7 zag ik drie stewardessen, maar geen Frieda.
Vlak vóór het passeren van de Immigration Service zei het grondpersoneel:
‘Frieda is waiting at customs.’ Daar was zij: ze leek verdrietig en ontweek
een omhelzing. Vrijwel meteen dompelden we opnieuw onder in een
stroom van negatieve informatie rond onze relatie. Zij voelde niets meer.
Zij kon niets meer. Haar moeder had gisteren nog opgebeld en haar
gesmeekt zich niet opnieuw door mij ‘te laten betoveren’. De Nederlandse
ambassade in Washington D.C., in die dagen onder leiding van dr. J.H.
van Roijen, had haar vader nog enkele maanden geleden om gedetailleerde
inlichtingen omtrent mij gevraagd. Zij woonde samen met een vriendin,
Lulu, in Kew-Gardens, dus we gingen naar Manhattan. Ik nam een kamer
in Hotel Paramount. We lagen een tijdje op bed en soms ook in elkaars
armen. We probeerden elkaar voorzichtig terug te vinden.

30 oktober 1957 (dagboek)
Nadat ik Frieda gisteravond naar de E-trein (subway) had gebracht en terugliep naar
de ‘Paramount’ werd ik zonder veel omhaal aangesproken door een zwarte jongen,
James Thompson, in een militaire broek, zwarte trui, leren handschoenen en een
aardig gezicht. Hij was door vijf verschillende vrouwen opgevoed, nadat zijn vader
was overleden of weggelopen. Hij danste en schreef gedichten. Hij had in de
Luchtmacht gediend, waar een kapitein hem voortdurend seksueel had gebruikt en
toen hij niet meer wilde, hem uit de dienst had weggepest nà hem eerst de smerigste
en meest onmogelijke baantjes te hebben bezorgd. Hij hield te veel van zichzelf om
zelfmoord te plegen, maar snakte naar een vriend. Ik sprak over Martin en John en
liet een foto zien uit El Shandura met Sumarto. ‘Misschien slaag ik er in,’ zei hij,
‘om tot je stal met ren-paarden te worden toegevoegd, maar zeg me hoe fix ik het je
lievelingspaard te worden?’
Hij bleef slapen en kleedde zich uit. Hij had een prachtig lijf, net als Martin. Hij
liet me zijn penis zien en vroeg met lieve ogen: ‘Wil je hem zoenen?’ ‘Nee, dat soort
dingen doe ik niet,’ antwoordde ik. We vielen gewoon in slaap. Frieda vroeg
vanmorgen hoe ik had geslapen. Ik zei: ‘Dat gaat wel.’
Om 10:30 nam ik de trein naar Washington D.C. Ik sprak één uur met de
Indonesische ambassadeur Mukarto Notowidigdo.
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Ik gaf hem een overzicht van de Wittebrug Conferentie en beklaagde me over de
houding van de heren Maramis en Sudjoko in Den Haag. Hij betreurde, dat ik dit
incident zo hoog had opgenomen, ook omdat ik mijn positie in Djakarta zeer
zorgvuldig had opgebouwd. ‘Misschien,’ antwoordde ik, ‘maar er zijn tenslotte
grenzen. In plaats van volle medewerking kreeg ik obstructie te verduren van Maramis
en Sudjoko. waarschijnlijk omdat ik hun werk eigenlijk had gedaan.’ Stilte. Suppressio
verf, expressio falsi.21.
Ook stelde ik voor, dat President Sukarno, wanneer hij zich in de komende tijd in
Parijs zou bevinden, een gesprek zou hebben met enkele tientallen Nederlandse
journalisten, die daartoe dienden te worden uitgenodigd door KEMLU. Mukarto was
enthousiast over dit voorstel. Hij zegde toe een uitvoerig rapport aan minister
Subandrio te zullen zenden.
Nam de late middagtrein terug naar New-York.
De V.S. stonden die dagen in vuur en vlam over de rassenproblemen op
scholen in Little Rock, Arkansas. President Eisenhower had gouverneur
Orval Faubus de les gelezen en zwaarbewapende troepen naar zijn staat
gezonden om zwarte scholieren de bescherming te bieden, waar zij als
Amerikaanse staatsburgers recht op hadden. In Cuba had zich een groep
rebellen in de Sierra Maestra verschanst onder aanvoering van Fidel Castro.
Dictator Fulgencio Batista sloeg terug. B-26 bommenwerpers en F-47
gevechtsvliegtuigen hadden gedurende 25 minuten het dorp Purial de Pilón
gebombardeerd waarbij 40 van de 400 inwoners waren omgekomen, onder
wie 17 vrouwen en kinderen. Batista loofde 100.000 dollars uit voor het
gevangen nemen van Fidel Castro en zond 1.000 soldaten om hem op te
sporen. Albert Camus had zojuist op zijn 43ste jaar de Nobelprijs voor
literatuur ontvangen vanwege ‘clearsighted earnestness which illuminates
the problems of the human conscience of our times.’
Treinen leveren het voordeel, dat men leest. Het derde deel van dr. Ernest
Jones' biografie over Sigmund Freud was verschenen. Enige dagen voor
zijn 67ste verjaardag werd de grondlegger van de psycho-analyse aan
kaakkanker geopereerd, een ziekte, welke hem meer dan 16 jaar zou blijven
teisteren en 33 operaties nodig maakten. Dochter Anna zou hem al die
jaren verzorgen en in zijn onmiddellijke nabijheid blijven. Alhoewel ik
nog niets van hem had gelezen intrigeerde mij deze man, die zich
bijvoorbeeld jarenlang zorgen maakte, dat hij eerder zou sterven dan zijn
moeder.

21.

Het onderdrukken van de waarheid is een valse presentatie.
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Dat wilde hij niet, want hij wilde haar geen pijn doen. Toen zijn moeder
op haar 95ste stierf, voelde hij zich bevrijd om te sterven wanneer hij
wilde, want hij kon haar niet meer kwetsen. Wat me verder opviel en me
grenzeloos verwonderde, was dat hij met al zijn naaste vrienden ruzie
kreeg. Ook voor hem geen ‘bloodbrothers’ van het begin tot het einde.
Carl Gustav Jung, Alfred Adler, Wilhelm Stekel, Otto Rank, Wilhelm
Reich en zelfs leerling Sandor Ferenczi, allen keerden zich van hem af en
zijn reactie op sommige pogingen tot verzoening bleven ijzig en van steen.
Prachtig vond ik de opmerking van dr. Jones dat Freuds
onderzoeksmethoden in de psychologie vergeleken zouden kunnen worden
met de ontdekking van de microscoop, waardoor een wereld binnen de
mens voor het eerst zichtbaar werd.
‘Most important,’ said Jones, ‘is the increasing sense people have of being
moved by obscure forces within themselves which they are unable to
define. Few thinking people nowadays would claim a complete knowledge
of themselves, or what they are consciously aware of comprises the whole
of their mentality. And this recognition, with all its formidable
consequences for the future of social organization, we owe above all to
Freud... Man's chief enemy and danger is his own unruly nature and the
dark forces pent up within him. If our race is lucky enough to survive of
another thousand years the name of Sigmund Freud will be remembered
as that of the man who first ascertained the origin and the nature of those
forces, and pointed the way to achieving some measure of control over
them.22.
(dagboek)
Ik kijk uit het raam van de trein naar de herfstkleuren van de bomen in New-Jersey.
Prachtig. Jammer, dat ik Rob Douwes Dekker gisteren misliep, toen hij blijkbaar in
New-York was. Netty en hij fokken poedels.
Gezichten fascineren me. Alle gezichten. Ogen kunnen magie aan een gezicht
verlenen. Soms zijn ze in de mist gehuld van verwarring of verdriet. Tot op welke
hoogte openbaart een gezicht iets van de constructie van de ‘mind’? Ik stel mijzelf
altijd duizend vragen over de mensen die ik zie en let, indien mogelijk op de kleinste
détails. Negersoldaten dragen hun uniform beter, zien er gewassener en verzorgder
uit dan sommige van die ‘sloppy hillbilly's’ uit het zuiden, die als kanonnenvlees
worden gerecruteerd. Sommigen van hen dragen dezelfde decoraties uit Korea, die
Martin heeft. Sommige zwarten hebben zich het ‘air’ van een zekere hardheid
aangemeten. Ze zijn in werkelijkheid anders. Ik merk het in bed. Ze lijken veel meer
op Javanen.

22.
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1 november 1957
Frieda kwam om 10.00 uur naar de ‘Paramount’. Haar moeder belde bij nacht en
ontij om te informeren hoe het tussen ons verliep en bad en smeekte haar er een einde
aan te maken. We wandelden naar de Verenigde Naties en luisterden op de perstribune
naar een afgevaardigde uit Uruguay, die fulmineerde tegen het Zuidafrikaanse
apartheidssysteem. We lunchten in ‘Longchamps’ in de 42ste Straat en wandelden
terug naar het hotel waar we op bed lagen en praatten en voor het eerst weer enig
plezier hadden. Later tijdens het avondeten in het Italiaanse restaurant ‘Grotto’
twijfelde ze weer aan alles tussen ons. ‘Zou je het erg vinden, wanneer ik je zou
verlaten?’ vroeg ze. ‘Nee, niet meer,’ antwoordde ik. Maar ik vroeg me af, of dat
niet het verkeerde antwoord was geweest.
Zond minister Subandrio een telegram in Djakarta: ‘Prepared to come to Indonesia
to report personally on most important Dutch political and industrial initiative
undertaken when in The Hague stop please advise ambassador Mukarto your decision
Willem Oltmans.’ Schreef er een brief aan dr. Subandrio overheen, plus een
soortgelijke brief aan dr. Ruslan Abdulgani. Ook schreef ik Sukarno.

2 november 1957
Schreef een eerste artikel over het apartheidsdebat in de U.N.O. naar De Nieuwsgier
in Djakarta. Met het schrijven van deze artikelen kon ik enige dollars verdienen.
In de avond kwam Frieda naar het hotel. We gingen naar een film en keerden later
terug naar mijn kamer. Ik begreep wel, dat zij had besloten, dat haar wel of niet bij
me blijven er nu nog voornamelijk vanaf hing of ik eindelijk tot de seksuele daad
zou overgaan. Ik moet evenwel vrijwel meteen als een blok in slaap zijn gevallen.
Midden in de nacht werd ik wakker en zag Frieda rechtop in een stoel zitten. Ik ging
uit bed, nam haar mee terug en we lagen in elkaars armen. ‘Ik was net van plan weg
te gaan,’ zei ze. Ik probeerde haar opnieuw uit te leggen, dat ‘total surrender’ aan
een ander mens voor mij een langzaam proces was en dat we elkaar tijd moesten
gunnen. Wanneer we nu samen seks zouden bedrijven, waar zou dit dan op zijn
gebaseerd? De wetten van de biologie? Hebben die een bewijs nodig? Twijfel je
daaraan? Of gaat het in werkelijkheid om al die andere facetten en waarden tussen
ons, waar we tot dusverre eigenlijk nooit aan zijn toegekomen, niet alleen omdat
anderen ons die niet gunden, maar omdat we elkaar zelf in die regionen van ons Zelf
nog nooit aangeraakt hebben.’ We
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gingen weer slapen. Ik dacht nog lang aan Martin en hoe heerlijk het altijd was
geweest om bij hem te slapen, juist omdat we bij elkaar gebieden hadden afgetast,
die werkelijke herkenning en gelijkgestemdheid hadden veroorzaakt tussen hem en
mij, ook al werden die niet bekroond met een seksuele explosie, waar Frieda
waarschijnlijk met ingehouden adem op lag te wachten.
Bij het wakker worden was zij danook duidelijk ontevreden en ongelukkig. Ik
begreep dit, maar was er toch diep van overtuigd, dat het oneerlijker tegenover haar
- en tegenover mezelf - zou zijn geweest een hospartij te forceren, omdat lichamen
hier op gezette tijden om schreeuwen, terwijl er van werkelijke Eros geen sprake
was en geen sprake kon zijn. Bij het ontbijt schraapte zij tijdens een lang gesprek
over dit onderwerp alle moed bijeen om naar voren te brengen, dat vele getrouwde
stellen, die nog geen kinderen wilden of konden hebben ‘rubbers’ (kapotjes)
gebruikten, maar dat zij tenminste wèl seks met elkaar hadden. Ik zei: ‘Je bent voor
mij geen seks-object. Ik zie je als een mogelijk liefdesobject. Wanneer ik ooit weet,
dat ik met jou een werkelijke liefdesrelatie zal hebben bereikt, zal zelfs de gedachte
aan een “rubber” pure heiligschennig zijn.’
Wat ze over de familie Westerman vertelde gaf me koude rillingen. ‘Mijn ouders
zijn zonder meer blij, dat ik niet meer thuis ben en nu op mezelf sta. Dat is goedkoper
voor ze. Mijn broer leende 150 dollars van mijn ouders. Hij is pas getrouwd, maar
hij moest het braaf terug betalen. Mijn vader staat het werk bij “Esso” steeds meer
tegen en wordt er steeds moeilijker door.’ Ik antwoordde, dat ik nog altijd bereid
was naar zijn kantoor in White Plains te gaan en de zaak uit te spreken, maar deze
suggestie alléén al gaf haar hartkloppingen.

3 november 1957
Brandde een kaars in St. Patricks Cathedral.
Er is in Amerika diepe beroering ontstaan over wat wordt genoemd ‘een rode
maan, die over ons land suist’. De Sovjets hebben dus de Sputnik I in een baan om
de aarde geschoten met een snelheid van 18.000 mijl per uur. De raket woog 184,3
lbs. en vloog op een hoogte van 900 kilometer. Het Witte Huis zei, dat Sputnik
niemand aldaar werkelijk had verrast, maar iedereen wist dat de waarheid anders
was. De rode maan vertegenwoordigde een mijlpaal in de geschiedenis van de
wetenschap en betekende een sprong in de richting van het veroveren van de ruimte.
Moskou benadrukte, dat ‘the present generation will witness how the freed and
conscious labor of the people of
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our new socialist society turns even the most daring of man's dreams into reality’.
Sputnik had dus ook ongekende politieke gevolgen, waarvan de weerklank tot in alle
uithoeken van de wereld hoorbaar was.

4 november 1957
Willard Hotel, Washington D.C.
Nam de trein van 06:30 naar de Amerikaanse hoofdstad.
Sumarjo, assistent van ambassadeur Mukarto, kondigde aan, dat het niet meer
mogelijk zou zijn, dat de ambassade ‘Nieuwsgier’-geld in mijn richting zou
kanaliseren. Maar hij zou in de avond de zaak nog eens met de ambassadeur opnemen.
Ik ging naar het kantoor van advocaat Joe Borkin, Sukarno's Amerikaanse adviseur.
Ik legde hem de problemen voor. Hij waarschuwde, dat indien ik via de ambassade
‘Nieuwsgier’-geld zou ontvangen, dit zou kunnen worden uitgelegd als het aannemen
van fondsen van een buitenlandse mogendheid. Sinds mijn huwelijk met Frieda was
ik ingezetene in de V.S. geworden en om die reden zou ik dan deze fondsen bij de
Amerikaanse overheid moeten opgeven. ‘Stel je vóór wanneer je charmante
schoonvader hier achter zou komen, dan zou hij je werkelijk in de gevangenis kunnen
laten opsluiten,’ waarschuwde Joe.
Om 22:00 belde Sumarjo. Ik lag al in bed. ‘Ik heb je probleem met de ambassadeur
besproken,’ zei hij. ‘We vinden wel een oplossing. Dit wilde ik dat je wist vóór je
ging slapen.’
Droomde over mijn ouders en broers. Ik herinner me er alléén van, dat ik een brief
voor mijn Vader op zijn bureau legde, toen dacht, dat ik misschien zijn gevoelens
voor mijn Moeder zou kwetsen door de brief alléén aan hem te adresseren. Liet toen
de enveloppe zoals deze was, en begon de brief aan hen beiden. Van de inhoud
herinnerde ik me niets.

5 november 1958
Vandaag zette Sumarjo uiteen, dat ambassadeur Mukarto zich onzeker voelde, omdat
er in Djakarta tussen Sukarno en Ruslan Abdulgani enerzijds en Subandrio en Suwito
anderzijds geen eenstemmigheid jegens mij heerste. Hij benadrukte, dat ten einde
de volle steun van Mukarto te hebben, het noodzakelijk zou zijn, dat alle partijen in
Djakarta achter me stonden en dat ik ook de ruzie met het team Maramis-Sudjoko
snel diende bij te leggen. Dat zou de samenwerking zeer vergemakkelijken. Voorlopig
zou uit ‘De Nieuwsgier’-pot het ‘Willard Hotel’ kunnen worden betaald en 250
dollars in contanten worden
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gegeven. Over een ticket naar Djakarta zou worden overlegd. Het bleek, overigens,
dat de complicaties over mijn privé-leven uit het verleden, nu ook bij de Indonesische
autoriteiten werden uitgespeeld. ‘Had ik al onze overeenkomsten, zoals in Djakarta
ook met Mukarto afgesproken maar op papier,’ zei ik. ‘Hatta en anderen
beschuldigden ons Nederlanders alles altijd zwart op wit te willen hebben, maar dat
is blijkbaar noodzakelijk. Wij zijn als een Rembrandt, waarop je alle details kunt
zien. Jullie opereren als een abstract schilderij.’ ‘Rembrandt is danook passé,’
antwoordde Sumarjo.
Tijdens de treinreis terug naar New-York las ik in Gide. ‘J'ai quitté Cuverville,
comme on meurt...’ Ik wist waar hij over sprak.
Op Pennsylvania Station telefoneerde ik 45 minuten met Frieda. Mijn konklusie
was, nà alles wat ze weer vertelde over haar bezoek aan Darien, Connecticut, vandaag,
dat het de hoogste tijd werd, dat ik haar vader ontmoette.

6 november 1957
White Plains, Esso-gebouw
De trein bleef staan bij Crestwood, waardoor ik pas om 11:00 uur arriveerde. De
telefoniste belde naar Frieda's vader. Ze kwam terug en zei: ‘Yes, he is there, but he
will not be able to see you today.’ Dat was voor mij absoluut de allerlaatste poging
om met die familie een ‘working agreement’ te bereiken. Ik telefoneerde aan Frieda,
dat die deur wat mij betreft nu permanent gesloten zou blijven.
In de U.N.O. sprak ik uitvoerig met collega Bernard Person. Hij toonde me een
gemeenschappelijke Australisch-Nederlandse verklaring, die heden was uitgegeven
en Nieuw-Guinea betrof. ‘Luns stuurt het zonder meer op oorlog met Indonesië aan,’
meende hij. ‘Ik denk namelijk niet dat Indonesië zich bij een dergelijke verklaring
zonder meer zal neerleggen.’
Ook sprak Person over Nederlandse correspondenten in New York onder elkaar.
Vrij Nederland heeft hier nu een andere medewerker rond lopen, ‘die alléén maar
naar recepties gaat en niet in de U.N.O. komt,’ zei hij. ‘De Nederlandse Missie en
Sjef van den Bogaert vertelden mij indertijd, dat jij naar Djakarta had geseind, dat
ik je had geïnterviewed en dat je er over in “De Nieuwsgier” had geschreven.’ Person
maakte duidelijk absoluut nooit naar een receptie te gaan wanneer hij wist dat Max
Tak was uitgenodigd. ‘Ik ken die man al dertig jaar en dat is dertig jaar te lang.’
Person beschouwde mijnheer Tak als een boef. Ik stond toen al in dit opzicht achter
Person.
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7 november 1957
Bung Karno heeft op het eiland Sumbawa gezegd, zo meldt de New York Times,
dat wanneer er geen oplossing voor de kwestie Irian-Barat via de goede diensten van
de Verenigde Naties, kan worden gevonden ‘dan zal Indonesië methoden volgen,
die de wereld versteld zullen doen staan.’
Ontmoette samen met Frieda onze vriendin Rochmuljati. Zij legde uit, dat zowel
Maramis als Sudjoko protégé's van dr. Ali Sastroamidjojo waren en dat deze, toen
hij hoorde van mijn confrontatie in Den Haag, had gezegd: ‘Oltmans can go to hell.’
Hij had er aan toe gevoegd: ‘Oltmans heeft me in Djakarta altijd ontweken.’ Dit was
wáár. De man maakte op mij een wantrouwende en onplezierige indruk. Op
aandringen van Rochmuljati had hij nu gezegd, er geen bezwaar tegen te hebben mij
voor een gesprek te ontvangen.
Martin schreef me. ‘Weet je, je gedachten inzake seks en gevoelens moeten
gesynchroniseerd zijn. Wanneer dàt is bereikt, kun je, geloof ik, langer van Frieda
weg blijven, immers in je huwelijk leer je je vrouw kennen. Doe die grote stap, Wim,
maar eerst de verzoening tussen jou en haar ouders en daarna je bezig houden met
Indonesia-Nederland. Ik blijf met mijn gedachten bij je dus wees groot in je hatti
(ziel).’

8 november 1957
Om 02:10 kwam Jim naar mijn kamer in de Paramount. Hij kwam bij me liggen en
fluisterde: ‘Ik wil je in me voelen, please.’ Ik zei tegen hem, dat ik een Indische
jongen in Amsterdam had gekend, die zich steeds door jongens anaal had laten
gebruiken, en tenslotte een darmkronkeling had opgelopen, waaraan hij was overleden.
‘Mijn dokter heeft me uitgelegd, wat ik aan oefeningen moet doen om iets dergelijks
te ontlopen,’ antwoordde hij.
‘Ik heb zoiets nog nooit gedaan,’ zei ik. Hij had zijn anus met crême ingesmeerd
en nam mijn penis en drukte die langzaam naar binnen. Daarop begon hij een soort
wiegende bewegingen, die op mij het effect hadden, tegenbewegingen te willen gaan
uitvoeren. Binnen de kortste keren waren we echt bezig en copuleerde ik, zoals hij
wilde, in hem. We namen een douche. Hij bleef slapen.
Mijn ticket terug naar Amsterdam was geregeld en haalde ik bij de K.L.M. op.
Ook kreeg ik op het consulaat-generaal van Indonesië een courtesy-visa voor vier
weken.
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9 november 1957
Vanavond woonden Frieda en ik het jaarlijkste U.N.O.-bal bij, ditmaal gegeven door
de President van de Algemene Vergadering en Lady Monru evenals de
Secretaris-Generaal, Dag Hammerskjold. Ik droeg een smoking. Frieda verkleedde
zich in het hotel in een half-lange jurk met een bont-cape. Zij vroeg me het platina
collier van mijn Moeder bij haar om te doen. Het muzikale programma viel mee.
Nadien werd champagne geschonken en een receptie gehouden. We bleven niet te
lang. Tot diep in de nacht spraken Frieda en ik over ons leven. We neigden er steeds
meer toe samen een appartement te gaan bewonen in Kew-Gardens, halverwege de
airport en Manhattan, zodat we ieder de helft zouden afleggen op weg naar onze
bezigheden.

10 november 1957
Diner met Frieda bij Bernard Person en zijn vrouw in de flat, die uitkeek op Central
Park. Hij nam me mee naar zijn werkkamer en zei: ‘Wim, wanneer je in deze wereld
maar een beetje karakter hebt, bezit je meteen veel vijanden.’ Hij sprak uitvoerig
over Luns en diens kwade invloed op het Nederlandse buitenlandse beleid. ‘Luns
zei me eens: “Ik ben alléén maar minister geworden, omdat ik van het houtje ben.”’
Person ging later op een stoel staan en gaf Frieda een hand om de belachelijke
manieren van Luns te demonstreren. Hij spoog ook weer zijn gal over collega's Robert
Kiek (De Telegraaf), Max Tak (Elseviers) en Vas Dias (N.R.C.).
Er arriveerde een brief uit Djakarta van prof. dr. P.N. Drost. ‘Je hebt een hele reeks
H.H. politici gesproken. Ik hoop van harte dat er iets uit komt. Proficiat! Ik heb groot
respect voor je durf en doorzettingsvermogen. Hier zitten we midden in een Irian-Barat
week. Niet leuk! Allerlei huizen en kantoren werden met leuzen besmeurd. Ruiten
ingegooid. Auto's beklad. Uitlatingen van politieke leiders die uiterst bedenkelijk
zijn. Veel sukses in New York. Mijn respecten aan je jonge vrouw, die jou zo lang
aan het vaderland moet afstaan. De Westermankliek, die zelf Amerikaan is geworden,
zal dit niet goed begrijpen, laat staan waarderen. Tant pis pour eux! Wanneer die
ganse generatie vergeten en vergeven (?) is, kom jij pas aan je trekken. Ik hoop dit
te beleven. Cheerio!’
Dr. K. Scholtens schreef me eveneens op 29 oktober vanuit Teheran. ‘Dank voor
uw brief van 20 oktober, die ik met belangstelling heb gelezen en waaruit ik tot mijn
genoegen zie, dat u er in bent geslaagd een aantal vooraanstaande lieden te
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interesseren voor het goede doel, ten einde tot betere betrekkingen te geraken tussen
Den Haag en Djakarta. U vermeldt Abadan als vermoedelijke plaats van samenkomst
voor nieuw overleg. U realiseert zich misschien niet, dat aldáár geen hotel aanwezig
is, zodat denkelijk een plaats als Beirut beter geschikt zal zijn voor zulk een
bijeenkomst. U laat mij nog wel horen voor wanneer het een en ander is geregeld,
daar het wel mijn interesse heeft.’

11 november 1957
Lunch met de voormalige gouverneur-generaal van Nederlands Indië, dr. H.J. van
Mook, die thans aan de New York City University doceert. Frieda was meegekomen,
wat afleidend werkte en waardoor ik in de verste verte niet voldoende op dit
belangrijke gesprek was geconcentreerd. Ik maakte er slechts beperkte aantekeningen
over.
Van Mook vond Sukarno maar een zwamneus en zeker niet een serieuze òf
bekwame leider. Hij had president Sukarno slechts tweemaal ontmoet, waarbij
éénmaal de regering in Den Haag achter zijn rug om het persbureau Reuter had
ingeschakeld om haar misnoegen over die ontmoeting kenbaar te maken. ‘Het is
echter jammer,’ zei Van Mook, ‘dat Indonesië geen leider heeft gekregen van de
klasse van Jawaharlal Nehru.’
Hij bleek diep gekwetst te zijn - en daarvoor was hij tenslotte ook een Indischman
- door de onbeholpen burgerman Willem Drees, met diens olifantshuid, die op zijn
achterste benen had gestaan om Van Mook uit Den Haag weg te krijgen en aan een
professoraat in New York te helpen. ‘Dat is immers precies een baan voor u, mijnheer
Van Mook,’ zei Drees, toen hij me met mijn benoeming gelukwenste. Hij nam niet
eens de moeite enigermate te verbergen hoe blij hij was, dat ze van me af waren. Is
het u wel eens opgevallen,’ vervolgde hij, ‘dat internationale socialistische leiders
altijd burgermannetjes zijn? Minister E.M.J.A. Sassen schreef me nà het
kabinetsbesluit om mij van mijn post te ontheffen een uitermate grof briefje. De
laatste zin luidde zelfs: “We zullen u natuurlijk een mooie andere betrekking geven.”
Ik heb die brief later tot ergernis van haar leden in de voltallige kabinetsvergadering
voorgelezen. Bedenkt u wel, mevrouw Bouman ontving drie ton. Mij werd een derde
van dit bedrag aangeboden nà al die jaren van dienst in Nederlands-Oost-Indië.
Bovendien werd ik gepensioneerd als gouverneur-generaal van Indië, terwijl ik de
titel droeg van luitenant-gouverneur-generaal.’ Ik vertelde

Willem Oltmans, Memoires 1957-1959

66
Van Mook over de woede bij de Nederlandse gemeenschap, toen ik hen in twee
reportages in De Nieuwsgier als burgerlijke kruideniers had bestempeld.
‘Ach, mijnheer Oltmans, er is die jaren immers zoveel gebeurd. Toen ik de
Indonesische delegatie naar Nederland begeleidde en we op Schiphol arriveerden,
waren er auto's voor iedereen, voor alle Indonesische gedelegeerden, voor de Britse
bemiddelaar, Sir Archibald Clark Kerr, maar op mij was niet gerekend.’ Over de
kwestie Nieuw-Guinea zei hij indertijd te hebben voorgesteld, dat Nederland en
Indonesië het gebiedsdeel eerst enige tijd gezamenlijk zouden besturen, als
overgangs-periode. ‘Ik zeg u, de Conferentie op de Hoge Veluwe op 14, 21, 22 en
24 april 1946 was onze laatste kans. Maar ze hebben alles verpest. Ze wilden gewoon
niet in Den Haag.’

12 november 1957
Frieda en ik sliepen samen in het Paramount Hotel omdat ik naar Amsterdam zou
terugvliegen. Ambassadeur Mukarto had me via Sumarjo een ticket laten geven en
de rekening van het hotel zou worden betaald. Deze regeling had heel wat voeten in
de aarde gehad, maar was op het allerlaatste nippertje, ook met behulp van
Rochmuljati in orde gekomen. Frieda en ik hadden besloten dat we zouden proberen
tegen de jaarwisseling in Kew-Gardens te gaan wonen.
Frieda bracht me heel lief in haar uniform van K.L.M. ground-hostess naar mijn
plaats in het toestel vanavond. We namen ditmaal vol hoop en verwachting afscheid.
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Amsterdam
13 november 1957 (dagboek)
Henk Hofland haalde me in de vroege ochtend van Schiphol. Dit was prettig
aankomen. We gingen eerst naar boven om koffie te drinken en wat ontspannen te
praten. Hij hoopte, dat ik niet zou doorreizen naar Djakarta en in Nederland zou
blijven.
Er wachtte een brief van mr. D.A. Delprat over de op 17 oktober toegezegde
duizend gulden. ‘Ik zou willen rechtzetten,’ schreef hij nu, ‘uw mededeling, dat de
f 1000.- door de heer Van de Mandele en mij zijn toegezegd. Wat mijzelf betreft heb
ik niet meer gezegd, dan dat ik gaarne wilde proberen dit bedrag bij elkaar te brengen,
zonder dat ik daartoe de verplichting op mij kon nemen.23. Ik moet dat tot mijn spijt
herhalen, omdat mij bij verschillende besprekingen, welke over dit onderwerp zijn
gevoerd, gebleken is, dat uw activiteiten bij uw laatste bezoek aan Indonesië de animo
om voor verdere werkzaamheden van u geld te geven, uiterst gering doen zijn.24. Dit
neemt niet weg, dat ik natuurlijk doorga mijn best te doen, doch u dient zich te
realiseren, dat aan het eind van het vorig jaar of het begin van dit jaar voor u reeds
een som is bijeengebracht, waarvan de gevers naar hun oordeel weinig plezier hebben
gehad. Een definitief antwoord hoop ik u echter zo spoedig mogelijk te geven.’25.

14 november 1957
Terwijl ik stond te telefoneren in het Americain Hotel hoorde ik de stem van mijn
voormalige vriendin Inez Röell. We brachten enkele uren samen door. Zij had haar
man voor zes maanden in Lausanne verlaten om te besluiten of zij bij hem zou blijven.
Haar Moeder had gezegd mij nooit meer te willen ontmoeten tòt ik een brief naar
paleis Soestdijk zou hebben geschreven, dat alles wat ik over haar aan de heer Seesink
had verteld uit de duim gezogen was. Ik begon met te antwoorden: ‘Prima, maar dan
moet zij aan de familie Westerman schrij-

23.
24.
25.

Dit was onwaar, de toezegging was gegeven en Van Konijnenburg kwam zijn verplichting
binnen 24 uur na.
Hij was zijn eigen enthousiasme voor de Wittebrug Conferentie en complimenten er voor
aan mijn adres blijkbaar ras vergeten.
Helaas versterkte juist Delprat mijn overtuiging, dat Nederlandse zogenaamde first class
kooplieden in wezen dikwijls ordinaire kruideniers zijn.
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ven...’ en toen onderbrak ik mezelf en zei: ‘Inez, je weet dat ik die brief natuurlijk
nooit zal schrijven.’ Charles Röell was in Canada. Ik luisterde naar haar en zei tegen
mezelf, ook al heeft Inez karakteristieken, die me zéér aantrekken, dat ik haar nu
echt zielig vind. Zij ziet haar onhoudbare situatie van een intens onbevredigend
huwelijk scherp en exact, maar ze mist de kracht er een einde aan te maken.
Ging naar een Concert van Marie Thérèse Fourneau in het vijfde piano concert
van Saint-Saëns. Viel tijdens Mendelssohns derde (Schotse) symphonie in slaap.
Nà het concert ontmoette ik Inez opnieuw nabij het Leidseplein. Ik voelde, dat ik,
als ik me liet gaan, opnieuw heel dicht tot haar zou kunnen komen. Ze kon lief zijn,
en geestig, maar waar zou het toe leiden?
Droomde later, dat ik met een vriend, ik geloof dat het Martin was, de benzinetank
van Vader Westermans auto in brand stak.

15 november 1957
Henk Hofland, Eddy Alderse Baes en ik spraken samen over Nieuw-Guinea. Eddy
wist de details van de ‘Wittebrug Conferentie’. Ik vroeg me af, hoe hij er aan kon
zijn gekomen. We besloten met zijn drieën naar mr. G.B.J. Hiltermann te gaan. Er
was geen land met de man te bezeilen. Hij zei bijvoorbeeld: ‘Indonesië zal toch zijn
zin niet krijgen op West-Irian.’ Ook: ‘Wanneer de Koninklijke Shell zou gaan
investeren in Indonesië, dan doe ik mijn aandelen van de hand.’ Henk mag Hiltermann
absoluut niet. Ik ben het met hem eens. We spraken 75 minuten tegen een barrage
van stupiditeit.
Had 's avonds een lang gesprek met Martin Portier. Ik zei hem besloten te hebben
hem en mijn andere vrienden in Nederland voorlopig op te geven om de komende
jaren in New York aan de relatie met Frieda te gaan werken. Ik vertelde hem zo
‘begeistert’ wat me allemaal bezig hield, dat hij tranen in zijn ogen kreeg. We aten
bij een Chinees vóór hij terug moest naar de kazerne in Geldermalsen. We waren zo
dicht bij elkaar, dat ik me in zijn ogen kijkende afvroeg: met wie voel ik op die wijze
een versmelting van gevoelens van affectie? Die hele golfstroom van warmte, die
van hem naar me toe kwam en die ik bijna lichamelijk, of eigenlijk helemaal
lichamelijk in me opnam, vroeg niet, riep niet om een fysieke gratificatie, zoals dit
bij Frieda zo allesverstorend op me inwerkte. Wanneer seks in welke vorm ook de
maatstaf en de scheidsrechter was of moest zijn van het slagen van de relatie, nee,
van de echtheid,
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de zuiverheid van het liefdesgevoel en de overgave aan de ander, dan was voor mij
de duurzaamheid van de relatie à priori noch gegarandeerd, noch zelfs houdbaar.
Dan zouden troebele storingen ontstaan, die van het eigenlijke doel, van de zuiverheid,
van het werkelijk in elkaar opgaan, zouden afleiden.
Toen ik Martin moest verlaten en naar de trein liep, die me naar Amsterdam terug
moest brengen, voelde ik me eenzamer dan ooit. Hij had een gezin en zijn werk in
het leger. Ik moest terug naar New York en naar Frieda. We zouden ieder een ander
leven leiden en aan andere verwachtingen en verplichtingen gaan voldoen, die in
werkelijkheid op disharmonie van ons zieleleven zou zijn gebaseerd en ons nooit
werkelijk gelukkig zou kunnen maken.

16 november 1957
De middag en avond was ik bij John van Haagen, Greet en de tweeling. Greet, die
véél en véél zuiverder aanvoelde, wat John en mij bond en waarom we in zekere zin
in elkaar op gingen, dan de vrouw van Martin, liet ons altijd begaan en met rust. Ik
vertelde hem, mijn leven nu te willen richten op New York. ‘Ik ga proberen colleges
te volgen in journalistiek, een avondcursus misschien,’ zei ik. ‘Ach, pal,’ zei hij,
‘Martin en ik vullen ergens een leegte in jou aan. Wanneer je drie maanden geen
brieven van ons zou ontvangen zouden meteen je cijfers omlaag gaan.’

17 november 1957
Het is Frieda's verjaardag. Ik schreef haar een lange brief. Bezocht mijn oom
Poslavsky in Den Dolder, die met enthousiasme sprak over zijn kliniek met duizend
patiënten en een staf van 500 personeelsleden op de Willem Arntzhoeve.

18 november 1957
Ging met Inez Rëell naar Den Haag. Emile van Konijnenburg was in Djakarta. Het
was duidelijk. Hij had het ‘Hotel de Wittebrug’-plan persoonlijk naar Sukarno
gebracht. Hij had een dienstreis naar Ghana plotseling afgezegd en was volgens Emy
de Vries Foltinsky, zijn secretaresse, halsoverkop naar Indonesië vertrokken.
Sliep opnieuw een nacht bij John en Greet. Hij verliet om 06:00 uur het huis in
uniform op weg naar de Onderzeedienst. Vader Van Haagen was oud en grijs
geworden vooral nà zijn gevangenis-periode en woonde weer bij de moeder.
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19 november 1957
Henk Hofland probeerde me koortsachtig te bereiken. Het Parool opende vandaag
namelijk ter gelegenheid van het hernieuwde Nieuw-Guineadebat in de U.N.O. met
een artikel onder een drie-kolomskop: ‘Indonesische chantage-politiek zonder sukses’.
Daaronder: ‘Nederlandse economie is tegen eventueel verlies opgewassen.’ Alle
Parool-bladen: Het Rotterdamsch Parool, Het Haags Dagblad, Het Dagblad voor
Amersfoort en Het Nieuw Utrechts Dagblad publiceerden hetzelfde verhaal.
De quintessens ervan was, dat Indonesië ervan uitging, dat wanneer men het
Nederlandse bedrijfsleven en de financiële wereld, dus de beruchte kruideniers, maar
onder voldoende druk zette en aan hun portemonnaie kwam, zij voldoende druk op
de Haagse politiek zouden uitoefenen, zodat een overdracht van Nieuw-Guinea
mogelijk zou worden. Het ging er immers om degeen te vinden, die het lef had de
kat de bel aan te binden, want die held op sokken zou dan vanzelf wel naar voren
treden. Heren, als mijn oom Bronsing, hadden juist met grote vehementie benadrukt
- en dat wist Sukarno ook via Emile van Konijnenburg -, dat een belangrijke sectie
van industrie en handel, met uitzondering misschien van enkele figuren in de
groep-Rijkens, de investeringen in Indonesië hadden afgeschreven en dat een
dergelijke chantage-politiek van Indonesië hier juist het tegenovergestelde resultaat
zou opleveren.
In Het Parool-stuk nu, en dit had Hofland ook razend gemaakt (zei hij mij) werd
ik opgevoerd als de journalist, die namens Sukarno en Subandrio in Nederland
wekenlang in september en oktober zich zou hebben beijverd ‘op directe en
persoonlijke instructies van Subandrio’ Indonesische chantage rond het Binnenhof
in werking te stellen. De krant schreef onder meer: ‘Op één of andere wijze is deze
Oltmans erin geslaagd Sukarno te doen geloven dat hij in Nederland zou kunnen
klaar spelen, wat de beste Indonesische diplomaten niet hebben weten te bereiken.’
Deze passage was voor mij de meest verhelderende uit het gehele stuk. Ik
werd van Indonesische zijde in de rug aangevallen. De heren Maramis en
Sudjoko, die zich terecht het meest door mijn Haagse activiteiten tegenover
Djakarta geblameerd voelden, hadden op smerige wijze teruggeslagen.
De Haagse journalist, Dries Ekker, door Henk Hofland later eens
omschreven als het achterneefje van Torquemada, bleek de auteur van het
gewraakte artikel. Hij was een bijzondere amice van Sudjoko. Ekker schreef

Willem Oltmans, Memoires 1957-1959

71
verder: ‘Al geruime tijd wordt de vrees (voor het nationaliseren van
bedrijven in Indonesië) kunstmatig gewekt. Een Nederlands journalist,
Willem Oltmans - handelend zoals uit telegrammen en telefoongesprekken
is gebleken op directe en persoonlijke instructies van de Indonesische
minister van Buitenlandse Zaken Subandrio - heeft in dat kader enkele
weken lang grote activiteit in Nederland ontwikkeld.’
Wanneer men het eerste hoofdstuk van dit boek herleest zal men
constateren, dat ik op niemands instructies en door niemand gefinancierd
- de financiering achteraf zou zelfs de meest onoverkomelijke
struikelblokken gaan opleveren - zonder enige voorkennis van Sukarno
of minister Subandrio geheel en alléén in Den Haag opereerde op basis
van eigen ideeën en mijn eigen intuïtie. Zelf vond ik het de gewoonste
zaak ter wereld, dat ik, na mijn licht in Djakarta te hebben opgestoken, op
passend bestuurlijk niveau in Nederland van mijn bevindingen zou
getuigen. Er stond hier nogal wat op het spel. Eeuwen van mentale en
financiële verbroedering tussen een handjevol kooplieden-kruideniers aan
de monding van de rivier de Rijn met miljoenen stervelingen aan de andere
zijde van de evenaar dreigde hier in luttele jaren tot de grond toe te worden
afgebroken. Dat was niet alléén absurd, het was misdadig. Onder
aanvoering van een kleine groep oudkolonialen, die hun lieve Indische
leventje in de archipel hadden moeten opgeven en verder een groep
zogenaamde christelijke en rooms-katholieke politieke intriganten moest
binnen de kortste keren alles worden vernield wat door de eeuwen heen
was opgebouwd. Ik was als Oltmans-telg tenslotte een exponent van wat
er aan groots was verricht in de Indische archipel, enerzijds via mijn
grootvader en overgrootvader in de sector van de Indische Spoorwegen
en anderzijds via mijn moeders vader, ten behoeve van de
malariabestrijding. Ik bevocht de kletskousen naar mijn eigen overtuiging
en op mijn eigen wijze. Daar had ik noch Sukarno, noch Subandrio bij
nodig! Voor geboren ja-broers en kontlikkers als journalisten in de klasse
van Dries Ekker en zijn Parool-kliek van zogenaamde socialistische
gemotiveerde scribenten, was natuurlijk mijn handel en wandel vrij en
onverveerd een niet invoelbare situatie.

19 november 1957 (dagboek)
In de middag bezocht ik opnieuw de heer Delprat, die Het Parool-stuk nog niet onder
ogen had gekregen. Ik zweeg er dus over. Hij ontving me vriendelijk. Hij kondigde
aan niet meer dan 300 gulden voor me bij elkaar te kunnen krijgen en dat bedrag zou
ik dan te zijner tijd via de heer Van Konijnen-
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burg in ontvangst kunnen nemen. Dit betekende omdat Konijn reeds 300 namens
Delprat had voorgeschoten, dat de Delprat-club van de Wittebrug Conferentie niet
bereid was duizend maar 600 gulden mee te betalen.
Ik kwam nadien dr. Anton Constandse tegen. Hij had Het Parool gelezen. ‘Wim,
het is natuurlijk duidelijk welke rol de B.V.D. in je Haagse activiteiten heeft gespeeld.
Je bent gevolgd en afgeluisterd. Op die manier zal je nog eens vermomd door het
land moeten gaan.’ Ook had hij gehoord, dat prof. W.F. Wertheim bij terugkeer uit
Indonesië had verteld: ‘Oltmans wordt door Unilever betaald.’ Hij zal de
groep-Rijkens (Zeeman, Bronsing) hebben bedoeld (en de K.L.M. niet te vergeten)
maar Wertheim kon niet weten, dat de betalingen en afrekeningen maar beperkt
waren geweest. De heer Delprat was door de hem bezoekende Indonesiërs gevraagd:
‘Wordt Oltmans door het Nederlandse zakenleven gefinancierd?’ ‘Natuurlijk niet,’
had hij geantwoord.
Nà het verschijnen van Het Parool-artikel berichtte hoofdredacteur M. Rooij van
de N.R.C. me, dat hij afzag van een geplande ontmoeting en er de voorkeur aan gaf,
dat alle kontakten via dr. Roethof bleven lopen.

20 november 1957
Ging met Inez Röell naar de film ‘The sun also rises’. Ik houd niet van Ernest
Hemmingway. Hij is voor mij niet echt; niet eerlijk.

21 november 1957
Ik belde advocaat J.C.S. Warendorf om te informeren naar de stand van het
Telegraaf-proces. Hij had het artikel in Het Parool gelezen en zei te hebben gehoopt,
dat ik zou bellen. Als lid van het bestuur van Het Parool vond hij het een schandelijke
voorstelling van zaken. Hij en zijn confrère Lise Gehrels waren beiden van mening,
dat ik een uitvoerig stuk aan Het Parool diende te zenden. Zij waren bereid te
interveniëren om het via Koets opgenomen te krijgen. Warendorf was immers precies
van mijn doen en laten op de hoogte. Ik voelde me door zijn steun gesterkt.
Ook Henk Hofland was nog steeds woedend. Ik werkte de hele nacht aan een stuk
voor Het Parool. Henk vroeg me te komen, opdat we het samen door konden nemen.
Dat gebeurde vanmorgen. Daarna ben ik de heer Koets persoonlijk mijn weerwoord
gaan overhandigen.
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22 november 1957
Om 13:45 opnieuw een ontmoeting met Koets, die de snuggere Metzemaekers naast
zich had neergezet. Ze hadden mijn stuk gelezen en waren overtuigd, dat ik een
politieke naïeveling was. ‘U bent bovendien een politieke exibitionist, mijnheer
Oltmans,’ zei Koets. ‘Sommige passages in uw verweer zijn inderdaad interessant,
maar wat u over Sukarno en Hatta schrijft is overbodig en niet ter zake.’ Ik had dus
uitdrukkelijk gewezen op Hatta's steun aan Sukarno's Irian-Barat beleid. Dit paste
de heren niet, want daar was het socialistische Parool altijd gemakshalve aan voorbij
gegaan. Ook vonden ze het absoluut idioot, dat ik had geschreven, dat de B.V.D.
zich met mijn zaak had bemoeid.26. ‘U maakt zichzelf hiermee volkomen belachelijk,’
aldus de heer Metzemaekers. In principe wilden ze mij ‘droit de réponse’ geven,
maar het artikel ging nu eerst naar de Haagse redactie, dat betekende: Dries Ekker.
Aanstaande maandag zou er een uiteindelijke beslissing worden genomen. Koets
was voortdurend ongeduldig en nerveus. Hij meende, dat ik referenties aan het
Nederlandse bedrijfsleven diende te vervangen door een vagere term: ‘U kunt
bijvoorbeeld schrijven over “contacten in Nederland”.’
Van Het Parool ging ik onmiddellijk terug naar Hofland, die zich minder over
mijn verslag van deze ontmoeting scheen te verbazen dan ik, maar desalniettemin
woedend bleef. Zijn steun betekende zéér veel voor me, die dagen.
Dr. Alberts van de Groene Amsterdammer bleek nu zéér geïnteresseerd in een
artikel van mijn hand. Ik leverde het bij hem in.

25 november 1957
Henk Hofland werd door Davids naar De Groene geroepen om te spreken over mijn
mogelijke medewerking. De hoofdredactie wilde weten, of men wel met mij in zee
zou kunnen gaan. Henk moest eerst een lang verhaal afsteken waarom ik op Nijenrode
de tompoezen bij de bakker liet opschrijven en niet altijd betaalde. Ze wilden mijn
artikel nà de voorspraak van Hofland desnoods wel nemen. ‘Dit is nu jouw
Irian-week,’ zei Henk later tegen mij. In Indonesia had minister Sudibjo mede op
voorstel van Mohammed Hatta namelijk ook een Irian-week ingeluid. Henk zei het
in zoverre met Hiltermann eens te zijn, dat een journalist òf public relations diende

26.

Dat de B.V.D. bij het Algemeen Handelsblad was geweest, wist ik via Henk Hofland
bijvoorbeeld zeker.
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te bedrijven of journalistiek, maar dat het niet de taak van de journalist was zijn eigen
nieuws te maken. ‘En Van Blankenstein dan?’ vroeg ik. ‘Ja, maar die werkt wanneer
hij public relations bedrijft achter de schermen.’ ‘Ik zeker niet,’ antwoordde ik, ‘maar
ik denk, dat ik gewoon effectiever bezig ben en daarom meer golfslag veroorzaak
of tegenactie oproep, zoals van Maramis-Sudjoko-Ekker.
De heer Koets van Het Parool zei me vandaag, dat hij Dries Ekker opnieuw in
Den Haag had opgebeld, maar dat deze nog meer tijd nodig had om mijn stuk te
bestuderen. Wat de heren eigenlijk bedoelden was, dat eerst nog nadere contacten
met overheidsinstellingen en dergelijke dienden plaats te hebben.

26 november 1957
De heer Alberts van de Groene deelde me mee, dat mijn artikel uiteindelijk op 30
november a.s. zou worden gepubliceerd en wel op de voorpagina van het blad. Hij
excuseerde zich, dat hij niet meer dan 75 gulden kon betalen. Toon Quarles (Twiss
Quarles van Ufford) voegde me toe: ‘Wim, je hebt één ding met Sukarno gemeen,
je hebt geen benul van geld.’

27 november 1957
De secretaresse van Koets deelde me mee, dat er nog steeds over mijn antwoord op
Ekker werd vergaderd.
Bijna dagelijks ontvang ik brieven van Frieda. Ik schrijf haar even dikwijls terug.

28 november 1957
Advocaat J.C.S. Warendorf heeft zich nu met de Paroolpublikatie bemoeid. Hij zei
me thans zeker te weten, dat mijn rechtzetting zou worden gepubliceerd. Ik vertelde
hem, dat Hofland een gesprek had gehad met de heer Heerema, chef exploitatie van
het weekblad Vrij Nederland en dat adverteerders van V.N. hadden geprotesteerd
tegen mijn medewerking aan dat blad, nadat in De Telegraaf artikelen hadden gestaan,
dat ik een ordinaire landverrader was. ‘Hier ziet u dus, mijnheer Warendorf, in welke
mate ik schade lijdt door de onzinnige roddelverhalen in “De Telegraaf”,’ zei ik hem.
Intussen werd in de twaalfde algemene vergadering van de U.N.O. het
Indonesisch-Nederlandse geschil over Irian-Barat besproken. Voor de
zoveelste maal stonden Den Haag en Djakarta voor het wereldforum
tegenover elkaar. Een volmaakt overbodige zaak indien
zelfgenoegzaamheid, verkapte gevoelens

Willem Oltmans, Memoires 1957-1959

75
om Sukarno een lesje te willen leren en de alles overheersende
kruideniersmentaliteit van de machthebbers in Den Haag het landsbelang
maar niet zulke grove parten waren blijven spelen. Zowel minister
Subandrio als dr. Ali Sastroamidjojo, de permanente vertegenwoordiger
van Indonesië in de Verenigde Naties, spraken over het nemen van
maatregelen tegen Nederland ‘short of war’ indien het getreiter over
Nieuw-Guinea niet op zou houden. De Nederlandse afgevaardigde, de
heer Schurmann, zegde braaf de door Luns voorgelepelde lesjes op, terwijl
ingewijden wisten hoe ook steeds meer Nederlandse diplomaten in hun
hart over het door Luns gevoerde Nieuw-Guineabeleid dachten. Het debat
werd andermaal een bizarre vertoning. In de Amerikaanse pers werd
langzamerhand over de procedures in het U.N.O.-gebouw geschreven als
‘the cheapest show in town’.

29 november 1957 (dagboek)
Opnieuw een brief van de heer Delprat over de nog steeds ontbrekende 400 gulden.
Hij herhaalde andermaal, dat er geen misverstand over het geld was, want dat hij me
reeds eerder had te verstaan gegeven, dat hij slechts had toegezegd ‘te zullen proberen’
duizend gulden voor mijn diensten bijeen te brengen, wat immers iets anders was
dan ‘een vaste toezegging’. ‘Het is mij echter slechts ten dele gelukt.’ Mijn reactie
was me af te vragen of voorzitters van de kamers van koophandel tijdens hun
lucratieve loopbanen en passant ieder gevoel van eerlijkheid en fatsoen hadden
verloren. Ik besloot de eer aan mezelf te houden en er niet meer op terug te komen.
Indonesië heeft - en Emile van Konijnenburg heeft ook dàt niet meer
kunnen verhinderen met zijn spoedreis naar Djakarta - de landingsrechten
van de K.L.M. in Djakarta ingetrokken. Alle Nederlandse publikaties in
Indonesië worden verboden. Ook ‘De Nieuwsgier’ gaat dicht. De hele
zaak lijkt op haar kop te zijn gezet. Nu is alles verloren. Op 30 november
begon deze laatste escalatie met een nieuwe aanslag op Sukarno.
Op 1 december 1957 kondigde de regering in Djakarta een aantal
maatregelen tegen Nederlanders en Nederlandse bezittingen in Indonesië
aan:
(1) Indonesische werknemers bij Nederlandse ondernemingen zouden 24
uur in staking gaan.
(2) Verbod op het verschijnen van dagbladen en tijdschriften in de
Nederlandse taal. Verbod op de invoer van in de Nederlandse taal gesteld
drukwerk.
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(3) De K.L.M. werd verboden over Indonesisch grondgebied te vliegen
of in Indonesië te landen.
De actie liep volledig uit de hand. 6 december 1957 verklaarde de minister
van Justitie, Maengkom, dat nog enkele tienduizenden in Indonesië
verblijvende Nederlanders op de kortst mogelijke termijn dienden te
vertrekken. 9 december 1957 werden nog 5000 tot dusverre niet
overgenomen Nederlandse bedrijven en ondernemingen genaast. Ook op
de Bandungse kininefabriek kwam een militair te zitten, kolonel Sriamin.
Op 26 november 1957 hadden 42 landen vóór een resolutie gestemd waarbij
Nederland en Indonesië werden uitgenodigd, conform het Handvest van
de Verenigde Naties, spoedig onderhandelingen te beginnen over de status
van Nieuw-Guinea, 28 landen (onder heftige druk van Luns) stemden
tegen bij 11 onthoudingen. De aanhangers van het Drees-Luns-bewind
hadden een ‘grote overwinning’ gemeld voor de Nederlandse politiek
inzake Nieuw-Guinea. Nog geen week later werden de laatste Nederlandse
belangen in Indonesië verwoest! De laatste dramatische exodus uit het
voormalige Indië was begonnen. Koningin. Juliana kwam verkleumde,
rillende ouden van dagen van Indo-Europese afkomst op de kade
verwelkomen om medeleven te betuigen met de verdrevenen! Maar wie
hadden het verdrijven van deze onschuldigen feitelijk bewerkstelligd? Wie
droegen de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de laatste nationale
ramp in Indonesië? De geschiedenis zal de schuldigen onverbiddelijk
aanwijzen. Noch de Indonesiërs, noch Sukarno hebben dit drama ooit
gewild.

2 december [1957] (dagboek)
Zond een telegram naar generaal Suhardjo Hardjowardojo, de chef van de presidentiële
huishouding om mijn medeleven met de aanslag in Tjikini te betuigen en adjudant
majoor Sudarto herstel toe te wensen.
Luns zei vanmorgen bij terugkeer uit New-York op Schiphol, dat de basis voor
een gesprek met Indonesië nu wel erg smal was geworden. Daar had hij danook met
vereende krachten voor gezorgd.
Eindelijk publiceerde ‘Het Parool’ vandaag mijn antwoord. Mijn uiteenzetting
werd echter gevolgd door een nieuwe aanvulling van Dries Ekker, die mijn
argumenten weer probeerde te ontkrachten door andere onware mededelingen en
beschuldigingen.
John F. Kennedy trok die dagen op de omslag van Time Maga-
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zine de aandacht. Er werd verwacht, dat hij in 1960 een gooi doen zou
naar het Amerikaanse presidentschap. Zijn voorouder Patrick Kennedy
emigreerde rond 1850 van Ierland naar de V.S. Dus ongeveer in die dagen,
dat mijn voorouder Alexander Oltmans in de Krim-oorlog vocht om zich
later in Indië te vestigen. Mao Tse-tung was die dagen in Moskou voor de
40ste herdenking van de Revolutie der Russische Bolsjewisten. Hij sprak
tot 3.000 Chinese studenten aan de Moskou Universiteit en zei onder meer:
‘The socialist camp must have a head, and that head is the Soviet-Union.
Communist workers must also have a head, and that head is the Communist
Party of the U.S.S.R.’

3 december 1957 (dagboek)
Gisteravond op Hoflands woonboot las Henk voor uit de laatste dagen der Hollanders
op Java uit Multatuli's verzamelde werken,
‘Zult gij nog langer ons vertrappen,
Uw hart vereelten door het geld,
En, doof voor de eis van recht en rede,
De zachtheid tergen tot geweld?
Dan zij de buffel ons ten voorbeeld,
Die sarrens moe de horens wet,
Den wreden drijver in de lucht werpt
En met zijn lompen poot verplet.’
Henk zei verder, dat mijn brief aan Het Parool toch niet exact genoeg was geweest,
met het gevolg, dat ik nu door het nieuwe onderschrift van Ekker eigenlijk even ver
was als voorheen. Je had punt voor punt moeten weerleggen!’ Hij vond dat ik maar
twee dingen kon doen: òf tot het bittere einde dóórknokken, òf direct naar New York
vertrekken en de zaak achter me laten liggen. Hofland wist ook, dat Ekker smerig te
werk was gegaan. Ik had immers geen stap in Nederland ondernomen, hetzij op
belofte hetzij in opdracht van Sukarno of wie ook, want toen ik Indonesië in september
verliet wist ik bovendien niet, dat ik dit initiatief zou gaan ontwikkelen.
's Avonds ontmoette ik Albert Hilverdink. Zijn relatie met Paul was beëindigd.
Die was teveel op seks gebaseerd geweest. Paul had nu een nieuwe vriend. Intussen
had Bertie ook een nieuwe ‘lover’, ditmaal uit London. Hij heette Derek Stuart- Bell.
Zijn poedel Sebastopol was er in ieder geval nog wèl.

4 december 1957
Ook het team Warendorf-Gehrels, mijn advocaten, had gelezen dat Het Parool een
naschrift had geplaatst. Ook zij waren
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bezorgd. Ze wilden nagaan wat er alsnog aan kon worden gedaan en dachten in de
richting van een gezamenlijk overleg en communiqué.
Intussen zond ik hoofdredacteur Koets een woedend telegram, dat ik eiste, dat hij
de zogenaamde betrouwbare gegevens over mij, die Het Parool ter beschikking
zouden staan, zou publiceren.
Subandrio zou via Parijs naar Indonesië terugkeren. Ik besloot in ieder geval naar
Bandrio's persconferentie in de Franse hoofdstad te gaan.

4 december 1957
Arriveerde op Le Bourget met een Vickers Viscount van de K.L.M., een prettig
toestel. Ik nam als altijd een kamer in Hotel de France en Choiseul aan de Rue
Saint-Honorée.
De persattaché van de Indonesische ambassade, monsieur Ilèn, deelde mee, dat
Subandrio in een Lufthansa-toestel enige tijd boven Parijs had gevlogen en nu was
uitgeweken naar Düsseldorf.

5 december 1957
12, Rue Dumont d'Urville
10:00: Minister Subandrio gaf een persconferentie. Hij zette uiteen, dat de
betrekkingen met Nederland niet zouden kunnen blijven zoals deze waren. Er diende
duidelijkheid te komen tussen Den Haag en Djakarta. Indonesië gaf nog steeds de
voorkeur aan nauwe samenwerking en vriendschap met Nederland, maar wanneer
dat niet mogelijk was, zou de Indonesische regering er niet voor terugdeinzen, indien
nodig, alle betrekkingen te verbreken. Details voor een dergelijke maatregel waren
thans in studie. Het was geen juridische kwestie meer maar een zuiver politieke
aangelegenheid.
Van Nederlandse zijde zag ik de correspondent van Het Parool, Sal Tas. Verder
was Otto Gobius er, die een aardige indruk maakte en tenminste geen idiote vragen
stelde zoals Tas, of de journalisten Oppenheim en Dijkstra. Ook Sudjarwo
Tjondronegoro was aanwezig. Ik ging meteen op hem af en vroeg of hij een
mogelijkheid zag voor een gesprek met Subandrio. ‘Ik draag tegenwoordig de tas
van de minister,’ antwoordde hij met een Javaanse glimlach. De heer Ilèn zei, dat de
minister uiterst koel had gereageerd op mijn verzoek tot een gesprek, maar dat hij
zijn best zou blijven doen. Ik liet voor de minister op de ambassade een briefje achter
en schreef een gesprek met Bandrio af. Er waren genoeg andere vrienden in
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Parijs. Maar voor iemand, die volgens Dries Ekker en volgens de bewijsstukken van
Het Parool in directe opdracht van Subandrio handelde, was het natuurlijk opvallend
dat de minister zijn Nederlandse ‘verklikker’ niet eens wilde ontmoeten. Ik had deze
man trouwens vanaf het begin niet vertrouwd.

6 december 1957
Etoile du Nord Express
Omdat het slechte weer vliegen verhinderde reisde ik per trein terug. Ook Margaret
van Boetzelaer van Oosterhout was op weg terug naar Nederland. Ze schildert
tegenwoordig. Zij had een expositie in Den Haag gehouden. H.M. de Koningin was
samen met hofdame freule Röell komen kijken. Omdat Juliana eerst een afdeling
Perzische miniaturen had bezocht, had zij gezegd moeite te hebben om over te
schakelen op Margarets landschappen. Haar vader, ambassadeur te Parijs, trok zich
binnenkort uit de Buitenlandse Dienst terug ‘en hij zal dan waarschijnlijk meer
aandacht aan de viool gaan besteden’. Suzy van Boetzelaer was als altijd druk met
haar honden en speelde niet veel piano meer. Margaret vroeg om naar Oosterhout te
komen. ‘De meeste mensen hebben je vriend Van Maasdijk laten vallen,’ merkte ze
nog op.
In Den Haag stapte ik uit de trein en belde Emile van Konijnenburg. Hij begon
met aan te kondigen, dat hij opnieuw op het punt stond naar Djakarta te vliegen. Hij
was bereid brieven van mij voor Sukarno en Ruslan Abdulgani mee te nemen. Hij
vond het artikel in De Groene prima. ‘De heer Meijer van het Algemeen Handelsblad
heeft me een uitgebreid bezoek gebracht,’ ging hij verder. ‘We hebben gedetailleerd
over jou gesproken. Hij heeft me verzekerd, dat de hoofdredactie van die krant er
thans diep van overtuigd was, dat je okay bent. Je kunt wanneer je maar wilt bij het
Handelsblad terug komen.’ Ik was perplex, want van Henk had ik geen enkel signaal
in die richting ontvangen. Ik vroeg Konijn toen: ‘Wanneer u dergelijke wonderen
kunt verrichten, zou het me bijzonder goed uitkomen, als u de heer Koets ook eens
onder handen nam.’
Hij herbevestigde, dat ook hij op 17 oktober zonder meer van de heer Delprat had
begrepen, dat ze mij duizend gulden zouden geven. ‘Je bent nu dus 400 gulden tekort
gekomen?’ vroeg hij. ‘Laten we je verlies dan delen, dan krijg je van mij nog 200
gulden.’
Het stuk van Oppenheim in de N.R.C. vandaag over wat Subandrio in Parijs zou
hebben gezegd, leek absoluut nergens op. Hij zei me vooraf ook letterlijk: ‘Wat moet
ik hem eigenlijk
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vragen? Ik weet niets over Indonesische zaken.’ Zo worden de lezers ‘en masse’
bedot. Alleen Koolhaas in Vrij Nederland schreef een behoorlijk stuk. Waar Hofland
en Henk Leffelaar in de Haagse Post mee bezig zijn houdt ook niet over.

7 december 1957
Henk Hofland is diep verontwaardigd over de Indonesische repressailles in Djakarta.
Toen ik probeerde uit te leggen, dat alle keet volkomen overbodig was geweest,
indien Nederland had nagelaten een kunstmatig Irian-probleem te scheppen om
Sukarno te pesten, antwoordde hij geïrriteerd: ‘Je denkt langzamerhand helemaal
Indonesisch.’ Ik antwoordde: ‘Het praktische resultaat van deze botsing is dat er
eindelijk een schone lei zal komen tussen Indonesië en Nederland.’ ‘Ja, maar het
praktisch denken eindigt natuurlijk wel ergens. Het zou ook praktischer zijn geweest
wanneer je Martin, Bertie en Johnny niet had leren kennen, want dan had je nu nog
je gouden polshorloge gehad. Bij mij is het praktische denken opgehouden: hier!’
Hij was ook van mening, dat de publieke opinie in Nederland er nu steeds meer naar
overhelde de Indonesiërs in hun eigen vet te laten smoren. ‘Ja,’ zei ik, ‘en ons verleden
en de geschiedenis en alles wat er tussen Indonesiërs en Nederlanders ook aan
positieve dingen is gebeurd met het badwater weggooien?’
John van Haagen las Het Parool-stuk heel aandachtig, toen ik het hem bij een kop
koffie liet lezen. ‘Ik vraag me af, pal, wanneer de B.V.D. bij mij terecht zal komen
om inlichtingen over jou,’ was zijn enige reactie.
Mr. J.C.S. Warendorf zei me vanmiddag het een groot bezwaar te vinden, dat ik
eigenlijk niemand achter me had staan in al mijn knokpartijen. Tezelfdertijd meende
hij, dat een journalist natuurlijk ‘geheel onafhankelijk’ moest zijn en door niemand
mocht worden gesubsidieerd. M. van Blankenstein was waarschijnlijk het voorbeeld
van de journalist met een grote integriteit, hetwelk ik diende te volgen. ‘Men kan
namelijk geen politiek en journalistiek tegelijk bedrijven,’ zei Warendorf. Ik probeerde
hem uit te leggen, dat du moment de journalist het domein van zijn vak wijdser zag
dan het doorgeven van persberichten of het bewerken van wat anderen hadden gezegd
of gedaan hij nolens volens politiek bedreef. En wie dit ontkende, hield zichzelf voor
het lapje of loog zonder meer. Journalistiek is politiek. Bovendien Van Blankenstein
gaf zelf toe te zijn gesubsidieerd bij zijn reis naar Indonesië in 1953.
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8 december 1957
Ging met Jan Eykelboom van Vrij Nederland naar Hoflands woonboot. Zwaar
ondersteund door instemmende geluiden van Mimi veroordeelde Henk in de scherpste
bewoordingen de Indonesische acties tegen Nederland en noemde het Sukarno-regime
‘schuimbekkende schoften’. Ik ging er lijnrecht tegen in, waardoor hij op een gegeven
moment naar me uitviel: ‘Wanneer je zo bent en zo praat, dan kun je vertrekken.’ Ik
was diep geschokt maar bleef kalm. Wat later ging ik weg. Ik constateerde bij me
zelf tot mijn verdriet, dat het me eigenlijk weinig meer kon schelen of we ruzie
hadden.
Ik begaf me naar Johns huis. We aten samen bami. Ook hij vond dat Sukarno eerst
maar moest vertrekken. Het maakte me woedend, maar ik hield me in. Hij draaide
daarop platen. We spraken er niet meer over.

9 december 1957
Indro Noto Suroto schreef uit Djakarta, dat hij een gesprek had gehad met prof. mr.
dr. Suripto, de secretaris-generaal van Justitie en dat hij iemand was, die vóór de
oorlog, dus vóór de onafhankelijkheid, al een positie had verworven in
Nederlands-Indië en toen al meetelde. ‘Het spijt me voor jou Wim, maar ik heb het
altijd nog meer met dit soort mensen op dan met jouw Grote Vriend.’ Hij doelde dus
op Sukarno.
Ambassadeur Van Roijen schijnt in de V.S. in een televisieprogramma President
Sukarno als ‘een grote opportunist en een doorgewinterde demagoog’ te hebben
omschreven. Wanneer ik in het parlement zat, zou ik hier onmiddellijk vragen over
hebben gesteld. Van Roijen deed dit naar aanleiding van de jongste Indonesische
maatregelen tegen Nederlanders en Nederlands bezit in de voormalige kolonie.
Niemand sprak uiteraard over het Hollandse getreiter over de Papoea's, dat thans
acht jaren had geduurd. Van Roijen kon ongestoord zijn afbrekende werk doen.
Vanmorgen had ik een overmoedig moment. Ik logeerde in Alkmaar bij Martin.
We spraken lang over Indonesië. Toen herinnerde ik mij het Adres aan de
Staten-Generaal van tien maanden geleden. Ik besloot een aantal mensen hieraan
juist nu, tijdens deze kritieke dagen, te herinneren. Ik zond vrijwel gelijkluidende
telegrammen aan de Koningin, Drees, Luns, het A.N.P., het Indonesische persbureau
Antara en de voorzitter van het parlement: ‘In dit uur van beslissing in Indonesië
vragen opnieuw 425 in Nederland geboren en in Indonesië werkzame Nederlanders
aandacht voor het in januari aan de
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Staten-Generaal verzonden Adres, opgesteld door professor mr. dr. P.N. Drost, dat
dringend vroeg om heropening van de onderhandelingen met Indonesië, Willem
Oltmans.’

10 december 1957
Mathieu Smedts zegde me toe tijdens een kop koffie in hotel Polen, dat hij me een
accreditatiebrief voor Vrij Nederland zou geven om op het hoofdkwartier van de
U.N.O. als Nederlands journalist gestationeerd te kunnen zijn. Opnieuw herinnerde
ik hem aan de reportage uit Iran van april van dit jaar. Deze zou ‘een keer’ mee gaan.
De genoemde accreditatie betekende overigens verder niets, want een salaris of
representatiegelden ontving ik uiteraard niet van V.N.

11 december 1957
London, Regent Palace Hotel
Albert Hilverdink wilde dat ik mee ging op zijn eerste reis naar zijn nieuwe vriend
in London. Hij gaf me zelfs 175 gulden voor het vliegbiljet en 25 gulden om te
wisselen, maar drong er op aan dat we samen zouden reizen. Ik besloot dit te doen.
We arriveerden hier gisteren. Hij heeft het duidelijk te pakken van zijn nieuwe vriend,
die ik ook ‘charming’ vind. We ontmoetten hem meestal samen. Bertie had gevraagd
een moment te vinden om Derek alléén te spreken en er dan bij hem op te wijzen,
dat hij aardig en lief voor hem moest zijn. ‘Zeg je me dan later wat hij antwoordde?’
Hij leek me erg onzeker over zijn stap om een vriendschap in Engeland te beginnen.

12 december 1957
Ik schreef vanuit London brieven naar Indonesië en ook een vertrouwelijke brief
naar Sukarno. ‘Het portret, dat u me gaf zal op mijn bureau staan, niet om op te
scheppen, maar meer als de portretten van mijn ouders en broers en andere kontjoh's
kras.’ Ik beschreef de moeilijkheden, die ik in Holland had ondervonden en dat mij
eigenlijk nog maar één weg open stond, naar de V.S. en naar Frieda te gaan. ‘Ik houd
van u, van Indonesiërs en van Indonesië. Ik zal dat altijd blijven doen.’
Een hoofdartikel in de Herald Tribune omschreef de jongste gebeurtenissen in
Djakarta vandaag als ‘this tantrum of childish revenge’ dat alléén soelaas zou bieden
aan de communisten, ‘who have greatly strenghtened their position in Indonesia
during the past year. President Sukarno and his collegees are behaving exactly like
the hated “colonialists” whom they never tire of denoucing...’ Ik wist dus dat het
totaal anders was,
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maar zo was dit commentaar overgenomen en dus reeds verschenen in Amerika's
meest invloedrijke krant, de New York Times.
Bertie bracht me naar het air-terminal en ik voelde, dat hij er moeite mee had
alléén in London achter te blijven.

13 december 1957
Dr. Alberts van De Groene vertelde dat prof. Den Langen een abonnement had
genomen uit sympathie met mijn artikel. Kamerlid Van Rijckevorsel had geschreven
het gloeiend met me oneens te zijn. Een professor Le Coultre zocht contact. Dr. P.
Floor, arts te Haarlem, schreef me een brief, dat mijn artikel hem uit het hart was
gegrepen.
Toch heb ik de laatste dagen, ook al weet ik, dat bijna alles wat over Sukarno
wordt geschreven niet waar is, herhaaldelijk aan de voorspelling van professor Drost
moeten denken, die in de toekomst een Merdeka-paleis zag met een Sukarno er in,
die geen beschikking meer zou hebben over een telefoon. Dus dat hij door zijn
vijanden volledig zou worden geïsoleerd. Alberts was overigens zéér vriendelijk,
maar eindigde ons gesprek met: ‘Als ik u was, zou ik toch naar mijn vrouw in New
York gaan.’
Henk Hofland kwam me zoeken in het Americain Hotel. Henk ging zeven dagen
naar een N.A.V.O.-conferentie in Parijs. Ik kreeg steeds meer het gevoel, dat nu het
conflict met Indonesië op scherp was komen te staan, en ik me tevergeefs had
uitgesloofd voor een tijdige verzoening, het beter was om het land helemaal te
verlaten. Niet naar Rome, om nog in de buurt te zijn, maar naar New-York. Hoe kon
ik toen weten, dat ik er enkele tientallen jaren zou wonen?
Als altijd op zulke momenten ging ik naar de Kleine Zaal van het Concertgebouw
en woonde een kwartet-avond van het Koeckert-kwartet bij met Haydn, Mozart en
Brahms.

14 december 1957
Dr. W.T. Kroese van N.V. Textiel Fabrieken Ten Cate in Almelo zond me de tekst
van een redevoering, die hij als bijlage in het personeelsorgaan voor de 5.500 man
die bij Ten Cate werken, juist deze maand had doen uitgaan. De teneur van zijn
pleidooi was dezelfde als die van het Adres aan de Staten-Generaal, toen er dus nog
wèl tijd was, om het ongunstigste getij te keren. Nu was het voor iedere verzoening
onherroepelijk te laat. Het was een voldoening om te constateren, dat Kroese onze
mening deelde. Maar Drost, hij en ik
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zaten in de zelfde reddingssloep, die ten onder zou gaan. We waren en zouden
roependen in de woestijn blijven.

16 december 1957
Nam afscheid in Zeist van mijn grootmoeder Poslavsky. We spraken tot nà
middernacht. Zij vond, dat Sukarno op Nieuw-Guinea niets had te maken. Toch
meende zij ook, dat het ‘Groene’-artikel behoorlijk was geschreven.
Frieda meldde, dat zij een klein appartement had betrokken van twee en een halve
kamer in Kew-Gardens. Ik telegrafeerde haar meteen: ‘If you know how much I love
you and want you to be my wife, Wim.’
Er is in Amerika een boek verschenen, ‘Verlaine: Fool of God’. De kritiek er over
begon met de volgende alinea: ‘Poet Paul Verlaine was the youngest of four children
- the three others, stillborn, were kept pickled in bottles by their doting mother. This
might have dispirited Paul. Instead: he grew to manhood with a sunny nature and an
easy-breezy charm...’

20 december 1957
De laatste dagen waren volkomen in beslag genomen door afscheid nemen van mijn
naaste vrienden. Tussen Henk en mij was een zekere verkoeling ontstaan, die me
overigens van voorbijgaande aard leek te zijn. Hij ergerde zich, dat ik door dik en
dun achter Sukarno bleef staan. Hij verkeerde in een journalistiek milieu, waar men
eigenlijk zonder uitzondering in koor op me af gaf en me naar beneden haalde, zowel
als mens, vanwege wat werd genoemd mijn ‘privé-leven met jongens’, als journalist,
omdat ik er ideeën en overtuigingen op na hield, die niet strookten met de communis
opinio in het vaderland.
Minister Subandrio had intussen reeds gedreigd dat, indien de V.S. de regering in
Djakarta zouden weigeren wapens te leveren, Indonesië zich tot de oostbloklanden
zou wenden. Het gonsde van geruchten en geschrijf vooral, dat Sukarno steeds meer
overhelde naar de P.K.I. en de SOBSI en dat D.N. Aidit, de secretaris-generaal van
de P.K.I. zijn invloed bleef vergroten. Ik had dit voorzien. Ik had dit beschreven. Nu
gebeurde het en men verzuimde de hand in eigen boezem te steken. Het was
gemakkelijker Sukarno de schuld te geven. Hij werd nog meer de boeman dan
voorheen.
Het Amerikaanse weekblad Time gaf de toon aan die dagen over wat er
in Amerika werd gedacht en gezegd. Premier Djuanda had
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aangekondigd, dat Sukarno oververmoeid was geraakt en voornemens was
enige tijd met vakantie naar het buitenland te gaan, bijvoorbeeld naar India
of Egypte. In diens afwezigheid zou de voorzitter van het parlement, Oom
Sartono, als plaatsvervangend president op treden. Het dagelijks bestuur
zou worden geleid door de tandem Djuanda en generaal-majoor Abdul
Haris Nasution, chef-staf van het leger.
In de Nederlandse pers werd gretig gespeculeerd. Sukarno was voor de
betweters hier reeds door het leger gearresteerd. De koersen op de
Amsterdamse beurs schoten omhoog. Bung Karno riep in het
Merdeka-paleis de pers bijeen om de geruchten te ontzenuwen, maar in
Nederland bleven de koersen stijgen. Sukarno's depressie werd verder
bevorderd door de aanslag op hem bij Tjikini en het hoge aantal doden,
waaronder vrouwen en kinderen. Hierdoor had hij tijdelijk veel van zijn
élan verloren, waardoor de communisten terrein wonnen en zijn aanhang
verder in hem teleurgesteld was geraakt.27. De Schadenfreude waarmee
ook de Nederlandse pers die dagen deze berichten uit Djakarta aandikte
zei alles over het heersende ressentiment tegen Sukarno, die de bron van
alle ellende moest blijven om het eigen falen eerst in Indië en later
Indonesië voor zichzelf te vergoelijken. Ik wist, dat hij deze reacties zelf
precies had voorzien. Hij wist, dat hem een dergelijke bejegening, vooral
vanuit Nederland, ten deel zou kunnen vallen. Hij beschouwde dit als een
onvermijdelijk aspect van zijn historische lot als dekolonisator van Indië
en revolutionaire leider van een nieuw Indonesië, dat bezig was de ketenen
van eeuwen van kolonialisme en imperialisme voorgoed van zich af te
schudden.

22 december 1957 (dagboek)
Vandaag scheepte ik me in op de ‘Noorddam’ van de Holland-Amerika-lijn. Ik was
gepakt en gezakt en nam al mijn Hollandse bezittingen, inbegrepen de dagboeken
uit de kluis van de Amsterdamse Bank, mee naar Amerika. Ik was nu 32 jaar en
begon een nieuwe fase in mijn leven. Het had geen zin te blijven proberen in het
lieve vaderland tegen de stroom op te roeien. De dossiers van Röell-Westerman-Van
Haagen openden mijn levenswandel voor iedereen die het weten wilde, want ze lagen
in Den Haag te grabbel in het roddelcircuit, vanaf het kantoor van de
procureur-generaal, tot en met het ministerie van Buitenlandse Zaken. De minister
zelf hanteerde deze ‘informatie’ onbeperkt in een poging niet alléén er op toe

27.

Time Magazine, 23 december 1957.

Willem Oltmans, Memoires 1957-1959

86
te zien, dat ik in de journalistiek nergens meer een voet aan de grond zou kunnen
krijgen, maar ook om mij als burger van Nederland als verdacht af te schilderen. Dit
zou dan tot gevolg moeten hebben, dat niemand mij verder geloofde, dat niets van
mij zou worden gepubliceerd en de journalist Oltmans zou op deze manier blijvend
‘kalt-gestellt’ zijn. Ik moet toegeven, Luns en consorten waren hier aardig in geslaagd.
Althans tot dusverre.
Ik emigreerde naar de V.S.
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New-York
De eenzaamheid van de Atlantische Oceaan raakte me diep. Het zou acht
dagen varen zijn, waar geen einde aan scheen te komen. Toch is dit
alléén-zijn soms essentieel voor een mens. Er is minder afleiding en meer
tijd om te reflecteren om wat Flaubert noemde, ‘de ziel drijvende te
houden.’ Ik miste misschien Martin Portier het meest. In één onzer
gesprekken had hij nog gezegd: ‘Ik weet, dat er in jou ook een engel
woont.’ Ik droomde van Greet van Haagen, dat zij naar New York was
gekomen en seks met me wilde hebben. Wat ze wilde zeggen was dus:
‘Heb in godsnaam nu eindelijk seks met Frieda.’ Ook droomde ik dat
Emile van Konijnenburg uit Indonesië was teruggekeerd en me zei:
‘Niemand, ook Sukarno niet, spreekt daar meer over jou.’
Ik leerde aan boord dr. Frieder Weissmann kennen, een wat oudere erudiete
heer. Hij zei soms dingen, die me aanspraken. Er werd een gedeelte van
Daphnis en Chloë in de rook-salon gespeeld. Hij merkte op: ‘Dat is een
wijze van presenteren, net alsof je midden in een coïtus ophoudt.’ Ik vroeg
of hij veel van muziek hield. ‘Ik houd zowel van brunettes als van
blondines.’ Leopold Stokowski had eens tegen hem gezegd: ‘We zullen
vrouwen nooit begrijpen.’ Gide noemde hij een honderd procent
homoseksueel, ‘die over liefde schreef, en over Wagner en Ludwig II’.
Eén der laatste dagen aan boord zaten we met twee dames te praten. Ik
had een penicilline-injectie gehad voor een keelinfectie. Ik maakte
achteloos de opmerking, dat de dokter mij in m'n achterste had geprikt.
Weissmann later: ‘I tell you this, because I like you. You belong to a good
family. You want to move in good circles. You have talent, but you should
possess the finesse, not to say such things in front of ladies. I watch your
face, when you listen to music, I like what I see, but then you must not do
this.’
Ik haalde ook de achterstand in over de internationale politiek. Op Cuba
was Fidel Castro's rebellie tegen het gehate Batista-regime het derde jaar
ingegaan. Ongeveer één-derde van het eiland was thans in handen van de
opstandelingen. Fidel beschikte over tien kleine vliegvelden en had twee
DC-3's buitgemaakt. Een belangrijk deel van de suiker-oogst in Oriente,
Camaguey en Las Villas was in handen van Castro.
China zat midden in de zogenaamde Great Leap Forward gede-
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creteerd door Mao. Naar schatting 500 miljoen boeren waren in
volkscommunes samengebracht en onderverdeeld. Mao (65) fungeerde
als keizer, paus en vader voor alle Chinezen, dank zij de moderne
communicatiemiddelen, op een wijze die nog niet eerder in de geschiedenis
was voorgekomen. Hij woonde met zijn vierde vrouw, de actrice Lan Ping,
in het ‘Perpetuating Harmony House’ in het keizerlijke complex van
gebouwen in Peking. Van hieruit dirigeerde hij zijn miljoenenrijk. De
Sputnik-commune in Honan was even groot als 2/3 van Long Island en
er huisden 43.000 landarbeiders, verdeeld over 27 produktie-eenheden en
87 kleinere produktie-bataljons. De oogst van granen in China zou bij de
nieuwe organisatiemethoden tot 350 miljoen ton stijgen. Hulp van de
Sovjet-Unie had de staalproduktie verhoogd van 1.800.000 naar 5.350.000
miljoen ton. De kolenproduktie was gestegen van 62 miljoen tot 130
miljoen ton. Ik herinnerde me de film in het Merdeka-paleis van Sukarno's
reis door China in 1956 en vroeg me af wanneer ik zelf dit immense land
zou gaan bezoeken.

30 december 1957 (dagboek)
Kew-Gardens, Long-Island
Toen de boot in Hoboken aanmeerde, had Frieda kans gezien aan boord te komen.
Onverwachts vloog ze met uitgestrekte armen op me af. Ze zag er prima uit in een
kort bontjasje, rood truitje met een foulard uitstekend kleurend bij haar blonde haar.
Ik was verrukt. Het scheen of we nooit enig probleem hadden gehad. De heer
Weismann maakte kennis met haar en zei: ‘Ik hoop jullie nog eens terug te zien,
want uw man was zonder meer de meest boeiende persoonlijkheid om mee te praten
aan boord.’ ‘Nu maakt u hem nog meer “conceated” dan hij al is,’ zei Frieda. We
namen een taxi met alle koffers en besognes rechtstreeks naar Kew-Gardens. Het
was een zegen om eindelijk een eigen huisje te betreden, dat echt van ons was. Voor
het eerst en dit had Frieda dus voor elkaar gebokst. Er stond een portret van Frieda's
moeder en een andere foto van haar ouders samen.
Ik viel als een blok in slaap en merkte niet hoe laat Frieda bij me was komen liggen.
Bij het opstaan, want ik werd om 06:00 wakker, bleek dat ik een natte droom had
gehad. Ik schoot onder de douche.

31 december 1957
De ochtend een grote schoonmaak georganiseerd en hutkoffers uitgepakt. Toen ik
porselein brak riep Frieda: ‘James, you
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are fired!’ Het was stralend zonnig weer. We gingen de buurt verkennen.
Kew-Gardens grenst aan Forrest Hills en bleek veel villa's, bomen en parken te
hebben.
Frieda gaf me ‘Lieutenant in Algeria’ van Jean Jacques Servan-Schreiber. Dat was
lief, want ik zocht dit boek. Servan-Schreiber, toen 33 jaar, was redacteur van
l'Express en een rijzende ster in Frankrijk. Het verhaal was eigenlijk een ‘J'accuse’
tegen de leugens van de overheid en het Franse leger in de reeds drie jaar durende
zogenaamde pacificatie-oorlog in Algerije. Ik gaf Frieda een hond van glas.
In de middag bezochten we vrienden van haar. De rest van de dag werkte ik aan
een artikel - in de vorm van een ingezonden brief - voor de Wall Street Journal.28.

2 januari 1958
In Wall Street sprak ik één uur met de redacteur William Fitzpatrick van de
gezaghebbende krant. Hij hield zich met Indonesië bezig. Hij was in 1933 in Belawan
op Sumatra geweest, toen hij als jonge man één jaar, werkend op een schip, rond de
wereld had gevaren. Hij was van mening, dat een land of een volk pas
onafhankelijkheid diende te worden verleend, wanneer het proeve had afgelegd, die
onafhankelijkheid te kunnen hanteren op democratische en verantwoorde wijze. Hij
vroeg of ik wist, wie er achter de aanslag op Sukarno hadden gezeten. Ook wilde hij
weten, of een overdracht van Irian-Barat aan Indonesië de betrekkingen met Nederland
en het westen in het algemeen zouden bevorderen.

3 januari 1958
Frieda stond om 05:00 op, omdat zij vroege dienst had. Ik vertelde haar, dat ik van
Martin had gedroomd, maar had er prompt spijt van, want ik geloofde dat het haar
kwetste. We hadden deze vierde nacht nog geen seks gehad. Ik wist innerlijk zeker,
dat ik tot deze daad nog niet moest overgaan. In zijn Nieuwjaarsbrief schreef Martin:
‘Eén ding moet ik je nog voor ogen houden, doe liever wat te laat dan te vroeg. Ik
hoop nog altijd het beste tussen jullie maar doe niets en vermijd wat je voelt, dat je
nog niet moet doen of om het op scherp te stellen - iets wat je (nog) niet kunt
verantwoorden! En je weet wel, dat ik niet je financiën bedoel.’ Waarom voel ik me
in gezelschap van een vrouw toch zo heel anders, leeg en ongeïnspireerd. Zelfs via
een brief voel ik me meer begrepen en dichter
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tot Martin. Maar die leidt dus zijn leven en ik het mijne. Hij schreef in ieder geval
exact wat ik ook voelde.
Koningin Elisabeth van Engeland verwerkte in haar Kerstrede enkele opmerkelijke
gedachten. Zij beantwoordde indirect de vele kritiek van mensen, dat zij zich te
afstandelijk opstelde. ‘It is inevitable,’ zei de koningin, ‘that I should seem a rather
remote figure to you... But now at least for a few minutes, I welcome you to the peace
of my home.’ Zij sprak voor de televisie vanuit Sandringham. ‘Unthinking people
carelessly seem to want to throw away ageless ideals as if they were an old and
outworn machinery. In the old days, the monarch led his soldiers onto the battlefield...
I cannot lead you into battle, I do not give you laws or administer justice, but I can
do something else - I can give you my heart and my devotion to these old Islands
and to all the peoples of our brotherhood of nations.’
Bezocht de Nederlandse pers-attaché Sjef van den Bogaert. Hij probeerde
correct te zijn en soms aardig, maar hij meende er geen barst van. Hij gaf
me de brief die ambassadeur Carl Schurmann 23 december aan de
secretaris-generaal van de U.N.O. had overhandigd, waarin het Nederlandse
protest tegen de naastingen in Indonesië en het verjagen van tienduizenden
Nederlanders uit de archipel, werd vervat. Het was een uitgekiend,
legalistisch betoog, waar zogenaamd geen speld tussen was te krijgen,
maar wat de deur tussen Indonesiërs en Nederlanders alléén nog harder
dichtsloeg. Er werden simplistische redeneringen aangevoerd; zo zou een
opmerking van minister Subandrio op 20 november 1957 hebben
aangetoond ‘that it is the Indonesian Government which deliberately
provoked the present state of affairs with regard tot the Netherlands subjects
and property in Indonesia’. Ik vroeg me af hoe Schurmann een dergelijk
verhaal had durven doen uitgaan. Wie was wie de afgelopen acht jaren
aan het provoceren over Nieuw-Guinea? En nog een drogreden: ‘Therefore,
the Government of the Republic of Indonesia is responsible and answerable
to the fullest extent for the present shameful situation and all its
consequences, which constitute hostile action against a foreign community
lawfully residening in Indonesia.’
Minister-president Willem Drees sprak gisteren voor Radio Nederland
Wereldomroep tot alle Nederlanders, die zich nog in Indonesië bevonden.
Hij zei: ‘Niet Nederland is er op uit om alle verbindingen met Indonesië
te verbreken en alle Nederlanders te raden dat land de rug toe te keren.’
Hij wees er glashard op dat Nederland een dichtbevolkt, ja reeds
overbevolkt land was, en de
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regering zou veel respect hebben voor diegenen, die in Indonesië op hun
post bleven. Maar anders behouden vaart en welkom thuis.
Mr. D.A. Delprat sprak ter gelegenheid van het Nieuwe Jaar en hij bracht
De Telegraaf er toe een kop op de voorpagina te plaatsen, ‘Indonesië
bedreigt Amsterdam’. Volgens Delprat zouden de jongste gebeurtenissen
in Indonesië zonder mankeren een donkere schaduw op de vooruitzichten
van een belangrijk deel van het Amsterdamse bedrijfsleven werpen. Zeker
was, dat zij diep zouden ingrijpen op de economie van de stad.
Evert Vermeer, voorzitter van de P.v.d.A., achtte het moment opportuun
in het openbaar te verklaren, dat hij voorstander was van ‘een open gesprek
met Indonesië’. Daar vroegen wij al één jaar geleden om in ons Adres aan
de Staten-Generaal, maar we werden voor landverraders uitgemaakt. Ook
nu, in reactie op Vermeers spuit-elfverklaring, haastte De Telegraaf in een
hoofdartikel te spreken over ‘de aan twee zijden gewette kris van President
Sukarno’ onder de kop ‘Geen basis voor gesprek’. Indonesië had één van
de grootste diefstallen gepleegd ooit ten nadele van ons land uitgevoerd,
aldus het zogenaamde patriottische ochtendblad.

5 januari 1958 (dagboek)
Diner met Frieda bij de Persons. Sprekende over de brief van Schurmann aan de
U.N.O. vulde hij aan: ‘Maar dàt is nog niets, Wim. In het debat over Nieuw-Guinea
riep Schurmann zelfs uit, dat wanneer Sukarno zich de erfgenaam voelde van alle
gebieden in het Verre Oosten die eens tot Nederland hadden behoord, dat dan ook
Ceylon tot Indonesia zou moeten worden gerekend.’ Met dergelijke vlegelachtige
redeneringen trad Nederland die dagen voor het voetlicht van het wereldforum.
Geleidelijk aan namen de spanningen tussen Frieda en mij weer toe. Ze gaf bij
voortduring ‘hints’ over haar verlangen seks te hebben. ‘After all, James, you are
only one month on probation,’ riep ze dan bijvoorbeeld onder het mom van een
grapje. Ze begreep niet, dat dergelijke druk volstrekt averechts op me inwerkte. Ik
ging net zo lief rechtsomkeert naar Amsterdam terug.

6 januari 1958
De 63-jarige Nikita Khruschev is door Time op de omslag geëerd als ‘Man of the
Year’. ‘Not since Adolf Hitler,’ schreef het blad op de bekende tendentieuze wijze,
‘had the world
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known a braggart so arrongantly able te make good his own boasts. In 1957, Nikita
Khruschev did more than oversee the launching of man's first moons. He made
himself undisputed and single master of Russia. Few man had travelled so far so
fast.’

7 januari 1958
Nà bezoeken bij het bureau van de U.N.O. dat sprekers uitzond, en een informatief
gesprek bij de Foreign Policy Association met hetzelfde doel, liet ik mijn kaartje
achter bij het belangrijkste commerciële sprekersbureau in de V.S., W. Colston Leigh
Incorporated op 521 Fifth Avenue. De heer Leigh, zo werd mij verteld, nam
persoonlijk nieuwe sprekers aan. Ook liet ik een memo van één pagina achter met
gegevens omtrent mijn journalistieke werk. Als onderwerpen voor lezingen gaf ik
op: ‘U.S. Foreign Policy towards Asia and Africa’; ‘Communism in Asia and Africa’;
‘Western prestige in Asia and Africa’ en ‘The Dutch-Indonesian crisis’.
Terugwandelend naar het U.N.O.-gebouw zag ik een jongen onder een afdakje
schuilen voor de sneeuw, die was beginnen te vallen. Ik betrapte hem erop, dat hij
bezig was zichzelf af te trekken. Ik had er spijt van hem te hebben gestoord.
Ontdekte dat ene Ies Spetter op een lijst van buitenlandse correspondenten in New
York stond als vertegenwoordiger van Vrij Nederland. Niemand bij V.N. had mij
dit gezegd.

8 januari 1958
Het P.v.d.A.-lid der Eerste Kamer In 't Veld bleek vier vragen aan de regering te
hebben voorgelegd gericht op het hervatten van besprekingen met de regering in
Djakarta, en wel zo spoedig mogelijk. Nu het in alle standen te laat was werden de
heren parlementariërs één voor één wakker en begonnen zij de Indonesische
werkelijkheid onder ogen te zien.
Intussen had Mohammed Hatta zich in het gekrakeel in Djakarta gemengd door
een open brief te publiceren. Alhoewel hij het er mee eens was, dat de Hollanders
thans de deur dienden te worden gewezen, schreef hij, dat het niet noodzakelijk was
dat de jeugd gedwongen zou worden naar Nieuw-Guinea te zwemmen om het land
te bevrijden. ‘Niet langs de weg van oorlog maar met vreedzame middelen zullen
we Nieuw-Guinea moeten terugkrijgen.’ Hij vervolgde: ‘Het gaat niet aan, dat het
Indonesische volk zou moeten lijden als gevolg van de Hollandse koppigheid.’
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9 januari 1958
Frieda was gisteren bij haar ouders in Darien, Connecticut, geweest en vertelde, dat
haar vader voor het eerst aan mij had gerefereerd als ‘dat heerschap’ in plaats van
het gebruikelijke ‘die schoft’. Zij was hier uitzonderlijk verheugd over. Ik zei niets.
Om 10:00 werd ik vanmorgen ontvangen door de heer Leigh. Nà zijn ideëen over
de internationale politiek te hebben uiteengezet deelde hij mee, dat ook omdat mijn
naam in de V.S. totaal onbekend was, ik eigenlijk niet bruikbaar voor hem was om
lezingen te geven. En wanneer hij mij toch zou boeken zouden mijn inkomsten
dermate laag zijn, dat ik nà een lezing in Buffalo, New York, mogelijk met 25 dollars
schoon aan de haak thuis zou komen. Toen ik dat toch ‘a profit’ noemde begon hij
luid te lachen. Daarop vertelde ik, dat ik in het bezit was van een zogenaamde
‘green-card’ omdat ik met Frieda Westerman, een Amerikaanse, was getrouwd.
‘Waarom heb je me dat niet meteen gezegd?’ Hij riep mevrouw Beatrice Grant naar
zijn kamer en zei tegen deze assistente: ‘Helaas ben ik geïnteresseerd in mijnheer
Oltmans.’ Ik had met Mrs. Grant daarop een uitvoerig gesprek. Zij zei dat morgen
mijn contract gereed zou liggen. Dat was tenminste een begin. Ik telefoneerde meteen
naar Frieda bij de K.L.M. op Idlewild, dat ik een eerste start had gemaakt.
Rochmuljati van de permanente missie van Indonesië bij de U.N.O.
complimenteerde me met mijn artikel in de Wall Street Journal. Het persbureau
Antara had de tekst op de telex gezet. Ook dr. Ali Sastroamidjojo was nu bereid mij
spoedig te ontvangen.
Belangstellende brief van mejuffrouw Gertrude Buringh Boekhoudt. Ook mijn
Moeder schreef zéér regelmatig uit Zuid-Afrika.

10 januari 1958
Vanmorgen tekende ik een contract bij W. Colston Leigh tòt 31 augustus 1959. Ik
zou 65 percent van de lecture-fees mogen behouden en zou mijn eigen reiskosten en
hotels betalen. Er moest 150 dollars worden overgemaakt voor publicity-doeleinden
en het drukken van een lezingenfolder met foto.
Lunchte met Arnold Brackman van de New York Times in het restaurant van deze
belangrijkste Amerikaanse krant. Hij was indertijd correspondent voor de United
Press in Indonesië en werkte momenteel voor de speciale nieuws sectie van de
zondag-editie van de New York Times. Hij was goed bekend met
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de meeste mensen in Indonesië en Nederland, die ik ook kende. We hadden heel wat
te bespreken. Hij wist niets over de Wittebrug Conferentie en wilde alle details, ook
over het Adres aan de Staten-Generaal, nauwkeurig weten. Hij meende, dat ik een
artikel moest schrijven voor ‘Pacific Affairs’. Hij zou ook naar Don Dillon van de
U.P. bellen om mij te ontvangen.

11 januari 1958
Oma Westerman schreef haar kleindochter vanmorgen een brief om op te biechten,
dat ze er spijt van had haar lievelingskleindochter slecht te hebben behandeld. Ze
schreef openlijk, dat haar gedrag door jaloezie werd ingegeven, omdat Frieda nu van
‘een vreemde’ was gaan houden. Het speet haar allemaal ten zéérste. ‘Ik laat jou toch
alles nà wat ik je nà wilde laten, maar alleen zal ik het later, veel later pas doen.’
Frieda ging op haar vrije dag opnieuw naar haar ouders. Zij had haar
geboorte-papieren nodig, omdat ik mij nu diende te laten inschrijven als ingezetene
in de V.S.
Toen ik Frieda om 18:20 van de trein haalde op Central Station zag ze bleek en
onthutst. ‘The war is on again,’ waren haar eerste woorden. Twee dagen geleden was
de Vader nog redelijk geweest maar vandaag had hij opnieuw gescholden en getierd.
Hij zou haar persoonlijke papieren nooit afgeven zolang ze om bleef gaan ‘with the
scum of the earth’. Sukarno was volgens vader Westerman ook een homoseksueel,
en daarom had ik in Djakarta steeds in het paleis gewoond. Maar nu was ik in
Indonesië inmiddels uitgekotst en op de U.N.O. zou ik ook geen poot aan de grond
krijgen. Daar zou hij wel voor zorgen. Zijn advocaten zouden nagaan of ik niet
permanent uit de V.S. zou kunnen worden geweerd. Ze zei letterlijk: ‘Ik kreeg koude
rillingen, toen ik zijn ogen zag bij de stortvloed van beschuldigingen. Ik geloof, dat
hij verliefd op me is. Mijn moeder huilde aan één stuk door en verweet zichzelf, dat
ze me ooit alléén naar Holland had laten gaan.’ Frieda maakte zich de meeste zorgen
over de advocaten waar hij opnieuw mee dreigde. Hij had ook gezegd: ‘Ik zal
ambassadeur Van Roijen bellen en hem zeggen, dat die man een homoseksueel is.
Ik heb tenslotte meer macht dan hij.’
Op dàt moment was mijn eerste reactie: zie je wel, er is wezenlijk nog altijd niets
veranderd. Frieda zal me nooit door haar ouders worden gegund. Zelfs wanneer we
werkelijk van elkaar zouden gaan houden, niet op biologische of maatschappelijk
voorgeschreven gronden, maar echt, dan zouden we
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nog tot in lengte van dagen met de obstructie van de ouders moeten worstelen. De
moed zonk me die avond in de schoenen.

13 januari 1958
De New York Times toonde vanmorgen een foto van Sukarno, die in Cairo arriveerde
en door Gamal Abdel Nasser werd ontvangen. De president is dus toch op reis gegaan.
Ik droomde van Martin. We wandelden ergens en een K.L.M.-vliegtuig kwam
heel laag over. De steward sprong eruit. Het toestel viel in een kanaal. Terwijl ik
stond te kijken was Martin verdwenen. Het maakte me woest. Frieda stond om 05:30
op. Ik viel opnieuw in slaap en droomde opnieuw van Martin en hij verdween weer
en ik kon hem niet vinden.
Frieda belde in de late middag vanaf de airport. Haar moeder had haar op haar
werk bereikt en toegezegd, dat de benodigde papieren toch naar haar zouden worden
opgezonden. ‘We do not love Wim. We wished you would not support him, but you
must find out for yourself. Pappie meant you to have the papers, but became crazy
again, when he saw you sitting there.’ Frieda vertelde, dat zij ook een ander familielid
op de airport had gesproken, die de houding van haar ouders tegenover ons ‘een
schandaal’ had gevonden.

14 januari 1958
In het gebouw van de Indonesische missie ontmoette ik eerst Mr. Kwee Djee Hoo,
met wie ik als Indonesische Hoge Commissaris in Den Haag juist altijd een uitstekend
contact had gehad. Hij begreep ook niet wat er met Maramis en Sudjoko aan de hand
was geweest: ‘Denkt u maar dat het een geschil is op persoonlijke basis.’ Oud-premier
Sastroamidjojo ontving me samen met Rochmuljati. Toen ik binnen kwam, zei hij
vrijwel meteen: ‘Eerst moet Drees weg, dan kan er misschien wat worden bereikt.’
De oud-premier van Indonesië, die in Leiden had gestudeerd, meende dat er naar een
coalitie tussen de K.V.P. en de P.v.d.A. moest worden gestreefd. Hij betreurde de
verslechtering van de betrekkingen met Nederland. ‘In 1953 ben ik naar Leiden
teruggegaan en heb het graf bezocht van mijn oude leermeester, professor Van
Vollenhove. Ook ben ik naar de kamer teruggegaan, waarin ik tijdens mijn studiejaren
had gewoond. Onlangs ontving ik zelfs een brief van een ingenieur in Chicago, De
Wilde, met wie ik in Indonesië op de lagere school had gezeten. Daarna zou ik de
premier worden, die het langst onze regering zou leiden. Ik
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kende tenslotte na dertig jaar in de nationalistische beweging te hebben gezeten
iedereen. En nu zijn we zo diep gezonken in de relatie met datzelfde Holland. Uw
regering heeft gedacht, dat we bluften, toen we dreigden met sancties nà acht jaren
geprobeerd te hebben de problemen met gesprekken en onderhandelingen op te
lossen.’
Plotseling confronteerde hij me met de vraag: ‘Waarom bent u mij in Djakarta
nooit komen opzoeken?’ Daar moest ik hem een antwoord op schuldig blijven. Ik
had met zijn zoon in Italië gereisd, maar inderdaad, daarin was ik tekort geschoten.
‘U was gewoon fout,’ zei dr. Sastroamidjojo.
Tenslotte spraken we over Nieuw-Guinea, de Wittebrug Conferentie. Ik refereerde
het laatst aan de problemen met Maramis en Sudjoko, waar hij niet op in ging. ‘Ik
ontving dezer dagen,’ zei Pak Ali, ‘een brief van een Amerikaanse socioloog, die
mij verweet, dat Papoea's geen Indonesiërs waren. Ik heb hem terug geschreven:
“Zijn volgens u de Papoea's dan Nederlanders?”’
Rochmuljati raadde me aan van nu af regelmatig contact met Sastroamidjojo te
houden.
Ik liep even bij mijn vriend William Bast binnen. Hij vroeg: ‘Ben je nu getrouwd?’
‘Ja,’ antwoordde ik, ‘maar dat is een apart hoofdstuk.’ Bij thuiskomst kondigde
Frieda manhaftig aan, dat ze het absoluut belachelijk vond, dat ik nu veertien dagen
in de V.S. was en we samen sliepen en vrijden, maar geen seks hadden gehad. ‘Als
je er nu eens niet meer over praat en dit zijn natuurlijk beloop zou laten, zou dit beter
zijn,’ antwoordde ik. ‘Ik neem het niet langer,’ was haar standpunt. ‘Je bedoelt, nu
de laatste botsing met je ouders met een sisser lijkt te zijn afgelopen zouden wij op
de plaats rust een punt moeten zetten? Hoe kan ik je toch uitleggen, dat wanneer ik
ongelukkig of upset ben, ik achter de piano ga zitten en rust en troost vind. Helaas
werkt seks bij mij niet op dezelfde wijze. Heb geduld, please, en drijf me niet steeds
verder van je vandaan.’

15 januari 1958
In Algerije kwamen in 1957 als gevolg van de Franse pacificatie-oorlog 39.931
mensen om het leven. Ik verdiepte me in Servan-Schreibers boek.

16 januari 1958
Frans Goedhart (P.v.d.A.) heeft in de Raad van Europa het koninkrijk opnieuw
geblameerd door te verklaren, dat
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Sukarno ‘een persoonlijk en geheim verbond’ met Moskou had gesloten. Het dagblad
De Tijd (R.K.) maakte er een kop van, dat het verbond reeds was gesloten en dus
een feit zou zijn. Het dagblad Trouw (Prot.) zette achter Goedharts mededeling een
vet vraagteken. Ik vroeg me af of men direct of indirect door de veiligheids-diensten
of de C.I.A. werd gesouffleerd.29.
Bernard Person vroeg of ik Sastroamidjojo om een interview voor hem wilde
vragen. ‘Jij hebt zulke goede betrekkingen met ze.’
In een studio op 57ste Straat liet ik een foto maken voor mijn lezingenfolder. De
fotografe begon te huilen, toen ik vroeg wie de vijftienjarige jongen was, die
prominent op haar bureau stond. Het was haar kind, Bob, die tien jaar geleden aan
kanker was overleden. ‘Hij schilderde al zo mooi,’ zei ze, en beide schilderijen in
de studio van een boom in een storm en een boom in de sneeuw, waren van hem. ‘It
was not right, it was not right,’ mummelde ze haar tranen met een zakdoek
opdrogende. Wanneer Martin zou sterven, dacht ik, zou ik dan na tien jaar nog zó
huilen?

17 januari 1958
Sprak met Rochmuljati in haar flat. Mij bleek, dat ze niet veel respect voor Bungkarno
koesterde. ‘Waar ik vooral als Indonesische vrouw bezwaren tegen heb, is zijn gedrag
tegenover dames. Hij is ziekelijk gesteld op gezelschap van vrouwen wat me misselijk
maakt.’ Verder bleek ze nogal wat moeilijkheden te hebben met dr. Sastroamidjojo.
Zij liet zich ontvallen: ‘Eigenlijk ben ik maar blij, dat hij hier in New York zit, want
nu kan hij het land minder schade thuis berokkenen.’ We dronken een glas Cinzano.
Zij prepareerde een heerlijke maaltijd. Toch verwarde me een dergelijk gesprek met
een vertrouwde Indonesische. Ik begreep steeds beter hoe onvoorstelbaar veel
verdeeldheid er onder hen heerste ten aanzien van de hoogste leiding in het land. Ze
vroeg zich wel af waar Hollanders als Goedhart hun diepe haat jegens Sukarno
vandaan haalden. ‘Wat hebben ze toch tegen hem?’ zei ze.
De Amerikaanse fotograaf, Leonard Freed, die via mij John van Haagen had leren
kennen schreef over een ontmoeting met hem het volgende: ‘John is one of the most
singular persons I have ever met. His qualities make me uncomfortable in rela-

29.

Schreef Goedhart dat hij gek was en vroeg in brieven aan de heren Idenburg en Burger of
ze deze P.v.d.A.-mijnheer niet de mond konden snoeren.
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tion to my own. I sometimes feel, I am talking to an angel and at other times to the
diabolical. I leave him feeling the part of the poor mortal that I am, so elegantly does
he express himself on matters of right and wrong. He leaves one little room for
discord.’
Naast Azië en Afrika ontwikkelde ik die dagen een verdere belangstelling
voor de Sovjet-Unie. De drie broers van mijn grootvader Poslavsky, Yuri,
Vladimir en Alexander waren in gevangenschap in dertiger jaren als
Tsaristische officieren bij de beruchte pogroms van Stalin geliquideerd,
mede waardoor anti-Sovjetisme met de paplepel bij me was ingegoten.
Veertig jaar geleden op 18 januari het enige in vrijheid gekozen parlement
van Rusland, dat ooit heeft bestaan, letterlijk één dag vergaderd, om
vervolgens door Lenin en de Bolsjewieken op non-actief te worden gesteld.
De Kerenskyregering had namelijk verkiezingen uitgeschreven, die door
de Bolsjewieken werden getolereerd, omdat zij er van uitgingen een
overwinning te zullen behalen. Meer dan de helft van de kiesgerechtigden
in Rusland bracht een stem uit. Van de 707 gekozen leden voor de
Constituerende Vergadering werden 370 Revolutionaire Socialisten en
maar 175 Bolsjewieken gekozen. Na één dag vergaderen, en nà de
verkiezing van V.M. Chernov (S.R.) tot voorzitter, liet Lenin het Tauride
Palace door militairen en matrozen afgrendelen, waarna de kleine
minderheid van Bolsjewieken de macht in het land permanent zou
overnemen.
Voor wie twijfelde aan het standpunt van de politiek niet-gebonden leiders
in de wereld verklaarde Nehru tegenover journalisten: ‘I am unconcerned
with Communist economics, but politically I dislike it for two reasons.
Firstly, Communism tends too easely to violence and I am against violence.
Secondly, Communism has not shown the regard for standards that I should
like to see observed.’ Had moeite met deze uitspraak. Ik was toen misschien
slechts tweemaal in India geweest, maar wanneer men bijvoorbeeld aan
de armoede en de stervenden in de straten van Calcutta dacht, zou het wel
eens kunnen, dat dit standaards waren, die misschien voor de communisten
onaanvaardbaar waren.
Fidel Castro begon ongeduldig te worden, over de traagheid waarmee het
Cubaanse publiek rijp kon worden gemaakt om Batista het land uit te
gooien. Zijn guerrilla-aanvallen werden met de dag meer vermetel. Met
200 man rebellen begon hij treinen aan te houden, wegen af te grendelen,
auto's in brand te steken en suikerfabrieken uit te schakelen. Ook werden
aanvallen op militaire posten verdubbeld en wapens buit gemaakt. Ik was
zéér benieuwd naar de afloop van de Cubaanse opstand.
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19 januari 1958 (dagboek)
In Amsterdam verwelkomde Koningin Juliana vandaag uit Indonesië gerepatrieerden,
die met de ‘Sibajak’ waren aangekomen. Zij sprak de volgende woorden:
‘Ik heet u hier allen van harte welkom. U zult allen blij zijn, dat deze reis is
afgelopen en dat u behouden bent aangekomen.
Ik hoop, dat u weet hoe zeer wij hier de laatste tijd met u hebben meegeleefd. Het
zal moeilijk geweest zijn afscheid te nemen van het land, waarvan u hield. Hier zijn
alle mogelijke maatregelen genomen om u behulpzaam te zijn. Maar u komt aan in
uw eigen land, onder uw eigen mensen en ik hoop, dat u zult voelen hoe welkom u
hier bent.
U komt hier aan in de storm, die u even zal hebben doen terugdenken aan de
stormen, die u de laatste tijd hebt meegemaakt. Wel komt u aan in de sneeuw, een
schouwspel, dat velen uwer kinderen nog nooit hebben gezien, maar gelukkig heeft
ook de zon vandaag nog geschenen. Ik hoop, dat u nog iets van die warmte zult
voelen in de harten van diegenen, die u hier zullen ontvangen.
Hartelijk welkom!’

20 januari 1958
Kroonprinses Beatrix zou later deze maand een bezoek aan Curaçao brengen. Ik
stelde Frieda voor er samen naar toe te gaan. Ze was enthousiast.
Intussen had oud-premier Sastroamidjojo op mijn introductie een interview aan
Person gegeven. Rochmuljati zei, dat het een sukses was geweest. Person stelde voor,
dat ik het als eerste zou lezen.

21 januari 1958
Secretaris-generaal Dag Hammerskjold gaf vandaag een persconferentie. Er waren
zeker honderd journalisten aanwezig. Hij was vergezeld door Ralph Bunche. Ik
baseerde mijn vraag op de jongste uitlatingen van Willem Drees.
Mr. Oltmans (Vrij Nederland): ‘The Netherlands Prime Minister has recently said
in an interview to the United Press concerning the continued conflict between my
country, the Netherlands, and Indonesia: “It has now become the duty of the United
Nations to act.” Would you consider Dr. Drees' declaration to the United Press a
green light for this Organization to go ahead and take definite officially announced
steps to mediate the continued Netherlands-Indonesian dispute,
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since Indonesia has been pressing for such action during four sessions of the General
Assembly?’
The secretary-general: ‘I think that if Dr. Drees wants us to take this type of action
that you have in mind, it is more likely that he would approach us directly. That is
to say, I would not considor an expression of opinion to the Press - although it is
very important and I have noted it carefully - as giving me formally any green light.
That would depend on direct contact between the Dutch Government and myself.’
Later werd mijn vraag aan Hammerskjold door de U.N.-radio uitgezonden. '‘Antara’
nam de tekst op in haar bulletin. Bernard Person zei de vraag te zullen gebruiken
voor Radio Nederland Wereld Omroep. Ik telefoneerde Robert Kiek van De Telegraaf
om hem de tekst door te geven. Hij antwoordde: ‘Dank u zéér voor deze collegiale
daad.’ Ik dacht, waarom niet? Ik zag de film ‘Bonjour Tristesse’ over een meisje,
die de werkelijkheid onder ogen zag en eenzaam en verdrietig werd. Ze bouwde een
muur om zich heen, zoals we eigenlijk allemaal doen. Alléén de meeste mensen
slagen erin om iemand, een man of een vrouw, mee in het eigen fort te nemen. Alle
mensen zoeken een mascotte. Mijn mascotte is nog altijd Martin.

23 januari 1958
Rochmuljati waarschuwde me, dat Pak Ali gezegd had, mij op een afstand te houden,
want hij kreeg toch het gevoel, dat ik probeerde carrière te maken door de naam van
President Sukarno te pas en te onpas te laten vallen. ‘Hij wantrouwt je toch weer,’
zei ze. ‘Hij denkt zelfs, dat je nu gebruik maakt van het feit, dat hij je heeft
ontvangen.’ Ze verduidelijkte dat zij zelf, Sumarjo en ambassadeur Mukarto in
Washington ook voortdurend met hem overhoop lagen vanwege de onvoorspelbare
‘tinka's’ van de voormalige premier.
Frieda vertelde op het vliegveld jonkheer Van Karnebeek van Stanvac Oil te hebben
gesproken. Hij had gezegd, ‘Ik heb Wim in Den Haag ontmoet en hij is okay. Hij
ziet er goed uit. Hij weet wat hij wil. Hij zou in Indonesië moeten zitten, want juist
nu hebben we hem als journalist dáár harder nodig dan ooit.’ Vader Westerman was
met hetzelfde toestel naar Amsterdam vertrokken. Frieda had Van Karnebeek gevraagd
zijn mening vooral ook aan haar vader te geven.
Ik ontving de Lecture-folder van het W. Colston Leigh lezingen bureau: ik ging
in bekend gezelschap verkeren zoals mevrouw Roosevelt, generaal Carlos Romolu,
Harrison Salisbury, Archduke Otto of Austria, Earl Clement Attlee, James
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Roosevelt, Marquis Childs, Louis Fischer, Arthur C. Clarke, Gerard Willem van
Loon, en Jesse Owens.

25 januari 1958
Carnegie Hall
Woonde een repetitie bij van het New-York Philharmonic-Orchestra.

27 januari 1958
Constellation ‘Surabaja’
New York-Willemstad
Frieda en ik leefden op, toen we vanmiddag dit toestel binnen gingen voor een
trip naar de zon.
Servan-Schreiber beschreef de oorlog, die hij zag in details: ‘A section of uniformed
“fellagha” dashed down the slope onto the road, stripped Bousquine's comrades of
their arms and their clothes, cut out their eyes and everything else on their bodies
that could be mutilated and then, on a whistle call from one of their number who had
a red stripe or two on his shoulder, disappeared into the underbush again.’ De zwaar
gewonde majoor Bousquine zag dit voor zijn ogen gebeuren vanuit een nabij gelegen
greppel. Soms lijkt dit soort wreedheden zelfs een biologische wortel te hebben.

31 januari 1958
We brachten prettige dagen door op Curaçao, maar beleefden andermaal tal van
onderlinge wrijvingen en spanningen. Ik weigerde er over in mijn dagboek te schrijven
want we waren hier voor ons plezier. Vanavond brachten we door bij Hans en Betty
van Lookeren Campagne, persoonlijke vrienden van Henk Hofland. Hans was nu de
marine-adjudant van gouverneur Speekenbrink. Deze was tweede man bij dr. Van
Roijen geweest in Washington D.C.
‘Ik heb je zondagavond eigenlijk vervloekt,’ zei Hans, ‘want er kwam een lang
code-telegram uit Den Haag over jou bestemd voor de heer Rebel van de Rijks
Voorlichtings Dienst hier.’ Dat was dus op 26 januari en vóór Frieda en ik nog op
Curaçao waren geland. Bij mij ging intussen een licht op. Geheel routineus had ik
me nà aankomst bij de R.V.D. gemeld om van de dienstdoende functionaris, de heer
Braam te horen te krijgen, dat mij voor het bezoek van Beatrix geen faciliteiten
konden worden verleend. (Toen wist ik nog niet, dat er een speciale instructie uit
Den Haag was gekomen om mij te weren, ondanks de opdracht van het weekblad
Vizier om een repor-
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tage te schrijven.) Hans van Lookeren vertelde verder, dat er tal van niet ter zake
doende informatie in het code-telegram had gestaan ten aanzien van mijn persoon
en mijn activiteiten in de V.S. Zijn zondagavond was er in ieder geval door vergald,
want ook gouverneur Speekenbrink moest onmiddellijk kennis van de inhoud nemen.
Nu werd ik dus ook op de Antillen door Den Haag achtervolgd. Er werd van
regeringszijde een onwettige poging ondernomen opdat ik mijn journalistieke werk
niet zou kunnen doen. Ik ging naar hoofdredacteur A. de Wit van de Beurs- en
Nieuwsberichten, die vandaag in zijn krant berichtte ‘Persdictatuur van de R.V.D.’.
Ook de Amigoe di Curaçao maakte melding van het incident, nu de censuur op bevel
van Den Haag was doorgevoerd.
Ik wendde me op advies van collega De Wit tot minister Ciro Kroon, die
ogenblikkelijk ingreep en regelde, dat mij persfaciliteiten werden gegeven. Volgens
de minister had Den Haag niets met mijn perskaart te maken. Ook meende hij, dat
de betrekkingen met Nederland in het algemeen verslechterden door nonchalance
van de zijde van de Nederlandse regering. ‘Het Unie-statuut met de Antillen ging
steeds meer naar het Akkoord van Linggadjatti met Indonesië stinken,’ aldus minister
Kroon. ‘Teveel Haagse politici zitten nog steeds met één been in het verleden.’

1 februari 1958
Minister Kroon (Sociale Zaken) had me uitgenodigd om vanmorgen om 11:30 naar
het kabinet te komen voor een ontmoeting met premier E. Jonckheer, mr. S.W. van
der Meer (Justitie) en hemzelf. Er volgde een lang en diepgaand gesprek waaruit ik
onmiddellijk kon opmaken, dat bij de overheid in Willemstad onvrede heerste ten
aanzien van de regering-Drees. We besloten maandagavond met zijn driëen bijeen
te komen en een uitvoerig interview in elkaar te zetten, bestemd voor Vrij Nederland.
Het moest als barometer fungeren voor de huidige stand van zaken tussen Willemstad
en Den Haag. De heer Jonckheer vroeg via de intercom aan zijn secretaresse, wat
zijn programma maandag was. ‘U moet naast prinses Beatrix zitten tijdens de rijtoer
door de stad.’ ‘Kan ik daarna weg?’ vroeg de premier.
De ongeoorloofde démarche van Den Haag mij als journalist op de Antillen
buitengesloten te krijgen, zou als een boemerang werken. Ik was er juist door in
contact gekomen met de premier en enkele leden van het kabinet, die in het conflict
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duidelijk mijn zijde kozen, ook omdat zij om tal van andere redenen er genoeg van
hadden steeds maar weer op inmenging vanuit Den Haag te moeten reageren.
Gouverneur Speekenbrink gaf aan de vooravond van de komst van Beatrix een
proclomatie uit. Men diende de handen ineen te slaan en de onderlinge geschillen te
vergeten ‘om gezamenlijk onze geliefde prinses te ontvangen’. Flauwekul, want voor
de meerderheid van Curaçaoënaars had Beatrix thuis mogen blijven.

2 februari 1958
De avond brachten Frieda en ik bij Hans en Betty van Lookeren Campagne door.
Hans' eerste indrukken van Beatrix waren aardig. Hij verliet ons om 22:00, omdat
hij de prinses op een autotocht door de stad moest begeleiden, samen met freule
Röell. Hij vertelde, dat mijnheer Rebel al verscheidene blunders had begaan. Zo had
hij een groep journalisten ingedeeld op het oorlogsschip ‘Van Speijk’ zonder de
commandant Zeemacht hier (Goossens) erin te kennen. Rebel had zijn
verontschuldigingen moeten aanbieden. ‘Die man is onmogelijk,’ zei hij. Wat hem
ook was opgevallen, dat toen Beatrix meedeelde vanavond een rondrit te willen
maken, mevrouw Speekenbrink achter haar rug om de ogen ten hemel had geslagen.
Later zat ik met Frieda nog op het terras van het hotel. We spraken opnieuw over
onze relatie. Hoe kwam het, dat we toch voortdurend uit elkaar dreven? Ik zei de
indruk te hebben, dat de familie‘pekara’ haar achterdochtig ten aanzien van mij had
gemaakt en dat alle systematische stokerij van die zijde mijn spontaniteit tegenover
haar nog verder had gefrustreerd. Ik zag haar met totaal andere ogen dan twee en
zeker drie jaren geleden. Met Martin en John kon ik volkomen onbevangen spreken,
terwijl er bij haar veel ongezegd bleef en er altijd angels onder het gras schenen te
zitten.
De moeilijke en pijnlijke relatie met Frieda sleepte zich in 1958 voort.
Zoals ook mijn zielsconflict over incidentele, oppervlakkige seksuele
contacten met jongens bleef voortbestaan. Wat was het, dat me altijd weer
‘vrij’ deed voelen om met vrienden seks te hebben en Frieda als verboden
seksueel gebied te blijven beschouwen? Door de eeuwen heen is
gefilosofeerd en geschreven over het ideale model van waarachtige
vriendschap als de band tussen mannen. ‘Men, it has been written, give
each other comfort, support, validation, love - even fulfillment and
completion, the very wholeness that, in modern times, is the preserve of
lovers,’

Willem Oltmans, Memoires 1957-1959

104
schreef de psycho-analytica Lillian Rubin.30.
In 1958 had ik vier intieme vrienden gehad, die alle vier getrouwd waren
en met wie ik me toch veel meer verwant had gevoeld dan enige vrouw,
ooit, te beginnen met mijn lieve Moeder, en zelfs wat betreft mijn
beschermvrouwe sinds de dagen van het Baarns Lyceum, mejuffrouw G.
Buringh Boekhoudt. Henk Hofland (Nijenrode), Freddy Heath (Yale) en
de beide Indische jongens, Martin Portier en John van Haagen, geloofde
ik bovendien. Eigenlijk ‘leeft’ in 1987 alléén nog echt de vriendschap met
John van Haagen, die toen ik hem leerde kennen diende op een
onderzeeboot van de Koninklijke Marine en later jarenlang werkte in de
Rotterdamse haven. Freddy Heath is reeds overleden.
Wat ik bij Frieda miste, en mijn vrienden me in ruime mate boden, was
een gevoel van gebondenheid, niet dus seksuele gebondenheid - want alle
vier beste vrienden waren dus heteroseksueel - maar ‘a connection that is
as profound as any we know in human life.’31. Ik zocht maar één ding en
zoek dat nog eigenlijk steeds, al ben ik nu 61 jaar, namelijk: intimiteit,
werkelijke intimiteit bij iemand, die ik geloof. Intimiteit is in laatste
instantie slechts te verwezenlijken tussen twee mensen, zoals Lillian Rubin
het uitdrukte, ‘who have both the emotional development and verbal skills
to share their inner life with each other.’ Zij vervolgde: ‘Between adults,
bonding, of course, can signal the beginning of intimacy.’ Ik verkoos dus
steeds het gezelschap - en desnoods de seks - met vrienden, omdat ik met
Frieda zelfs een begin van ‘bonding’ niet voelde. Biologisch ja, maar ik
was niet van plan de relatie met een vrouw als het lezen van een Japans
boek van achteren naar voren te beginnen. Wat we dus hadden gehoopt
dat een verlate huwelijksreis op Curaçao zou worden viel andermaal in
duigen.

3 februari 1958 (dagboek)
Willemstad, Curaçao
Frieda vloog terug naar New York om haar werkzaamheden bij de K.L.M. te
hervatten. Ik had Mathieu Smedts reeds een telegram gezonden, dat ik druk doende
was een gesprek met de premier en twee ministers van de Antillen geverifieerd te
krijgen en dat ik dit zo snel mogelijk naar Raamgracht 4 zou expediëren.

30.
31.

‘The Psychoanalytic Review’, Volume 73, Number 2, Summer 1986, pag. 165: ‘On
Men and Friendship’.
Idem, ‘The Psychoanalytic Review.’
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4 februari 1958
Gisteravond bracht ik enkele uren door met de heren Jonckheer, Kroon en Van der
Meer. Het werd een gedenkwaardige bijeenkomst, ook door wat er inter alia werd
gezegd en niet in de V.N.-tekst zou komen. Men ging uitermate secuur te werk.
Minister Van der Meer wilde een telegram aan premier Drees nog eens herlezen, wat
eenvoudig was, want we kwamen in zijn huis bijeen. Men ging vrij diep in op de
vreemde rol van premier Drees, de ministers Helders en ir. Staf, alsmede van de
voormalige gouverneurs Kasteel en Struycken. Veel van ons gesprek was absoluut
vertrouwelijk, en in die dagen was ik zo naïef om dan ook werkelijk, ook later niet,
aantekeningen in mijn dagboek te maken. Ik stond alléén nog meer perplex over de
smerigheid van de Haagse politiek en de verbluffende stupiditeiten van Drees en
consorten.
Ook omdat de ministers het voortbestaan van het Uniestatuut in het artikel
betrokken, verwachtten zij unaniem een snelle reactie op de publikatie ervan uit Den
Haag.32.
Terwijl Sukarno op weg was van het Nabije Oosten, naar Sri Lanka, brak
op Sumatra, met medewerking van kolonels op Sulawesi (Celebes) een
opstand uit tegen de centrale regering in Djakarta. Kolonel Maludin
Simbolon in Padang, gesteund door Masjumi-voorzitter Mohammed Natsir;
de gouverneur van de Bank Indonesia, Sjafruddin Prawinegara; ex-premier
Burhanuddin Harahap en de voormalige minister van Financiën, Sumitro
Djojohadikusomo, stelde een ultimatum op onder dreiging van het vormen
van een tegenregering. Sukarno's geleide democratie wensten deze heren
af te schaffen. Mohammed Hatta moest een nieuwe constitutionele,
nationale regering vormen, geschoeid op anti-communistische leest. Jaren
later zou worden bewezen, dat John Foster Dulles en de C.I.A. in troebel
water hadden gevist. De Amerikaanse ambassadeur in Djakarta, John M.
Allison, was het dan ook dermate oneens met de misdadige praktijken van
zijn regering, dat hij onverwacht en nà slechts korte tijd in Indonesië te
hebben gediend, abrupt werd vervangen en naar Polen gezonden.

7 februari 1958 (dagboek)
Willemstad, Curaçao
Beatrix werd meestal vergezeld door freule Röell en Hans van Lookeren Campagne.
Ook zag ik geregeld de heer Seesink in

32.

Inderdaad zou Drees spoorslags per telegram op het V.N. artikel reageren.
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hun buurt. Zij begint meer in haar doen en laten op Juliana te lijken, minus de
charmante eenvoud van de moeder. Hans van Lookeren wordt steeds enthousiaster
over de prinses. Een stewardess van Pan American Airways ging naar Beatrix toe
en vroeg om haar handtekening. ‘Het spijt me héél erg, maar ik heb zojuist iemand
anders geweigerd en nu moet ik u ook weigeren,’ zei de jonge prinses.
Pum, het zusje van Gerard Hueting, de vriend met wie ik in de oorlog
verzetsactiviteiten ondernam, is getrouwd met Peter Keg, die als officier naar Indië
ging na 1945. Gerard werd eerst bij de NEFIS (inlichtingendienst) in Indië geplaatst,
raakte voldoende overstuur van wat hij zag dat er gebeurde en werd daarop elders
ingedeeld. Pum werkte als verpleegster in Indië. Ik ontmoette hen hier op Curaçao.
Zij waren pertinent van mening, dat Nieuw-Guinea nooit aan Indonesië mocht worden
‘weggegeven’, maar aan Australië diende toe te komen. Ze waren heilig overtuigd,
dat Nieuw-Guinea zelfs nooit tot Indië had behoord. Pum wist zich te herinneren,
dat zij op school al leerde over Nederlands-Indië èn Nieuw-Guinea. Zij spraken
voortdurend over ‘Indonesisch tuig’ en ‘ploppers’. Pum stond Indonesische arbeiders
toe in haar keuken water te drinken, maar uit aparte bekers. Toen iemand er één
verwisselde gaf zij de man een klap in het gezicht. Keg vertelde met enige trots, dat
hij eens over een Indonesiër die hem voor zijn radiator had staan pesten, was heen
gereden. Tegelijkertijd sprak hij over een Indische jongen, met wie hij bevriend was
geweest, en die aan een tropische ziekte was overleden met veel affectie en welhaast
met tranen in de ogen.
Multatuli had de regent van Lebak reeds omschreven als aanzienlijk beschaafder
dan de Nederlandse koloniaal die zogenaamd boven hem stond. Op Bali wordt de
karaktertrek ingeprogrammeerd om betrekkelijk rustig te blijven wanneer
vooringenomenheid, boosheid en agressie - de boobytraps van ons emotionele leven
- komen opzetten. De Kegs maakten op mij een buitengewoon ongecultiveerde indruk.

8 februari 1958
Minister Kroon vertelde me, dat de heer Rebel onwel was geworden en dat de
omgeving van Beatrix had besloten een mijnheer Hermans, voorlichter van de R.V.D.
uit Den Haag, te laten overkomen. Nieuw incident, want Kroon zei: ‘Wanneer Rebel
ziek is, kàn er geen sprake van zijn dat Den Haag zou decreteren en zonder ons te
vragen, dat die andere mijnheer dan maar gewoon komt. We hebben onze eigen heer
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Roosendaal en hij gaat het verdere bezoek van de prinses begeleiden.’ Het werd
prompt van Nederlandse zijde hoog gespeeld. Gouverneur Speekenbrink telefoneerde
met premier Jonckheer, maar het antwoord bleef categorisch: ‘Nee, geen Hermans,
we doen het zelf.’

9 februari 1958
Besloot vandaag een gesprek te hebben met mr. dr. Da Costa Gomez, leider van de
Nationale Volkspartij, dus de politieke oppositie, met 5 zetels in de Staten. Ik werd
hartelijk ontvangen in Independence House en in een zaal binnengelaten waar een
vijftigtal mensen vergaderden. De heer Gomez zag me binnenkomen, onderbrak de
proceedings en heette me in een korte toespraak welkom, waarna er werd
geapplaudiseerd. Daarna droeg hij de voorzittershamer over aan iemand anders en
we trokken ons terug.
‘Onze vlag,’ aldus Gomez, ‘is rood, wit en blauw, dat wil zeggen 3/5 blauw (de
zee) met Curaçao daar in en een oranje zon er boven. Sommigen van ons zijn echter
meer Nederlander dan u, want wij leerden op school precies wanneer de Batavieren
binnentrokken.’ Dit was hetzelfde soort uitlating als van Bung Karno, die er altijd
aan herinnerde in Indië op school het rijtje Groningen, Hoogezand, Sappemeer,
Zuidbroek, Scheemda, Wildervank en Ter Apel te hebben geleerd en nog veel meer.
‘Wat wij nog moeten leren is onze autonomie werkelijk zelf te gebruiken. U begrijpt,
dat we het niet eens zijn met de zittende regering van de Democratische Partij, welke
een scherp issue heeft gemaakt van de zaak A. de Wit. Wij, als N.V.P. staan als één
man achter De Wit. Een standbeeld moet hij hebben.’ Daarna verduidelijkte de heer
Gomez dat De Wit op de H.B.S. een leerling van hem was geweest. ‘Ik zal hem tot
het uiterste verdedigen.’ ‘Hebt u er over gedacht, dat zelfs een oud-leerling van u
het bij het verkeerde eind zou kunnen hebben?’ vroeg ik. ‘Ach, mijnheer Oltmans,
de heer Braam van de D.P. zweept mensen op, die niet beter weten. Wanneer wij
aan de macht komen smijten we Braam en minister Van der Meer er uit.’
‘U bent overigens de eerste Nederlandse journalist,’ vervolgde hij, ‘die niet alléén
naar de oude gebouwen is komen kijken, maar ook persoonlijke gesprekken met de
verscheiden groeperingen heeft belegd, en dus ook naar de oppositie is gestapt.’ Deze
overdrijving leek me een uitstekend moment het woord te nemen. Ik zei, dat het me
had verbaasd om te constateren, dat er in de Curaçaose samenleving, zo klein als ze
was, zoveel
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ruzie werd gemaakt en zoveel mensen elkaar voor rotte vis uitmaakten. ‘In Nederland
zien toch ook de P.v.d.A. en de K.V.P. als grote partijen kans met elkaar samen te
werken, waarom niet de D.P. en de N.V.P., met ieder 5 zetels in de Staten? Zou u
het niet kunnen opbrengen om boven de huidige ruzie uit te stijgen om als prominent
intellectueel een vredesvoorstel te doen? In Indonesië hebben ze onlangs een nationale
ronde-tafelconferentie belegd en kans gezien Sukarno en Hatta toch weer voor een
gesprek samen te brengen. U werkt hier toch allen voor een en dezelfde zaak, de
Antillen? U kunt een dergelijk initiatief nemen, overleg plegen en praten tot er
overeenstemming is bereikt.’
‘Ik ben boos op u,’ antwoordde de heer Gomez en hij citeerde een Engelse dichter.
‘Ik ben jaloers op uw idee. Heeft u even een potlood voor me?’ Hij maakte een notitie.
‘Maandag zal ik een voorstel in de Staten indienen, dat wij eerst gezamenlijk de
rechtspositie van de buitenlanders moeten gaan bepalen, dus ook van de Nederlanders,
en alle andere kwesties eerst zullen laten rusten, inbegrepen de zaak De Wit. Komt
u maandag om 10:00 's ochtends bij me terug, dan wil ik u het stuk eerst laten lezen.’
Ik belde minister Van der Meer. ‘Indien Gomez werkelijk zou menen wat hij u
zei, dan is het inderdaad een aardig plan, maar hij zal het niet uitvoeren, want hij is
iemand, die met het grootste gemak morgen weer wat anders zegt.’

11 februari 1958
Van der Meer kreeg gelijk. Toen ik de heer Da Costa Gomez om 10:00 kwam
bezoeken, was hij onvindbaar. Ik belde hem in de late middag nog van de dr. Albert
Plesman Airport vóór vertrek naar New York op. Hij gaf me een smoesje, dat hij op
me had gewacht en misschien even in de Statenkamer was geweest.
Nam hartelijk afscheid van Ciro Kroon, die zei me in New York te zullen bezoeken,
wat hij later deed.33.
De Fransen hebben per vergissing het Tunesische dorp Sakiet-Sidi-Youssef
gebombardeerd. Zoals de Amerikanen in 1945 het centrum van Nijmegen plat
gooiden. Zes Franse journalisten, onder wie Jean Chauvel (het broertje van Pat) zijn
er naar toe gegaan en schreven gezamenlijk een reportage.
Opnieuw vind ik enige passages bij Henri de Montherlant, die me uit het hart zijn
gegrepen:

33.

Ook in 1987 ben ik nog met Ciro Kroon bevriend.
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‘... que les seules scènes de ménage qu'on ait eue étaient avec elles qu'on ne couchait
pas (et qui voualient coucher)...’
‘... hommes et femmes, en tous point si semblables à des ministres dans une
démocratie: toujours les mêmes, - choisis au hasard, - interchangeables, - ne faisant
rien, - passant sans laisser de traces...’
En de mooiste van allen:
‘l'Homosexuel calmement, intensivement, rassuramment donne un grand baiser
à un ami, parceque se le rend aucune obligation, ni affection permanente: “it's free.”
De donner un grand baiser à une amie le fait peur: peur de la création, d'une situation,
d'une liaison permanente, pour qu'il ne veut pas accepter la responsabilité. Un
homosexuel c'est un vrai libertain: un responsable libertain, qui ne peux vivre qu'avec
des relations sexuelles périodiques - sans permanence. C'est un homme plein de
curiosité, brûlant d'un désir profond de vivre.’

12 februari 1958
New York
Stapels post, van alle vrienden, ook uit Djakarta, zelfs van jongens uit Samarinda
op Kalimantan. John van Haagen kondigde de geboorte van zijn derde zoon, John
Paul, aan. ‘Gelijk met de geboortedag van Beatrix. Ik ben helemaal bij de bevalling
geweest,’ schreef hij. ‘God Wim, vreselijk moeilijk ging het allemaal, nooit meer.’34.
Een briefje van mevrouw Eleanor Roosevelt over onze ontmoeting volgende week;
ook van mijn ouders en grootmoeder Poslavsky. Albert Hilverdink was ‘na één maand
vol wilde herinneringen en opwindende emoties in London opgedaan’ naar Amsterdam
teruggekeerd. Hij begon zijn brief met ‘Lieve Treurwilg’. ‘We hebben heel wat leuke
parties in London gehad. Op een keer zaten we met vijf mensen met bolhoed en zo
in een mieters restaurant. Eén van de vijf ontpopte zich tegenover mij als een gezellige
hangplant. Die heeft van mij meer slaag dan eten gehad.’ Ik kreeg de indruk, dat de
periode Derek Stuart-Bell tot het verleden behoorde. En een brief van Henk Hofland:
‘Beste Wim, (Nà een inleiding)
Ik dacht dat ons meningsverschil over Indonesië allang was opgelost, voor mij in
ieder geval wèl, omdat ik helemaal niet meende wat ik zei en ik het goed gevonden
zou hebben als je er nog tien maal extremer over dacht dan toen. Ik hoop maar dat

34.

Hij zou hierna nog drie zoons krijgen.
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je het nu wel vergeten bent, want het was niet de moeite waard. In de grond van de
zaak ben ik het trouwens steeds met je eens geweest. Ik vind het rampzalig dat de
Nederlanders nog altijd maar langs de verkeerde weg opereren. Er komen nu wel
hoe langer hoe meer mensen, die er anders over denken en die vinden dat er weer
onderhandeld moet worden, maar degenen die het voor het zeggen hebben, lijken
wel verlamd te zijn, en voortdurend in hetzelfde kringetje rond te draaien. Ik bemoei
mij er op het ogenblik niet mee35.: alles is gezegd in deze kwestie en de fronten liggen
vast. Ik maak mij geen illusies dat ik degene zou zijn, die er weer wat beweging in
zou moeten brengen...
Een paar dagen geleden was Leonard Freed een avond bij ons. Bij die gelegenheid
heeft hij lange theoriëen over je geopenbaard. Eerst had hij je relaties met Martin en
John niet begrepen, maar later, toen hij goed op je had gelet wèl. Het was hem
opgevallen, dat je een vaderlijke houding tegenover ze had. Hij geloofde, dat je je
bij hen volkomen thuis voelde. Ik heb hem gezegd, dat hij wel gelijk kon hebben.
Maar in de grond van de zaak heb ik nooit begrepen wat de zin van deze contacten
was. Je hebt mij dikwijls verteld, dat je van hen hebt geleerd, hoe je met Indonesiërs
moet omgaan. Ik ben blind voor die dingen. Ik weet niets van Indonesiërs af trouwens
en voor zover ik ervaring heb met niet-blanken zijn het de negers, die ik op straat
naar Mimi zie kijken en Arabieren met wie ik over het algemeen heel goed kan
opschieten. Dat komt omdat ze over het algemeen naïever, zonder westerse
terughoudendheid en meer relaxed zijn. Maar ik geloof, dat ik te oppervlakkig ben
om daar meer in te zien dan wat ik onmiddellijk ervaar. Wat natuurlijk wel waar is,
en wat ik mij ook steeds realiseer is, dat goed contact tussen mannen voor misschien
wel 80 procent op seks en zintuigen is gebaseerd, verder voor 15 procent op klasse
en voor 5 procent op hersens. Maar daarover waren we het tien jaar geleden al eens.’
Verder kondigde Henk Hofland aan voor de Haagse Post te schrijven, ‘waarvoor
ik wekelijks rijkelijk onbenullig maar gemakkelijk werk lever,’ met de V.P.R.O.
bezig te zijn en het plan te hebben Abdel Gamal Nasser in Egypte te gaan interviewen.
Zeker was, dat Egypte hem had uitgenodigd en zijn reis betaalde.
‘Constandse is erg sceptisch over de politieke lijn die nà het

35.
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vertrek van Planten door de nieuwe hoofdredacteur Steketee gevolgd gaat worden
en nu, heet van de naald, denkt hij over een andere baan als zou blijken dat het hem
niet meer beviel. Maar zo'n vaart zal het wel niet lopen. Hij heeft al meer principes
begraven op deze krant. Een paar dagen geleden kreeg ik een boekje van hem in
handen, dat hij geschreven had toen hij een jaar of 35 was en dat bijna anarchisme
puur was. Van dat punt naar deze redactie-buitenland is een lange weg, die hij zonder
veel schade voor zijn ziel is doorgekomen. Ik maak me nu dus ook niet ongerust over
hem.
Wat mij betreft, ik hoop dat ik mijn studiebeurs voor de V.S. krijg en dan zien ze
mij hier waarschijnlijk nooit meer terug. Als ik de beurs niet zou krijgen, zou het
een ramp zijn en dan zou ik mijn leven helemaal opnieuw moeten gaan plannen, hoe
weet ik nog niet. Hoe langer ik hier zit, hoe meer ik het gevoel heb dat ik mijzelf aan
het begraven ben, en op een of andere manier moet ik mij dus los scheuren. Door
naar Amerika te gaan zou dit betrekkelijk gemakkelijk kunnen: vandaar dat ik het
zo belangrijk vind. Over mijzelf ben ik intussen wel uitgedacht: oppervlakkig ben
ik met een zekere handigheid in het schrijven. Ook al ga ik naar de V.S., dan nog zal
ik mij daar verder in mijn dagelijks werk smoren, geloof ik. Als je het te pakken kan
krijgen moet je eens in New-York het nummer van het blad “Dissent” kopen, waarin
Norman Mailer schrijft over “The White Negro” met als ondertitel: superficial
thoughts on the American Hipster (nozem) of zoiets. Daarin staan dingen die ik zelf
zou willen zijn, maar waarvoor mij allerlei belangrijke eigenschappen ontbreken of
alleen rudimentair aanwezig zijn. Op sommige gebieden heb ik van mijzelf het gevoel
dat ik als een zeehond op het droge loop, terwijl ik het als een kat zou willen doen.
Het stuk van Mailer, dat ik je noemde, zal jou ook zeker interesseren. Er staan dingen
in die regelrecht uit je dagboek afkomstig konden zijn. Dag. Henk.’ Ir. Hein Vos, lid
van de Eerste-Kamer voor de P.v.d.A. antwoordde op mijn protest over de idiote
rede van Goedhart in Straatsburg. ‘Wij zijn in de Partij gewend elkaar zoveel mogelijk
vrij te laten in onze uitingen, waarbij dan elk vogeltje zingt, zoals het gebekt is. Ik
zou voor de socialistische beweging ook geen andere politiek wensen, een door de
Partij - in dit geval dus door het Partijbestuur, of een kleine groep daaruit voorgeschreven gedragslijn, lijkt mij onaanvaardbaar en voor elke beweging
gevaarlijk. Ik verwacht, dat u dit met me eens zult zijn. Deze opvatting betekent
natuurlijk nog niet, dat men onoverwogen zou mogen spreken. Maar ik heb beslist
niet de

Willem Oltmans, Memoires 1957-1959

112
indruk, dat dit bij Goedhart het geval is geweest. Hij heeft gezegd, wat hij meende
dat gezegd moest worden. Dat dit voor de President van Indonesië niet aangenaam
was, ligt niet helemaal alléén aan Goedhart. De politiek van de Indonesische regering
is niet te verdedigen. Sukarno's reis naar Nasser en Tito, de driekwart en honderd
procent dictatoren, maakt de zaak alléén maar slechter. Ik zou zelf een andere speech
hebben gehouden dan Goedhart deed. Ook vandaag nog pleit ik voor een andere
politiek dan de Nederlandse regering volgt. Maar even goed als ik het recht verlang
om de politiek van de eigen regering te kritiseren, wens ik ook mij het recht voor te
behouden de politiek van de Indonesische regering niet te volgen en onjuist of
onrechtmatig te achten. Met hartelijke groeten, H. Vos.’
Ik vond het een droevige missieve. Vos, was die dagen één der meest
vooruitstrevende socialistische politici in Den Haag. Het scheen hem niet te deren,
dat zijn P.v.d.A.-confrère beledigende en volmaakt onware zogenaamde feiten had
aangedragen, b.v. dat Sukarno ‘een persoonlijk en geheim verbond met Moskou’
zou hebben gesloten. Het was uit-de-duim-zuigerij van een hysterische
anti-communist. Ook Vos scheen niet in staat het verkondigen van een leugen en het
verkondigen van een mening uit elkaar te houden. Ik heb jarenlang vriendschappelijke
banden met Vos onderhouden, maar ik liet mijn hoop op de man voorgoed varen.
Wezenlijk was hij niet anders dan de rest. Op 18 januari publiceerde de
P.v.d.A.-politicus Vos een vierkoloms artikel ‘Nieuw-Guineageschil eist opbouwende
regeling’36. vrijwel meteen gevolgd door een ander groot opgemaakt driekoloms
artikel, ‘Onderhandel niet met Indonesië’ van de parlementaire medewerker van V.N.
Dries Ekker verbond echter niet zijn naam aan zijn stuk.
Intussen gaf John Foster Dulles een persconferentie in Washington. Er werd
gevraagd waarom ambassadeur Allison plotseling zijn post in Indonesia had verlaten.
Hij begon met te antwoorden, dat het beter was niet uiteen te zetten waarom de
regering een ambassadeur verving. Hij kon ook lastig met de waarheid voor de draad
komen, namelijk dat Allison het niet eens was met de inmenging van de C.I.A. in
Indonesië. Heel schijnheilig voegde Dulles aan zijn exposé over de gebeurtenissen
in Sumatra toe: ‘The working out of these problems is primarily an internal problem
for the Indonesian people and their Government. Actually, we observe what has gone
on
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with interest, but we don't take any part in or interfere with these internal governmental
problems.’ In feite loog Dulles of het gedrukt stond.
De volgende vraag betrof de politiek van Washington met betrekking tot de
ontwikkelingen in Tunesia. Dulles had niet ècht geluisterd en ging onverdroten verder
over Indonesia. ‘We would like to see in Indonesia a Government which is
constitutional and which reflects the real interest and desires of the people of
Indonesia. As you know, there is a kind of “guided democracy” trend there now
which is an evolution which may not quite conform with the provisional constitution
and apparently does not entirely satisfy large segments of the population. We doubt
very much that the people of Indonesia will ever want a Communist-type or a
Communist-dominated government. Most of them are Moslems and they would not
want, I think, to be subjected to a type of government which everywhere, I would
say, where it does have power maintains itself only by coercive methods and does
not respond to the will of the people.’
Hier werd hij onderbroken door de betrokken vraagsteller, die hem er op wees,
dat zijn vraag Tunesia betrof en niet Indonesia. ‘Ach,’ antwoordde Dulles, ‘daar past
immers hetzelfde antwoord op!’ Deze reactie was John Foster Dulles, de
anticommunistische kruisvader, ten voeten uit. Hij wist überhaupt niet wat het concept
voor ‘geleide democratie’ betekende, noch wat Bung Karno dreef, die zich decennia
langer met internationale politieke vraagstukken had bezig gehouden, dan deze
kwasi-religieuze amateur op het toenmalige State Department, die blindelings Sukarno
‘een tyran’ noemde.37. ‘Passions, prejudices, fears, neuroses, spring from ignorance,
and take the form of myths and illusions,’ waarschuwde Sir Isaiah Berlin reeds lang
geleden bij een lezing in Oxford.
Bernard Person vertelde toen ik in Kew-Gardens terugkeerde, dat dr. Sastroamidjojo
uitermate verheugd was geweest over de schitterende publiciteit van zijn interview
in het Algemeen Handelsblad. Ook de hoofdredactie had Person er per speciale brief
hartelijk voor bedankt. Zo prijkten collega's met mijn veren, omdat ik zelf niet meer
in het Handelsblad mocht schrijven.
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Stanislaus Joyce schreef een boek over zijn beroemde literaire broer
James.38. Hij volgde Joyce in 1905 naar Triëst, bleef daar een halve eeuw
wonen en doceerde Engels. Beide broers zwoeren het rooms-katholieke
geloof af en weigerden voor het bed van hun stervende moeder te knielen
of te bidden. Omdat ze beiden door pater Jezuïeten waren opgevoed, zei
Jim, dat hij ten aanzien van God door hen in vervoering was gebracht.
Stanislaus zei later, dat Jim in vervoering bleef en slechts van goden
veranderde, de paus werd door hem vervangen door de kunst en het
schrijven. Deze kunst bedreef hij met de passie van een gelovige. James
Joyce ging echter geleidelijk aan steeds meer drinken, kreeg verkeerde
vrienden en raakte verslaafd aan bordeelbezoek, daarbij zoveel mogelijk
bewaakt en beschermd door zijn drie jaar jongere broer. De Zwitserse
psychiater C.G. Jung merkte nà het lezen van het beroemde werk ‘Ulysses’
op, dat James Joyce waarschijnlijk gek zou zijn geworden, wanneer hij
dit boek niet had geschreven.

13 februari 1958 (dagboek)
Rochmuljati vertelde, dat de Sultan Hamengku Buwono IX in de V.S. was. In
Washington probeerde ambassadeur Mukarto de pers te interesseren met hem te
spreken. Niemand had belangstelling. Daarna kwam hij naar New-York en probeerde
Rochmuljati opnieuw contacten te leggen met de media. Geen enkele reactie.
Onmidddellijk nàdat de opstand op Sumatra in Padang uitbrak werd zij bestormd
met aanvragen om een reactie van de Sultan op de gebeurtenissen in Indonesia te
verkrijgen. Rochmuljati beantwoordde toen alle aanvragen met: ‘Hij dineert ergens,
maar ik ben vergeten waar.’ Intussen zag oud-premier Sjoerd Gerbrandy kans zout
in de Indonesisch-Nederlandse wond te wrijven door Bung Karno uit te maken voor
‘oorlogsmisdadiger’. De voorzitter van het parlement, dr. Korstenhorst, riep Gerbrandy
tot de orde, waarop deze riposteerde met: ‘Ik wist niet dat Sukarno een vriend was
van onze voorzitter.’ Intussen vloog Jaques de Kadt (P.v.d.A.) partijgenoot In 't Veld
in de haren over de Nieuw-Guineakwestie, terwijl de conservatieve prof. dr. L.W.G.
Scholten tot ieders verbazing een beroep deed op het parlement meer begrip te tonen
voor de situatie en minder de emoties te laten spreken.
Het ‘Antara’ Bulletin maakte vandaag in New York bekend, dat ik lezingen zou
gaan geven in de V.S. over de onderwerpen ‘The race for Asian-African friendship’,
‘The slow death of
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colonialism’ en als paraplu-onderwerp, waar dus alles onder zou kunnen vallen: ‘The
world scene thru a reporter's eye’. De folder van W. Colston Leigh was gereed en
zag er keurig en informatief uit.
Albert Besnard zag kans het nieuwe voortreffelijke boekje van prof. Röling in het
Handelsblad van 8 februari de grond in te schrijven, zodat ik Besnard een pittig
briefje schreef, dat aanving met de woorden: ‘Wat zou u er van zeggen, de pen verder
terzijde te leggen en politieke en andere beschouwingen over Indonesië of
Nieuw-Guinea voortaan aan anderen over te laten?’ Ik bepleitte, als Constandse, dat
Indonesië bij de Redactie Buitenland diende te worden getrokken en dat de tijd om
dit onderwerp door ‘ingekankerde oud-kolonialen’ te laten behandelen voorbij diende
te zijn. Ik eindigde met: ‘Ik geloof, dat het eerlijk is, wanneer dit eens tegen u zelf
wordt gezegd en niet achter uw rug om wordt verkondigd.’
In opdracht van minister Luns was ambassadeur Van Roijen in Washington
andermaal naar minister Dulles geweest, bleek mij bij thuiskomst, waarbij Van Roijen
opnieuw met verve de politiek van de botte bijl vanuit Den Haag jegens Indonesië
had bepleit.

14 februari 1958
Mijn ouders schreven uit Port Elisabeth een lange brief, waar Frieda tranen bij in de
ogen kreeg, wat me overdreven leek. Mijn Moeder beklaagde zich er over weinig of
niets van Hendrik en Theo te horen vanuit Kaapstad, ‘wat niet zo leuk is omdat we
hier zo totaal geïsoleerd van alles en iedereen zitten. Daarnaast steek jij wel zéér
gunstig af, wat dat betreft, dat moet worden gezegd.’ Die ene zin beroerde me.
In de U.N.O. sprak ik met de correspondent van de Christian Science Monitor,
Mary Hornaday. Zij bleek absoluut niets van Indonesië of over de Nieuw-Guineazaak
te weten of te begrijpen. H.G. Franks publiceerde een reportage uit Den Haag over
dit onderwerp in de Monitor, die door Sjef van de Bogaart geschreven zou kunnen
zijn. Juist omdat journalisten van veel onderwerpen niets af weten, kletsen ze elkaar
na en stapelen zich de misverstanden en controversen steeds verder op.

15 februari 1958
Bung Karno is in Tokio, terwijl in Sumatra een tegenregering is gevormd.
Er wordt steeds met nadruk op gewezen hoe misdadig de
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Sovjet-Unie in Budapest is opgetreden, wat juist is. Maar Time schrijft het volgende:
‘Among the retreating colonial powers, the French have clung longest to the savage
techniques of imperialism's unhappy past. (Of waren het de Amerikanen, bijvoorbeeld
in Vietnam?) In 1945, when Algerians killed some 100 French in a local uprising in
the Constantine area, the French retaliated by bombing and straving towns, killing
some 20.000 Algerians before calling a halt.’
Sir Evelyn Baring, Lord Cromer, een diep religieus mens en een efficiente
administrateur, regeerde als consul-generaal in Egypte van 1883 tot 1907.
Hij beschouwde Egyptenaren als ‘playthings’39., dus als kinderen, die tegen
eigen misvattingen en fouten dienden te worden beschermd en vooral niet
met verantwoordelijkheid voor eigen lotsbepaling mochten worden belast.
Vele gesprekken, die ik sedert mijn intrede op het gevechtsterrein tussen
Nederland-Indonesië in Den Haag had beluisterd waren doorspekt geweest
van neerbuigende, kwasi minzame toonaarden ten aanzien van dat volk
aan de andere zijde van de evenaar wat men toch oh zo lief had, maar in
werkelijkheid werd met een ongekend superioriteitsgevoel tegenover
Sukarno en Javanen in het algemeen gesproken. Men gebruikte misschien
het woord ‘playthings’ niet meer, maar intussen had een deftige
Wassenaarse scheepsbouwer, een voormalige kapitein van het
expeditieleger der politionele acties het nog altijd over hoe het was tijdens
die oorlog op Java ‘precies als met de konijnenjacht hier in de duinen,
alléén schoten we daar op ploppers...’
(dagboek)
Mejuffrouw Buringh Boekhoudt schreef uit Baarn: ‘Het deed mijn hart goed, dat
je Beatrix zo aardig vond bij haar intocht op Curaçao. Ik zag juist dezer dagen in de
bioscoop een aantal flitsen van haar bezoek. Ik was ook erg verrukt. Ze heeft iets erg
natuurlijks, dat dunkt mij iedereen voor haar moet innemen. En moet je nu haar
bezoek voor een Amerikaanse of Hollandse krant verslaan? Ik zou me toch maar niet
teveel met de politiek inlaten, dat lijkt me gevaarlijk terrein.
Waarover moet je lectures gaan houden? Je zult er wel een beetje aan moeten
wennen, dat je nu een wat minder bewogen leven hebt dan in de laatste jaren. Maar
het was ook wel wat abnormaal en op den duur beslist onhoudbaar, zoals je de
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wereld rond gehold hebt. Je moet nu maar eens een beetje wortel schieten. Heb je
ook nog iets teruggevonden van je vrienden in Yale?40.
Hier staan crocussen en sneeuwklokjes volop te bloeien. Een erg opwekkend
gezicht, want de winter duurt me altijd te lang. Hartelijke groeten, Aunty.’

18 februari 1958
Verenigde-Naties
Tunesië bracht de Franse bombardementen voor de Veiligheidsraad. Ik heb de
debatten op de voet gevolgd en bewonderde ambassadeur Mongi Slim, die in perfect
Frans zijn land voortreffelijk vertegenwoordigde. Er circuleerde een Frans
memorandum, waarin er op werd gewezen, dat van Tunesisch grondgebied de meest
walgelijke misdaden tegen de Fransen in Algerije werden georganiseerd. Het Algerijns
F.L.N. had in Tunesië een netwerk van bases en een militaire infrastructuur opgezet
om de Franse kolonialisten te bestrijden. Vandaar dus, dat de Franse regering de
bombardementen volledig verantwoord achtte ter verdediging van de legitieme
belangen van de Franse Republiek in Noord-Afrika. De Fransen in Algerije, de
Hollanders op Nieuw-Guinea weigerden te aanvaarden of zich te realiseren, dat
wanneer politieke en sociale structuren veranderden de wetten mee dienden te
veranderen. Lord Acton schreef eens in 1881, dat de wet der vrijheid de neiging heeft
‘to abolish the reign of race over race, of faith over faith, of class over class. Law is
not the realisation of a political ideal but the discharge of a moral obligation.’
Mas Diarto, van het Indonesische ministerie van Voorlichting schrijft dat Ruslan
Abdulgani gebruik maakte van mijn artikel in de Wall Street Journal bij een gesprek
voor televisie met de B.B.C. Hij vervolgde: ‘Je zou kunnen zeggen, dat de problemen
die voor ons opdoemen met de dag veranderen, alsof ze door de tegenpartij zo zouden
zijn gepland. Soms schud ik mijn hoofd en denk dan maar dat onze jonge republiek
al zoveel moeilijkheden heeft overwonnen waar andere landen aan ten onder gingen.
We vergeten wel eens, dat we reeds heel wat bittere examens hebben afgelegd.
Waarom zouden we nu, vanwege de Sumatraanse rebellie opgeven? Geen denken
aan! Wat Sumitro in Europa uitkraamt, is onzin. Samual doet hetzelfde in Japan. Ze
zijn uit op burgeroorlog in Indonesië en om
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de val van Sukarno te bewerkstelligen. En het hameren op het thema dat Indonesia
rood zou worden, doet me denken aan het systeem van Goebbels. Amerika moet
vrienden in de wereld zoeken en geen vijanden maken. We kunnen onze binnenlandse
problemen zelf wel af, no interference please! Veel groeten, Diarto.’
Ik ben voor het eerst door een Nederlandse jongen, die hier voor Jacobson en van
den Berg werkt ‘rood’ genoemd. Hij begreep van de Indonesische kwestie geen moer.
Herinner me niet hoe hij heette.
Keyes Beech schreef gisteren in de Washington Post vanuit Tokio, waar hij met
Samual had gesproken, dat de V.S. de Sumatraanse opstandelingen blijkbaar in het
geheim steunden. De zogenaamde versprekingen van John Foster Dulles op zijn
recente persconferentie waren helemaal geen ‘slips of the tongue’ maar weloverwogen
aanmoedigingen voor het klandestiene Padang-regime. Er stonden Amerika drie
wegen open: 1) niets doen, wat fataal zou zijn voor de Amerikaanse belangen in
zuidoost-Azië, 2) de rebellen voluit steunen en 3) Sukarno steunen en wapens aan
de centrale regering leveren, wat het standpunt van de afgetreden ambassadeur Allison
was geweest. Bernard Person zei me vandaag dat hij uit betrouwbare bron had
vernomen, dat Washington thans de buik vol had van Sukarno. Koren op de molen
van Person, die er in zijn onwetendheid precies zo over dacht.
Later woonde ik een persconferentie bij van de Franse ambassadeur bij de U.N.O.,
Georges Picot. Ik zat naast El Abed Bouhafa, die ik uit Rome kende, en die voorlopig
de F.L.N. bij de Verenigde Naties vertegenwoordigde. Ik vroeg Picot of Time juiste
cijfers had gepubliceerd, namelijk 10.000 doden in Haiphong, 20.000 doden in
Algerije en 40.000 doden in Madagascar. Picot was hierdoor verschrikkelijk in
verlegenheid gebracht en mompelde, dat hij de juiste cijfers van die acties niet kende.
Bouhafa gaf me later een reprimande. ‘Ik vond je vraag unfair, beneden de gordel.’
Misschien had hij gelijk.
Time meldde, dat Bungkarno tijdens zijn verblijf in Tokio de hort op ging in
gezelschap van een geisha, genaamd Keiko Isozaki.

20 februari 1958
Bezoek aan mevrouw Eleanor Roosevelt, weduwe van Franklin Delano Roosevelt.
Zij was een vriendelijke oude dame, met een gezicht vol rimpels en plooien, maar
met lieve ogen. Ze hoorde niet meer al te goed. Ik moest zinnen herhalen. Wat me
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nogal hinderde was dat tijdens ons gesprek een secretaresse rustig bleef doorwerken
aan een bureau in een hoek.
‘Zéér onlangs,’ aldus mevrouw Roosevelt, ‘ontving ik nog een brief van koningin
Juliana omtrent het brandende vraagstuk in uw land van de duizenden evacué's, die
thans uit Indonesië terugkeren. Men moet hun een nieuwe plaats geven in uw
samenleving. Vanmorgen zag ik opnieuw een bericht in de ochtendbladen hierover.
Ik begreep dat uw koningin zich hier ernstige zorgen over maakt. U weet echter zelf
hoe moeilijk onze emigratiedienst is met het binnenlaten van nieuwe burgers. Wij
doen echter wat we kunnen voornamelijk via de World Church Service. Niet lang
geleden heb ik nog een alleraardigst gezin uit Indonesië kunnen helpen. Zij wonen
thans in Buffalo, New York. Man en vrouw met vijf of zes kinderen. Zij waren
bovendien “colored”.’ ‘Bedoelt u,’ vroeg ik, ‘Nederlanders van Indonesische
afkomst?’ ‘Dat denk ik wel,’ antwoordde mevrouw Roosevelt, ‘en in Buffalo zal
niemand hen hinderen omdat zij een andere huidskleur hebben.’ Haar gezicht nam
vervolgens een diep ernstige uitdrukking aan: ‘Deze koloniale problemen zullen
geleidelijk aan moeten gaan verdwijnen. Wanneer men de “mores” van een volk
diepgaand wijzigt, kan met alléén met veel geduld en veel tijd de overgang en
verandering der fundamentele denkwijze bewerkstelligen. Dit geldt evenzéér voor
de V.S., waar wij, zoals u weet, onze moeilijkheden hebben tussen het blanke deel
van de bevolking en de zwarten. In onze tijd zal het toch mogelijk moeten zijn, dat
alle volkeren in de wereld elkaar werkelijk ontmoeten. Ons aller inspanning zal zich
in die richting moeten bewegen.’
Mevrouw Roosevelt sprak over een logeerpartij, enkele zomers terug op paleis
Soestdijk. De vriendschap tussen haar en Juliana dateerde uit de oorlogsjaren toen
de toenmalige prinses Juliana de Roosevelts op het Witte Huis wel eens bezocht. Zij
vertelde, dat tijdens dit verblijf in het witte paleis een mevrouw Greet Hofmans aan
de ontbijttafel verscheen, die gebeden zei en rituelen uitvoerde, die haar dermate
verontrustten, dat zij haar vertrek uit Soestdijk met opzet had vervroegd.41.
Het gesprek met mevrouw Roosevelt verscheen op 8 maart 1958 in Vrij Nederland
uiteraard met weglating van de details over de koninklijke familie, aangezien
vermelding ervan die dagen door Smedts zou zijn voorkomen.
John van Haagen, trotse vader van een derde zoon schreef, ‘Het is een lief kereltje,
heel mooi zwart haar en donkere ogen. Ik
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vind het alléén een ellendig gezicht, zoals hij Greet leeg zuigt. En je moet Rob en
Rien zien, die twee rakkers. We moeten oppassen met onze woorden, want ze zeggen
alles nà. John Paul heeft meer van Bungkarno dan van Drees, gelukkig aan één kant.
Jij zult het een sukses vinden.’
Het schijnt dat de ‘Gajah Mada’ met kolonel John Lie naar Padang is gezonden.
Vliegtuigen van de centrale regering hebben Padang reeds gebombardeerd.
Heb de formulieren ingevuld om lid te worden van de ‘United Nations
Correspondents Association,’ en Bernard Person en Mohammed Bouhafa hebben
mij gesponsored.

22 februari 1958
Minister Ciro Kroon telefoneerde vanuit Willemstad. Vrij Nederland was verschenen
met mijn interview. Premier Willem Drees had onmiddellijk per urgentietelegram
gereageerd en de bewindslieden uitgenodigd de problemen op de kortst mogelijke
termijn in Den Haag te komen bespreken. Reeds over enkele dagen zouden premier
Jonckheer en hij naar Den Haag vertrekken.
De Indonesische luchtmacht heeft nu ook Menado gebombardeerd. In Washington
heeft John Foster Dulles de eed afgenomen van de nieuwe Amerikaanse ambassadeur
in Djakarta, Howard P. Jones.42.. Het is natuurlijk geen toeval dat zes vooraanstaande
Amerikanen journalisten in Padang aanwezig waren, namelijk Tillman Durdin voor
de New York Times, twee journalisten voor Time & Life, en een correspondent voor
de Associated Press en één voor de United Press.
Paul Sanders (Het Parool) is bij ‘Antara’ geweest om te vragen of ik thans helemaal
voor de Indonesische pers werkte en door Indonesia werd betaald. Hij kreeg ten
antwoord: ‘Vrij Nederland publiceerde deze week nog één pagina van hem vanuit
de Antillen.’

23 februari 1958
Op de persconferentie van Dag Hammerskjöld stelde een journalist uit Saigon weer
een vraag, die tien minuten duurde. Person vertelde me, dat deze man laatst bij
Hammerskjold had geïnformeerd of hij in het huwelijk zou treden. ‘Dit was nogal
pijnlijk,’ aldus Person, ‘want veel mensen vragen zich af of Hammerskjold in vrouwen
is geïnteresseerd. Na afloop zei toen een journalist uit India tegen de man uit Saigon:
‘Weet je
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dan niet dat Hammerskjöld gaat trouwen?’ ‘Met wie dan?’ vroeg de Saigonees. ‘Met
een jongen uit Latijns-Amerika...’ Person beklaagde zich er verder over dat redacteur
Henk Leffelaar hem had geschreven: ‘Ik apprecieer uw artikelen zéér, maar ik moet
er nog al eens wat angliscismen uit halen.’ Person had zich groen geërgerd over ‘deze
blaag’, die hem zou zeggen hoe te schrijven.
De heer Welter publiceerde een artikel in De Telegraaf, fulminerend tegen
Indonesië en de Indonesische actie om de Nederlanders eruit te gooien. Ik schreef
Welter een protestbrief. ‘Komende generaties van ons volk zitten met de brokken
die u en de uwen hebben gemaakt in Indonesië. Daarbij weigert u maar steeds van
het toneel te verdwijnen. De grootste dienst, die u, professor Gerbrandy, professor
Gerretson en de andere zwetsers over de Japanse tijd van Sukarno en de zogenaamde
misdadige gedragingen van Indonesiërs, ons land kunnen bewijzen is naar huis gaan
en nimmer meer de mond open doen. W.L.O.’
Mijn vriend, luitenant Basuki, van het Garuda I bataljon uit El Shandure schreef
een brief van acht kantjes met groeten van Wahono, kapitein Suwarno, majoor
Harsono en anderen. Kolonel Suadi is voor één jaar studie naar Pakistan vertrokken.
Bungkarno was bij thuiskomst uit Japan op grootse wijze ingehaald. Het stond zwart
van de mensen van Kemajoran tot het Istana Merdeka. ‘Ik wou, dat je erbij had
kunnen zijn. Het was overweldigend. Het was alsof iedereen naar zijn thuiskomst
snakte en een zucht van verademing slaakte, toen hij goed en wel weer in ons midden
was, vooral gezien de laatste gebeurtenissen op Sumatra en Sulawesi. Hoe hebben
de buitenlandse kranten daarover geschreven?’
Mijn vriend Basuki vervolgde: ‘Onze kleine boy groeit als kool. Hij is een echte
rakker. Hij is enige weken geleden ziek geweest: bronchitis. Wat hebben wij ons
ongerust gemaakt. Hij hoestte vooral erg tegen één of twee uur 's nachts, als de zwoele
avondlucht over gaat in de koele ochtendlucht. Je weet wel hoe dat is in de tropen.
Zijn hele lijfje schokte van het hoesten, zo erg was het.’
Newsweek schatte, dat de bevolking van China, nu nog 650 miljoen, tegen 1980
op één miljard zou komen.43.

43.
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25 februari 1958
Generaal Haris Abdul Nasution heeft verklaard, dat de rebellen van Padang en op
Sulawesi vernietigd zullen worden. Nà deze verklaring drukte de New York Times
dit nieuws, als gepresenteerd door Bernard Kalb voor het eerst weer op de vóórpagina
af. De afgelopen weken kreeg juist Padang voorrang boven nieuws uit Djakarta. Het
begon misschien toch in Washington te dagen, dat Bungkarno rustig bleef zitten.
Generaal Gatot Subroto ging Ventje Samual in Mendado vervangen. Ik ken hem
goed vanuit Djakarta.
La Valse la plus que lente, Debussy.

26 februari 1958
Lunch met James B. Canel, manager of IAPA (Inter American Press Association)
in het ‘Valois’ restaurant. We bespraken in detail de zaak van journalist De Wit op
de Antillen.
Ontmoette een neger atleet, Ed, een voormalige sprintkampioen. Woonde in
Brooklyn. Een visgraad jasje met een rood wollen open shirt, een zwarte broek en
zwarte Italiaanse schoenen. Een boek over psychiatrie onder de arm. Over
bi-seksualiteit zei hij: ‘How can one limit oneself to women? Man do feel attracted
towards other men. One should let himself go, in a natural way, like friendship
between men contains tremendously much beauty. I think, being bi-sexual is quite
normal, but one has to channel one's feelings for other boys: What I mean is: being
with another boy, the playing of the feminine role should be cut out. Just act all the
way like men do.’ Ik vond hem aardig. Zulke ontmoetingen schenen nooit op te
houden. Bij Newsweek sprak ik met Phil Clarke, die Arnaud de Borchgrave tijdelijk
verving en overhandigde hem mijn stuk over Indonesië. Hij zei, dat Robert S. Elegant
in Padang was om over de opstand te rapporteren.

27 februari 1958
Minister Ciro Kroon zond mij het volgende telegram: ‘Vertrekken rechtstreeks naar
Den Haag a.s. zaterdag terugreis over New-York stop zal je avant datum aankomst
seinen Ciro.’
Lang gesprek met Rochmuljati. ‘Wim, je moet je niet laten meeslepen door
enthousiasme voor Bungkarno. Voor mij heeft hij afgedaan sinds hij aanpapte met
Hartini onder de zogenaamde dekmantel van de Islamitische godsdienst. De sfeer,
die hij eerst uitstraalde, is nu verknoeid. Ik zou niet eens
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meer in zijn buurt willen verkeren.44. Wij, vrouwen van Indonesië, zijn van mening,
dat hij nu steeds verder bergafwaarts zal gaan. Wanneer hij alléén maar een affaire
met Hartini zou hebben gehad, zouden we hem dit hebben kunnen vergeven. Ik ben
“kepala negara”45., zegt hij. Hij wil, dat alles gebeurt zoals hij het wil hebben.
Mohammed Hatta is een tè groot mens, om Sukarno af te vallen. Maar ik kan je aan
de hand van “inside information” nu al zeggen, dat er over enkele dagen een nieuwe
regering zal worden gevormd, met Hatta als premier. Bungkarno heeft er in
toegestemd Hatta de vrije hand te geven. Djuanda zal verdwijnen. Wat dit betekent
is, dat de opstand van Padang haar vruchten heeft afgeworpen. Ze hadden geen andere
mogelijkheid om te zorgen dat Sukarno zou luisteren.’ Daarentegen was ze het eens,
dat de kolonels Samual en Warrouw, en anderen, miljonair waren geworden door
klandestiene handel en daardoor ook geen goede partners waren. Ik belde Person.
Hij vond de informatie belangrijk genoeg om er een bericht voor het Handelsblad
uit samen te stellen.
Ambassadeur E. Star Busmann is overgeplaatst van Wenen naar Cairo.
Frankrijk kondigde aan, dat sinds het begin van deze maand 3.371 ‘rebellen’ in
Algerije waren omgekomen. Wat voor de Fransen ‘rebellen’ zijn, zijn voor de meeste
mensen in deze wereld helden, die voor hun vrijheid strijden en dus slachtoffers van
een wrede westerse onderdrukkingsoorlog.
Emy de Vries Foltinsky schreef, dat Emile van Konijnenburg weer naar Djakarta
was vertrokken. Ik besefte andermaal, dat geen Nederlander, maar danook niemand,
gebruik makende van zijn voortreffelijke verstandhouding met president Sukarno,
zich in zulk een mate uitsloofde te redden wat er te redden was als juist deze man.

1 maart 1958
Bezocht met Frieda de Jilderda's, vroeger in de directie van Stanvac Petroleum
Compagny in Djakarta, nu in hetzelfde Esso-kantoor in White Plains als Frieda's
vader. Hartelijke ontvangst. Hij begon met te benadrukken, dat mijn naam in
Esso-circles bijzonder slecht was, maar hij gaf toe, dat dit veel te maken had met de
activiteiten van mijn schoonvader. Er

44.
45.

In 1966 zou ik haar opnieuw als naaste medewerker van Bungkarno op het paleis in Djakarta
aantreffen.
Staatshoofd.
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werd nog over het ‘Willem Ruys’-artikel gesproken uit De Nieuwsgier van december
1956. Emerson heeft het al gezegd: ‘We are afraid of truth, afraid of fortune, afraid
of death and afraid of each other.’
‘Ik ken ze allemaal, de politici in de Antillen, waar je over spreekt,’ aldus Jilderda,
‘vergeleken bij hen zijn de Indonesiërs gentlemen! Het Nederlandse standpunt inzake
Nieuw-Guinea was volmaakt belachelijk, maar tezelfdertijd was het volkomen
verkeerd zoals de Indonesiërs erop reageerden.’
In Lakeland, Georgia, een plaats met 2.500 inwoners, is het volgende gebeurd:
Mevrouw Armstrong Baskin (64) verloor na 21 jaar haar betrekking als onderwijzeres
aan de lagere school met een salaris van $ 3.300 per jaar. Vier maanden geleden liet
ze haar klas te laat naar huis gaan, zodat de schoolbus, die drie jongens mee naar
huis had moeten nemen, al was vertrokken. Zij bood aan de kinderen zelf naar huis
te brengen, maar tot haar ontsteltenis, bleek haar auto een lekke band te hebben. Op
dat moment naderde een schoolbus, die zwarte kinderen naar huis reed. Pat Taylor,
negen jaar oud, vroeg de onderwijzeres toestemming, met die bus te mogen meerijden,
wat mevrouw Baskin toestond. Toen de Vader van Pat hoorde wat er was gebeurd,
beklaagde hij zich bij de County Superintendent of Schools. Er werd een zaak van
gemaakt. Na de kerstvakantie was de heer Taylor voldoende bekoeld om zijn klacht
in te trekken, maar de bureaucratie had haar vernietigende werk reeds gedaan.
Mevrouw Baskin werd op straat gezet omdat zij een negenjarige blanke jongen in
een bus met negerkinderen had laten meerijden.
Heb in het Station W.Q.X.R. van de New York Times naar een pianotrio van
Beethoven en vervolgens naar het forellenquintet van Schubert geluisterd, wat we
dikwijls op ‘De Horst’ speelden. Ik huilde van de emoties en de herinneringen.
Shapiro speelde prachtig de cello, tenslotte mijn instrument.

2 maart 1958
President Eisenhower heeft de Shah van Iran gevraagd naar Washington te komen.
De toestand in dat land schijnt zéér verslechterd te zijn.
John Foster Dulles debiteerde op 26 februari de enormiteit, dat Sukarno's geleide
democratie doctrine een naam was, die misschien aardig klonk, ‘for what I fear would
end up to be communist depotism’. De ellende met dit soort uitspraken was en is,
dat zij prompt te boek werden gesteld in publikaties van de meest verschillende aard,
en daarmee tot doctrine werden van
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beschouwingen over de ontwikkelingen in Indonesië, of wat de politiek van Sukarno
zou zijn. Dulles kraamde klinkklare nonsens uit, maar wie controleerde wat er
werkelijk van waar was. Ik constateerde, dat bijvoorbeeld de uitgave van de Council
of Foreign Relations in New York, in het jaarboek ‘The United States in World
Affairs in 1958’ doodgemoedereerd de onzin van Dulles overnam als realiteit.46.
Ben begonnen met een boek over mijn eigen Indonesische ervaringen te schrijven.
Zou het lukken dat in de V.S. uitgegeven te krijgen? Werkte er vandaag 16 uur aan.

3 maart 1958
Sukarno en Hartini hebben een zoon gekregen. Rochmuljati zal wel weer in de
gordijnen klimmen.
Bungkarno en Hatta spraken opnieuw anderhalf uur samen. Daar komen natuurlijk
de geruchten vandaan, dat Hatta premier zal worden. Van Konijnenburg zal ook wel
ergens een rol spelen in Djakarta. Hatta verklaarde na afloop: ‘We must solve the
present situation by ourselves and among ourselves. No foreign power must be
allowed to gain from our troubles.’ Volgens Hatta zouden de communisten niet in
de nieuwe regering moeten komen, maar als oppositie zouden zij nuttig werk kunnen
doen om de corruptie te helpen bestrijden.
Ik ging in Radio City Music Hall naar de film ‘The brothers Karamazow’. De
priester in de film herinnerde me aan Martin. Er was een bioscoopbediende met een
zaklantaarn en witte handschoenen, een jongen van Italiaanse afkomst, die me
achteraan een hoek-plaatsje gaf. Hij kwam toen de film al lang was begonnen, steeds
weer naar me toe. Eerst fluisterde hij: ‘I would like to kiss you over your body. I
never acted like this before, I mean it. I am all excited.’ Hij kwam steeds weer terug.
Eén keer kwam hij naast me zitten en haalde zijn penis te voorschijn om zijn erectie
te laten zien. ‘Do you believe me now,’ vroeg hij met haast smekende donkere ogen.
Vlak vóór het einde van de film kwam hij nog éénmaal en gaf me een papiertje:
‘Please don't disappoint me, will you telephone me?’ Naam: Tom Feola uit Brooklyn.
Mijn ouders schreven uit Port Elisabeth mijn lecture-folder ‘denderend’ te vinden.
Mijn moeder: ‘Echt een document om mee te geuren, maar omdat we geleerd hebben
dat je dat nooit moet doen, zullen we er slechts op bescheiden schaal toe over gaan,
bijvoorbeeld door hem morgen mee te nemen naar

46.
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“Waterhof” in Kaapstad.’ Mijn Vader schreef: ‘Krijgen je toehoorders ook
gelegenheid tot vragen stellen? Dan kan er nog heel wat debat ontstaan. Maar je moet
je beslist niet laten meeslepen door je gevoelens en uiterlijk kalm en beheerst blijven.
Het is ook beter zo min mogelijk of helemaal geen namen te noemen. Spreek maar
over “het westen” dan noem je tenminste geen bepaald persoon als zondebok, zoals
John Foster Dulles of een ander. Want ook voor die persoon geldt immers “Man
glaubt zu schieben, wird aber geschoben!” En wat in de politiek enkele jaren geleden
als hoogste waarheid werd beschouwd wordt dikwijls nu al als een blunder
uitgekreten, en zo kan het dus ook met jouw tips gaan.’ (Nà de dood van mijn ouders
vond ik een brief van deze datum van mijn grootmoeder Poslavsky aan mijn ouders:
‘Van Wim heb ik ook een folder gekregen. Hij staat er erg goed op. Die lezingen zal
hij beslist héél goed doen. Daar ben ik van overtuigd. Ik vind het alléén erg jammer,
dat hij zó pro-Sukarno is. Als hij pro-Hatta was geweest, had ik er vrede mee gehad.
Maar ja, dat doet aan zijn journalistieke waarde niets af. Dan ben je aan je naam
verplicht het ook te zijn. En wie weet, hoe 'n vriendelijk mens Sukarno eigenlijk is.’)
Aardige brief van minister Ciro Kroon uit de Antillen. Hij sloot 42 dollars in voor
de telefoongesprekken, die ik vanuit New York op zijn verzoek met hem had gevoerd.
‘Wij zijn je erg erkentelijk voor het open oog, dat je hebt, voor onze moeilijkheden
op de Antillen. Ciro.’ Premier Jonckheer was voorafgaande aan de reis naar Willem
Drees eerst nog overleg gaan plegen met premier mr. S.D. Emanuels van Suriname.

3 maart 1958
Bezocht in het Metropolitan Museum of Art de schilderijententoonstelling van sir
Winston Churchill. Sommige doeken hadden een impressionistische touch van
Cézanne en Matisse.

5 maart 1958
Droomde dat ik bij de Schimmelpennincks logeerde en mevrouw een zoen gaf. Ook
hielp ik bij het ophangen van schilderijen. Morgen is het negen jaar geleden, dat
Wonk Schimmelpenninck in Djokja sneuvelde.
Generaal Raoul Salan maakte in Algiers bekend, dat het Franse leger gedurende
de eerste twee maanden van 1958 8.000 ‘rebellen’ vermoordde. In 1957 waren er
32.000 gedood. Franse verliezen bedroegen 2.500. Het herinnerde me aan de
oorlogscommuniqué's van Hitler, toen hij bezig was de oorlog in de Sovjet-Unie te
verliezen.
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Ik heb het artikel van Norman Mailer ‘The White Negro’ eindelijk gevonden. Henk
wilde dat ik het las. Ik kom er niet door heen. Het is ingewikkelde lectuur en maar
hier en daar interessant.
Martin schreef, dat hij had gedroomd, dat ik met een vriendin van hem ging
scharrelen. ‘Ik betrapte jou toen en werd vurig van woede en jaloezie, dat ik je
potverdomme afranselde. Ik dreigde je, dat je moest oprotten. Je vertrok met
bloedende neus. Je gezicht was door mij danig toegetakeld, maar je vroeg toch nog
of je op mijn fiets mocht vertrekken. Waarop ik “neen” heb gezegd. Even later zag
ik je in de trein zitten. Het gekste en waar ik juist zo bang voor was, was dat je in
het zwart was gekleed en een donkere marinepet op had. Ik denk dat die droom heeft
te maken met een Italiaanse film, die ik die avond had gezien.’ Ook schreef hij, ‘Jouw
smoel heb ik nog altijd met Pimmie47. in mijn étui bij me dus wees gerustgesteld.’
Kreeg tranen in mijn ogen.

6 maart 1958
Er zal niemand zijn, die vandaag bloemen plaatst op het graf van Wonk
Schimmelpenninck bij Bandung.
John van Haagen, nu in de korporaalsopleiding bij de Koninklijke Marine
adviseerde: ‘Jullie moeten nu maar een “anak” hebben. Dat zal een hoop doen aan
jullie relatie. Dan word je anders. Het gevoel een kleine te hebben, waarvoor je werkt,
is soms een stimulans.’

7 maart 1958
Ambassadeur Howard Jones heeft Sukarno een persoonlijke brief van president
Eisenhower48. overhandigd. Ik lunchte opnieuw met Arnold Brackman bij de New
York Times. Ook hij verwachtte de benoeming van Hatta als premier. Ruslan
Abdulgani zou bij terugkeer van Sukarno uit Tokio op het zomerpaleis in Bogor
duidelijk hebben gemaakt, dat alléén Hatta het prestige en de kalmte bezat om het
land uit de moeilijkheden te leiden. Ik herinnerde me het antwoord, dat Hatta mijzelf
had gegeven op de vraag hoe de moeilijkheden met de buitengewesten zouden kunnen
worden opgelost. ‘Heel eenvoudig,’ zei hij toen, ‘door mijn terugkeer in de regering.’
Brackman vond, dat Nederland juist had gehandeld Nieuw-
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Zijn zoontje.
Beide staatslieden kenden elkaar uit mei 1956 toen Sukarno een staatsbezoek aan Washington
bracht.
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Guinea vast te houden. ‘Stel je voor dat ze het gebied aan een corrupte regering
Sastroamidjojo hadden overgedragen? Wanneer inderdaad een regering-Hatta tot
stand zou komen, dan doet Den Haag er goed aan meteen een regeling voor de
Papoea's te treffen. Dan keert het Nederlandse bedrijfsleven ook binnen de kortste
keren terug.’ Brackman noemde de blunders van John Foster Dulles op de
persconferentie van enkele weken geleden onverklaarbaar, ‘en nu moet Howard
Jones er excuses voor gaan aanbieden in Djakarta.’ Brackman vond het een
onvergeeflijke stupiditeit van Luns om juist nu samen met Australië een verklaring
te gaan uitgeven, dat men op Nieuw-Guinea nauw zou gaan samenwerken. Hij
moedigde me aan mijn boek te schrijven en wilde helpen mij bij Alfred Knopf
uitgevers te introduceren.
Vandaag publiceerde de gezaghebbende Washington Post mijn brief over de
Amerikaanse blunders in Indonesië. Ik tekende als United-Nations correspondent
voor Vrij Nederland. Je kon er donder op zeggen, dat daar gelazer van zou komen.
Maar de tegenstanders moesten zich maar verder bloot geven. Uiteindelijk zou ik
gelijk krijgen:
Blunders in Indonesia
...If I understand right, your paper recently reversed its editorial policy in
the dispute between my country and Indonesia over New Guinea. A
courgeous and commendable example of fair treatment and objective
decency is rarely given in journalism and one can only find such a thing
in the United States. However, in the interest of both your paper and your
readers, I might suggest you reconsider the conduct of the United States
Government in regard to Indonesia as put forward by Mr. Beech.
An unfriendly attitude by Washington towards Djakarta and President
Sukarno can only be of disadvantage to the United States. Asian-African
former colonial powers are naturally suspicious toward the West, except
maybe for the United States, although most of the classical colonial nations
like England, France, Portugal and last, but not least, the Netherlands are
among America's closest friends.
As you editorialized yourself: ‘It will do the free world little service if
New Guinea is saved (I would say “saved”), while Java is engulfed by
communism.’ The failure to find a solution for the New Guinea dispute
between my country and Indonesia,
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by either United Nations or United States good offices (the latter the
Indonesians had hoped for) has resulted in an exodus of Dutchmen from
Indonesia and a low point in Western prestige in Indonesia. United States
neutrality was observed in Djakarta as unfriendly and pro-colonialist.
Washington hesitated and failed to support this young nation, beset with
a multitude of problems, derived from a complete lack of ‘education’ not
supplied for by former colonial regimes. The United States policy toward
Djakarta lately has been solely and totally negative.
This is exactly the issue over wich Ambassador John M. Allison resigned.
Over and over again Indonesians have turned towards Washington for
understanding and moral support. It is not sufficiently realized in this
country that the Malay people are basically friendly toward the West.
‘Wasn't the United States once the most popular Western power, or rather
nation in Indonesia?’ wrote another United States reporter a couple of
weeks ago.
Ambassador Allison, a State Departement Far East specialist, understood
Indonesians and he was liked and respected for it in Dajakarta; now he is
gone, too. Nobody can foresee what the result of our shortcomings toward
Indonesia - and its 84 miilion people - will be. It's my opinion that through
lack of understanding, but what is even more shameful, through lack of a
serious, objective effort to appraise the Indonesian policy we are slowly
but surely losing another valuable friend the West cannot afford to lose in
this most densely populated area of the world.
I have still to come across the first American who does not automatically
associate Sukarno's ‘guided democracy’ concept with communism. In
Europe we have a saying: ‘Blessed be the ignorant!’
Willem L. Oltmans.

8 maart 1958
Schreef een brief aan President Sukarno.
Via via werd er getelefoneerd, dat Oma Westerman was overleden. Frieda huilde.
De ouders zouden naar Holland vliegen voor de begrafenis. Ik kon niet verdrietig
zijn na alles wat we van deze dame hadden ondervonden. Ik dacht er vooral aan hoe
absoluut beneden peil zij Martin had behandeld en over hem had gesproken.
Het Vrije Volk meldde dat er een ernstig geschil tussen de
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regeringen van de Antillen en Nederland was gerezen over de status van gouverneur
Speekenbrink, welke volgens de Antillianen in stijd was met de autonomie. Het ging
ook nog steeds over de uitzetting van de journalist A. de Wit. Speekenbrink weigerde
de uitzetting te bekrachtigen en baseerde zijn houding op het zogenaamde reglement
voor de gouverneur. Indien deze een regeringsbesluit in strijd achtte met de wettelijke
voorschriften of met de belangen van het koninkrijk kon hij weigeren te tekenen. Hij
behoorde daarvan terstond kennis te geven aan de Koningin, als staatshoofd. Daarmee
was de uitzetting van De Wit dan een affaire voor het gehele koninkrijk geworden
en zodoende kwam de positie van de gouverneur in het geding. Wetten doen aan
spinnewebben denken. Ze vangen de zwakste partij. Zij die niet voldoende uitgekookt
zijn om reddende tournures te vinden gaan er aan, terwijl de sterken en
kapitaalkrachtigen zich gemakkelijk uit de opgezette valstrik bevrijden. Intussen
vergiftigt de herrie over mijnheer De Wit de sfeer tussen beide koninkrijksdelen
steeds meer. Ik kan niet vergeten, dat ik op het spoor van deze spanningen kwam,
omdat een code-telegram uit Den Haag een hinderlaag voor mij trachtte op te zetten.

10 maart 1958
Het Indonesische leger is op Sumatra geland en begonnen met de Caltex-olievelden
te bezetten. Kolonel Hoessein koos het hazepad en vluchtte de bergen in om
zogenaamd een guerillaoorlog te beginnen.
John Foster Dulles getuigde gisteren voor de Commissie voor Buitenlandse Zaken
van het Huis van Afgevaardigden nota bene, dat Sukarno's uitvinding van geleide
democratie niet veel anders was dan een ‘nice sounding name for what I fear would
end up to be comminist despotism’. Slechts een gecensureerde tekst van zijn
verklaring werd vrij gegeven, zodat niet bekend werd wat voor verdere onzin de man
daar had uitgekraamd. Misschien vertelde hij wel over de rol, die hij en zijn broer
Allen Dulles van de C.I.A. in het Sumatraanse drama hadden gespeeld. Opnieuw
bewees de hoogste autoriteit op het gebied van de Amerikaanse buitenlandse politiek,
dat hij òf niet wist waar hij over praatte òf dat hij bewust opnieuw de Indonesische
brand probeerde aan te wakkeren.
Overste John Lie beschoot de stad Padang met de kanonnen van de ‘Gajah Mada’.
President Sukarno ontbood onmiddellijk na de praat van Dulles ambassadeur
Howard Jones. Zoals Bernard Kalb in de
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Times meldde heeft hij hem gezegd: ‘Some countries make it a hobby of calling a
country, or a people Communist if their political and economic views do not coincide
with their's in the West.’ Een hoofdartikel in de New York Times getiteld ‘Why
Moscow dislikes S.E.A.T.O. (Southeast Asian Treaty Organisation) bevestigde
Sukarno's these. De pers in de V.S. danste zonder blikken of blozen met Dulles &
Co mee.

11 maart 1958
John Foster Dulles kondigde in Manilla op de Filippijnen met veel kabaal aan, dat
het heel wel mogelijk was, dat het internationale communisme agressieve plannen
had in zuidoost-Azië. De S.E.A.T.O.-landen kwamen aldaar bijeen om de rode
dreiging te bespreken.
Time publiceerde een coverstory over Sukarno en Indonesië. Het portret op de
omslag was steengoed. Het was eigenlijk een reportage, die je als je verder absoluut
niets van Indonesië of Sukarno afwist, voor wáár aannam.
Lyndon B. Johnson heeft in zijn Senaatsbureau een spreuk van Edmund Burke
opgehangen: ‘Those who cary on great public schemes must be proof against the
worst fatiguing delays, the most mortifying disappointments, the most shocking
insults, and, worst of al, the, presumtuous judgement of the ignorant upon their
designs.’

12 maart 1958
Zoals was te verwachten, was Van Roijen woedend geworden over mijn brief in de
Washington Post. Hij had direct Luns gealarmeerd. Mathieu Smedts zond me
tenminste een telegram: ‘You have no right to sign letters for American papers about
Indonesia as correspondent for Vrij Nederland stop letter folows, Smedts.’ Mijn
grootvader van de kinine, ir. H. van der Woude, zei altijd: ‘Be prepared for the worst.’
Albert Hilverdink schreef naar een Bal Masqué in Frankfurt te zijn geweest, ‘als
parelhoen met veel veren’. Hij won de eerste prijs. Foto werd ingesloten.
Een neger fashionmodel, Vance Robert (20), nam me mee naar zijn kamer. Hij
liep weg van huis, in Pennsylvania, toen hij 15 was en opnieuw toen hij 16 was en
sedertdien was hij niet meer thuis geweest. Hij had een leuke kop en een prachtig
lijf met een derrière als twee halve manen. Hij gaf me twee naaktfoto's ten bewijze.
Hij zocht een vaste vriend en zekerheid. Begreep, dat ik was getrouwd en bovendien
hem financieel niets zou kunnen toestoppen maar zei: ‘We kunnen seks hebben en
je
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kunt mij dan je vrienden in Europa misschien aanbevelen. Dan vind ik daar wel een
vriend. Ik ben nu eenmaal een geboren hoer.’ Hij vond trouwens, dat ik snel seks
met Frieda moest hebben, want dat ik haar een uitermate belangrijk ingrediënt in het
leven onthield. ‘Dat weet ik heel goed,’ zei ik, ‘maar ik zal dit nooit kunnen zo lang
ik voel en weet, dat ze op dit punt aan me twijfelt. Ik geloof niet, dat een seksueel
experiment met een vrouw, van wie je niet meer echt houdt, de relatie zou verbeteren.
Integendeel, het zou onherstelbare katers gaan opleveren en de afkeer op den duur
slechts doen toenemen. Bovendien, ik stel me nog altijd voor eens tegen de vrouw,
van wie ik werkelijk zal houden, te kunnen zeggen: ‘Jij bent mijn eerste.’ Vance:
‘Ben ik jouw eerste?’ ‘Nee,’ antwoordde ik, ‘maar je wilt toch niet wat jongens samen
doen vergelijken met copuleren met een vrouw, die je zou zien als de mens, waar je
de rest van je leven mee gaat doorbrengen?’ Dat begreep hij niet. Voor hem was alle
seks van hetzelfde laken een pak. ‘Jouw romantische voorstellingen van dat het met
je vrouw anders zou zijn slaan nergens op,’ zei hij.
Schreef mr. D.A. Delprat een gelukwens, dat hij lid was geworden van de Eerste
Kamer der Staten-Generaal.
Vrij Nederland publiceerde een hoofdredactioneel commentaar, dat Luns en Van
Roijen elkaar voortdurend tegenspraken. Luns had in de Kamer gezegd, dat
Nieuw-Guinea niets had te maken met het conflict tussen Nederland en Indonesië.
‘Dit is een geliefde, hoewel wat onzinnige theorie in sommige kringen,’ aldus V.N.,
‘maar intussen zei ambassadeur Van Roijen op de Amerikaanse televisie - en dit
werd in Nederland uitgezonden - dat omdat Indonesië op Nieuw-Guinea haar zin
niet had gekregen, Sukarno alle Nederlanders er uit had gegooid.’

15 maart 1958
De Telegraaf publiceerde de te verwachten aanval in verband met mijn brief in de
Washington Post. Een hoofdartikel heette ‘Geschrijf’. Ik werd genoemd ‘het door
Sukarno gesubsidieerde woelratje, Willem Oltmans’. Mijn brief in de ‘Post’ zou
weinig uithalen: ‘De invloed van dergelijk de facto landverraderlijk geschrijf behoeft
zeker niet hoog te worden aangeslagen, maar niettemin verdient het vermelding, dat
O. aan zijn naam kan toevoegen - en als zodanig ook toegang krijgt tot de
Amerikaanse pers - dat hij correspondent bij de Verenigde Naties is van het
Amsterdamse weekblad Vrij Nederland’. Dáár ging het Luns, Buitenlandse Zaken,
De Telegraaf en de
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hemel mag weten wie nog meer om, mij die laatste binding met Nederland af te
nemen.
Terwijl John Foster Dulles in Manilla voor de galerij zich verzette tegen wat hij
noemde ‘inmenging van S.E.A.T.O. in de binnenlandse aangelegenheden van
Indonesië’, waar ook de Australische minister van B.Z., Richard G. Casey, onder
druk van Luns op had aangedrongen, deelde de Indonesische pemier Djuanda mee
dat ‘onbekenden’ in de omgeving van Pakanbaru wapens hadden afgeworpen bestemd
voor de Sumatraanse opstandelingen. Djuanda wilde niet zeggen of de wapens
rechtstreeks van de Amerikaanse regering en de C.I.A. afkomstig waren, ‘ze zouden
ook door particulieren in de V.S. bijeen gebracht kunnen zijn.’49.
De premier van de Sumatraanse tegenregering Amir Sjarifuddin, heeft in
Bukittinggi verklaard, dat indien Sukarno zich op Sumatra zou vertonen hij als
‘oorlogs-misdadiger’ zou worden opgehangen.
De Telegraaf drukt doodgemoedereerd af, dat Sukarno zich voor zijn aanval op
Padang zou hebben bediend van Sovjetpiloten, die in MIG's van de Sovjet Luchtmacht
vlogen.50. ‘Geen Javaanse piloot,’ schreef het meest gelezen ochtendblad, ‘zou in
staat zijn geweest een precisiebombardement uit te voeren op een tussen andere
huizen geklemd radio-station’. De heer Makatita, vertegenwoordiger van Sjarifuddin
in London vervolgde: ‘Er bestaat een merkwaardig verschil tussen dit meesterlijk
uitgevoerde bombardement en de aanval van de dag tevoren op een brug bij Pandjang:
de brug door haar geelwitte schildering duidelijk van het omliggende landschap te
onderscheiden werd niet geraakt. Maar het uit de lucht moeilijk te onderkennen
radiostation werd haarfijn getroffen. Er is slechts één conclusie mogelijk: de aanval
op de brug werd uitgevoerd door Javaanse, die op het radio-station door Russische
of Chinese piloten.’
Dr. Ralph Bunche, tweede man van Dag Hammerskjöld, vertelde een curieus
verhaal: ‘It's not easy to keep goats or twelve-year old sheppardboys behind
demarcation lines on the Israel-Egypt frontier. Incidents occur. When they sometimes
cross,

49.

50.

Toen het Congres in 1985 weigerde Ronald Reagan geld te geven voor de oorlog in Nicaragua
waren het ‘particulieren’ die de nodige miljoenen grif bijeen brachten, dus een vast
C.I.A.-patroon.
Nà de moorden op 15 burgers in Suriname in december 1983 doken er plotseling berichten
in De Telegraaf op, dat Cubaanse MIG's in Suriname waren geland en de startbaan op Zanderij
voor dit doel zou worden verlengd: volmaakte onzin.
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some people get commercial ideas about them. So, at one point when 67 goats grazed
three days on Israeli territory, the Israelis presented the Arab boys with a bill of 257
pounds. When you consider, that at the U.N.O. we have only 27 pounds per capita
annually available for Arab refugees, we felt this was somewhat expensive grazing
by the Arab goats. But, fortunately, Israel dit not press for the bill to be paid.’
W.Q.X.R.: piano kwartet van Brahms.

16 maart 1958
Rob Douwes Dekker belde vanuit Pawling, New-York: ‘I am perfectly happy here
with Netty and our kennel of dogs.’
In Medan braken straatgevechten uit. De centrale regering zond 2.000 militairen
om de orde te herstellen. Bungkarno hield een rede in Bandung en zei: ‘Er zijn
sommige westerse landen, en ik denk aan tenminste één (de Verenigde Staten), die
zeggen dat zij tegen kolonialisme zijn, maar die het imperialisme in plaats daarvan
heimelijk steunen.’ Maarschalk Tito mengde zich in het debat over Indonesië en
vergeleek de gebeurtenissen aldaar met de Spaanse burgeroorlog, ‘een conflict dat
mogelijk tot een wereld-oorlog zou kunnen leiden’.

17 maart 1958
Ik wilde opnieuw een poging ondernemen naar Indonesië terug te gaan. Ik bezocht
Luke P. Carroll bij de ‘New York Herald Tribune’ en vroeg voor dit doel 1.500
dollar. ‘Voor een dergelijk bedrag kunnen we ook iemand van onze staf sturen,’ zei
hij. ‘Ja, maar die heeft niet de contacten, die ik heb in Indonesië,’ antwoordde ik.
Hij wilde wel mijn artikelen hebben, wanneer ik op eigen kosten naar Djakarta zou
reizen. Daarop stelde ik voor, dat hij met William Fitzpatrick van de Wall Street
Journal zou bellen, opdat ik voor hen gezamenlijk zou gaan. Carroll telefoneerde in
mijn bijzijn. Fitzpatrick was geïnteresseerd, mits ik met Igor Oganesoff in Djakarta
zou samenwerken.
Keyes Beech berichtte in de Journal American dat de Amerikaanse vloot verdacht
opereerde nabij Singapore in een bedekte beweging om de rebellen in Sumatra
psychologische steun te verlenen. Dennis Bloodworth meldde in de Herald Tribune,
dat professor Sumitro zich in een kostbaar appartement in Singapore installeerde.
De ronselaars voor de Indonesische opstandelingen boden instructeurs, die huurlingen
willen opleiden, 25 dollars per uur aan.
Het voltallige Nederlandse kabinet is in de Trèveszaal bijeen
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geweest met de delegatie uit de Antillen onder leiding van premier E. Jonckheer.
‘De onweerswolken die zich hadden samengepakt boven de vergadering van de
Rijksministerraad zijn door een vrij onverwachte verandering van wind voorbij
gedreven, zonder dat het tot een ontlading is gekomen,’ schreef het dagblad De Tijd.
Ook de heer Jonckheer had zich over de zaak A. de Wit voor het eerst weer gematigd
optimistisch getoond.
In Algiers maakte het Franse hoofdkwartier de exponentiële groei van Algerijns
‘rebellen’-slachtoffers bekend: 845 in vier dagen. Achttien Franse hoogleraren hadden
een stuk opgesteld, waarin de regering werd gevraagd een onmiddellijk einde te
maken aan de nu 41 maanden durende moordpartij in Algerije. Een variant op ons
Adres aan de Staten-Generaal vanuit Djakarta in 1957.
Mr. J.C.S. Warendorf schreef d.d. 13 maart 1958, dus één jaar nadat ik een klacht
had laten indienen bij de Officier van Justitie te Amsterdam vanwege de beschuldiging
van landverraad en andere leugens in De Telegraaf: ‘De Officier van Justitie heeft
mij zéér positief meegedeeld, dat hij gezien de ontwikkelingen van de laatste maanden
(dus één jaar nà het misdrijf) en de stand van zaken tussen Nederland en Indonesië
het niet opportuun achtte om tot vervolging van De Telegraaf over te gaan. Hij
beschouwde het klimaat in Nederland zodanig, dat de door u gewraakte passages in
De Telegraaf wel eens eerder de instemming dan de afkeuring van de Rechtbank
zouden kunnen hebben, gezien de grote verbittering hier te lande, die tegen Indonesië
in het algemeen heerst. Zoals u misschien weet, kent de Nederlandse wet het
opportuniteits-beginsel, dat aan de Officier een zekere mate van vrijheid toekent
waar het de beslissing betreft al dan niet tot vervolging over te gaan. Om redenen
van maatschappelijk belang, of zoals nu typisch in het onderhavige geval, van politieke
aard, kan de Officier het raadzaam achten, een vervolging achterwege te laten.
De Officier lichtte zijn standpunt in het kort toe, hetgeen neerkwam op de stelling,
dat de gebeurtenissen tussen Nederland en Indonesië, uw pogingen, ernstig bedoeld
en idealistisch van inslag als zij waren, eigenlijk hebben achterhaald.’ Mijn advocaat
herinnerde er voorts aan dat de grote vertraging was ontstaan, omdat de Officier ‘uw
klacht van zodanig gewicht en politieke konsekwenties vond’, dat hij de
Procureur-generaal persoonlijk wenste te raadplegen. Dit betekent, dat indien u in
beroep zou gaan u geen andere beslissing van de P.G. tegemoet kunt zien.’ Warendorf
voegde er aan toe, dat de argumenten
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van de Officier thans een kern van waarheid bevatten, want ‘dagelijks arriveren nu
duizenden repatrianten uit Indonesië met wier lot als verstotenen een ieder is begaan.’
Een brief als deze gaf me een gevoel van totale machteloosheid. Mijn eigen
advocaat legde zich zonder meer neer bij wankele en draaierige argumenten van de
hooggeleerde deskundigen in de jurisprudentie. J. Edgar Hoover, directeur van de
F.B.I. waarschuwde in 1952 al: ‘When any person is intentionally deprived of his
constitutional rights those responsible have not committed an ordinary offense. A
crime of this nature, if subtly encouraged by failure to condemn and punish (hier dus
“De Telegraaf”), this leads eventualy down the road to totalitarianism.’

20 maart 1958
Op het consulaat-generaal van Indonesië sprak ik met de heer Kwee Djee Hoo, die
me tot mijn verbazing meedeelde, dat mij in opdracht van de Immigratie Dienst in
Djakarta geen visum kon worden gegeven. Ik stond voor een raadsel. In De Telegraaf
stond, dat ik door Sukarno werd gesubsidieerd, en ik kon niet eens naar Indonesië
toe.
Lunchte met Malcolm Willison, die politieke sociologie aan de Cornell Universiteit
doceert. Hij wilde over Indonesië spreken.
Vóór ik naar huis ging, zag ik de film ‘Battleground’. Ik zat op de achterste rij in
het theater. Twee stoelen van mij vandaan zat een zwarte matroos in uniform een
blanke man af te trekken zonder de minste gêne over mijn aanwezigheid.
Vandaag viel De Telegraaf voor de verandering de heer D. de Loor aan, lid van
de Eerste Kamer voor de P.v.d.A. en burgemeester van Delft. De Loor had op een
conferentie van Morele Herbewapening een Indonesische afgevaardigde zijn
verontschuldigingen aangeboden voor ‘het Nederlandse aandeel in de huidige
Indonesische crisis’. De man had natuurlijk volkomen gelijk. De Telegraaf verbond
er het advies aan, dat De Loor als volksvertegenwoordiger diende te verdwijnen. Ik
schreef de burgemeester een brief om hem mijn sympathie te betuigen.

23 maart 1958
Woonde in het Waldorf Astoria Hotel het 12de Middelbare School Forum bij, dat
door de New York Herald Tribune ieder jaar wordt georganiseerd. Scholieren uit
tientallen landen namen aan de panels deel. De heer Ogden R. Reid, president
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en uitgever van de Tribune, hield echter een buitengewoon ongelukkige, hetzerige
rede. Hij bedierf er veel mee. Hij schold bijvoorbeeld uitgebreid op de Sovjets in
Hongarije en ging volmaakt voorbij aan de oorlog in Algerije.
Mas Diarto schreef uit Djakarta: ‘Toen Pakanbaru viel, haastten de buitenlandse
correspondenten zich naar Sumatra om te snuffelen naar Russische oorlogsmaterieel
of Russische MIG-piloten, die door Djakarta zouden zijn gebruikt om de opstand te
onderdrukken. Het enige wat zij vonden waren Indonesische piloten in oude
Amerikaanse Mustangs. Ze zochten Sovjet-materiaal om ons van communisme te
kunnen beschuldigen. Toen zij echter de onlangs afgeworpen Amerikaanse wapens
en oorlogstuig onder ogen kregen bleven ze angstvallig stil. De T.N.I. bezette de
olievelden vóór de door de Amerikanen gesteunde Sumatranen de installaties met
vers afgeworpen explosieven konden opblazen. Bovendien waren alle Amerikanen
op Sumatra veilig. Eerst dreigden de Amerikanen oorlogsschepen te zenden om hun
burgers te beveiligen, maar voor die veiligheid kunnen wij heus wel zelf zorgen. Ook
roddelde de pers over een roodharige Russin, die in het paleis bij Bungkarno zou
zijn gekomen als waarzegster. Iets anders is, dat in Indonesia de grootste bloem ter
wereld zou zijn ontdekt, de Raflesia Arnoldi, die in Benkoelen groeit. Overplanting
naar Bogor is niet gelukt!’
Ik had Diarto geschreven, dat de contacten met dr. Sastroamidjojo en de Indonesiërs
in New York moeilijk verliepen. (Ik wist toen nog niet dat een visum zou worden
geweigerd). ‘We weten welke je gevoelens zijn. We kennen je,’ antwoorde Diarto.
‘Ik heb je brief met Mas Marmo besproken, die met Ruslan zal spreken. Wees niet
mismoedig. Heb een beetje geduld. En troost je eerst met: ondank is des werelds
loon.’
Mathieu Smedts publiceerde een brief in De Telegraaf onder de kop ‘Oltmans’.
‘Dat zijn correspondentschap zijn visitekaartje is bij Amerikaanse bladen, zoals u
suggereert, is niet helemaal juist. Dit blijkt o.a. uit een brief van zijn hand in de
Christian Science Monitor, een stuk waartegen ik evenveel bezwaren heb, als tegen
de brief in de Washington Post, waar tegen u protesteert.’ Het was een laf briefje en
bovendien was Smedts het inhoudelijk wel degelijk met beide brieven eens. Maar
arme Smedts stond onder enorme druk. Hij kon dus niet anders.
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25 maart 1958
Koningin Elisabeth II en prins Philip waren in Den Haag voor een officieel bezoek
aan Juliana en Bernhard. Er werd opnieuw in een Britse krant, de Daily Herald,
geschreven, dat Koningin Juliana binnen twee of drie jaren zou aftreden ten gunste
van Beatrix. De Koningin was ‘woedend’. Prins Bernhard was plotseling ziek
geworden en kon het staatsbezoek slechts gedeeltelijk bijwonen. Intussen was Peter
Townsend, de 43-jarige voormalige verloofde van prinses Margaret in London
teruggekeerd na op een wereldreis van zeventien maanden te zijn gezonden. Gevraagd
naar zijn indrukken zei hij: ‘I found three categories of persons in the world: one-third
is mad, one third is becoming mad and one-third could be wise, although most of
whom are primitives.’ Hij was in zijn groene Rover naar Clarence-House gereden
om zijn voormalige 23-jarige vriendin een bezoek te brengen. Zij dronken samen
gedurende drie uur thee, waarna de Britse kranten hevig speculeerden, dat de romance
weer op gang was gekomen. Koningin Elisabeth kwam onmiddellijk vanuit Den
Haag in het geweer. En de Margaret-Townsend-affaire ging opnieuw als een
nachtkaars uit.
Eindelijk ontmoette ik mijn Yale-vriend Jim Carmichael, die voor de International
Ore & Fertilizer Corporation werkte. Hij gaf openlijk toe: ‘You were at Yale my first
love.’ Dat was dus een affectie, waar ik in 1949-1950 geen oog voor had en welke
totaal aan me voorbij was gegaan. Hij haalde zijn ‘wallet’ te voorschijn en onder
foto's van zijn beide zusjes kwam mijn portret tevoorschijn, een door Martin genomen
foto. Van zoiets liefs raakte ik volkomen onthutst.
Dr. W. van Wijk, hoofdredacteur van Het Vaderland, schreef me of ik een artikel
kon schrijven ‘over het muziek-leven in New-York’.

28 maart 1958
Lunchte met Jim in het U.N.O.-restaurant voor de afgevaardigden en diplomaten.
Hij bracht me de langspeelplaat van mijn lievelingspiano-kwartet van Fauré; hij
herinnerde zich dat ik het in het Yale Conservatorium op de cello had meegespeeld.
Hij leende me 250 dollars om naar Holland te kunnen gaan.
Om 16:00 zou ik aan de Columbia-Universiteit in Earl-Hall spreken over het
onderwerp ‘International problems facing Indonesia’. De lezing werd gesponsored
door de Columbia University Foreign Students Association. Ook het ‘Antara’-
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bulletin maakte er melding van. Tot mijn verwondering zag ik Sjef van den Bogaert,
de Nederlands pers-attaché onder mijn gehoor. Ook Kapto, de pers-chef van het
Indonesische consulaat-generaal was aanwezig. Er waren zeventig studenten en
belangstellenden, dat was nog altijd het driedubbele van de lezing van ambassadeur
Schurmann die ik had bijgewoond. Ook een dame van het W. Colston Leigh Bureau
was gekomen. Zij zou me later enkele suggesties doen.
Ik sprak 40 minuten en beantwoordde 40 minuten vragen. Pudjas Santoso, een
Indonesische vriend, zei achteraf: ‘Je bent veel te open en recht door zee. Amerikanen
zullen je op die manier nooit geloven. Ze zullen denken, dat je door ons wordt betaald
om propaganda te maken. Je maakt soms de indruk Indonesischer te zijn dan wij. Je
bent teveel op onze hand.’ De woorden van Pudjas troffen me zéér. Ik had precies
gezegd wat ik dacht, niet meer, niet minder. Ik wist dat Pudjas in zijn hart niet anti,
maar zeer kritisch jegens Sukarno was, dus ik vroeg me af in hoeverre hij gelijk had.
Maar zijn kritiek gaf me zeker te denken.

29 maart 1958
Na een ontmoeting met Frieda's broer, William Westerman, een paar dagen geleden,
kwam vandaag haar jongste broer bij ons eten. Jan herinnerde me aan zijn vader. We
lunchten ergens en het was vooral voor Frieda een prettige ontwikkeling, dat de
relatie met haar broers begon te normaliseren. Dat was een begin.

Willem Oltmans, Memoires 1957-1959

140

Amsterdam
Op Schiphol was een boodschap van Henk Hofland, dat hij verhinderd
was om me af te halen. Ik logeerde bij de Wibauts, op het Minervaplein.
Een 25-jarige jongen uit Californië, Dennis Murphy, publiceerde die dagen
‘The Sergeant’.51. De New York Times noemde het: ‘a serious and
rewarding commitment to a difficult subject: a young man's search for a
sexual identity, developed in the symbolic context of a struggle between
good and evil.’ Het verhaal speelde in het na-oorlogse Frankrijk. Een
21-jarige Amerikaanse soldaat, Tom Swanson, wordt verscheurd door zijn
liefde voor een Frans meisje en een sterke aantrekkingskracht voor zijn
commanderende sergeant: deze Albert Callan is de belichaming van een
berekenende homoseksueel. Tom wordt aangetrokken door de dominerende
persoonlijkheid van de twintig jaar oudere man. Hij voelt zich door
krachten gevangen, die hij nooit eerder heeft ondervonden. Tom wordt
geconfronteerd met een wrede realiteit, die van hem verlangt zijn eigen
seksualiteit scherp te definiëren of hij heeft het gevoel, dat hij aan
homoseksualiteit ten onder zal gaan. Uiteindelijk bevrijdt hij zich van de
betovering van Callan en keert bij zijn vriendin terug, die trouw op hem
heeft gewacht. Het was een uitstekend geconstrueerd verhaal en toch had
ik met Tom Swansons situatie geen echt contact. Het gaf mij geen antwoord
op mijn eigen vragen. Ik herkende er onvoldoende eigen gevoelens en
emoties in. Ik kon niet mee gaan in de ‘good or evil’ benadering van
Murphy. Welke maatstaven bepalen in seks wat goed is en wat slecht? Is
het ‘goed’ om je aan de zogenaamde ‘regels’ en de voorgeschreven ‘natuur’
te houden en per se de seksualiteit aan de man-vrouwverhouding te
verbinden? Is het slecht om de eros voorop te stellen en daaraan voorrang
te verlenen in een man-vrouwrelatie boven het vaste nummer?
Uit die tijd dateert mijn gewoonte om in vliegtuigen stapels kranten en
tijdschriften mee te nemen, die nog gelezen moesten worden. Ik ontdekte,
dat Aram Khatchaturian het ballet ‘Spartacus’ bij de Bolshoi had gelanceerd
op choreografie van Igor Moiseyev. Hij koos als onderwerp het verhaal
van de opstand der Romeinse slaven welke eindigde in het verraad en de
dood van hun leider, de gladiator Spartacus. Khachaturian en Moiseyev
gebruikten 400 dansers en musici. Moskou stond op zijn kop. Eindelijk
was nà

51.
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een periode van stagnatie van dertig jaar de klassieke stijl en choreografie
van de Bolshoi doorbroken. De legendarische Galina Ulanova, nu 47 jaar,
werd ook meer en meer vervangen door Maya Plisetskaya. ‘Spartacus
wekte mijn nieuwsgierigheid op.’52. De komiek Bob Hope was vijf dagen
in Moskou geweest en had gezegd, na een bezoek aan de graven van Lenin
en Stalin aan het Rode Plein: ‘It wasn't a bad show, but what do they do
for an encore?’
Prof. C.S. Lewis van Harvard stelde in de Christian Herald de vraag wat
er zou gebeuren met het Christendom, wanneer op een dag een
ruimtevaarder zijn satelliet zou verlaten en een ruimtewandeling maken
om in een hemels park een thee te drinken met een driebuikig,
groen-gebaard hemels wezen, dat bleek daar ergens in het heelal te wonen.
Eén der uitgangspunten van het Christendom was namelijk, dat de door
God geschapen mens uniek en enig was. ‘If we Eind ourselves,’ schreef
Lewis, ‘to be but one among a million races, scattered through a million
spheres how can we without absurd arrogance, believe ourselves to be
uniquely favored?’ Hij vroeg zich af: ‘If man is not unique, what of Christ's
human incarnation and man's redemption through him? Redemption may
be possible through other means than birth at Bethlehem, the cross on
Calvary and the empty tomb. To different diseases, or different patients
sick with the same disease, the great Physician may have applied different
remedies.’

1 april 1958 (dagboek)
Ontmoette voor het eerst Paul van 't Veer. Een geschikte kerel. Hij wantrouwde
Sukarno en geloofde absoluut niet dat met een overdracht van Nieuw-Guinea het
pais en vree tussen onze landen zou zijn.
Daarna sprak ik met Henk. Ik vertelde, dat ik aan een boek over Indonesië was
begonnen, waar hij zéér sceptisch op reageerde, met de toon van ‘dat kan jij niet.’
Hij waarschuwde, dat wilde ik slagen, ik vooral de waarheid zou moeten schrijven,
wat me de laatste waarschuwing leek, die ik van hèm nodig had.

2 april 1958
Prof. Jo Wibaut zei vanmorgen aan het ontbijt, dat hij kritisch stond tegenover de
linkervleugel van de P.v.d.A., ‘want zij willen het particuliere initiatief vermoorden.
Jouw vriend, ir.

52.

In 1979 zou ik samen met Katchaturian en diens vrouw in de Bolshoi naar zijn ballet
kijken en luisteren.
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Hein Vos, heeft het danook niet veel verder gebracht dan eens zijn ministerschap.’
Bezocht mijn grootmoeder Sima Sastro Pawiro, in het rusthuis ‘Wilhelmina’, waar
ze nu verblijft. Onlangs was ze naar het graf van mijn grootvader gebracht. Dichterbij
komende was zij steeds sneller gaan lopen om zich uiteindelijk op de knieën te laten
vallen. Zij huilde: ‘vadertje, vadertje’. Zonder mijn grootvader is deze langzamerhand
bejaarde Javaanse vrouw hier in het kille Holland volmaakt ontredderd. Wanneer je
dan ook nog kinderen en kleinkinderen hebt, die zich nauwelijks om je bekommeren,
terwijl het hen allen goed gaat - een enkele geneert zich zelfs voor het Javaans-zijn
van hun moeder - dan kan ik slechts de grootste zorg om haar hebben. Ik fietste na
het bezoek onthutst en verdrietig naar het Minervaplein terug.
Vanmiddag bezocht ik grootmama Poslavsky in Zeist. ‘She is as “helder” as ever
and remains a remarkable lady.’

3 april 1958
De pers barst van de berichten over Indonesië, dat nu in het communistische kamp
terecht zou komen. Hoe orchestreer je zoveel onwaarheid? En dan op die schaal?
Men wil niet weten. Men wil het ergste geloven, vooral nu Bungkarno rustig blijft
zitten. Hij wordt hier het diepst gehaat. Ook de Londense Times deed mee en wist
te melden, dat Moskou nog dit jaar zou beginnen met de levering van 50 tot 100
MIGs en 30 Ilyushin-28 bommenwerpers. Indonesische piloten zouden in Egypte
worden opgeleid.

5 april 1958
Ik ging naar Martin in Alkmaar. Hij zei: ‘Je komt warempel als een engel uit de lucht
vallen.’ Ik had niets gezegd en gokte dat hij thuis zou zijn.

7 april 1958
Lincoln White heeft namens het State Departement en John Foster Dulles verklaard,
dat de U.S.S.R. was begonnen wapens te leveren aan Indonesië om haar invloed te
versterken. Subandrio ontbood ambassadeur Howard Jones. Zij spraken anderhalf
uur onder vier ogen. ‘Ik kreeg de indruk,’ zei Bandrio later, ‘dat Jones zelf niet veel
waarde hecht aan het bericht van zijn ministerie.’
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8 april 1958
De New York Herald Tribune noemde de wapenaankopen van Indonesië in de
Sovjet-Unie ‘het gokspel van één man, Sukarno, die te zéér door ijdelheid is verblind
om de gevolgen ervan te kunnen overzien.’ Ik dacht aan mijnheer Ogden Reid en de
andere figuren, die ik bij de Tribune had ontmoet, en vroeg me af hoe het verder
moest gaan. Op deze manier, terwijl alle ‘bronnen’ over Indonesië en Sukarno elkaar
steeds verder napraten, zou er langzamerhand een beeld ontstaan, dat absoluut niets
meer met de werkelijkheid had te maken. Daarbij kwam dan nog, dat een aantal
Indonesiërs aan de verdere vervalsing van dit beeld met man en macht meewerkten.

9 april 1958
De Telegraaf bleek van mening te zijn als weergegeven in een hoofdartikel
vanmorgen, dat de V.S. eindelijk lik op stuk krijgen, na jaren lang met Sukarno te
hebben meegeheuld, ‘met opoffering van Nederlandse belangen’. Nu was dan de aap
uit de mouw gekomen en was Sukarno begonnen zich met de communisten te liëren.
De Amerikaanse politiek van vriendelijk zijn jegens Sukarno was ‘falikant mislukt,
want men heeft Sukarno alléén maar de indruk gegeven, dat hij ongestraft zijn gang
kon gaan’.
Ik sprak vanmorgen anderhalf uur met Emile van Konijnenburg in het K.L.M.
hoofdkantoor. Hij keek naar mijn lecture-folder en zei: ‘Een duistere zaak,’ omdat
de omslag zwart met rode letters was. Zou Konijn ook denken, dat ik de lezingen
met de Indonesiërs in elkaar had gezet? ‘Naar mijn mening,’ begon hij het serieuze
deel van ons gesprek, ‘zal Sukarno het nog hoogstens één jaar houden.’ Ik schrok
van deze opmerking, vooral omdat ze van hem kwam, ook vanwege de konsekwenties
die het heengaan van Bungkarno ongetwijfeld voor Indonesië zou hebben. Hij wijzigde
z'n radicale uitspraak iets en zei later: ‘Tenzij hij een reuzenzwaai maakt naar de
andere kant.’ Hij bedoelde de Amerikanen en Holland. Ik wist onmiddellijk, dat er
van een omzwaai naar rechts of naar links nooit sprake kon zijn. Sukarno was de
werkelijke belichaming van ongebondenheid. Dit betekende ook op binnenlands
politiek terrein, dat de P.K.I., welke ook uit landskinderen bestond, gelijke rechten
diende te hebben als alle andere politieke groeperingen. ‘Djuanda is een slechte
verliezer,’ vervolgde Konijn, ‘en hij gaat de prullemand in om Sukarno te redden.
De man heeft bovendien een slechte mentaliteit.’ Mijn indruk over Djuanda was
totaal anders. Konijnenburg:
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‘Mohammed Hatta is natuurlijk een heel andere figuur dan Djuanda. Hatta moet weer
mee gaan doen.’ Maar hij zei me daarvoor twee voorwaarden te stellen: ‘dat de
opstandelingen in Sumatra en Sulawesi een vrijgeleide zouden krijgen en dat de
P.K.I. buiten de regering zou worden gehouden.’ Ook hiervan wist ik dat bij
Bungkarno's ‘frame of mind’ daar geen sprake van kon zijn. Hatta zou volgens mij
nooit kunnen terugkeren aan de top. Zijn benadering was de antipode van die van
Sukarno. ‘Ik bewonder trouwens de persoonlijke moed van Hatta,’ zei Konijn, ‘want
je zal in Djakarta zitten en zeggen: “Hier doe ik niet aan mee.” Sukarno is tegen de
Indonesische volksaard ingegaan door op Sumatra te gaan schieten.’ ‘Dat kan wel,’
antwoordde ik, ‘maar hij is danook niet met schieten en een rebellie begonnen.’
‘De kwestie Irian-Barat is ongetwijfeld de lucifer bij het kruitvat van de rebellie
geweest,’ aldus de vice-president van de K.L.M. ‘Vóór Lebaran moet die zaak zijn
opgelost, waarbij men elkaar alles vergeeft. Je moet Hatta niet onderschatten. Ook
al verdwijnt Sukarno men zal toch aan Hatta de regeling van de kwestie Nieuw-Guinea
over laten. Hier respecteren ze Hatta nog wel, maar men luistert evenmin naar hem.’
Sprak vervolgens drie uren met Hans Beynon. Wat hij voornamelijk wilde weten
was, of ik dacht dat Bungkarno zou aan blijven. Ik antwoordde, dat hij alle
moeilijkheden zou overwinnen. Hij ging er van uit, dat het essentieel was, of
Bungkarno en Hatta een verzoening zouden kunnen bewerkstelligen. Voor de
Indonesië redacteur van De Volkskrant vond ik deze veronderstelling onbegrijpelijk.
Een kind kon immers de was doen, wanneer hij Sukarno kende en kennis nam van
de voorwaarden van Hatta. Er was geen compromis tussen deze standpunten mogelijk.
Wat me nog meer verwonderde was, dat Hans wat bitter zei: ‘Al zou ik nu naar
Djakarta gaan, dan zou me toch niet zijn toegestaan mijn indrukken, zoals die
werkelijk waren, in de krant te zetten.’ In ieder geval hield hij zijn hart vast over de
toestand in Indonesië en zei, als iedereen, dat hij zich afvroeg of Sukarno nog op tijd
zou kunnen omzwaaien. Volgens mij behoefde Bungkarno niet om te zwaaien, want
hij had de middenweg geen moment verlaten. En naar links of naar rechts zwenken
zou hij, Sukarno, nooit of te nimmer doen. Hans Beynon vond Max Maramis, net
als ik, ‘een schertsfiguur.’ De heer Sudjoko had van minister Subandrio een promotie
gekregen: hij was eerste secretaris geworden.
Intussen was ambassadeur Sutan M. Rasjid, die mij in Rome
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met Sukarno in contact had gebracht, naar de rebellen in Padang overgelopen met
medeneming van een belangrijk deel van de fondsen van de ambassadekas.
In het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen woonde ik een concert bij van
het Residentie Orkest met mijn oom Elie Poslavsky als dirigent. Janine Da Costa
speelde het eerste pianoconcert van Peter I. Tschaichowsky. Verder een
Mozartsymphonie en ‘Le baiser de la fée’ van Strawinsky. Mijn grootmoeder
Poslavsky, en Elie's vrouw woonden het concert bij. Ik ben altijd weer verbaasd over
grootmama's vitaliteit. Dat houdt verband met haar Indische jeugdjaren, denk ik.

10 april 1958
Ik nam Sima Sastro Pawiro voor een paar dagen uit het rusthuis mee naar Martin in
Alkmaar. Ze kon nauwelijks lopen. We moesten haar naar de auto dragen. Ze wilde
naderhand niet meer weg uit Alkmaar en vroeg of ze geen kamer bij Martin kon
huren. Zijn eerste reactie was om Maatje in huis te nemen, maar later realiseerde hij
zich, dat ze teveel hulp nodig zou hebben. De moeder van Martin kwam om zich met
Sima bezig te houden en haar te masseren.
Martin zei te hebben gedroomd over de vraag of hij zou overstappen naar het
Indonesische leger om dan tot luitenant te kunnen worden benoemd. Hij dacht, als
Wim gaat, dan ga ik ook. Hij vroeg me of ik ooit in Indonesië zou willen gaan wonen.
Ik antwoordde bevestigend. ‘Maar je zult er toch weer weg lopen,’ zei hij. Ik geloof
dat hij gelijk had. ‘Ik denk, dat jij iemand bent,’ vervolgde hij, ‘die nooit echt hard
zal kunnen worden.’ Ook daar had hij gelijk in.

15 april 1958
Kolonel Warrouw, die ik vanuit de reis met Sukarno uit Italië kende, was in Padang.
Kolonel Kawilarang, militair attaché in. Washington was in Sulawesi bij de rebellen
dáár. De problemen in Indonesië waren allerminst opgelost door sommige van de
militaire suksessen van Djakarta. Er verscheen trouwens een lucide hoofdartikel in
de Times of London. Onder meer: ‘When the Indonesian Eind their orders in the
United States are being shelved we should not be surprised at them for sending a
military purchasing mission to Yugoslavia or Czechoslovakia... the fact that the
Indonesians go to the Communists for arms does not itself make the link political...
the danger of Communism exists in Indonesia. But it does not become the greater
because the Russians sell to the Indonesians
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some small cargo vessels or Indonesian pilots are trained to fly Migs in Egypt.’ The
‘Times’ adviseerde: ‘The conclusions that have been drawn over arms supplies to
Indonesia - real or alledged - show need for a little cleaner thinking.’53.
Advocaat Warendorf adviseerde me om van Mathieu Smedts een brief te vragen:
dat hij door de terreuraanvallen van De Telegraaf op mijn werk en mijn persoon
langzamerhand onder te grote druk was komen te staan om nog artikelen van me op
te kunnen nemen. Hiermee zou ik een civiele procedure tegen De Telegraaf kunnen
beginnen, die enkele jaren zou duren en waarvoor ik 3.000 gulden vooraf als voorschot
diende neer te leggen. Ik begreep, dat ik me niet kon verweren en machteloos was.
‘The only justice is to follow the sincere intuition of the soul, angry or gentle. Anger
is just, and pity is just, but judgement is never just,’ schreef D.H. Lawrence reeds in
1915.
Schreef een brief van zeven kantjes aan Frieda.

16 april 1958
Gesprek met Anton Constandse. Hij zei van mening te zijn, dat het volmaakt hopeloos
was in de Nieuw-Guineaäffaire tegen de stroom op te roeien. ‘Toen het boekje van
Röling over Nieuw-Guinea werd afgekraakt in het Haarlemmertje en de N.R.C., ging
ik naar mijnheer Planten met een voorstel, dat wij er anders over zouden schrijven.
“Ach, dat is al een achterhaalde zaak,” was zijn antwoord en daar bleef het bij. Ik
schrijf nu driemaal in de week over Frankrijk en de oorlog in Algerije maar geen
mens die het leest. Aan Lachman heb je niets, die denkt uitsluitend in
N.A.V.O.-termen. Hoefnagels in Bonn denkt à la Konrad Adenauer, oerconservatief,
precies als een oude heer.’ Hij adviseerde me te proberen mijn langzamerhand
penibele positie als journalist bij Vrij Nederland in een stuk uiteen te zetten, in plaats
van juridische wegen te bewandelen. De houding van de Procureur-generaal en
Officier van Justitie in De Telegraaf-zaak verwonderde hem allerminst. ‘En dan heb
je ook nog mijnheer Frans Goedhart, die nu een petitie in de Raad van Europa brengt,
gericht tegen de neutralisering van Europa,’ zei Constandse.

17 april 1958
Vanmorgen in de trein naar Alkmaar sloeg ik De Telegraaf open en zag een nieuwe
aanval op mij. ‘Onder valse vlag naar Djakarta’ heette het artikel. ‘In Djarkarta is
een eigenaardige

53.
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situatie ontstaan rondom de Nederlander Willem Oltmans, die zich onder de weinige
landgenoten mag rekenen, die in de gunst staan van President Sukarno.’ Mij was dan
wel zojuist een visum voor Indonesië geweigerd, maar dat deed nu niet ter zake. Het
artikeltje was gebaseerd op het bericht, dat ik me zou uitgegeven hebben als
correspondent voor de Wall Street Journal. Dit blad had nu haar correspondent in
Singapore, Igor Oganesoff, opdracht gegeven in Djakarta te laten weten, dat ik niets
met de Wall Street Journal had te maken. De enige wijze waarop dit valse gerucht
in de wereld kon zijn gekomen was via het telefoongesprek met Fitzpatrick, dat ik,
indien ik met Oganesoff samenwerkte, vanuit Djakarta een artikel mocht zenden. Ik
belde met Paul van 't Veer en vroeg of hij bereid was mijn zijde van het Wall Street
Journal gedoe te publiceren. Niet geïnteresseerd. Metzemaekers van Het Parool zei,
dat hij het met Koets en mr. Warendorf zou overleggen. En tenslotte ontmoette ik
Mathieu Smedts en Jan Eijkelboom in het bekende café dicht bij V.N.
Smedts vertelde, dat Luns en Van Roijen inderdaad razend waren geweest over
mijn brief in de Washington Post. ‘Het ministerie van Buitenlandse Zaken nodigde
me onmiddellijk uit om over jou in Den Haag te komen praten. Ze boden zelfs aan
om naar Amsterdam te komen. Ik moet zeggen, ik heb er een heerlijke lunch aan
overgehouden,’ zei Smedts gekscherend. ‘Wat ze wilden was, dat ik je meteen zou
telefoneren, dat ik alle banden met je voorgoed verbrak. Ze boden zelfs aan het
telegram voor mij te verzenden. Ik heb toen geantwoord, dat ik mijn eigen tekst zou
opstellen en een telegram vanuit V.N. zou zenden. Ook zei ik de heren, dat ik je niet
onmiddellijk als onze correspondent zou ontslaan, want dat ik eerst eens jouw kant
van het verhaal wilde horen. Daarop werd ik door de heer Stokvis van De Telegraaf
gebeld, die me eveneens vroeg of ik je zou ontslaan als onze medewerker. Ik heb
toen geantwoord, dat ik dit inderdaad van plan was. Hij vroeg toen of ik dit meteen
wilde opnemen in het briefje, dat ik in reactie op hun hoofdartikel aan ze toezond.
Hierop heb ik “neen” geantwoord, want ik accepteer niet ook nog druk van De
Telegraaf. Anders zou het immers lijken of jouw ontslag in verband stond met hun
hoofdartikel?’
Daarop vroeg ik hun of ze bereid waren een artikel van mij over mijn positie als
journalist, belegerd door Buitenlandse Zaken en Van Roijen in Washington en hier
ook nog beroddeld door De Telegraaf, te publiceren. ‘Wanneer Warendorf hier achter
staat, wil ik het overwegen,’ antwoordde Smedts.
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Hij dacht dat het nieuwe Telegraaf-bericht over de Wall Street Journal van Hiltermann
afkomstig was, die in Singapore was geweest, en ook niet in Indonesië was
binnengelaten. De Telegraaf oefent terreur uit, meenden Smedts en Eykelboom,
‘zoals ze de affaire van majoor K. hebben behandeld.’ ‘Ik wilde,’ zei Smedts, ‘dat
ik me daarin vast gebeten had.’ Eykelboom: ‘Zelfs wanneer je in Polen bent, worden
dáár de artikelen van Jacques Gans en mijnheer Pasquino druk besproken.’ Later zag
ik Henk Hofland, die het allemaal ‘een grof schandaal’ vond, maar het erg druk had
en vrijwel meteen weer verdwenen was. Daarop sprak ik met Frits Gongrijp. Hij
vertelde, dat hij wist hoe één der grootste Nederlandse bedrijven - en hij vertelde het
als overwinning - een aanzienlijk bedrag aan geld voor de opstand in Padang had
weten over te maken via bevriende kanalen in Singapore.
Ontmoette het P.v.d.A.-kamerlid J. Scheps in de stad. Ik kende hem, sinds hij in
Bosch en Duin tijdens de oorlog op de Baarnseweg had gewoond. ‘Ik las uw brief
in de Christian Science Monitor,’ zei hij, ‘en ik was woest. Hoe kan een zoon van
Nederland in het buitenland zijn vaderland afvallen?’ Ik vroeg hem of hij de uitspraak
van Jean Christophe kende: ‘En attaquant les Français corrompus, c'est la France
que je défends.’ Scheps: ‘Bij ons in Bosch en Duin wordt over uw geschrijf gesproken.
En weet u dan wat er wordt gezegd? De familie Oltmans was in de oorlog al fout en
dat zijn ze blijkbaar gebleven.’54. Ik antwoordde heel rustig: ‘Nou, ik heb anders
prima samengewerkt met Gerard Hueting en baron Van Pallandt in het verzet.’ ‘Is
dat wáár?’ vroeg het kamerlid. ‘Tout savoir, c'est tout pardonner, mijnheer Scheps
en om mijn Vader “fout” te noemen, die als jurist en als mens een onbesproken en
smetteloos leven heeft geleid en nog leidt, is een onzinnige mededeling. Hij was
misschien bang voor de oorlog, zeker, maar hij deed dan ook alles wat nodig was
om zijn gezin er heelhuids door te loodsen.’ ‘Maar u schijnt niet te beseffen, dat
Sukarno en de zijnen landverraders zijn geweest, zoals Mussert en de zijnen. Hij
collaboreerde met de Jappen. We hadden nooit met die man moeten praten. Hij zal
Nieuw-Guinea nooit in zijn bezit krijgen. Ik heb mijn hele leven voor het volk
gevochten, maar Sukarno is zijn hele leven tegen het volk geweest. Hij volgt een
verschrikkelijke politiek van Javaans kolonialisme over de andere volkeren van
Indonesië.

54.

De waanzin van die roddel werd afdoende weerlegd in Deel I (1925-1953), zo zij al
weerlegging behoefde.
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U, mijnheer Oltmans, strijdt niet tegen De Telegraaf. U bent een handlanger van de
Telegraaf en het grootkapitalisme.’ Hij sprak soms zo heftig, dat al liepen we gezellig
naar het Koningsplein, de partikels in mijn gezicht vlogen. Ik moet zeggen, wanneer
een dergelijke man in het parlement mee kakelde, waar hij kans zag in zo korte tijd
zoveel aperte onzin te verkopen, dan zag het er voor het vaderland niet best uit.

21 april 1958
Bracht een artikel over Nieuw-Guinea bij V.N. Eykelboom vond het uitstekend,
‘want het is sober geschreven’. Henk las het eveneens en vond het ‘goed’. Ik had
een brief aan De Telegraaf geschreven over het Wall Street Journal-canard, maar
Stokvis zei me vanmorgen, dat hij er niet over dacht mijn antwoord te publiceren.
Ging naar Baarn om bloemen te brengen aan mevrouw Van Dijk (bij wie ik tijdens
de Baarns Lyceum-periode in huis was geweest). Toen ik in een winkel de bloemen
kocht, zei ik tegen de dame: ‘Ik heb vannacht nog over Sukarno gedroomd.’ ‘Nou
mijnheer, mijn vriend is het niet.’ ‘Waarom niet?’ ‘Waarom moet hij Nieuw-Guinea
ook nog hebben? Wat brengt die man er nou van terecht?’ Later bezocht ik mijnheer
Van Dijk in de Nieuw Baarnse School. Hij liet me de verbouwing en uitbreiding van
het gebouw zien.
Vervolgens bracht ik vier uren bij mejuffrouw Buringh Boekhoudt door. ‘Ik kan
niet hebben wanneer de mensen op je schelden. Ik ben er van overtuigd, dat je in je
hart een eerlijke vent bent. Maar wanneer ik sommige van je artikelen lees, dan krijg
ik altijd het gevoel dat je het op zo'n manier zegt, dat je meer vijanden dan vrienden
maakt. Daardoor schiet je aan je doel voorbij. En dan vraag ik me af, ken je Sukarno
werkelijk, zoals je denkt?’
We spraken ook over Frieda. Ik vertelde, dat ik in goede gemoede niet over mijn
hart kon verkrijgen, bij de huidige verhouding van gevoelens voor Frieda om één
stap verder te gaan en over een baby te denken. ‘Ik heb natuurlijk geen ervaring in
dergelijke zaken,’ antwoordde zij, doelend op een huwelijkssituatie, ‘maar ik heb
eens ergens gelezen dat een vader tegen zijn dochter zei: “Wanneer een man je begint
te zoenen, vergeet dan nooit er op te letten of hij het met respect doet.” Wanneer ik
in haar ogen kijk en naar haar gezicht, realiseer ik me opnieuw, dat juffrouw
Boekhoudt één van de meest bijzondere mensen is die ik ken.
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23 april 1958
Vertegenwoordigde in overleg met Eijkelboom Vrij Nederland op een lunch aan
boord van de ‘Westerdam’ van de Holland-Amerikalijn ter gelegenheid van het
éénjarig bestaan van het blad Occident-Western World. Aanwezig waren Prins
Bernhard, Paul Rijkens, M. van Blankenstein, Jhr. H.A. van Karnebeek en andere
bekenden. Het gezelschap was een uitgelezen ‘choix’ van de top van het bedrijfsleven
en prominenten, in totaal 85 gasten. Ik werd voorgesteld aan Paul Rijkens, die zei:
‘Prettig met u kennis te maken.’ Rijkens sprak eerst, gevolgd door Bernhard.
Ontmoette tal van personen en vrijwel unaniem keurde men het Nieuw-Guineabeleid
van de overheid af.

25 april 1958
Henk Hofland meldde, dat de heer Drost, de toekomstige directeur van het Algemeen
Handelsblad hem had toegevoegd, nadat hij Henk en mij had zien zitten praten: ‘Gaat
u met die man om?’ Henk vertelde ook, dat er een geheime delegatie uit Djakarta
was aangekomen om te zien of er een regeling met Nederland voor de geschillen
kon worden getroffen.
Smedts was het oneens met mijn Nieuw-Guineaärtikel. ‘Ik wil een stuk hebben
gebaseerd op feiten en feiten alléén en geen polemieken of beschouwingen.’ Ik zal
het dus herschrijven. Ook had ‘iemand bij de K.L.M.’ hem verteld, dat ik op dit
moment in Nederland was op kosten van het paleis in Djakarta. Ik antwoordde, dat
ik het geld in New York van een vriend had geleend. ‘Ja maar,’ zei Smedts, ‘Max
Maramis heeft jouw correspondentie met hem aan Het Parool gegeven, zodat ze daar
nu kunnen bewijzen, dat jij op instructie van Subandrio rechtstreeks in contact met
de minister stond vorig jaar.’ ‘Nee,’ antwoordde ik, ‘toen ik in de Amerikaanse
ambassade met Subandrio in Parijs telefoneerde, vroeg ik zelf aan Bandrio of ons
contact rechtstreeks kon verlopen, omdat ik de locale Indonesiërs als Maramis en
Sudjoko niet vertrouwde. En dit was dus terecht, zoals het doorgeven van mijn brief
aan Maramis aan Het Parool nu maar weer bewijst.’
In de kazerne in Weert, waar Martin lag, was een ‘Bangalore’-torpedo ontploft,
die twee militairen had gedood en één ernstig verminkt. Martin beschreef de
gruwelijke gevolgen van de explosie. Hij zelf lag achter een bosje met een zware
mitrailleur toen het gebeurde.
William Fitzpatrick van de Wall Street Journal reageerde op
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mijn brief, waarin ik had gevraagd hoe de berichten, die nergens op waren gebaseerd,
in De Telegraaf waren gekomen. Hij antwoordde dat hij het ook niet wist, maar nu
er eenmaal een rel was gekomen was de situatie de volgende. ‘To put it as kindly as
possible,’ schreef hij, ‘the misunderstandings concerning your trip to Indonesia and
the attendant publicity linking you to the Wall Street Journal are distasteful to us. Of
course there is not now nor ever was a connection between this newspaper and
yourself to sever. But it will now be unnecessary for you to trouble yourself to submit
to us, for acceptance or rejection, articles you may write on your trip. In view of the
misunderstandings and misrepresentations, anything you submitted would be quite
valueless to us.’
Martin reageerde toen ik hem vertelde, hoe op één of andere manier met vereende
krachten er op werd toegezien, dat ik nergens meer een poot aan de grond kreeg:
‘Niet je brood staat op het spel, maar je eer.’
Internationaal volgde ik het nieuws en er waren enkele ‘peak’
gebeurtenissen, die me interesseerden. Om te beginnen had een 23-jarige
jongen uit Kilgore, Texas, Van Cliburn, het beroemde Tchaikovsky
Internationale Piano Concours in Moskou gewonnen. Fidel Castro had in
Cuba ‘total war’ tegen dictator Batista aangekondigd. Sam Harper van
Time-magazine was op een ezel de Sierra Meastra ingetrokken en schreef:
‘Castro is a fighter. Sixteen months ago he invaded Cuba from a yacht.
But he is also an articulate man interested in words, manifestos, books and
the language of ideas. He treasures a volume of Montesquieu.’ Harper
probeerde na te gaan in welke mate Fidel pro-Sovjet of pro-Communist
was, zoals Batista had beweerd. ‘Almost to a man, the Cuban rebels are
Roman Catholics, who wear religious medals on their caps or on strings
around their necks. For the sake of getting on with the war, Castro says,
he avoids fruitless political discussions with his one outrightly pro-Red
captain.’
In Bombay koos de gemeenteraad van 131 leden een communist tot
burgemeester. In 1952 behaalden de communisten in India 4.700.000
stemmen. In 1957 12 miljoen stemmen. In Kerala was de regering van de
staat door communisten overgenomen. De Indiase Congrespartij onder
leiding van Jawaharlal Nehru was vermoeid geraakt. Nehru zelf had reeds
gezegd: I do feel flat and stale, and I don't think it is right for a person to
feel that way and have to deal with vital and important problems... While
I cannot judge my own mind, I don't think it is slipping.’
Volgens John Foster Dulles waren de betrekkingen met de
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U.S.S.R. iets verbeterd. ‘The last letter from Mr. Khruschev is
approximately one-third of the length of the last letter of Mr. Bulganin.’
En de fameuze ‘instant writer’, John Gunther, had in 17 maanden, nà een
reis van 23.000 mijlen door de Sovjet-Unie een boek van 550 pagina's
‘Inside Russia’ geschreven. Toen Andrei Gromyko de schrijver op een
receptie in Moskou tegenkwam, begroette hij hem met de woorden: ‘Ah
Mr. Gunter, you must be Inside something!’
En in Parijs liep een ruzie tussen de 72-jarige Markies de Cuevas en de in
Rusland geboren choreograaf Serge Lifar dermate hoog op, dat tot een
duel werd besloten. Op het moment supreme, en nà zes minuten inderdaad
de degens te hebben gekruist barstte de markies in tranen uit en Lifar viel
in zijn armen in een gebaar van verzoening.

26 april 1958 (dagboek)
Bracht Smedts mijn herschreven artikel. Ik ging naar Henk Hofland en vroeg zijn
mening. Hij vond mijn eerste stuk veel beter.
Mijn ouders meldden, dat een publikatie van de Nederlandse ambassade in Pretoria
het nodig oordeelde mij op ongunstige wijze in haar publiciteit op te nemen. Ik werd
in deze publikatie ‘een journalist van slecht allooi’ genoemd.

29 april 1958
Grondig gesprek met Emile van Konijnenburg. Ik vroeg hem, of ik in Vrij Nederland
kon publiceren, dat mijn reis naar Teheran door de groep-Rijkens en niet door Sukarno
was betaald. ‘Wanneer je dàt zou schrijven krijgt de K.L.M. een boete van 10.000
dollars van de I.A.T.A. Bovendien, wanneer je je kaarten op tafel zou leggen, zou
iedereen zeggen, die zaak van Oltmans stinkt. Je moet je werkelijk realiseren, dat
Vrij Nederland en mijnheer Smedst uitsluitend en alléén aan zichzelf denken. Ze
laten jou rustig schieten, wanneer ze dat beter zint. Ze zijn hoogstens op een rel tegen
De Telegraaf uit om politieke redenen, waar jij dan tussen komt te zitten. V.N. wil
abonné's hebben en ze zullen zich beslist niet uitsloven om jou te dekken. Wat je
moet hebben is geen lang stuk van jou, maar een eenvoudig kort hoofdartikel op de
voorpagina, waarin jouw zaak wordt uitgelegd. Een kort, zakelijk, niet schelderig
bericht van standing is de effectiefste verdediging, die je kan overkomen.’ Toen hij
weg moest, zei hij tegen zijn secretaresse: ‘Geef me even mijn lintje’, en tegen mij.
‘Sommige mensen dragen hun decoratie op hun pyjama.’
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30 april 1958
Sprak opnieuw met Smedts en Eijkelboom. Ze vonden een hoofdartikel ook de beste
oplossing en vroegen mij een ontwerptekst te schrijven.
In Djakarta waren 700 Nederlanders in de tuin van de diplomatieke missie bijeen
en zongen het Wilhelmus. De heer A.H. Hasselman is nu chef-de-mission daar.
Mejuffrouw Boekhoudt schreef over ons gesprek te hebben nagedacht. ‘Ik geloof,
dat jij moet proberen de zaken iets “zakelijker” voor te stellen, als je schrijft. Je wilt
de “waarheid” meedelen en de mensen “de ogen openen”. Dat is best, maar je moet
dat ook doen op een manier, die verstaanbaar is. En jij schreeuwt (figuurlijk
gesproken) zo hard, dat het velen kregelig zal maken en ze niet meer kunnen of willen
luisteren naar de inhoud en dus de waarheid niet horen. Ik geloof, dat een rustig
betoog veel overtuigender is. Nu, dat moest me nog even van het hart. Je Aunty.’

1 mei 1958
Ambassadeur Howard P. Jones werkte 24 uur per dag aan het herstel van de
betrekkingen tussen Washington en Djakarta, dit uiteraard tot grenzeloze irritatie
van de heer Luns. Premier Djuanda gaf in zijn woning een diner voor Jones. Oom
Sartono, voorzitter van het parlement, dankte de V.S. publiekelijk voor alle technische
en economische steun, die uit Washington was ontvangen. Generaal Nasution zorgde
ervoor, dat er een einde kwam aan anti-Amerikaanse betogingen. Zelfs minister John
Foster Dulles, nà betreurd te hebben, dat Indonesia communistische wapens had
gekocht, gaf nu openlijk toe, dat de V.S. een aanvraag om voor 700 miljoen dollars
wapens in Amerika te kopen, die dateerde uit 1957, links hadden laten liggen en er
niet op waren ingegaan. Een zekere ontspanning hing in de lucht.
Intussen berichtte de Turkse journalist Asral Humbaraci, dat drie Amerikaanse
schepen op 16 november 1957, op 23 januari 1958 en op 28 januari 1958 belangrijke
wapenvoorraden naar Sumatra hadden gebracht. Bovendien had de regering van
Formosa (namens de V.S.) vier bommenwerpers en twee Mustang jagers aan de
Indonesische opstandelingen geleverd. Over dubbelspel gesproken. John Foster
Dulles kon lastig staande houden, dat hij van de activiteiten van de C.I.A., geleid
door zijn broer Allen, niet op de hoogte zou zijn.
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2 mei 1958
De Britste Manchester Guardian gaat nu zo ver te vrezen, dat er in Indonesië een
conflict tussen communisten en anti-communisten zal ontstaan zoals in Korea
gebeurde.
Officier van Justitie W. Tonckens schreef me in antwoord op mijn protest, dat hij
De Telegraaf niet wilde vervolgen. ‘Ik acht geen termen aanwezig om een
strafvervolging in te stellen naar aanleiding van artikelen verschenen in De Telegraaf
van 1 februari en 2 februari 1957, welke artikelen aan de activiteiten van uw persoon
waren gewijd.’
Ontmoette George Branford, een neger modemodel, die bij een andere Amerikaan,
ook een neger, in de Viottastraat logeerde. Ik ging met hem mee en het was raak.
We aten later in het Bakhuisje. Hij bad voor hij begon te eten.

3 mei 1958
Ik had Van Konijnenburg gevraagd of de groep-Rijkens bij mijn huidige
moeilijkheden, die van alle kanten op me afkwamen, me met duizend gulden wilde
helpen. Ik bezocht hem vanmorgen in Den Haag opnieuw. Hij had het hele land
afgebeld. Ik had geen steun te verwachten. Misschien zou ik zelf via de heer Bronsing
iets gedaan kunnen krijgen.
‘Sukarno heeft natuurlijk de fout van zijn leven gemaakt om tègen Padang te
vechten. Door te gaan schieten, is hij van systeem veranderd. Dat was,’ aldus Konijn,
‘precies wat de kolonialisten altijd hadden gedaan. Nederland had toch altijd de
moeilijkheden in Indië weggeknald? De politionele acties hadden bewezen, dat het
westen in Azië de einden niet meer aan elkaar kon schieten. En nu is Bungkarno op
de klassieke koloniale manier zelf begonnen de buitengewesten weer bij de republiek
te schieten, geheel op basis van het koloniale denkpatroon van een bepaald gebied
ressorteert onder mij.’
Hij vervolgde: ‘Sukarno heeft eerst naar een houvast in het westen gezocht. Dat
vond hij niet. Toen raakte zijn systeem op drift. Hij probeerde nog touwen uit te
gooien, doch wij misten die kans. Nu hebben de Russen zijn touw gegrepen. Niet
Sukarno alléén is verantwoordelijk voor deze situatie. De regering Djuanda en zijn
huidige adviseurs dragen mede een grote verantwoordelijkheid. Vergeet niet dat tot
dusverre Sukarno's beleid altijd op leidelijk verzet was gebaseerd. Wij zonden troepen.
Op de Ronde Tafel Conferentie heeft toen het gezonde verstand gezegevierd, al werd
de onherstelbare fout gemaakt, dat de souvereiniteitsoverdracht werd geclausuleerd.
Zij werd gebonden aan voorwaarden, en hiermede
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maakte Nederland, dus het westen, een onvergeeflijke psychologische fout. Mijnheer
Merle Cochran, de bemiddelaar uit de V.S., even goed. Vergelijk maar hoe Lord
Mountbatten er vandaag aan de dag in India op staat en hoe onze Schermerhorn er
in Indonesië op staat. Bij de Ronde Tafel Conferentie werd door het niet overdragen
van het hele gebied van Nederlands-Indië aan Indonesië de eerste steen al meteen
fout gelegd. Het gaat er verder niet om bepaalde personen als de schuldigen aan te
wijzen, maar om de gemaakte fouten behoorlijk te analyseren.’ Geen financiële hulp
dus. Ik bracht mijn Contaflex-camera naar de Bank van Lening. Daar was ik lang
niet geweest. Opbrengst: honderd gulden.

5 mei 1958
Ex-ambassadeur Sutan M. Rasjid legde een aantal verklaringen af ten behoeve van
het Padang-regime rond de Raad van Europa.
Ineens een kleine geldstroom, van mijn ouders, en ook Erwin Aschmoneit zond
zó maar 20.000 francs vanuit Senegal. Ik correspondeerde zéér regelmatig met hem.

6 mei 1958
De Fransen kondigden trots aan vorige week 1.150 ‘rebellen’ te hebben gedood.

7 mei 1958
Indonesische rebellen hebben onder aanvoering van kolonel Samual de plaats Djailolo
bezet, waar ik dus in 1957 met president Sukarno ben geweest.
Het is de verjaardag van Inez Röell. Ik brandde een kaars in het Begijnenhof.
Sprak met John van Haagen over zijn huwelijk. Het was momenteel kennelijk
geen rozegeur en maneschijn ‘In het kamp vecht ik tegen de galons, thuis tegen mijn
vrouw. In de dienst is het dus een uiterlijk gevecht, maar thuis wordt je er innerlijk
door gekwetst. Intussen blijven beide gevechten een vorm van koude oorlog.’ Ze
houden van elkaar, dat is zeker, maar echt gelukkig zijn ze nu niet. ‘Waarom denk
je, Wim, dat op vrijdag lange rijen kerels bij de Sociale Officier staan? Ze moeten
dan op rapport komen en krijgen de vraag te horen: ik heb een brief van je vrouw
gekregen, waarom ben je het weekeinde niet thuis geweest?’ John heeft zelf ook
soms genoeg van de dienst. Gisteren moest hij binnen blijven, omdat zijn haar niet
kort genoeg was.
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Het Algemeen Handelsblad publiceerde op de vóórpagina vanavond: ‘Russische
jagers in Indonesië gestationeerd?’ Twintig MIG's zouden zijn aangekomen, aldus
werd van revolutionaire zijde in Singapore meegedeeld.

8 mei 1958
John Foster Dulles veroorzaakte opnieuw sensatie door op de N.A.V.O.-conferentie
in Kopenhagen te verklaren, dat een aanval van Indonesië op Nieuw-Guinea een
gevaar inhield, niet alléén voor de ontwikkeling in zuidoost-Azië, maar voor de hele
wereld. De Nederlandse delegatie was ‘zéér verbaasd’ geweest over deze laatste
uitspraak namens de Amerikaanse regering. Minister Luns verklaarde meteen in een
radio interview, dat de heer Dulles eindelijk één en ander uitstekend bleek te hebben
begrepen. Koningin Juliana installeerde uitgerekend vandaag een nieuwe gouverneur
voor Nieuw-Guinea.
Albert Besnard haastte zich om nog vanavond met een commentaar te komen in
het Handelsblad: ‘Beter laat dan nooit’, wat dan op mijnheer Dulles sloeg, die eindelijk
zou hebben begrepen, dat de V.S. Nederland dienden te steunen. Gode zij dank redde
Constandse met zijn dagelijkse commentaar: ‘De N.A.V.O. en zuidoost-Azië’, de
eer van de krant enigermate, door de rebellen van Sumatra als politieke generaals en
‘warlords’ te omschrijven, welke indertijd zo berucht waren geworden in de Chinese
burgeroorlog. Ik spoedde me naar Henk Hofland in de Boticellistraat. Hij had nog
geen kennis genomen van het laatste chef d'oeuvre van Besnard. Hij las het, en nà
eerst iets anders te hebben gelezen, over film, las hij het een tweede maal. Hij haalde
zijn schouders op en verklaarde Besnard voor gek. Maar hij maakte zich er verder
niet druk om en vermeed het onderwerp.
Ik verliet zijn huis met het sombere gevoel, dat Henk steeds meer over de hele
linie capituleerde en voor weinig zaken meer echt warm liep. Met die verandering
in levenshouding voelde ik ook de temperatuur van onze relatie verder naar een
nulpunt dalen.

10 mei 1958
Vrij Nederland publiceerde een hoofdartikel onder de kop ‘Landverraad?’ Dit was
de uitkomst van het advies van Emile van Konijnenburg, en ook advocaat Warendorf
was tot steun geweest om Mathieu Smedts te helpen overtuigen, dat het rechtvaardig
en juist was mij te hulp te komen.
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Landverraad?
Wij hebben al eens geschreven dat de journalist Willem Ohmans, wiens
activiteiten in Indonesië hier een zekere opschudding hebben verwekt,
slechts beticht kan worden van politieke naïveteit, maar dat men hem zeker
niet het ‘landverraad’ in de schoenen kan schuiven waarvan hij door
sommigen is beschuldigd. Deze beschuldiging werd geuit door het dagblad
De Telegraaf in zijn nummers van 1 en 2 februari 1957. Volgens dit blad
waren Oltmans' activiteiten met betrekking tot Indonesië gefinancierd door
president Soekarno. Nu heeft Oltmans Indonesië bezocht op een perskaart
als medewerker van de Nieuwe Rotterdamse Courant; hij schreef de
afgelopen jaren over Indonesië of president Soekarno in De Telegraaf,
Elseviers Weekblad, De Groene Amsterdammer, Het Vizier, de Nieuwe
Rotterdamse Courant, het Algemeen Handelsblad, Het Vaderland en Vrij
Nederland. Zijn transport naar en van Indonesië en zijn verblijfs- en
vervoerskosten in dat land - waarbij hem bovendien een zakgeld van 15.000
roepia's ter beschikking stond - werden hem verstrekt door een groep
Nederlandse industriëlen. Het totaalbedrag dat voor dit doel werd
bijeengebracht, bedroeg ongeveer f 15.000.
Onmiddellijk na de genoemde publicaties in De Telegraaf nam Oltmans
contact op met de Nederlandse Federatie van Journalisten. Deze organisatie
bleek echter machteloos tegenover De Telegraaf omdat noch de beide
hoofdredacteuren, noch de journalist ‘Pasquino’ lid zijn van de Federatie.
Op 13 maart 1957 diende Oltmans toen ter zake een klacht in bij de
Amsterdamse officier van Justitie. Precies een jaar later deelde de raadsman
van Oltmans mee, bericht te hebben ontvangen van de officier van Justitie,
dat deze volgens het opportuniteitsbeginsel der Nederlandse wet en mede
‘gezien het anti-Indonesische klimaat in Nederland’ geen termen aanwezig
achtte het dagblad De Telegraaf te doen vervolgen. De vraag is nu: hoe
kan men tegen lasterlijke aantijgingen recht verkrijgen wanneer men geen
majoor bij de Dienst Materieel der Landmacht is?
De portier van het ‘American Hotel’ zei me het hoofdartikel in V.N. te hebben
gelezen. ‘Ik moet toegeven, mijnheer, dat ik zelf door De Telegraaf ten aanzien van
u was beïnvloed.’
Telefoneerde mevrouw Röell en vroeg hoe het met haar ging. Zij drong er
onmiddellijk op aan, dat ik paleis Soestdijk ervan
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verwittigde, dat ik ‘die verhalen had verzonnen uit wraakneming jegens haar.55. Het
was de conditie, om contact met elkaar te kunnen hebben. Dochter Inez zou thans
alléén wonen. Het ging mij er dus om te weten te komen hoe mijn vriendin het maakte.
Ze zei bovendien, dat ik gezegd zou hebben, dat Prins Berhard volgens haar een
homoseksueel was, en het was in mijn eigen belang, indien ik Soestdijk zou melden,
dat zij dit nooit had gezegd. ‘Ik ben je nooit afgevallen, ik heb je juist altijd
verdedigd,’ zei ze glashard.

14 mei 1958
Ambassadeur Van Roijen bracht opnieuw een bezoek aan John Foster Dulles. De
Amerikaanse ambassadeur Jones had namelijk minister Subandrio officieel namens
Dulles meegedeeld, dat een bericht in de pers, dat Dulles een Indonesische aanval
op Nieuw-Guinea een gevaar voor de westerse wereld had genoemd, ‘kennelijk een
verzinsel was geweest’. Dit had Dulles aan Jones geseind. Jones overhandigde Bandrio
het telegram. Een en ander noopte Van Roijen zich naar het State Departement in
Washington te spoeden, want de inhoud van Dulles' telegram aan Jones had de
Nederlandse regering verontrust. De indruk zou namelijk zijn gewekt, dat de V.S.
onverschillig stonden tegenover een Indonesische aanval op Nieuw-Guinea.
Frankrijk heeft thans een eigen Ventje Samual. Generaal Jaques Massu heeft in
Algerije een militaire junta gevormd en de radio- en regeringsgebouwen bezet.
Ik moet zeggen, dat ik nu in 1987 met aanzienlijke verbazing constateer,
dat ik de Heer Sesink, hoofd van de recherche van Soestdijk, op 14 mei
1958 een aangetekende brief56. zond, zoals mevrouw Röell het graag wilde.
Ook al kwam ik tegemoet aan haar dringende wens ‘belastende
verklaringen’, zoals zij dat zag, enigermate te harer gunste af te zwakken,
het bleef een feit, dat de verschillende rechercheurs van Soestdijk ook een
aantal andere mensen, die getuige waren geweest van de door mij gemelde
verklaringen van mevrouw Röell, reeds hadden gehoord. Bij één gesprek
met mevrouw Röell op mijn kamer aan de Churchilllaan waren ook mijn
vrienden Frank van Lennep en Wicher de Marees van Swinderen aanwezig
geweest, een mededeling, die ik tot dusvere mede terwille van hen
achterwege heb gelaten. Ik zag

55.
56.

De details werden uitvoerig vermeld in Memoires Deel I en II.
Met een kopie aan mevrouw Röell.
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mevrouw Röell langzamerhand meer als een door allerlei gebeurtenissen
in haar leven57. diep gekwetste en beschadigde dame. Nu zij ouder werd
meende ik aan haar wens iets tegemoet te moeten komen. Ik schreef aan
de heer Sesink onder meer:
(dagboek)
‘Het is mijn wens, dat de familie Röell door het conflict tussen genoemde mevrouw
Röell-Wijgchel en mij zelf, op geen enkele wijze betrokken zal worden in deze
onverkwikkelijke, thans achter ons liggende affaire. Zoals u bekend, heb ik nimmer
Inez en Charles Röell, die hier volledig buiten stonden, in de zaak betrokken. De
zaak is thans vergeten en vergeven, doch ik zou het betreuren, wanneer door de
felheid waarmee mevrouw Röell en ik elkaar hebben bestreden, deze dame door mij
uitspraken in de mond zouden zijn gelegd, welke zij nimmer heeft gedaan. Ik geloof
ook niet dat dit is gebeurd. Ik herinner me trouwens geen der details van al deze
vervelende geschiedenissen, doch wanneer dit wel is geschied, wens ik
overdrevenheden of zelfs onjuistheden gaarne terug te nemen. Ik sta op geen enkele
wijze meer in contact met deze dame of haar familie, doch wanneer ik in Nederland
ben, informeer ik altijd naar de omstandigheden van H.Ed. en haar dochter en mijn
allerbeste wensen vergezellen hen allen.’

15 mei 1958
Telefoneerde met mevrouw Röell, dat ik het gevraagde ei voor haar had gelegd. Ze
zou mijn brief aan Inez toezenden. Ze vroeg hoe het met Frieda was en vond dat zij
het boerse gezicht van haar Vader had. Ze vond mijn relatie met Martin veel te
normaal, ‘Niet leuk, je begint toch niet kinds te worden?’ Over Indonesië: ‘De rivieren
op Java staan rood van het bloed van vermoorde Chinezen. Je moet maar eens aan
Sukarno zeggen, dat hij politieke gevangene Schmidt los laat.’ Ze voegde er aan toe:
‘Misschien loopt het allemaal nog wel eens anders af en dineren we over een paar
jaar samen met Bungkarno.’ De man van Inez had ‘iets’ met zichzelf gedaan, waarvoor
hij in een ziekenhuis had moeten worden behandeld. ‘Ach jongen, of jij een jongen
of een meisje als partner heb, vind ik allemaal goed. Voor mijn part heb je een kikker,
als die maar sex-appeal heeft.’
Ik liet Martin Portier de brief aan Sesink van Soestdijk lezen. Hij vroeg: ‘Heeft
zij jou ook een brief gegeven, dat alles verge-
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ten en vergeven is?’ Daar had ik dus inderdaad niet over nagedacht en eigenlijk kon
het me ook niets schelen.
Harm van Riel (V.V.D.) verklaarde nu in de Eerste Kamer, dat Nederland bij de
verdediging van Nieuw-Guinea de last niet alléén diende te dragen en hulp van
anderen diende te krijgen en aanvaarden. Met anderen doelde hij dus op Amerika.
De V.V.D. was er op uit het conflict met Indonesië te internationaliseren en formeel
steun van Washington te krijgen. De V.V.D. bewoog zich onder de bezielende leiding
van de oud-Indischman en super koloniaal denkende Van Riel in het straatje van
Luns. Intussen zei de minister andermaal in een gesprek, dat alle ellende door de
Indonesiërs werd veroorzaakt, die geweigerd zouden hebben ooit te praten over de
Papoea's. Je moet het lef maar hebben.

17 mei 1958
Woonde in het Koninklijk Instituut voor de Tropen een Plantersdag bij. Deze werd
gesponsored door het Contactcentrum voor oud-planters in Indië. Er werden ongeveer
drieduizend planters, uit Indonesië in het vaderland terug, verwacht, die als gevolg
van de waanzin rond de Papoea's dat land hadden moeten verlaten. Hoe konden deze
waardevolle krachten in het arbeidsproces hier worden opgenomen? Ook Hans
Beynon was aanwezig.

18 mei 1958
Oom A.F. Bronsing legde andermaal in een brief uit, waarom hij me niet meer wilde
helpen. ‘De gang van zaken in Indonesië heeft wel bewezen, dat, welke goede
bedoelingen je ook moogt hebben gehad met je door mij en vele anderen betreurde
activiteit in Indonesië, je streven om door opoffering van verdere Nederlandse
belangen in het Verre Oosten58. een blijvende vriendschappelijke verhouding tussen
Indonesië en Nederland te verzekeren een utopie was. Ik geloof niet, dat er velen in
Nederland zijn, die je steun zouden kunnen en willen geven om de reputatie, die je
door eigen actie hebt verworven, te verbeteren.’
Schreef een aangetekende brief naar de Procureur-generaal met een bezwaarschrift
naar De Telegraaf en vroeg opnieuw om vervolging vanwege het schaden van mijn
naam door het volmaakt uit de lucht gegrepen bericht, dat ik onder ‘valse
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Zag Bronsing Nieuw-Guinea nog altijd als een Nederlands belang in het Verre-Oosten?
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[Afbeeldingen]

Prinses Beatrix op Curaçao (links officier Hans van Lookeren Campagne).
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*2

Met vrienden op Curaçao.

Met John en Greet van Haagen en de eerste tweeling.
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*3

Paolo Bennicelli.

Alain Vidal-Naquet.
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Met Albert Hilverdink in Frankfurt.
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*4

Met Frieda in het U.N.O. gebouw.

Ontmoeting met oud-premier dr. Ali Sastroamidjojo (links journalist Bernard Person).
Ontmoeting met president Sekoué Touré van Guinea.
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*5
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*6

Indiase danser, Bhaskar.

Met president Sukarno in Turkije (rechts kolonel Nanlohy).
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*7

Met mijn grootmoeder (Zeist 1959).
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Met Frieda in Kopenhagen.
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*8

Ontbijt met de heer en mevrouw Van Konijnenburg in Kopenhagen.
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[Amsterdam (vervolg)]
vlag’ naar Djakarta zou gaan. Ook protesteerde ik in een brief bij prof. Gerretson:
‘Na het failissement der vaderlandse zaak in Indonesië, dat door u en uw generatie
zo geniaal in elkaar werd gezet, zal toch eens de dag komen, dat u Gode zij dank uw
pen met gif terzijde zult moeten leggen. Voor ons breekt dan de dag aan waarop wij
naar civiele betrekkingen met onze Indonesische vrienden - inbegrepen Sukarno toe zullen kunnen gaan werken. Wij zullen dan nog slechts onze schouders ophalen
over alle nonsense, welke dan uw “levenswerk” zal heten.’
Intussen was ik via ir. Hein Vos in contact gekomen met het kamerlid mevrouw
mr. J. Zeelenberg te Rotterdam. Zij had reeds, zo schreef ze me vandaag, contact
met de minister van Justitie opgenomen en gevraagd ‘of hij kennis droeg van het
niet vervolgen van uw klacht tegen De Telegraaf. De minister heeft mij toegezegd
zich hieromtrent te doen informeren.’

20 mei 1958
Liftte met een truck, gereden door een polderjongen die er wezen mocht, naar Den
Haag. Reed later met een verffabrikant mee terug naar Amsterdam. Deze zei: ‘Zolang
Sukarno immoreel leeft en in Cairo en Tokio met vrouwen uitgaat, zolang kan hij
zijn land niet leiden. Indonesië blijft een bende zolang Sukarno's privé-leven een
bende is.’
Ik bezocht samen met Hans Beynon van ‘De Volkskrant’ Emile van Konijnenburg.

21 mei 1958
F.P. Thomassen van Uitgeverij W. van Hoeve in Den Haag schreef me geïnteresseerd
te zijn in mijn aanstaande boek, waarvan de werktitel is ‘The West failed in Indonesia’.
Ook sloot hij een nieuwe brochure van L. Hanekroot in over Nieuw-Guinea.59. Op
de omslag een uitstekende plaat van Frits Behrendt, van een mannetje, dat
Nieuw-Guinea op de schouder torst.
Sprak meer dan drie uur in Noordwijk-aan-Zee met collega Theo Droogh. Hij was
aardig, maar wanneer hij niet een slappe man was, zou hij veel verder hebben kunnen
zijn. In ieder geval zei hij, notabene als Elsevier-medewerker, dat hij de
onbetrouwbaarheid van hoofdredacteur W.G.N. de Keizer dermate haatte, dat hij er
sterk over dacht zich bij de Haagse

59.

‘Nieuw-Guinea: Tijd voor een hernieuwd politiek onderzoek.’ Uitgeverij Van Hoeve, Den
Haag (1958).
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Post aan te sluiten. ‘En heb je er wel eens over gedacht of die beweging je van de
regen in de drop zou brengen met de heer Hiltermann aldaar?’ zei ik. Morgen zou
hij naar de nieuwe hoofdredacteur van de N.R.C., de heer Stempels, gaan omdat hij
naar Indonesië wilde reizen voor die krant. Ik zei, dat ik zou proberen voor deze reis
geld voor hem te krijgen van de groep-Rijkens en raadde aan zeker ook met Roethof
te spreken. ‘Een hoge ome,’ aldus Droogh, ‘heeft nog van de week tegen me gezegd
die Oltmans is een communist.’ Wat me verwonderde was, dat hij tot op heden het
boekje van Röling niet had gelezen. Hij was er tenminste eerlijk over. ‘Sinds ik voor
Elseviers werk is dit blad minstens vijf maal van redactioneel politieke lijn veranderd,’
benadrukte hij vóór ik vertrok. Ik begreep steeds beter, waarom ik volmaakt alléén
en op mezelf stond, want behalve dat ik bij de eerste verandering in politieke lijn
zou zijn opgestapt, zou ik zeker bij de tweede metamorfose een zodanig schandaal
hebben gemaakt, dat iedereen het had geweten. Hij zat bij de vijfde overschakeling
zich nog te beraden of hij naar de Haagse Post zou gaan.
Van Noordwijk liftte ik uitgerekend met de voormalige manager van de K.L.M.
in Djakarta, de heer Duyf, naar Amsterdam. Op zijn kopiëer-machine had ik vorig
jaar het gewraakte Adres aan de Staten-Generaal vermenigvuldigd, waar hij toen zei
volledig achter te staan. ‘Wanneer u die zaak anders en psychologisch rustiger zou
hebben aangepakt,’ aldus Duyf nu, ‘zou u ze allemaal hebben mee gekregen. We
wilden heus wel, maar niet op de manier van professor Drost en u. Want op die
manier is het initiatief toch eigenlijk mislukt. Ik heb nooit begrepen, dat vooral Drost
dat niet heeft willen inzien. U was tenslotte nog jong.’ Hoe kon hij zichzelf dit
allemaal wijs maken?

22 mei 1958
President Sukarno en mevrouw Hartini, vergezeld van dr. Subandrio en andere
Indonesische autoriteiten lunchten in de residentie van ambassadeur Howard P. Jones.
Er was weer een eerste overeenkomst tussen Washington en Djakarta getekend over
de aankoop van rijst ter waarde van 5,5 miljoen dollars. De lunch ten huize van de
ambassadeur was een bezoek zonder precedent in Djakarta. Zij zou een nieuwe
periode in Indonesisch-Amerikaanse betrekkingen inleiden. Het was de kroon op het
werk van ambassadeur Jones, terwijl mijnheer Luns in Den Haag zich over deze
ontwikkeling zat op te vreten. De haat, die de minister voor deze Amerikaanse
diplomaat zou gaan gevoelen dateert al uit die dagen.
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Tandjung Piang, Indonesia
My dear Wim,
One day, in the thick jungle of Sumatra - remember that I am always in search of
animals - three letters arrived from New-York from Wim Oltmans, wartawan
belanda.60. Many thanks.’ Diarto schreef, dat hij in Pakan Baru, Sumatra alles weer
in normale toestand had aangetroffen. ‘Only Sjafruddin c.s. wants to drag the United
States in our home affairs onder het mom van anti-communisme. Hij tracht het
westerse blok te overtuigen, dat er iets spaak loopt in Indonesië. Er loopt ook iets
spaak, want die bandieten in Padang hebben veel gestolen, zich behoorlijk misdragen
tegen de gezondheid van onze Republiek, probeerden anderen te betrekken in onze
huisaangelegenheden, hebben wapens gesmokkeld van Formosa naar hier en nog
duizend andere onbehoorlijke dingen. Zie dit goed onder ogen. Geen land tolereert
een opstand. Jouw land ook niet, denk ik. Kijk Wim, dit is zuiver een politieke actie
van bandieten, die ons land kapot maken door barter-trade, corruptie en misdaad. Er
is totaal geen sprake van communistisch gevaar. Er is totaal geen sprake van civil
war. Onze soldaten zorgen behoorlijk voor de gezinnen die Hoesseins troepen achter
lieten... Het is volkomen onwaar, dat ons leger Russische kanonnen gebruikte, maar
het is wèl waar dat Taipeh de rebellen van Amerikaanse wapens heeft voorzien. De
stomme Amerikaanse politici willen maar niet begrijpen, dat wanneer zij het
communisme effectief zouden willen bestrijden, zij er beter aan zouden doen te
sympathiseren met onze landen, in plaats van ze via omwegen aan te vallen. Wij
weten heus wel wat we met ons land willen doen en welke koers we varen. Wij willen
vrienden in de wereld maken en geen ruziepartijen hebben.’ Tenslotte bracht hij de
groeten over van een aantal Garuda I Bataljon vrienden van me, uit El Shandura en
Gaza, die voor de actie tegen Padang waren ingezet en met hem waren. ‘Bye Bye,
Mas Diarto.’
De Franse parachutistengeneraal Jaques Massu heeft in een Brits blad duidelijk
gemaakt, dat hij niet langer opdrachten van Parijs zal aanvaarden, die hem onzinnig
voorkomen. Wanneer hij geweten had wat de regering werkelijk van plan was, toen
parachutisten onder zijn leiding naar Suez werden gestuurd, dan zou hij ongeacht
zijn instructies naar Cairo zijn opgerukt. Hij paste er voor, dat zich een dergelijke
situatie in Algerije zou herhalen. Frankrijk had nu dus haar eigen ‘Sumatraanse
opstand’ van kolonels in Algerije.

60.

Nederlands journalist.
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Mijn ervaringen met 's lands wetten en de wijze, waarop er voor een burger
‘recht’ was te verkrijgen tegen lasterlijke en leugenachtige aanvallen in
de pers, hield me bezig die dagen. De Procureur-generaal calculeerde in
zijn rechtspraak alsof het de gewoonste zaak van de wereld was, dat de
publieke opinie en heersende anti-Sukarno stemming mee telden. De
Romeinse keizer en jurist Gaius61. wees er reeds in de tweede eeuw na
Christus op, dat ‘Every human community that is regulated by laws and
customs observes a system of law which in part is common to mankind.’
Hoe men het verlangen van mensen naar rechtvaardigheid in toepasbare
wetten kon omzetten, en de uitvoering ervan doorvoeren, heeft juristen
door de eeuwen heen bezig gehouden. De president van de Amerikaanse
Bar Association, Charles Rhyne zei in mei 1958, dat hij alles in het werk
wilde stellen om er voor te ijveren, dat de V.S. de kennis van de
jurisprudentie zouden inzetten om de vrede te helpen bevorderen. ‘The
vital need for an adequate international system of law remains the greatest
gap in the legal structure of civilization,’ zei hij. Hier lag een taak voor
de U.N.O. Hij vervolgde: ‘In ancient times disputes between individuals
were settled by brute strength in a fight. We have now largely progressed
to a point where such person-versus-person disputes are settled under the
rule of law in the courts. But the rule of the jungle (Sumatra en Algerije)
still largerly prevails as the ultimate decider of disputes between peoples
and nations. We must now progress to the point where the rule of law is
truly applied in the courts.’62.
Het was een feit, dat de V.S. in de Suez-crisis van 1956 de ‘rule of power’
achterstelden op de ‘rule of law.’ De Amerikaanse regering was absoluut
niet overtuigd, dat Engeland of Frankrijk, wat het internationale recht
betrof, sterker in de schoenen stonden dan Nasser. Toen de Britten en
Fransen tot het inzetten van hun strijdkrachten besloten verklaarde
President Eisenhower: ‘Er kan geen vrede in de wereld zijn zonder het in
acht nemen van wetten.’ Noch zou het recht ooit kunnen zegevieren,
wanneer de V.S. andere maatstaven zouden toepassen op hun bondgenoten,
dan op sommige politieke tegenstanders.
Nog opmerkelijker vond ik een aantal opmerkingen die dagen van de
bioloog Jean Rostand. Hij zei van mening te zijn dat ‘human law has been
based historically on Philosophy and Theology, or on the imperatives of
community life.’ In een in die

61.
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‘De Instituten van Gaius’, mr. ir. A.C. Oltmans, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, Haarlem
(1958).
Time magazine, cover-story ‘The work of Justice’, 5 mei 1958.
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dagen verschenen ‘essay’ ‘La biologie et le Droit’, pleitte Rostand er voor,
dat nu de moderne wetenschappen de biologie met verbluffende snelheid
beïnvloedden, ook de menselijke wetten dienden te worden aangepast aan
‘the biology of the human being’. Rostand: ‘If man were hermaphroditic
like the snail or could grow a head like the earthworm, he would not have
given himself the same laws.’ De bioloog wees bijvoorbeeld op de
mogelijkheid van parthenogenese, ‘self fertilization, by techniques such
as supplying an additional nucleus from the mother, would permit a woman
to have a child that is not the child of any male. She would accomplish a
sort of auto-adultery.’ Daarnaast had de wetenschap met het punt van
‘chemical adultery’ bereikt. ‘Bacteria, zei Rostand, ‘can already be
subjected to directed mutation by means of a chemical, DNA
(desoxyribosenucleic acid), extracted from the chromosomes. When this
practice is extended to humans, certain heriditary characteristics of one
person can be transferred to the reproductive cells of another person.’
Trotsky, Ziniviev, Kamenev, Litvinoff en Kaganovich waren joden. De
wereldpers maakte zich de laatste tijd ongerust over het lot van joden in
de U.S.S.R. Koningin Elisabeth van België sneed het onderwerp aan bij
President Kliment Voroshilov, toen zij voor het Tchaikovsky concours in
Moskou was. Voroshilov wees er toen op, dat zijn vrouw joods was. Nikita
Khruschev verklaarde op een Poolse receptie: ‘De helft van de vrouwen
van leden van het presidium zijn joods. Zelfs mijn eigen schoondochter
is joods.’

23 mei 1958 (dagboek)
Ontmoette Gert Meijer, nu ook terug uit Indonsië. Hij werkte voor Parker Pen en
heeft geluk gehad. Hij was vol wrok tegen Sukarno en was het eens met De Telegraaf.
Eén jaar geleden steunde hij het Adres aan de Staten-Generaal met hart en ziel. Ik
probeerde hem duidelijk te maken, dat hij zijn woede op Luns en consorten diende
af te reageren en niet op Sukarno. Zoals Schopenhauer schreef ‘Patriotism is the
passion of fools and the most foolish of passions.’
Mevrouw Röell benadrukte in een telefoongesprek, dat ik dirigent had moeten
worden. Voor pianist had ik niet het doorzettingsvermogen om zes uur per dag te
studeren. ‘Voor directie heb je de gave van overbrenging nodig en die heb jij,’ zei
ze. ‘Zo heeft Willem Mengelberg eens tegen me gezegd, mevrouw, als ik een geit
op het podium zou plaatsen en zeggen, dat die prachtig zingt, dan zal iedereen het
er mee eens zijn!

Willem Oltmans, Memoires 1957-1959

166

24 mei 1958
Prof. Gerretson noemde zijn commentaar vanmorgen ‘Strijdbaarheid en Weerloosheid’
en kankerde op ieder en alles wat los en vast zat in het lieve vaderland. Hij schreef,
onder meer:
In dit artikel hebben wij ons echter niet bezig te houden met de keuring
van geloofsovertuigingen, maar wel met de consequentie daarvan in de
praktische politiek; en die komt neer op een schuld erkennende
onderhandeling met Indonesië, die mede zou brengen: afstand en
overlevering van Nederlands-Nieuw-Guinea aan Indonesië.
En daarmee komen onze rouwmoedige en roodhartige senatoren in een
wonderlijk gezelschap. Want deze overlevering is een programmapunt
niet slechts van hen, hun synodale en professorale acolieten - bij elkaar
reeds een gans groot heir (zeg in electorale termen zeker 10 zetels) - maar
ook van geheel andere lieden.
Zo ontvingen wij dezer dagen een scheldbrief van de welbekende Willem
L. Oltmans, waaruit wij een citaat in het algemeen belang achten.
‘Na het faillissement der vaderlandse zaak in Indonesië’... ‘breekt voor
ons de dag aan, waarop wij ongestoord en vrijelijk naar vriendschappelijke
en civiele betrekkingen met onze Indonesische vrienden - inbegrepen
Bung-Karno - toe zullen kunnen gaan werken’.
Maar:
‘West-Irian zijn wij kwijt... Zoals u weet beschik ik over voortreffelijke
betrekkingen met Djarkarta... Laat ik u dan thans een voorspelling doen:
‘Binnen niet al te lange tijd, na herstel van het gezag in bepaalde onrustige
gebieden van Indonesië, zal een militaire aanval op West-Irian volgen,
wanneer ten slotte zal blijken, dat noch onze trouwe Australische vrienden...
noch de Amerikaanse noch enig ander lid der UNO ons te hulp zullen
komen’.
Volgens Gerretson zouden ir. Staf, de minister van Defensie, en ik op één lijn zitten.
Intussen sprak mr. D.A. Delprat, het pas benoemde lid der Eerste Kamer, over
vlaggendiscriminatie in de scheepvaart en de aanleg van de IJ-tunnel in het parlement.
Het waren onderwerpen, waar de wereld dringend op zat te wachten. Was hij daarvoor
in de volksvertegenwoordiging gaan zitten?
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Pinksteren 1958
Logeerde bij Martin. We luisterden vanmorgen samen in bed naar een preek van ds.
A. Klamer uit Maastricht. Martin pakte mijn hand en we baden samen. Ik dacht, met
wie in de wereld ben ik zo dicht als bij hem? Ik had hem wel een zoen kunnen geven.
Martin zei: ‘Het vlees moet rotten. Het moet bewezen worden dat het vlees waardeloos
is. Alles is geest. Als je een kaars brandt, Wim, betekent dat je gelooft in God, want
God is licht.’ Hij legde uit hoe Paulus eerst een moordenaar was geweest en toen de
dominee via de radio sprak over ouderlingen, die de taal konden verstaan, zei hij:
‘Dat is belangrijk.’ Hij benadrukte: ‘Je kunt God niet kennen, als je de zoon niet
kent. Je kunt niet in God geloven, als je niet in Jezus gelooft.’ De dominiee citeerde
vervolgens Juliana, die gezegd had: ‘Eenzaamheid lijkt wel het teken van de tijd te
zijn.’ Later zei hij: ‘We bidden voor onze verhouding met Indonesië en blijven
geloven in verandering’, waarbij Martin me aanstootte.
De moeder zag ons samen in bed, en zei met haar voor mij zo herkenbare Javaanse
accent, ‘de tweelingen’.63. Martin was van mening, dat zijn zoontje niet alléén moest
blijven. ‘Vrouwen zien een baby als vrijheidsberoving. Maar Pim leert op die manier
geen broederkameraadschap. Ik geef haar alles, maar zij geeft mij geen kind.’ Later
zag ik hem weer mijmeren. ‘Ben je verdrietig?’ vroeg ik. Hij knikte. Ik realiseerde
me, dat behalve dat ik wel eens een preek kreeg over wat ik moest doen en niet doen,
hij eigenlijk zelden naar mijn gemoedstoestand informeerde. Ik zou hem gezegd
hebben, dat ik me sinds mijn huwelijk meer verlaten dan ooit voelde. Of dat Frieda
veel brieven schreef, meestal vol met klachten en verwijten, brieven die me absoluut
helemaal niets zeiden. Of dat mijn vrouw oneindig ver van me af stond, onbereikbaar
ver. Waarom dwingen de omstandigheden van het leven mensen te leven met
diegenen, die ze eigenlijk niet werkelijk lief hebben? Mijn relatie met Martin is
ideaal. Ik houd van iedereen verreweg het meeste van hem. En toch hoorde ik hem
een kwartier, nadat hij met zijn vrouw was gaan slapen, naar de badkamer gaan. Dag
in dag uit hetzelfde recept. Een nummer, een nummer, een nummer, en dan? Slapen.
Ik wil zo'n leven niet. Daar ligt Frieda op te wachten. Ik blijf liever de rest van mijn
leven alléén. Ik verlang naar een pure, levende en in bloei staande relatie. Werken,
neuken en eten is voor kaffers, die zichzelf gewoon verlagen tot werktuigen van de
ander.

63.

Ze bedoelde ons beider sterrenbeeld, 24 mei en 10 juni.
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26 mei 1958
Officier van Justitie W. Tonckens beantwoordde reeds mijn brief van 20 mei met
zijn besluit, dat het Telegraaf-artikel ‘Onder valse vlag naar Djakarta’ niet beledigend
was en dat de betrokken hoofdredacteuren zich niet aan een strafbaar feit schuldig
hadden gemaakt. ‘Door mij zal dan ook naar aanleiding van uw klachten geen
strafvervolging worden ingesteld.’ Ik had het kunnen weten. Toch herbevestigde zijn
brief voor mij een onaanvaardbare toestand.
Hiltermann beschreef in een artikel ‘De waarheid over Nieuw-Guinea’64. hoe
‘kopstukken uit handel en industrie (de groep Rijkens dus) - enkelen met leidende
functies in onze internationale concerns en sommigen rasechte patriotten met grote
Indische carrières - deze kwestie herhaaldelijk binnenskamers hebben besproken en
hebben bestudeerd en er ook rapporten over hebben opgesteld. De teneur van hun
conclusies is erg sceptisch, soms bepaald onrustbarend.’ Hij vervolgde:
‘Deze mensen - belanghebbenden en commerciële deskundigen - vinden
de soevereiniteit over Nieuw-Guinea een zware belasting voor ons land,
een belemmering voor commerciële activiteit in Zuid-Oost-Azië en
bovendien niet zonder gevaar wanneer de oorlogshandelingen in de
Indische Archipel voortduren en Indonesië steeds sterker wordt bewapend.
Het zal niet lang duren of wij lopen de kans via Nieuw-Guinea in een
internationaal conflict betrokken te raken, zonder dat wij bij machte zijn
Nieuw-Guinea effectief te verdedigen. Wij zijn daarvoor op anderen
aangewezen.
Dit gezelschap, waarvan de meeste namen reputaties zijn, brengt zijn
conclusies niet in de openbaarheid, omdat het niet gelooft, dat zijn
bevindingen politiek aanvaardbaar zijn.
Wij laten die veronderstelling in het midden. Maar wij vinden deze toestand
voor een volwaardig ontwikkeld land, met een gezonde democratie,
principieel onjuist. Als volk en regering van Nederland alles op alles willen
zetten voor het behoud van de soevereiniteit van Nieuw-Guinea, dan moet
dat zijn, nadat van alle deugdelijke argumenten van serieuze mensen kennis
is genomen.
Overigens illustreert die wel de vreemde situtatie die in ons land is ontstaan.
De meeste Nederlanders met belangen in het Verre Oosten en de meeste
Nederlanders die het Verre Oosten kennen, hechten aan de soevereiniteit
over Nieuw-Guinea

64.

De Haagse Post, 24 mei 1958.
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weinig waarde. De felste voorvechters vindt men nu in de kringen van
Nederlanders, die er een sterk nationaal besef op na houden, maar het
Verre Oosten minder goed kennen en er zeker geen zakelijke belangen
hebben.
Precies de omgekeerde toestand als in de Gouden Eeuw toen de
commerciële Heren Zeventien de politiek bepaalden.’

27 mei 1958
Emile van Konijnenburg kondigde enige dagen gelegen aan, dat hij na veel druk te
hebben uitgeoefend vier leden van de groep-Rijkens er toe had kunnen bewegen mij
met 200 gulden te helpen. Hij betaalde me nu 50 gulden, zijn aandeel in de poet. Ik
betwijfelde of ik de rest ooit zou krijgen, tot ze me misschien op een dag weer nodig
zouden hebben.
In de ‘Posthoorn’ zaten een aantal oud-kolonialen te praten. Ik ving geluiden op
als: ‘ze zullen ons met MIG's in de rug aanvallen... we hadden al met Indonesië
moeten praten.’ Ik vroeg de ober mijn kaartje aan één der zes heren te geven. Deze
kwam naar me toe. Hij was een oud-directeur van een suikerfabriek in Tulangan. ‘Ik
ben blij u eens te spreken. Ja, ik heb Gerretson gelezen. We hadden Sukarno natuurlijk
al lang met pracht en praal in Nederland moeten ontvangen.’ Later kwam de man
nog een keer terug, omdat een kunstschilder aan de tafel me wilde ontmoeten. ‘U
heeft uw land beter gediend dan wie ook, mijnheer Oltmans,’ werd gezegd. Soms
heb ik een dergelijke aanmoediging echt nodig.
Time-magazine had 12 mei reeds geschreven over ‘mystery pilots’, die boven
Balikpapan waren verschenen en bommen hadden afgeworpen. De Britse tanker ‘San
Flaviano’ was in brand geraakt. De Shell sloot onmiddellijk haar raffinaderij. Een
Indonesisch korvet werd geraakt. Bij Ambon werd het Italiaanse schip ‘Aquila’ tot
zinken gebracht. Een Grieks schip ‘Armonia’ werd beschoten en er waren negen
doden te betreuren. Ook een Sovjetschip werd getroffen waarbij vijf zeelieden
omkwamen. De wateren rond de Molukken, Sulawesi, de Bandazee en de Straat van
Makassar waren niet meer veilig. Maar eindelijk slaagden de Indonesiërs erin een
B-26 bommenwerper boven Ambon neer te schieten. Kolonel Pieters65. bracht de met
een parachute neergekomen Amerikaanse piloot, Allan Lawrence Pope, persoonlijk
naar Djakarta. Hij was dertig jaar, woonde in Miami, was door de opstandelin-
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gen geronseld om eigen land te bombarderen tegen een salaris van 40.000 gulden
per jaar. Pope had een been gebroken. Hij was opgestegen van de Amerikaanse
vliegbasis op de Pilippijnen. Pope zou voor de Indonesische krijgsraad terecht moeten
staan.
Ambassadeur Howard Jones spoedde zich naar dr. Subandrio om officieel zijn
spijt te betuigen over het incident, dat de onlangs weer op gang gekomen
Indonesisch-Amerikaanse betrekkingen niet zou mogen vertroebelen. Om de aandacht
af te leiden zond minister Luns spoorslags zijn ambassadeur, dr. J.H. van Roijen,
naar minister Dulles om te protesteren tegen de hervatting van wapenleveranties aan
Indonesië. Van Roijen overhandigde zelfs gedwee een nieuwe protestnota.
Kort na het onderhoud werd Dulles' antwoord op het Nederlandse protest
reeds bekendgemaakt: de Amerikaanse regering had geen wapens aan
Indonesië geleverd. Slechts hadden Amerikaanse fabrikanten
exportvergunningen ontvangen voor de verkoop aan Indonesië van wapens
en vliegtuigonderdelen tot een waarde van f 4 miljoen. Volgens de
woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Lincoln White,
ging het hier om 250 colt-revolvers, vier sportgeweren en drie
kaliber-22-pistolen voor de Indonesische politie. Andere onderdelen waren
bestemd voor de Indonesische luchtvaartmaatschappij Garoeda, de
luchtmacht en politievliegtuigen.
Er bestaat geen enkele twijfel over, dat ambassadeur Van Roijen zijn
Pavloviaanse gedrag jegens de instructies van Luns jaren lang in
Washington tegen beter weten in op alle niveaus handhaafde. De journalist
Louis Fischer maakte er trouwens ten overvloede gewag van en beschreef
hoe braaf Van Roijen Luns volgde door op het State Departement te gaan
protesteren tegen de hervatting van wapenleveranties door de V.S. aan
Indonesië, duidelijk het resultaat van de adviezen vanuit Djakarta
aangereikt door ambassadeur Jones. Fischer beschreef in zijn boeiende
boek ‘The Story of Indonesia’66. hoe Van Roijen, de zogenaamd altijd
keurige diplomaat, schijnbaar niet uit zijn gekunstelde plooi te krijgen,
hooglopende ruzie kreeg in een lift van het State Department met de
staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Walter S. Robertson.

66.
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28 mei 1958
Logeerde bij grootmoeder Poslavsky in Zeist. Zij benadrukte opnieuw, dat ‘de hele
familie’ het verschrikkelijk vond, dat ik vriendschap voor Sukarno voelde. Later
bezocht ik mijn oom en tante Mennega, waar ook mijn ooms broer aanwezig was,
notaris te Driebergen-Doorn. Deze viel mij in de scherpste bewoordingen aan en
noemde me zelfs ‘een verrader’. Ik vroeg hem of hij zijn informatie over Indonesië
en Sukarno op zijn Rotary-lunches had vergaard. Hij wond zich nog meer op. Ook
zijn anders lieftallige vrouw ontpopte zich ditmaal als een kemphaan.
Na de opstand van de 30.000 (Franse) ‘colons’ in Algerije, en de insurrectie van
generaal Jaques Massu, was in Parijs een politiek pandemonium ontstaan. Vanuit
Colombey-les-Deux-Eglises, 200 kilometer ten zuidoosten van Parijs, had generaal
Charles de Gaulle een sobere verklaring uitgegeven: ‘Twaalf jaar lang heeft Frankrijk
nu een rampzalige koers gevaren en geprobeerd vat te krijgen op problemen, die te
moeilijk waren voor een regime, dat is gestoeld op politieke partijen... Heden,
geconfronteerd met moeilijkheden, die het land dreigen te overspoelen, meen ik
bekend te moeten maken, dat ik gereed ben de leiding van de Republiek weer op me
te nemen.’ Massu was de held van 20.000 rode baretten in Noord-Afrika. Pierre
Pflimlin was intussen de 25ste premier van het naoorlogse Frankrijk geworden.
Jacques Soustelle ontkende in Algiers, dat hij een staatsgreep voorbereidde. Zowel
in Algerije als in de straten van Parijs klonken steeds luider de kreet ‘Vive de Gaulle!’
In de trein naar Den Haag sprak ik met een matroos, een Indische jogen. ‘Toen ik
je zag, dacht ik wat een soepele man is dat. Ik heb nog nooit een “belanda” als jij
ontmoet.’
Postte een brief aan dr. Willem Drees en vroeg om een gesprek.
Om 12:30 lunchten Emile van Konijnenburg, Theo Droogh, mr. G.B.J. Hiltermann
en ik zelf in Hotel de Wittebrug. Hiltermann had aanvankelijk gezegd, dat hij zulke
gesprekken ‘tijdverlies’ vond, maar hij was gekomen met twee tackles aan een lange
lijn. Ook droeg hij een draagbare radio mee om het laatste nieuws over De Gaulle
te kunnen beluisteren. Ik moest eerst met de gérant in rok van de eetzaal
onderhandelen om de beide honden naar binnen te kunnen loodsen. Aangezien de
tafellakens wegens de deftigheid tot de grond reikten konden de dieren onder de tafel
worden weggemoffeld. Af en toe klonk er echter tijdens de maaltijd een gejank
wanneer één der gasten een voet verzette, of op een staart trapte.
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Hiltermann opende het gesprek met de onaangename vraag, waarom we eigenlijk
bij elkaar waren aan een lunch die ik had geregeld. Ik kon hem lastig antwoorden,
dat ik hoopte dat hij wanneer hij over meer inside information ten aanzien van de
groep-Rijkens zou beschikken minder onzin zou schrijven. Aangezien Konijnenburg
ook niet in ging op deze opening, legde ik uit, dat ik Emile van Konijnenburg als
een moedig konijn beschouwde tussen legers van (beun-)hazen. Theo Droogh deed
een duit in het zakje met te zeggen, dat ze me eigenlijk niet nodig hadden gehad:
‘Want ik had deze lunch ook zelf kunnen arrangeren.’ Ik had geleerd om me over
boersheid in het Haagse niet meer te verbazen. ‘Je begrijpt wel, hoop ik, Oltmans,
dat wanneer je nog eens je nek breekt, zoals je die over Nieuw-Guinea hebt gebroken,
dat je hier niet meer behoeft te komen. Dan kan je in de V.S. blijven, want je leeft
veel te weinig Nederlands bewust.’ Mijn klomp brak. Ik vroeg Hiltermann zich nader
te verklaren. ‘Ik bedoel, je voelt je te weinig Nederlander.’ Wie deel I en II van de
memoires heeft gelezen moet er toch van op de hoogte zijn, dat ik juist omdat ik me
tot in mijn kleine teen telg uit een volmaakt op Indië georiënteerde Nederlandse
familie voelde ik me tot het uiterste had ingespannen het werk van mijn voorouders
op een moderne basis voort te zetten.
Theo Droogh: ‘Ik vind het maar een gevaarlijke aangelegenheid, dat je in Amerika
lezingen gaat houden. Je zult zien, dat de Nederlandse autoriteiten bij dat
lezingenbureau van je gaan wroeten.67. Wanneer ze slim waren zou B.Z. met je gaan
lunchen.’ Later bedacht hij zich en zei: ‘Laat ze toch maar stikken op Buitenlandse
Zaken.’
Hiltermann hield een monoloog. ‘Nederland moet Nieuw-Guinea, nu Sukarno het
zo graag wil hebben, zo duur en zo slim mogelijk verkopen. Er moet ook veel meer
druk op de bondgenoten worden uitgeoefend. Zo lang Drees premier is, zal er nooit
een overdracht van de Papoea's kunnen plaats hebben. Dat zou toch ook te gek zijn,
nà alles wat er is gebeurd. Politiek rechts is meer geschikt om landen souverein te
maken. Maar ik ben nog altijd van mening, dat onder de
souvereiniteitsoverdrachtspapieren de handtekening van Tjarda van Starkenborch
Stachouwer had moeten staan. U begrijpt, heren, dat ik niet erg op “die familie” in
Djakarta ben gesteld.’ Hij was tegen châpeau-bas spelen jegens
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Sukarno. Hij viel vervolgens rechtstreeks dr. Paul Rijkens aan, ‘die zich na de oorlog
met n'importe quoi is gaan bezig houden en eigenlijk helemaal geen lef heeft’. Hij
noemde een aantal van Rijkens' activiteiten.
Konijn: ‘Weet u dat minister Luns tegen Paul Rijkens recht voor z'n raap heeft
gezegd: ‘Houd u zich nu maar bezig met margarine maken.’ Hiltermann: ‘Precies,
ze willen dat Luns zegt, wat ze zelf niet durven te zeggen.’ De hoofdredacteur van
de H.P. bevestigde, dat hij zijn pagina over Irian-Barat op 24 mei voor een belangrijk
deel had gebaseerd op het geheime rapport van de heer Peekema over deze kwestie.
‘Wat ik heb willen bereiken is die heren van de Standard Vacuum Oil Company met
hun grote bekken klem te zetten. Ze moeten zelf hun mond durven open doen. Waarom
gaan ze niet zelf op de ministers af?’ Konijn: ‘Mijnheer Van Oldenborgh van de
Ondernemersraad voor Indonesië is naar Zijlstra gegaan.’ Hiltermann: ‘Wanneer de
groep-Rijkens werkelijk iets wil bereiken zouden ze het beste een onbesproken
historicus kunnen huren. Niet professor Röling, want die heeft een emotioneel
standpunt ingenomen. Er moet een kille, niet gepassioneerde wetenschapper worden
gezocht, die wat Idenburg is begonnen in zijn rapport over de verhouding
Nederland-Indonesië verder kan gaan uitwerken en uitbouwen.’ ‘Wanneer je dat
werkelijk zou doen,’ opperde Konijn, ‘moet je er wel rekening mee houden dat
tientallen in leven zijnde figuren in hun hemd worden gezet en letterlijk belachelijk
zouden worden.’
‘Wanneer je een beroep doet op een zakenleven,’ vervolgde Hiltermann, ‘dan
kijken ze op een tientje of ze zijn helemaal niet thuis. Mijn reis naar Singapore - hij
liet Indonesië wijselijk weg, want werd niet binnen gelaten - heb ik zelf betaald. Ik
heb uiteindelijk mijn eigen winkel, de Haagse Post, juist om met niets en niemand
te maken hoeven te hebben. En nu, nà alles wat er is gebeurd, probeert het zakenleven
mij mee te krijgen.’
Tegen half drie kwam er een einde aan de bijeenkomst. Hiltermann had zonder
meer het hoogste woord gevoerd. Droogh had voorzichtig, te voorzichting een
medewerkerschap bij de H.P. aangekaart. Hiltermann vond, dat hij rustig bij De
Keizer van ‘Elseviers’ moest blijven, ‘want de H.P. is geen blad voor reportages in
de stijl van de tropenzon twinkelt tussen de bladeren.’ Ook een serie interviews was
niet bruikbaar. ‘Ik wil een kille, zakelijke Time van de H.P. maken,’ verzekerde hij
ons. Droogh was zichtbaar teleurgesteld. Bij het vertrek betaalde Konijn de rekening.
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30 mei 1958
Hiltermann wijdde prompt een hoofdartikel aan het feit, dat Djakarta aan de K.L.M.
de lijn op Indonsië had ontnomen en ook de K.L.M.-hulp voor de Garuda Indonesian
Airways verder van de hand wees. ‘Voor ons land en voor de K.L.M. onvoorziene
rampen,’ schreef hij. Ook een manier om voor een lunch te bedanken.
In 1957 reisde een parlementaire missie naar Nieuw-Guinea. Plotseling werd thans
openbaar gemaakt, dat er communistische invloeden zouden zijn gesignaleerd op
het Nederlandse gebiedsdeel. Dat betekende immers, dat er dubbel zoveel reden was
om de Papoea's voor het kwaad van het Marxisme-Leninisme te behoeden?
Henk Leffelaar, nu bij de Haagse Post, vertelde me, dat de Amerikaanse ambassade
in Den Haag druk uitoefende op de uitgever van zijn boek ‘Dixie Dixie über alles’.
De ambassade bood suggesties aan om de titel te veranderen en wilde bepaalde
passages geschrapt zien.
's Avonds zat de Indische sergeant weer in de tram, met zijn
Korea-onderscheidingen en Amerikaanse boots. Ik vroeg hem mee naar mijn kamer.
Hij woonde ook alleen en had nauwlijks vrienden. Voor een meisje wilde hij geen
verantwoordelijkheid accepteren. ‘Laatst stond ik voor een bed met een naakte vrouw,
die zich aan me wilde geven. Wat voor waarde heeft zoiets, als er absoluut niets in
de geest leeft?’ zei hij. ‘Het is maar al te gemakkelijk een vrouw te verkrachten.’ Ik
bracht hem op het onderwerp van jongens. ‘Laatst liep ik met een andere Indische
militair (hij zei: “blauwe jongen”) in het Vondelpark. Een kerel wilde me pakken.
We hebben hem met z'n beiden afgetuigd.’ Hij gaf tenslotte toe te masturberen. Hij
was levendig geïnteresseerd in het construeren van bruggen, half plastic, half beton.
‘Daar zou ik deskundige in willen worden,’ zei hij. Om 05.:30 ging hij naar huis. Er
was zonsopgang. Ik keek vanuit mijn raam hoe hij de straat uit liep. Waarom hechten
we ons toch binnen de kortste keren? Eenzaam, eenzaam leven.

31 mei 1958
Voor ik naar de V.S. terugreisde, wilde ik nog zoveel mogelijk bij Martin zijn. We
spraken veel samen, gesprekken waarvan Hofland de aantrekkingskracht niet begreep,
een contact dat ik nooit met Henk zou hebben, zelfs niet in de verste verten. ‘Niet
stoffelijke maar geestelijke dingen kwetsen het meest,’
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zei Martin. ‘De één geeft je een das, de ander een pijp,68. maar dan is er iemand,
bijvoorbeeld Omaatje (Sima Sastro Pawiro), die geeft je geen moer, maar die zegt
iets tegen je. Op een dag, dat je heel ver weg bent, en je bent die souveniertjes allang
vergeten, zal je juist aan die woorden van Omaatje denken. Dàt is wat je moreel hoog
houdt. Het gaat nooit meer van je weg. Deze woorden zijn in je hart geschreven.
Woorden kunnen helpen. Jij schrijft nu wat ik zeg op, omdat je bang bent deze
woorden te vergeten. Je wilt ze vast houden. Ze hebben morele waarde voor je. Ik
denk aan Paulus, zoals ds. Klamer heeft gezegd in zijn Pinksterpreek, de geestelijke
begeerten tellen en men behoort niet onmiddellijk aan het vlees te denken. De één
wordt bevredigd door vieze dingen, de ander door roddelen, weer een ander door
voetballen of drinken. Misschien ben je te egoïstisch met Frieda, niet met geld, maar
je brengt niet over wat je bezit.’
Hij vervolgde: ‘Voetballers gaan met voetballers om, of met jongens die graag
over vrouwen spreken, dus degenen die dezelfde liefhebberijen hebben, zoeken elkaar
op. Wat heb je aan vrienden, die maling aan elkaar hebben en elkaar niet respecteren?
God heeft de mens zó geschapen, dat je elkaar nodig hebt. God voelde wat Adam
nodig had: niet de leeuwen of de olifanten, maar iemand waar hij mee kon praten.
In onze tijd heb je zelfs meerdere mensen nodig en niet in geld en ook niet altijd in
woorden, maar in de geest. Zelfs een heiden op een onbewoond eiland heeft niet
genoeg aan de vogels. De Japanners aanbidden de zon, dat noemen Christenen dan
een afgod. En nu je relatie met Frieda! Het huwelijk is een goddelijke instelling. Het
is geen speelgoed. Wat met Frieda's ouders is gebeurd, is niet belangrijk. Zij is de
enige die telt, belangrijker dan de hele rataplan. Je huwelijk is de belangrijkste stap
die je hebt genomen. De rest is bijzaak. Je hebt haar al. Je moet thans vechten om
de kroon te overwinnen. Ga desnoods weg van New-York en op Hawaii in een
kippenhok wonen. Na het huwelijk ben je niet meer van jezelf. Je lichaam behoort
niet meer jou alléén toe, het is ook van haar. Wanneer zij zich nu beklaagt, dan ben
jij fout, anders had je die stap niet mogen nemen.’
Zijn advies was: ‘Wanneer je weer een neutrale verhouding met Frieda hebt bereikt,
nadat je weer een maandje in Kew-Gardens bent, dus wanneer er geen kwade
gedachten meer tussen jullie zijn, ga dan eerlijk en zonder omhaal met haar
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spreken. Jij bent tenslotte journalist, die leeft als een matroos. Zij moet dit kunnen
accepteren, want anders moeten jullie beiden een ander leven beginnen. Het is in
ieder geval zaak als je uit elkaar wilt gaan eerst weer lief samen te zijn. Wanneer de
spanningen zijn verminderd en alles is kalm, dan ga je werkelijk met haar spreken.’
De gedachten, die mijn vriend hier had uitgesproken waren redelijk,
doordacht en wijs. Ze waren ook gebaseerd op een diep doorleefd Geloof,
waarbij dus Christelijke man-vrouwregels werden gehanteerd. Hoe het
precies is gekomen, en waar in de Oorsprong69. een andere en afwijkende
koers in mijn ‘mindscape’ is ontstaan, weet ik niet. Maar geleidelijk aan
ben ik een mens geworden, die de algemeen geldende regels van de wereld
om mij heen, ook ten aanzien van wat anderen met hun Eros deden - wat
voor mij dus meer en iets heel anders was, dan je overgeven aan de
oorspronkelijke krachten van de natuur-niet op mezelf toepasbaar vond.
De seksuele daad, met daaraan de konsekwentie van een nieuwe mens in
de wereld zetten, is voor mij steeds meer verboden terrein geworden.
Wanneer we als kinderen onder geleide van een kapitein van de cavalerie
op de Leusderheide paard reden, waren gedeelten van de natuur vanwege
militaire schietoefeningen afgesloten met borden voorzien van een
doodskop en het woord doodsgevaar. Voor mij hield het zich begeven
binnen het operationele gebied van een vrouw, dus ook Frieda, steeds meer
de gebiedende waarschuwing van verboden terrein in.
Eén beleid zou zijn geweest, om de sprong in de duisternis er op te wagen.
De vogeltjes legden ook een ei in mei en iedereen deed het immers? Dit
zou dan moeten gebeuren aan de hand van een gepreconditioneerd
automatisme van het dierlijk instinct, verfraaid en misschien voor
sommigen verrijkt met een rotsvast Geloof in de wil en de wens van de
Heer in de hemel. Soms ook wilde men onderhorig zijn aan de illusies van
de ouders en de veronderstelde noodzaak tegemoet te komen aan de
noodzaak de genetisch code van de familie Oltmans niet abrupt te
verbreken. Een ander beleid was, en dit was het mijne, dat eventuele
seksuele versmelting met een ander mens vooraf diende te worden gegaan
door een diep beleefde synthese tussen ziel en ziel, psyche en psyche.
Psyche, niet in de zin van de hersens en hoe deze zijn geprogrammeerd
en functioneren. Ook niet het Ego; maar psyche in de zin van de ziel. De
ziel als ‘federale regering’ over lichaam en geest.
Voor mij was de biologie geen moeten, geen onvermijdelijke Wet
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van Meden en Perzen. De biologie van mensen was voor mij eerder een
suggestie. De set van Mendelliaanse genen, die we van de natuur
meekregen, maakte dan misschien overbodig, dat iedere nieuwe generatie
opnieuw het wiel moest uitvinden, maar betekende dit, dat we ons als
slaven dienden op te stellen ten opzichte van onze biologische gegevens?
Ik dacht zelf en onafhankelijk. Voor mij diende aan wat ik met mijn
biologie zou doen vooraf te gaan aan een zo intensief mogelijke periode
van groei in bewustwording. ‘Awareness’ in de zin zoals Jean Piaget deze
omschreef: denk-elementen van een lager niveau naar een zo bewust
mogelijk hoger niveau zien te brengen. De bewustwording van het Zelf
was voor mij de absolute prioriteit, de essentie van het leven. Denken, je
afvragen welke de betekenis voor mij van de ander was, spelen met ideeën
en het toetsen van eigen gevoelens en gedachten, aan die van mijn vrienden
en vriendinnen (Frieda, Inez, Micheline), daar was ik in 1958 nog volop
mee bezig. Ik zocht nog steeds naar de grens van het gebied waar ik het
produkt was van een bepaald geloofs- of cultuursysteem en op welk
moment ik in staat was informatie objectief te verwerken. Ik wilde geen
robot zijn, zoals zovelen. Ik wilde mijn gedrag, ook tegenover mijn vrouw,
aan de werkelijkheid toetsen, mijn eerlijke werkelijkheid. Ik wilde me met
maximale verantwoordelijkheid jegens haar opstellen. Ik wilde niets doen,
wat ik niet voelde, wat ik niet echt meende, of wat ik niet kon. En zeker
niet zou doen, omdat het door anderen werd voorgeschreven, of door de
goegemeente als vanzelfsprekend werd beschouwd, laat staan in de heilige
boeken werd gedecreteerd.
Dat was mijn situatie aan de vooravond, dat ik opnieuw naar Frieda zou
terugreizen en officieel ditmaal naar de V.S. zou emigreren.

2 juni 1958 (dagboek)
Dr. W. van Wijk, hoofdredacteur van Het Vaderland, deelde me mee, dat hij op 10
mei mijn drie-koloms artikel met foto over Leonard Bernstein, ‘de nieuwe Toscanini
van eigen bodem’, in de krant had meegenomen. Mijn naam mocht er natuurlijk niet
boven. Het werd gepresenteerd als ‘van een medewerker’. Hij kon voor dit in
New-York geschreven artikel onmogelijk meer dan 40 gulden betalen.
‘Ik kan uw lijn inzake Indonesië en Nieuw-Guinea in deze Haagse krant echt niet
kwijt,’ zei hij. ‘Hoe krijg je het gesprek met Indonesië weer op gang? Zou Mohammed
Hatta niet eens in West-Duitsland een auto kunnen gaan kopen en dan ontmoetingen
hebben met vooraanstaande Nederlanders?’ Hij
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was het niet eens met Hiltermanns uitlating, dat Willem Drees eerst weg zou moeten,
voor Nieuw-Guinea naar Indonesië zou kunnen worden overgeheveld.
‘Waarom schrijft u niet eens een hoofdartikel, dat de koninklijke familie
langzamerhand een eigen vliegtuig zou moeten hebben, een Convair bijvoorbeeld?
Ze kunnen dan gemakkelijker weg, en bijvoorbeeld de Expo in Brussel of Parijs
privé gaan bezoeken.’ Hij antwoordde: ‘Goed idee, bedankt voor de tip.’70.
Bracht één uur door bij ir. Hein Vos. Hij betwijfelde of de minister van Justitie,
Ivo Samkalden (P.v.d.A.), een schriftelijke vraag over mijn affaire met De Telegraaf
‘in het landsbelang’ zou accepteren. ‘Ik ben niet voldoende “nouri dans le serail”
om u te kunnen zeggen of u een pro deo advocaat voor deze zaak zou kunnen vinden.
Ik ben zelf trouwens meerdere malen voor landverrader en andere onplezierigheden
uitgemaakt. Uw enige parool zou, geloof ik moeten zijn, niet reageren Lena. U moet
een hautaine houding tegen die beschuldigingen aannemen en niet in het geweer
komen.’ Ik bracht naar voren, dat een Eerste-Kamerlid, dat bovendien directeur was
van een Sociale Verzekeringsbank er misschien zó over kon denken, maar dat zowel
Buitenlandse Zaken onder leiding van de heer Luns als De Telegraaf als spreekbuis
van Luns, mij naar den brode stonden, want dat ik van de journalistiek (en een in
madurodam aanvaardbare goede naam) ook nog moest leven. Onbewogen antwoordde
Vos: ‘Wie gelooft nu in Nederland Pasquino of Gans, die immers worden betaald
om niet geloofd te worden?’ Hij was verder van mening, dat kranten alléén dàn
journalisten in dienst zouden mogen nemen, wanneer deze bij de
journalistenvereniging waren ingeschreven, zodat zij bij overtredingen voor de
Tuchtraad zouden kunnen worden gebracht. Telegraaf-journalisten, en zeker Pasquino
en Gans, konden niet worden gegrepen, want zij waren niet aangesloten. Hij raadde
me verder aan in het komende gesprek met Willem Drees vooral ook de kwestie van
de Antillen en de journalist A. de Wit aan te snijden en me niet uitsluitend tot Sukarno
of Indonesië te bepalen.
Bij de Shell ontmoette ik de heer Leonard Huizinga, die op een, zéér bepaalde
manier zei: ‘Ik ben de Joseph Goebbels van generaal Spoor in Indië geweest.’ Het
klonk me ‘unheimisch’ in de oren.
Liftte terug naar Amsterdam met de heer Kuneman van de

70.
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K.L.M. Hij zei: ‘Je spreekt over alles precies als Van Konijnenburg. Maar je hebt
gelijk, dat de K.L.M.-lijn naar Djakarta voor ons van levensbelang is.’ Hij vergeleek
daarentegen toch ook weer Sukarno met de N.S.B.er Mussert. ‘Ja, zó collaboreerden
Roosevelt en Churchill met Joseph Stalin, toen het hun beter uitkwam.’ Het leek me
trouwens, dat de heer Kuneman bovendien voorstander was van een behoud van
Irian-Barat voor Nederland.

3 juni 1958
Mejuffrouw Boekhoudt schreef: ‘Het spijt me, dat je de indruk had uit ons
telefoongesprek, dat ik onvriendelijk was, want dat was zeker niet mijn bedoeling.
Maar door de telefoon schijn ik wel vaker een beetje raar te reageren. Tenminste, dit
verwijt hoor ik vaker! Intussen moet je heus altijd geloven, dat mijn belangstelling
voor al je doen en laten onverflauwd blijft hoor! Ik zou het erg prettig vinden als je
gerehabiliteerd wordt in de Nederlandse pers na al het gescheld van De Telegraaf.
Ik vond het vreselijk dom, dat dàt stukje in Vrij Nederland me is ontsnapt, maar juist
de rubriek “In het Vizier” sla ik wel eens over als ik wat haast heb.’
De Uitgeversmaatschappij Van Hoeve in Den Haag schreef me thans, dat men
niet meer geïnteresseerd was in de uitgave van een boekje van mij. Wanneer de
Amerikaanse ambassade druk kon uitoefenen een boekje van Henk Leffelaar te
saboteren, waarom zouden er dan geen krachten zijn in Den Haag, die mijn aan het
woord komen ook in deze sector zouden proberen te stoppen?
Intussen ontving ik eveneens een schrijven van premier Willem Drees.
‘In antwoord op uw brief van 29 mei j.l. moet ik u tot mijn leedwezen
mededelen, dat de wijze waarop u in het buitenland tegen Nederland hebt
geageerd het voor mij bezwaarlijk maakt u persoonlijk te ontvangen.
Mocht u er echter voor voelen te spreken met Mr. O.W.S. Josephus Jitta,
plv. secretaris-generaal van mijn Departement, die voor zover nodig
Indonesische kwesties voor mij behandelt, dan zou hij u kunnen ontvangen
aan bovenstaand adres op donderdag a.s. om elf uur.
Mocht u niet komen dan wilt u dat nog wel even aan hem berichten,
eventueel telefoneren.
DE MINISTER-PRESIDENT,
W. Drees’
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Wat me bij deze afwijzing het meest verwonderde was, dat de zogenaamd best
geïnformeerde man in het koninkrijk mijn handelswijze - in binnen- of buitenland bestempelde als tegen Nederland gericht. Ik vroeg me af, of Drees dit werkelijk dacht,
of dat hij me informeel met een kluitje in het riet zond.
De Indonesische P.N.I. (Partai Nasional Indonesia), dus de partij van Sukarno,
heeft voor het eerst de P.K.I. er openlijk van beschuldigd ‘een anti-Westerse campagne
te voeren in het belang van een buitenlandse mogendheid,’ dus de Sovjet-Unie.
Sliep bij Lex Behitu van het Indonesische Hoge Commissariaat.

5 juni 1958
Emile van Konijnenburg meende, dat ik een officiële brief aan de regering diende
te schrijven. ‘Je moet nu formeel protesteren tegen het besluit van de P.G. inzake De
Telegraaf. Zeg ze, dat er een keiharde zaak vóór ze op tafel ligt en dat je betreurt,
dat je op die manier niet kan worden gerehabiliteerd. Het is trouwens opgevallen,
dat De Telegraaf nà het hoofdartikel van Smedts in V.N. heeft gezwegen. Wie zwijgt
stemt toe. Tenslotte heeft de regering zelf met het journalistieke onfatsoen te kampen.
Het besluit van de P.G. werd met een dooddoener gemotiveerd. Je zegt tegen de
regering, als journalist eis ik, dat zij, die het journalistieke beroep oneer aan doen,
worden gecorrigeerd. Je zou er bij kunnen zetten, dat de regering moet zorgen, dat
De Telegraaf wordt vervolgd, dat je ook zelf de zaak tegen de muur kan zetten, maar
dit voorlopig uit fatsoen jegens de regering niet zult doen. En als Drees oprecht
geïnteresseerd zou zijn te weten te komen wat je wel of niet hebt gedaan, dan zou
hij je Telegraaf-zaak juist moeten laten dóórzetten.’
Daarop zei Van Konijnenburg iets, wat later naar de letter zou uitkomen. ‘Wanneer
de V.S. hun koers zouden willen wijzigen ten aanzien van Indonesië of Nieuw-Guinea,
dan is er maar één fatsoenlijk methode, namelijk, dat Nederland behoorlijk van te
voren wordt gewaarschuwd, zodat men tijdig een andere kaart kan gaan spelen. Den
Haag behoort in het wereldtheater niet voor een fait accompli te worden gezet.’71.
Van Gorcum Uitgevers schreef niet in een boekje van mijn hand geïnteresseerd
te zijn.

71.

In 1961 ging de regering Kennedy dus rigoureus om.
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Mr. J. Zeelenberg (P.v.d.A.), lid der Eerste Kamer, berichtte geen aanleiding te zien
een vraag over mijn zaak aan minister Samkalden te stellen, zolang zij geen antwoord
van de Procureur-generaal op het inwinnen naar informaties in de De Telegraaf zaak
had ontvangen.

6 juni 1958
Verjaardag van Sukarno. Ik had hem een brief geschreven.
Bezocht hoofdredacteur Van Wijk en vroeg een voorschot op nog te schrijven
artikelen van 75 gulden. ‘Zal Drees u ontvangen?’ vroeg hij. ‘Dat weet ik niet. Ik
ben op weg naar de heer Josephus Jitta en zal proberen te pleiten voor een persoonlijk
gesprek met de premier.’ Later belde Van Wijk rechtstreeks naar de heer Jitta en
kreeg te horen, dat Drees me onder geen beding te woord wilde staan. Ik was tè
anti-Nederlands notabene. Toen ik in de loop van de middag Van Wijk opnieuw
belde om te horen of hij me 75 gulden kon voorschieten, antwoordde hij: ‘Onder de
omstandigheden kan ik dit niet doen.’ Dat was de keurige mijnheer Van Wijk ten
voeten uit. Hij wenste me zelfs nog ‘goede reis!’
Ik verbleef vanmorgen van 10:50 tot 13:05 in het Kabinet van premier Drees met
de heer Jitta. Het was een redelijk plezierig gesprek. Hij maakte twee pagina's notities
op een blocnote. Hij noemde het mijn grootste fout in het leven, ‘dat u een diepgevoeld
gemis hebt van de betekenis van “right or wrong my country”. U bent in uw hele
optreden, mijnheer Oltmans, veel te ver gegaan,’ en daarop verloor hij zichzelf in
een litanie van bezwaren tegen Sukarno en Indonesië volgens het vaste Hollandse
betweterige patroon. ‘Begrijpt u, dat het zonder meer een dodelijke (met veel nadruk
op de “o”) vergissing is om te denken dat de Verenigde Staten Sukarno ooit carte
blanche zullen geven op Nieuw-Guinea? Als dat gebeurt, dan zou dit de wereld in
brand kunnen steken.72.
Ik ben zelf ook drie-en-een-half jaar in Indonesië geweest. Nee,’ vervolgde hij,
‘ik heb Sukarno nooit zelf ontmoet of gesproken. Maar u bent een ijdele man. U
heeft zich door Sukarno laten bedotten.’ Ik denk, dat ik een beetje medelijdend naar
de heer Jitta moet hebben gekeken, want hij corrigeerde zich enigszins: ‘Althans,
dat is mogelijk.’ Ik vond de heer Josephus Jitta best aardig, maar een typische Haagse
mijnheer, die van de Indonesiërs geen moer begreep.

72.

Toen de V.S. met de overdracht aan Sukarno akkoord gingen was er van een wereldconflict
dus geen sprake.
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De secretaris-generaal van Willem Drees zei ons gesprek als volgt te zullen
samenvatten:
1) U werd gesteund door het bedrijfsleven, en niet door Sukarno. Maar toen het
er op aan kwam trok men zich terug.
2) Welke ook uw motieven mogen zijn geweest, u hebt een zodanig tekort aan
besef van ‘right or wrong my country’, dat de premier en de regering u niet
meer officieel kunnen ontvangen.
3) U hebt hoofdredacteur dr. W. van Wijk een suggestieve voorstelling van zaken
gegeven, dat u mogelijk door de premier zou worden ontvangen.
4) Er was een vierde punt, maar dat kon ik me niet herinneren. Trouwens alle
punten waren van geen enkel belang, noch gaven zij de portée van mijn
mededelingen over Sukarno en Indonesië bij benadering weer.
Na het bezoek aan het kantoor van de premier ontmoette ik Hans Beynon van De
Volkskrant in de poffertjeskraam op het Malieveld. Toen ik Hans vertelde, wat Jitta
- ook namens Drees - had gezegd over het in brand vliegen van de wereldvrede inzake
Nieuw-Guinea, zei hij: ‘Ze zijn absoluut gek.’
Als toegift van een deprimerende dag vond ik in mijn postbus in Amsterdam een
brief van Frieda.
‘I have done a lot of thinking and looked at all the angles. I am not going to stay
with you. I want an annulment of our marriage. We can not get a divorce, since we
have never been man and wife. It is not only for that reason, that I want to be free,
but it is a major reason. I have tried and tried and also pushed myself in believing
that all would some day be fine. But it is too late now and it has gone too far. I don't
even want you anymore as a husband. Now it gives me the shivers, before it gave
you the shivers.’

9 juni 1958
Twee dagen schreef ik niet in mijn dagboek. Ik besteedde bijna al mijn tijd met
Martin. We spraken veel samen. Wanneer ik alléén was huilde ik in het verborgene.
Martin: ‘Je piekert er over, hoe je in de V.S. zonder Frieda alléén verder moet.
Niemand stond zo dicht bij mij, als mijn Vader. Ik moest ook verder nà zijn dood.
Ik voelde ook geen steun meer. En mijn Vader was mijn eigen bloed. Wanneer ik
dood ben, zal jij toch ook verder moeten? Ik moest zelfs op een gegeven moment
Indonesië en al mijn vrienden verlaten om naar Holland te gaan, wat me niets zei.
Ik kan niet anders doen dan je de weg naar God wijzen. Jij moet die weg zelf volgen
en uitvoeren. Ik
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ben maar een dienaar. Je moet ook niet naar mij kijken, maar naar God.’ Bladerend
in zijn Bijbel, Mattheus 24 (de grote verdrukking) zei Martin: ‘Je ziet toch altijd, dat
de goede mensen gauw kapot gaan. Je hebt een kreng van een onderwijzeres en een
goede instructeur loopt op een mijn’. Toen hij gedoopt werd op zijn 23ste jaar was
hij geheel ondergedompeld. ‘Maar een paar sprenkelende druppels, die jij hebt gehad
zijn ook genoeg. Waar het om gaat is: neem je het aan?’ Hij bladerde terug naar
Mattheus 21, vers 28-32, ‘gelijkenis der twee zonen’. ‘Een priester met sex-appeal.
Straks zit Wim in het vliegtuig naar New-York hierom te lachen,’ zei hij. ‘Mensen
geloven wel in Gandhi, en niet in Christus. Ze geloven liever in het kwade, dan in
een heilige man. Ik ben maar uit de “klas djonko”73. op Java, maar hoe interpreteer
jij Genade?’ Ik zat met een mond vol tanden. ‘Dat is iets ontvangen, wat je eigenlijk
niet hebt verdiend. Het is de hoogste onderscheiding van God iemand die het Geloof
niet kent, dit bij te brengen. Wanneer deze mens er dan toe komt dit uit te voeren,
heeft God je zonden vergeven.’
Martin en zijn zoontje Pim brachten me naar Schiphol. Mijn vriend sloeg ten
afscheid een arm om me heen en ik kreeg warempel een zoen. Ik holde weg.

73.

Lagere dessa-school: djonko is letterlijk, op de hurken.
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New-York
10 juni 1958 (dagboek)
Mijn 33ste verjaardag. Frieda had een briefje achter gelaten, dat ze een paar dagen
vakantie had genomen en tot woensdag weg zou blijven. Ik emigreerde vandaag
officieel naar de V.S. Mijn reactie in paniek was per eerste gelegenheid naar
Amsterdam terug te keren. Ik telefoneerde de Holland-Amerikalijn om naar boten
en plaatsen te informeren. Ik hoorde dat de '‘Maasdam’ in Hoboken lag. Ik wist dat
Martins broer John Portier op dat schip werkte. Ik bereikte hem per telefoon. Hij
kwam meteen naar me toe. Hij begon met rijststafel voor me klaar te maken. Het
was tenslotte een verjaardag.
W. Colston Leigh informeerde me, dat er 18 lezingen voor me waren gepland. En
de uitgever Alfred Knopf wilde mijn Indonesië-manuscript zien. Dat waren tenminste
bemoedigende berichten.

11 juni 1958
Tot mijn verrassing wandelde Frieda reeds vanmorgen om 10:30 het apartement
binnen. Zij zag er steengoed uit, met een sun-tan, haar blonde haar was lang, en een
rode sweater. Ze wilde de komende tijd liever alléén slapen. Ons gesprek verliep erg
rustig en aardig eigenlijk. Ze was wèl af en toe in Darien bij haar ouders geweest,
maar die relatie was nu totaal verkild. Misschien behoefden we toch niet een
annulment te vragen, ‘want,’ zei ze, ‘het is gemakkelijk om te scheiden en dat doet
iedereen al.’
John Portier kwam voor de lunch. Frieda, die altijd zéér op Martin was gesteld
geweest, gaf zijn broer spontaan een zoen. Later bracht ik John naar de stad en zagen
we een film in Radio City Music Hall. Die enthousiaste Italiaanse jongen met z'n
zaklantaarn was er weer en tippelde met evenveel animo als enkele maanden geleden.
John ging daarna naar de ‘Maasdam’. Ik begaf me naar de negerwijk Harlem en
bezocht George Branford, het fashion-model, dat ik in Amsterdam had ontmoet. Hij
wachtte voor zijn huis in 150ste Straat en 8ste Avenue op me. Zijn moeder was een
dame, die ik me helemaal kon voorstellen uit een film over koloniale plantages uit
het zuiden. We zaten uren lang te praten. Bleef er slapen en in de ochtend, George
was al vertrokken, zat ik nog een paar uur met zijn moeder in de keuken.
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13 juni 1958
Time-magazine betitelde Nieuw-Guinea als ‘an unappetizing piece of real-estate’,
waar Nederland van voorgaf ‘beschaving’ te willen brengen, maar in werkelijkheid
was het een lege slogan. Ik verwonderde me hier over en ging bij Time praten.
Normaliter was het Helga Kohl, die dergelijke onderwerpen behandelde, maar omdat
zij op reis was, nam een journaliste, Kovarsky, voor Kohl waar. Deze had het stuk
besproken met een journalist, die indertijd als militair op Nieuw-Guinea was geweest,
en uit die samenwerking was volkomen bij toeval de realiteit dichter benaderd.
Ook vanavond sliep ik bij George Branford, maar toen ik Frieda belde, vroeg zij
of ik weer thuis wilde komen.

17 juni 1958
Prettige dagen. We spraken veel samen, gingen naar het strand, dineerden bij Bernard
Person en zagen een film. Ik informeerde of ik een zomerbaantje op Idlewild Airport
zou kunnen krijgen. Ik begon gevoelens tussen ons terug te vinden, en geloofde dat
dit bij Frieda hetzelfde was. Zij herinnerde mij aan die eerste zomer samen in 1955
in Amsterdam.
Charles de Gaulle had inmiddels met 329 tegen 224 stemmen in de
Nationale Vergadering het vertrouwen gekregen om achttien jaar nà zijn
eerste aftreden opnieuw de leiding van Frankrijk op zich te nemen.
President René Coty (76) had te elfder ure een ultimatum gesteld, dat tenzij
de vergadering vóór De Gaulle zou stemmen, hij onherroepelijk zou
aftreden. Nieuwe gezichten zouden de Franse politiek gaan beheersen:
Maurice Couve de Murville (Buitenlandse Zaken), Michel Debré (Justitie)
en de intellectueel André Malraux als Minister van Staat. De werkelijke
bedreiging voor de Vierde Republiek bleef de steeds heftiger en wreder
gevoerde oorlog in Algerije. Een militair met het prestige van De Gaulle
was nodig om de 500.000 soldaten in Noord-Afrika in de hand te houden,
zeker nu een nederlaag voor Frankrijk duidelijker in zicht kwam. Er was
reeds sprake, dat nà een interventie van Mohammed V, de koning van
Marokko, De Gaulle overwoog de opstandelingenleider Mohammed Ben
Bella, die in 1956 door de Fransen uit een Marokkaans vliegtuig werd
gekidnapt, zijn vrijheid te hergeven. De Generaal was onmiddellijk na zijn
installatie naar Algerije gereisd. De parachutistencommandant, Jacques
Massu, had hem zijn trouw beloofd.
De Franse rode baretten beschouwden martelen als een legaal wapen in
de strijd tegen de Algerijnen. Henri Alleg, redacteur van
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het communistische blad Alger Républicain werd in het
ondervragingscentrum van de parachutisten in El Biar in juni-juli 1957
onder handen genomen. Hij schreef er het boek ‘The Question’ over. Het
werd een bestseller en de Franse regering verbood de verkoop. Nadat
Sartre, Mauriac, Malraux en Martin du Gard een petitie aan President Coty
hadden gezonden, werd het boek weer vrij gegeven. De verkoop
verdubbelde. Ik las Allegs verslag, dat herinneringen opriep aan sommige
van de gefingeerde nachtmerries, zoals Kafka en Koestler die beschreven.
Ik associeerde dit wrede gedrag met wat zich in Indonesië ná 1945 had
afgespeeld, waardoor mijn vriend Gerard Hueting, die de methoden van
de NEFIS niet langer kon aanzien, wat anders was gaan doen.
Een andere brandhaard lag dichtbij in het Nabije-Oosten. John Gunther
had er reeds in zijn boek ‘Inside Africa’ op gewezen, dat Nasser, ‘who
wants above all to bridge the yawning, desolate gap between rich and
poor’, bijzonder veel waarde hechtte aan het toenmalige
Aswan-Damproject, waardoor beschikbare landbouwgrond van ‘six million
to eight million acres’ zou kunnen worden uitgebreid en de rijstbouw in
de eigen behoeften zou kunnen gaan voorzien. De Amerikanen weigerden
financiële hulp, waarna Nasser zich tot de Sovjet-Unie wendde. Moskou
bouwde de vitale Dam. Prompt werd Nasser voor meeloper met het
wereld-communisme uitgemaakt, net als Bungkarno, toen hij nà een
Amerikaanse weigering materieel in Praag kocht. De Britse pers vergeleek
de Egyptische leider reeds met Hitler, terwijl Nasser zelf het als zijn
voornaamste taak beschouwde zijn land en volk werkelijk onafhankelijk
te maken en voor het eerst in de moderne geschiedenis Egyptenaren een
gevoel van eigenwaarde te hergeven. Wylton Wynn, lange tijd
correspondent van de Associated Press in Cairo, vatte voor mij de situatie,
zoals ik die in 1957 ook zelf tijdens mijn reis door het Nabije-Oosten had
ingeschat, het zuiverste samen:
‘Nasserism is not the creation of a single man but is the expression of forty
million Arabs in the Middle-East - Nasserism perhaps could be defined
in general terms as the Arabs yearning for independence and dignity... But
dignity is something which must be attained, and they are struggling to
attain it... Many things are done in the name of dignity that appear only
ridiculous and irritating to outsiders... The thing the Arabs detest most was
summed up by a character in an old play by Somerset Maugham. The
character, a British diplomat, was explaining to an Egyptian politician:
‘We are giving you freedom now, freedom to do right,
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but not freedom to do wrong.’74.
Ik las dit boek in 1959. Het gaf precies weer waar de schoen wrong in de
benadering van westerse, geïndustrialiseerde wereld vis à vis de
ontwikkelingslanden in Azië. In Afrika moest het proces van bevrijding
toen zelfs nog grotendeels op gang komen. Ik vond Wynns beschrijving
ook helemaal terug in de sfeer van het post-koloniale Den Haag, dat
topzwaar was van oud-kolonialen en liefhebbers van het ‘oude Java’, die
Indonesiërs nog altijd beschouwden door de bril van de westerse ‘tuan
belanda’ tegenover de aardige, maar kinderlijke en onder-ontwikkelde
Javaan. Politiek gezien kon je de naam Nasser vervangen door Sukarno,
en Egypte door Indonesië, en de analyse van Wylton Wynn zou in gelijke
mate op gaan.

17 juni 1958 (dagboek)
John Foster Dulles begon geluiden te laten horen, dat indien de onrust in het
Nabije-Oosten en in het bijzonder in de Libanon, niet zou luwen, dus wanneer het
Nasserisme zich niet koest zou houden, de V.S. genoodzaakt zouden zijn om militair
in te grijpen.
Bernard Person had een interview gehad met ambassadeur J.H. van Roijen. Hij
liet me de tekst lezen. Zijne excellentie had hem onder meer op de mouw gespeld,
dat Sukarno in een redevoering zou hebben gezegd, dat de Oosteuropese socialistische
landen de toekomst van de wereld voorspelden. Ik ried Person aan, de tekst van die
Sukarno-speech op te vragen vóór hij dergelijke onzin verspreidde. Ik kende Sukarno
voldoende om te weten, dat hij iets dergelijks ongenuanceerds nooit kon hebben
gezegd. Het zou immers in strijd zijn met zijn wereldbeeld, zoals hij dit tot in het
merg van zijn botten voelde.
Overste John Lie bleek thans belast met de operaties van de Indonesische Marine
tegen de opstandelingen in Sulawesi.
Wat me amuseerde was te vernemen, dat Rochmuljati, bij terugkeer in Djakarta,
was benoemd tot woordvoerster van het kabinet van de President. Daar ik haar
mening, zoals zij dat noemde, als Indonesische vrouw, kende over Bungkarno's relatie
met diens tweede vrouw Hartini, leek het me een nuttige zaak, dat zij nu Bungkarno
werkelijk zou kunnen leren kennen.75.
Mijn ouders woonden weer in Kaapstad. Dus mijn familie was gelukkig herenigd.

74.
75.

‘Nasser of Egypt’, pag. 205v.
In 1966 zou ik haar nog altijd op dezelfde post in het paleis aantreffen.
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18 juni 1958
Bernard Kalb werd door het station W.Q.X.R. geïnterviewd en hield een uitstekend
pleidooi vóór Indonesia. ‘That country needs a break,’ was zijn conclusie.
Martin schreef, dat ik Psalm 42:7-12 diende te lezen: ‘Waar trouwe vriendenhanden
niet redden, daar is God.’ Hij voegde er aan toe: ‘Heb niet alléén Frieda lief, maar
ook je vrouw. Dag en nacht zijn wij niet alléén bij jou in gedachten, maar meer, want
wij dragen jou in onze harten. Nogmaals, heb moed!’ Ook zijn vrouw schreef een
brief.
Ik werkte aan mijn boek. Frieda en ik brachten samen verscheidene dagen op het
strand in Long-Island door.

21 juni 1958
‘Dr. Willem Drees, Den Haag
Excellentie,
Ik protesteer met de meeste klem tegen uw woorden, dat ik in het buitenland tègen
Nederland zou hebben geageerd. Al mijn acties in het buitenland, en in het bijzonder
in Indonesia, zijn gericht geweest op het herwinnen van goodwill voor Nederland.
Ik geloof - mede gezien de uitbundige en talrijke dankbetuigingen welke ik van
Nederlanders in Indonesië heb ontvangen - dat ik er beter dan wie ook in uw regering
of onder uw bevelen staande Nederlanders in ben geslaagd Indonesië te tonen, dat
er Nederlanders zijn die volgaarne en geheel uw volkomen gefaalde beleid inzake
Indonesië, afkeuren. Ik besef echter, dat zolang u niet tot andere gedachten kan
worden gebracht - en hetzelfde geldt uiteraard voor andere verantwoordelijke personen
in het vaderland - wij niet op enige verandering kunnen hopen.
Het is voor mij een troost te weten, dat die Nederlanders, die een geheel andere
carrière dan u, dr. Drees, hadden - en die terug kunnen zien op enigszins andere
resultaten - niet wars zijn gebleken mij tijdens mijn jongste bezoek aan Nederland
met vriendschap en waardering te ontvangen. De pogingen welke het ministerie van
Buitenlandse Zaken zéér openlijk onderneemt om mij tegen iedere prijs “uit te
schakelen” getuigen van de misselijke geest in de huidige Nederlandse regering,
welke zich immers zo volgaarne vermomt achter idealen en partijleuzen. Men schijnt
te zijn vergeten, dat men niet tot een politieke partij behoeft te behoren om het
landsbelang ter harte te nemen.
Willem Oltmans.’
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25 juni 1958
Bracht de eerste drie hoofdstukken van ‘Do we fail in Indonesia’ bij de uitgever
Alfred Knopf.
Mijn lieve vriend uit Hawaii, Allan Nagai76., was in Honolulu tot priester gewijd
door bisschop James J. Sweeney. Ik kende hem sinds 1955 in Rome. ‘Thou art a
priest forever. Go live in the midst of the world without wishing its pleasures: to be
a member of each family: yet belonging to none: to share all sufferings: to penetrate
alle secrets: to heal all wounds: to go from men to God and offer Him their prayers:
to return from God to men to bring pardon and hope: to have a heart of fire for charity
and a heart of bronze for chastity: to teach and to pardon, console and bless always,
my God, what a Life! And it's yours, o Priest of Jezus Christ!’, aldus de tekst van de
bisschop.
Ik had dominee Klamer in Maastricht geschreven hoe Martin en ik van zijn preek
hadden genoten. Hij antwoordde nu: ‘Wat ben ik blij, dat u uw brief hebt geschreven.
Zelf ben ik nooit in Indonesië geweest. Toch ben ik van dat land gaan houden door
alles wat ik er over las en hoorde. Het is opvallend, dat dit verlangen om voor de
Republiek te bidden bij velen leeft. Ook bij hen, die nu naar Nederland terug moesten
komen... Wat hebt u als journalist overigens een enorm belangrijke taak in deze tijd.
Daar zit ik vaak over te denken als ik de krant lees. Daarom: veel kracht toegewenst.’
Ik vroeg me af, of het zin had een dergelijke brief aan Willem Drees toe te zenden,
want ik wist dat deze heer premier een ijzeren plaat voor zijn hoofd moest hebben
ten opzichte van Sukarno en Indonesië.

26 juni 1958
Generaal Abdul Haris Nasution maakte in Djakarta namens de regering bekend, dat
de betrekkingen met Washington steeds verder verbeterden. Admiraal Felix B. Stump,
de commandant van de Amerikaanse strijdkrachten in het gebied van de Stille-Oceaan,
zou voor een bezoek aan Indonesië worden uitgenodigd. Er bestond geen twijfel
over, dat ambassadeur Howard P. Jones schitterend werk leverde.
De rassen-tegenstelling in de V.S. als gesymboliseerd in de affaire van Little Rock,
Arkansas, bleef emotionele vloedgolven produceren. Walter Lippmann beklaagde
zich. ‘There has

76.

Ik had door de jaren heen met Allen Nagai gecorrespondeerd, maar het zou te ver hebben
gevoerd onze brieven hier ook op te nemen.
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been no progress whatsoever during the past year towards the acceptance by consent
of integration, even of the pitiably meager integration of the seven negroe children
who would be coming to school in September. Governor Faubus is still determined
to prevent their integration, and President Eisenhower is still committed to use Federal
military power if integration is resisted.’

27 juni 1958
Had een gesprek met de voormalige Hoge Commissaris van Indonesië in Den Haag,
Kwee Djee Hoo. Hij adviseerde om jegens dr. Ali Sastroamidjojo te handelen alsof
mijn neus bloedde. ‘God zij dank,’ zei hij, ‘werk ik als consul-generaal niet onder
Pak Ali, maar onder ambassadeur Mukarto in Washington. Toen ik in Den Haag was
gestationeerd is het me nimmer gelukt het establishment er van te overtuigen, dat
Sukarno's bedoelingen jegens Nederland oprecht waren. Nu proberen ze een
pro-communist van hem te maken. Wat u betreft behoeft u zich in dit opzicht geen
zorgen te maken, want indien u communist was had u niet naar de V.S. kunnen
emigreren.’ De heer Kwee Djee Hoo zei tenslotte, dat wanneer hij het voor het kiezen
had, hij het liefst in Wassenaar of in Bussum zijn oude dag zou willen doorbrengen.
Bernard Person vertelde me, dat Anton Constandse een negatieve kop boven een
artikel betreffende de Sovjet-delegatie bij de U.N.O. in een positieve kop had
gewijzigd. Ook vroeg ik aan Person of hij met zijn uitstekende contacten bij de
Nederlandse overheid niet na kon gaan of men bij mijn lezingen-bureau zou hebben
geprobeerd moeilijkheden te maken. Hij beloofde dit.77.
De New York Times publiceerde een hoofdartikel: ‘Crisis in Lebanon.’ Het stuk
illustreerde andermaal precies wat ik bedoelde als ik zei dat het Westen, inbegrepen
de pers, geen iota begreep van het Nasserisme, van de diepgevoelde emotionele en
psychologische onderstroom, die leefde in de ‘minds’ van de Arabieren. ‘Confronted
with direct and indirect aggression,’ aldus de Times, ‘by President Nasser's Soviet
backed United Arab Republic, the embattled Government of Lebanon has appealed
to the United Nations for help.’ Het onbegrip voor de ‘rice roots’ van de werkelijke
situatie in het Nabije-Oosten werd als gewoonlijk gemaskeerd door het

77.

De Nederlandse overheidsinmenging bij W. Colston Leigh had echter reeds plaats gehad,
zoals spoedig zou blijken.
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opplakken van labels als ‘agressie’ en ‘door de Sovjets gesteund.’ Het blad vervolgde:
‘The United-Nations, wich saved Nasser during the Suez-crisis, now faces another
test: this time, can it stop him?’ Wat ik in alle Amerikaanse en westerse commentaren
steeds weer miste was, dat het niet ging om Nasser, om Sukarno, dus om één man,
die slechts symboliseerde wat miljoenen Arabieren of Aziaten in wezen motiveerde
en bewoog. Het ging op de eerste plaats bij de revolutie van ‘rising expectations’ om
respect en een nieuw ontwaakt gevoel van eigenwaarde bij miljoenen en miljoenen
mensen op deze aarde, van Little Rock, Arkansas tot Cairo en Djakarta.

27 juni 1958
Bezocht de Aviation Activities Office in Jamaica om te zien of er een baantje
beschikbaar was op Idlewild. Ik zou bediende kunnen worden in een winkel, welke
snuisterijen, souvenirs, speelgoed, briefkaarten, films en dergelijke verkocht. De job
zou voor drie maanden zijn en 65 dollars per week betalen wat me 700 dollars extra
zou opleveren.
Had een gesprek met de heer Colston Leigh, president van mijn lezingen-bureau.
Hij vroeg eerst, welke mijn problemen met de Nederlandse regering waren. ‘Ik heb
een ander inzicht in het geschil met Indonesië. Nederland houdt vast aan een kolonie
in Azië, die door Sukarno wordt beschouwd als een erfstuk van de
Nederlands-Indische boedel. Hij meent er recht op te hebben. De Nederlandse regering
geeft er de voorkeur aan uit deze kolonie te worden weggeschoten. Ik zou
Nieuw-Guinea liever vreedzaam zien overgedragen. Maar waarom vraagt u me dit?’
Daarop volgde een curieus verhaal.
De heer Leigh had uit Washington bezoek gekregen van de Nederlandse
zaakgelastigde, baron Van Voorst tot Voorst. Deze had hem gevraagd hoe een
vooraanstaand bureau als het zijne een derderangs journalist als Willem Oltmans een
contract had kunnen aanbieden. Leigh had geantwoord: ‘Als u betere mensen hebt
dan Oltmans, show them to me!’
Enige weken later klopte ambassadeur Van Roijen, peetoom van prins Johan Friso,
in hoogst eigen persoon aan. Hij bracht zijn diplomatenkoffertje mee waar een film
inzat over het wel en wee der Papoea's. Multatali's dominee Wawelaar van voren af
aan!
De heer Leigh deelde Van Roijen na vertoning van de film mee, dat dit soort
‘informatie’ onbruikbaar zou zijn voor bezoekers van lezingen in Amerika.
‘Trouwens,’ aldus de heer
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Leigh tegen ambassadeur Van Roijen, ‘ik zal geen gebruik van uw diensten maken,
want wij hebben de heer Oltmans al gecontracteerd.’ En tegen mij: ‘Wij wisten niet
hoe belangrijk jij blijkbaar was, dus wij hebben je tournee de komende winter
verdubbeld.’
Van Roijen bemoeide zich in 1958 dus openlijk en wederrechtelijk met
mijn arbeid als journalist in de V.S. omdat ik een andere mening uitdroeg
dan hij en zijn broodheer Luns. Hij probeerde mij te benadelen en trad de
meest elementaire grondbeginselen van vrije meningsuiting en vrijheid
van pers met voeten. Weliswaar werkten zijn demarches via Van Voorst
en nu ook hem zelf als een boemerang, omdat ik dankzij de houding van
de Amerikaan W. Colston Leigh nu twee maal zoveel lezingen zou gaan
geven.
Ik zond Van Roijen onmiddellijk een ‘bedankbrief’ en hoopte dat hij ook
in de toekomst mijn belangen aldus zou ‘behartigen’, maar tezelfdertijd
wees ik hem er dus reeds in de zomer van 1958 op, dat de V.S. Nederland
nooit te hulp zouden komen wanneer er een conflict zou ontstaan om
Nieuw-Guinea. Op 30 juni 1958 schreef ik Van Roijen: ‘Mij is bij een
bezoek aan het kabinet van Willem Drees in Den Haag onlangs gebleken,
dat men daar abusievelijk in de mening verkeerde, dat Washington
Nederland blindelings militair te hulp zou komen, indien Indonesië militaire
acties op Nieuw-Guinea zou ontketenen.’ Bij de Sumatraanse opstand had
het leger van Sukarno immers bewezen operationeel prima te functioneren
en invasies op Sumatra en Sulawesi met succes te kunnen uitvoeren?
Waarom niet op Irian-Barat? Ik vervolgde: ‘Ik neem aan, Excellentie, dat
u, die de stemming in Washington kent en bij menige gelegenheid de pols
hebt genomen de heren in Den Haag deze nonsens niet hebt aangepraat.
Hoe men zijn buitenlandse politiek kan baseren op dergelijke fata morgana
als zou men de V.S. mee kunnen krijgen bij de verdediging van
Nieuw-Guinea, dat weet waarschijnlijk alleen Drees cum suis.’ Ik eindigde
mijn brief: ‘Het geeft me enige voldoening de moeite te hebben genomen
nogmaals een waarschuwing te hebben doen horen, dat de kans uiterst
gering is, dat de V.S. ons in een conflict om Irian-Barat te hulp zullen
komen.’ Ik informeerde tegelijkertijd mijn hoofdredacteur Mathieu Smedts
evenals Bernard Person in New-York, ook over de persoonlijke inmenging
van Van Roijen bij mijn lezingenbureau. Person zei me, in antwoord op
mijn briefje, het optreden van de ambassadeur ‘schandelijk’ te vinden.
Wanneer dertig jaar later uit dossiers en archieven blijkt, dat er
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door de heer Van Roijen in een kantlijn werd genoteerd, dat hij de naam
W. Colston Leigh niet kende, kan men slechts concluderen dat zijn
overwerkte geheugen hem in de steek liet, of, en dàt lijkt me
waarschijnlijker, dat deze ex-diplomaat, die jarenlang op het verkeerde
paard wedde, bezig was zo zorgvuldig mogelijk de scheve schaatsen, die
hij reed, uit zijn carrière weg te poetsen. Tenslotte zat Van Roijen in
Washington en zou hij de meest nauwkeurig geïnformeerde adviseur van
Drees en Luns hebben moeten zijn, waar Den Haag die dagen over
beschikte. Van Roijen speelde het spel met de brave broers rond het
Binnenhof echter zonder reserve mee.

29 juni 1958 (dagboek)
Ben mijn werk in de winkel op Idlewild begonnen. Had avonddienst van 16:00 tot
23:00. Vreemde bezigheid vogels van verschillende pluimage, de passagiers van
internationale vluchten, al die prullaria te moeten aansmeren. Charlie is mijn baas.
De collega's heten Ralph, Andy en Harold.

30 juni 1958
De Nederlandse regering, zo meldde de New York Times vanmorgen, had besloten
troepenversterkingen naar Nieuw-Guinea te zenden. Ik vroeg me af of ze gek waren
geworden. Margaret van Boetzelaer zond een annonce van haar huwelijk met de
diplomaat Adrien Mansvelt. Lydia Loudon zou 16 juli in London trouwen met John
Stewart-Clark. Ook Beatrix en Irene zouden er naar toe gaan. En Frieda's vriendin
Marlies Disse zou op 19 juli trouwen met Otto Blom, van Blom & Van der Aa, die
overigens pianist was en niet in het verzekeringswezen was gegaan. Mijn grootmoeder
Poslavsky zou aan allen namens ons telegrammen verzenden.
Gisteravond kwam een 5-jarig jongetje steeds in mijn winkel bedelen om een
autootje. Zijn naam was Andrecito. Ik had de grootste moeite het hem niet te geven.
Een Amerikaanse huurling kwam zijn aansteker vullen. ‘Ik ben op weg naar
Beyrouth,’ zei hij met trots, ‘We zullen Nasser zijn kop in slaan.’ Ik maakte een
verschrikkelijke fout bij het aanslaan van 50 centen, zodat Charlie en de anderen drie
uur bezig waren om 120 dollars terug te vinden. Men vond het praktisch, dat ik mijn
talen sprak, wat de doorslag gaf me niet te ontslaan.

3 juli 1958
We dineerden bij de Jilderda's van de Stanvac in White Plains. Vader Westerman
scheen nog altijd bezig te zijn mijn gangen
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te volgen. Hij had naar Jilderda getelefoneerd niet te begrijpen, dat hij ons ontving.
Hij had aangeboden een uiteenzetting aan Jilderda over mijn verleden te geven, dus
de vermaledijde Röell-Van Haagen-onzin was weer uit de mottenballen gehaald.
Volgens Jilderda was Van Roijen een groot diplomaat, wat ik nà diens laatste
bokkesprong bij mijn lezingenbureau tegensprak. Van Roijen zou de publiciteitsslag
in de V.S. volgens hem hebben gewonnen. Ik antwoordde: ‘Wie het laatst lacht, lacht
het best. De Nieuw-Guinea-affaire is nog niet afgelopen.’
Op de weg terug naar Kew-Gardens botsten we voor het eerst opnieuw over de
man-vrouwgeschiedenis tussen ons. Ik probeerde Frieda opnieuw te overtuigen, dat
wanneer we niet echt innig samen waren, dat deze leegte nooit door met elkaar naar
bed te gaan zou kunnen worden gecorrigeerd. We zullen over de hele linie ‘schoon’
tegenover elkaar moeten komen te staan alvorens we tot die stap over kunnen gaan.

4 juli 1958
Droomde, dat prins Bernhard door President Sukarno werd ontvangen.
Jilderda verklaarde gisteren ook, dat Emile van Konijnenburg ‘een gladde jongen
was’. Albert Plesman dacht er dus anders over.
Van mijn eerste salaris kon ik 13 dollars betalen, die ik in 1956 in Belgrado had
geleend van de heer Van der Schalk van de Nederlandse ambassade aldaar. Ook
betaalde ik een achterstallige rekening van boekhandel Allert de Lange.

5 juli 1958
Premier E. Jonckheer van de Antillen heeft de Staten ontbonden en verkiezingen
uitgeschreven voor september. De kwestie van de autonomie, dus losser van
Nederland, zou de spil zijn waar de politieke strijd om draaide.

7 juli 1958
Gisteravond kwam een Puerto-Ricaan een stuk speelgoed terug brengen, dat Charlie
hem had verkocht en dat naar zijn zeggen niet werkte. Ik antwoordde, dat hij terug
diende te komen, wanneer Charlie in de winkel was, omdat ik het hem niet had
verkocht. Een woordenwisseling ontstond en voor ik het wist sloeg hij me achter de
toonbank met zijn parapluie. Ik had een wond achter mijn oor en werd naar een
First-Aidpost gebracht, terwijl ook de politie arriveerde.
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Jef Last schreef een uitstekend artikel in Vrij Nederland: ‘Nieuwe fase in de
Nieuw-Guinea kwestie’78.. Ik schreef hem er over.

10 juli 1958
Alfred Knopf deelde me mee dat mijn manuscript duidelijk maakte, ‘that this will
not be a book we could hope to publish with enthusiasm in the belief that we could
sell enough copies to make its publication a pleasure to anyone concerned.’
J.H. Scheps schreef: ‘Als u in uw komende boek de waarheid schrijft, zult u in
Amerika niet zo'n aanhang hebben. Misschien zal zelfs blijken, dat de Amerikanen
minder kritiek kunnen verdragen, dan wij hier in Europa. Probeert u maar eens een
stuk gerechtigheid te vorderen inzake de negers. Dan hebt u in Amerika heel wat te
redderen en dan is Nederland, zonder zijn rassendiscriminatie, brandschoon vergeleken
bij die Farizeese hooghartigheid, die in bepaalde delen van Amerika heerst. Met alle
achting.’
De klanten in mijn winkel waren aardig vandaag. Een jongen uit Texas bracht me
sandwiches. Een zwarte taxichauffeur reed me zelfs nà middernacht naar huis.

14 juli 1958
De monarchie in Irak is de das om gedaan. Generaal-majoor Abdul Kareem el-Kassim
pleegde een coup in de overtuiging van wat Nasser kan kan ik ook. De kroonprins
en regent Abdul Illah, die het land reeds zestien jaar had bestuurd en de jonge Koning
Feisal (23) hoorden het vroege brouhaha voor het paleis en waren naar buiten
gekomen. Zij werden beiden vermoord, evenals de Moeder van Abdul Illah en twee
verpleegsters. De Koning, zoals alle vorsten in het Nabije Oosten, zou een
afstammeling zijn van de Profeet Mohammed. Hij werd in een tapijt gewikkeld, uit
het paleis gesmokkeld en in het geheim begraven. De moord op hèm was een
vergissing. Maar de koninklijke regent werd uit een raam gegooid en de mensenmassa
sleurde zijn stoffelijk overschot aan een touw door de straten. Ook de pro-Westerse
premier Nuri al-Said werd later in een buitenwijk gesnapt, verkleed als vrouw met
een sluier. Hij werd letterlijk aan een paal geregen om dagen lang in de gloeiende
zon te sterven en weg te rotten. De volgelingen van Kareem el-Kassim riepen: ‘We
are your soldiers, Gamal Abdel Nasser!’

78.

Artikel van 21 juni 1958.
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Intussen sprak dr. P.J. Plateel in Hollandia, gekleed in uniform met epauletten en
gepluimde steek, een plechtige vergadering van de raad van diensthoofden voor
Nieuw-Guinea toe.

15 juli 1958
Oud-president Harry Truman zei van mening te zijn, dat president Eisenhower geen
andere keuze had dan Amerikaanse mariniers naar Libanon te zenden, want de
wereldvrede was in gevaar.
Mr. Ogden Reid en de Herald Tribune schreven: ‘The West's lifeblood is
threatened.’ Het blad meende dat zelfs de Koreaanse oorlog niet zo'n verregaande
dreiging voor het westen had ingehouden als de groei van Nasserisme in het Nabije
Oosten. De dood van Koning Feisal was een zwaardere slag, dan de nationalisering
van het Suez-kanaal, want het westerse verdedigingssysteem droeg immers de naam
Pact van Bagdad? Op de beurs kelderen de westerse aandelen. Zelfs de New-York
Times merkte over de vloedgolf van het Arabische nationalisme op: ‘No means and
no policy have yet been found to stop this tide and there is only too much reason for
fear that we have by no means seen it reach its height.’ Het Westen zag wat in de
Arabische landen gebeurde als een samenzwering. ‘It seems extraordinary,’ schreef
de ‘Times’, ‘that a plot which must have taken long and careful preparation should
have come as such a stunning surprise to everybody concerned, but it did.’
Voor mij was er absoluut geen Nasseriaanse of Sovjet samenzwering aan de gang.
Ik meldde reeds meer dan twee jaren geleden in De Telegraaf vanuit Rome, dat het
Italiaanse ministerie van Buitenlandze Zaken in Cairo een storm zag opsteken (en
voorzag het artikel van een portret van Nasser) en dat ernstige repercussies zou
hebben in het hele gebied. Na elkaar werden daarop President Camille Chamoun en
Nasser naar Rome uitgenodigd. Ik beschreef hoe Italië een bemiddelende rol probeerde
te spelen bij te verwachten historische ontwikkelingen.
In september 1956, nà zelf een reis door het Nabije Oosten te hebben
gemaakt, schreef ik van uit Beyrouth in het Algemeen Handelsblad:
Anti-Westelijke stemming bij de Arabische massa.’ In De Telegraaf79.,
schreef ik tezelfder tijd: ‘Nabije Oosten staat nu geheel achter Nasser.’
Beide artikelen voorspelden een in

79.
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elkaar klappen van het befaamde Bagdad-Pact en een verder verlies van
het westerse prestige in dit cruciale strategische gebied. Twee jaar later
deden Washington, London en Parijs het vóór komen of van de ene op de
andere dag door Nasser een lont in een kruitvat was gestoken. In
werkelijkheid had slechts het evolutionaire proces van Afro-Aziatische
bewustwording, misschien in die regio door Nasser belichaamd en door
hem als politieke leider in passende woorden vervat, een climax bereikt.
De historische groei van de Arab ‘mind’ had het optreden van Nasser in
Egypte of van Kareem el-Kassim in Irak onvermijdelijk gemaakt. Er was
niet van een complot sprake: de invloeden, die vanuit de wereld en de
‘revolution of rising expectations’ op hen af kwamen, hadden Arabieren
voor een wijziging in hun psychische leefklimaat meer dan rijp gemaakt.
Desalniettemin spraken alle westerse krantecommentaren, ook van Joseph
Alsop en van Roscoe Drummond, over ‘de boosdoener Nasser’, die ‘voor
persoonlijk gewin’ roet in het eten had gegooid. Wat me die dagen het
meest verbaasde, dat het westen niet in staat bleek de feiten onder ogen
te zien en de opkomst van het Arabische nationalisme in verband te brengen
met het eigen westerse gedrag ten opzichte van het Arabische zelfrespect.
Terwijl dus het Nabije Oosten op de drempel van de chaos stond, lunchte
president Eisenhower op het Witte Huis met madame Chiang Kai-shek
van Formosa. Ook de gecombineerde chefs van staven waren aanwezig.
Tien jaar nà de wijziging van de statusquo, het aan de macht komen van
Mao Tse-tung en de vlucht van Chiang naar Formosa, weigerden de
Amerikanen koppig zich bij de loop der geschiedenis neer te leggen en
spraken iedere keer hun veto uit in de U.N.O. om vooral Peking toch maar
buiten de deur te houden.

16 juli 1958
De V.S. zetten inderdaad gisteren met een vloot van zeventig schepen van de Zesde
vloot 9.000 Mariniers en parachutisten in Libanon aan land. Er werden 420
oorlogsvliegtuigen ingezet. Ook Engeland zond 2.000 parachutisten en aanvullende
vliegtuigen. Het krampachtige machtsvertoon van, wat Mao noemde, ‘de papieren
tijger in Washington’ moest een onbegrepen fantoom bestrijden, namelijk de
psychische bewustwording van miljoenen Arabieren, voor wie de tijd voorbij was,
dat Roosevelt, Stalin en Churchill in Yalta, lijnen op de kaart van het Nabije Oosten
trokken, waarbij het lot van de Arabische wereld zonder enige consultatie werd
beslecht.
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Terwijl in de hele wereld de Amerikaanse landingen in Beyrouth met diepe
reserve en meestal met hartgrondige afkeuring werden ontvangen,
verklaarde minister J.M.A.H. Luns vandaag vrolijk in de jaarlijkse zitting
van de Economische en Sociale Raad van de U.N.O. in Genève, dat hij
met voldoening had kennis genomen van de Amerikaanse landingen. ‘Deze
militaire ingreep kwam niet al te vroeg,’ aldus de bewindsman, ‘zelfs niet
te elfder ure, want de klok wijst minstens al kwart over twaalf aan.’ Hij
uitte verder zijn bevrediging over het einde van de westerse passiviteit in
dat deel van de wereld.
Er was blijkbaar niemand in Den Haag die de ruggegraat bezat en de lust
had mijnheer Luns omtrent deze doorzichtige kletspraat op de vingers te
tikken. De minister moet er misschien van zijn uit gegaan, dat indien hij
Dulles publiekelijk zou steunen, hij op Amerikaanse bijval in zijn gevecht
om Nieuw-Guinea zou kunnen rekenen.
Ik werkte die weken 's avonds in de winkel op Idlewild Airport en kon
overdag de zittingen van de Veiligheidsraad inzake de Amerikaanse
interventie in de Libanon op de voet volgen. Henry Cabot Lodge (V.S.)
en Sir Pierson Dixon (Engeland) manifesteerden zich als verdedigers van
de status quo en bleken absoluut niets te hebben begrepen van wat er in
de Arabische wereld werkelijk speelde. De Sovjet-afgevaardigde, Arkady
A. Sobolev, kreeg door de onvergeeflijke blunder van het westen op een
zilveren presenteerblad de gelegenheid zich op te werpen als
superpower-beschermheer van het Nasserisme. Abdel Gamal Nasser zelf
vloog in het geheim naar Moskou, om te onderzoeken tot op welke hoogte
hij op steun, vooral militair, van de Sovjets zou kunnen rekenen.
Ambassadeur Lodge verklaarde in euforie in de Veiligheidsraad, dat de
Amerikanen militair hadden ingegrepen, ‘om de mensheid niet in de steek
te laten’. De Sovjets spraken natuurlijk van ‘agressie,’ maar ik betwijfelde
tot op welke hoogte het Kremlin beter had begrepen wat de harten van
Arabieren die dagen beroerde dan Washington en het Witte Huis. Voor
de U.S.S.R. was het uiteraard een noodzaak om iedere westerse politieke
blunder ten eigen bate aan te wenden.
Alhoewel geleidelijk aan meer stemmen, ook in de Amerikaanse pers
opgingen, dat Eisenhower en Dulles een kolossale misstap hadden gedaan,
was het de weloverwogen stem van Walter Lippmann, die vrijwel meteen
constateerde: ‘My own view is, that the agonizing dilemma in which the
President found him self is due to a fundamental error, which many have
pointed out, in the conception and the design of our Middle-Eastern policy.
The error is in believing, that the way to stabilize the Middle-East is to
align as
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many Middle-Eastern countries as can be persuaded to join in a military
alliance against the Soviet-Union... The policies, based on this
misconception, have blown up and are in ruin. They were based on theories
which are contrary to the facts of life, and they were certain to fail.’
Ook Lippmann benadrukte, dat een militaire quarantaine van Nasser en
Nasserism een dood spoor vormden. Zelf had ik een ander overwegend
bezwaar, tegen wat ik van westerse (dus onze) zijde in de wereld zag
gebeuren: wat Lippmann omschreef als de ‘facts of life’ leek mij niet de
kern van de ‘feiten’ te raken. Wat in Algerije, Egypte of Irak in 1958
speelde, en wat de ‘minds’ van die volken werkelijk beroerde werd op 18
juli andermaal door Nasser in een rede in Damascus exact verwoord: ‘Our
battle is the same, because we are one people, because we are one nation.
We are with you. We are with you because we joined the same battle and
because we believe in the principles of freedom, dignity, honor and
independence.’
In de 834ste zitting van de Veiligheidsraad, gebruikte de Sovjet-Unie voor
de 84ste maal het veto om te voorkomen, dat het westen de U.N.O. zijn
wil oplegde (als in Korea) door de Verenigde Naties direct in het Libanese
drama te betrekken. Daarmee speelde Moskou tevens in op de wensen van
de Arabieren en de ongebonden landen in het algemeen. President Sukarno
had reeds laten weten, dat zijns inziens de leiders van de Bandung-groep
van landen bijeen dienden te komen om een gezamenlijk standpunt te
bepalen. Dag in dag uit volgde ik de debatten in het V.N.-gebouw.80.

20 juli 1958 (dagboek)
Schreef een reportage over de U.N.O. debatten voor Vrij Nederland, die de
prullenmand in zou gaan. Ik zat er met mijn neus op, maar Mathieu Smedts wilde
me niet aan het woord laten. De anti-Oltmansbui was blijkbaar nog lang niet
overgedreven.
Nikita Khruschev had een topconferentie in Genève voorgesteld. James Reston
sprak met John Foster Dulles en schreef, dat diens ‘pet-theory’ over Khruschev was,
‘that he is an emotional man, narrow, self-indulgent, who acts first and thinks later,
and is inclined to get trigger-happy whenever any western forces come close to the
Soviet border.’ Dulles beschouwde Khruschev zelfs gevaarlijker dan in het verleden

80.

Helaas is het niet mogelijk in dit bestek een uitvoeriger verslag van mijn uitgebreide
notities en documentatie te geven.
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Stalin. Dulles diende nu te beslissen of hij zijn aanvankelijke stelling, dat de
Sovjet-Unie niet betrokken mocht worden bij een oplossing voor het Nabije Oosten
- terwijl dit gebied pal aan de zuidelijke grenzen van de U.S.S.R. lag - zou moeten
laten varen. De Times publiceerde er een kaart bij die aangaf, dat de Sovjet-Unie
was omsingeld met 10.000 militairen in het Nabije Oosten, 15.000 in Noord-Afrika,
350.000 in West-Europa, 20.000 in het Caraïbische gebied, 40.000 in Hawaii en
omstreken en nog eens 200.000 in het Verre Oosten.
Albert Hilverdink schreef vanuit Parijs, waar hij nu in de Rue de Rennes woonde,
dat hij werk had gevonden en danste in het ‘Casino de Paris’.
De keet binnen de koninkrijksregering over de uitzetting van de journalist A. de
Wit op Curaçao duurde voort. Minister van Justitie, S.W. van der Meer, had opnieuw
gewaarschuwd, dat ook al zouden Den Haag of gouverneur Speekenbrink hun wil
doorzetten om het uitzettingsbesluit terug te draaien, hij zich hier tegen zou verzetten.
Het was duidelijk hoe deze zaak uit de hand was gelopen, terwijl het sop nauwelijks
de kool waard was.

22 juli 1958
Henry de Montherlant droeg altijd de foto van zijn vrouw en die van zijn beste vriend
bij zich.
Bracht een bezoek aan de ‘Zionist Organization of America’, 145 East 32nd Street,
en sprak met de directrice van het lezingenbureau Claire J. Okonowitz. Ik wilde
nagaan of ik ook voor hen kon spreken. Boy Pieters (een Indische vriend van me)
was meegekomen. Claire zei verbaasd te zijn een Indonesiër en Nederlander als
vrienden te zien. Boy: ‘Je hebt ook zulke mooie blauwe ogen.’ Mevrouw Okonowitz
zou met W. Colston Leigh contact opnemen.

25 juli 1958
Over de vruchteloze gesprekken met Frieda schrijf ik niet meer. Zij eist het bewijs
van mijn mannelijkheid, waarvan ik niet voel, dat ik in dit opzicht iets te bewijzen
had. Wanneer ik haar nu in deze toestand tussen ons het gevraagde bewijs zou hebben
geleverd, wist ik, dat dit noch haar noch mij de verlossing zou brengen waar we ieder
naar verlangden.
Terwijl Prins Norodom Sihanouk van Cambodja nog onlangs in Foreign Affairs
schreef: ‘A prince and a former King must be well aware that the first concern of the
Communists is to get rid of the King and natural élite of a country they succeed
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laying their hands on,’ had hij dezer dagen de regering in Peking per brief diplomatiek
erkend.

26 juli 1958
Frieda ontving een boodschap van haar moeder, waarin andermaal alle misselijkheden
van het verleden werden opgehaald. De heer Westerman had ‘Esso’ verlaten. De
familie zou naar Dallas verhuizen, waar hij in de advocatuur zou stappen, dus een
kolfje naar zijn hand. Deze energieke heer had blijkbaar geen zin om het kalmer aan
te doen. Ik vond het een rustig idee dat die familie opkraste.
De moeder van Han André de la Porte is overleden. Ik schreef hem.
Er bevonden zich nog altijd 6.500 Nederlanders in Indonesië. In samenwerking
tussen de Stoomvaart Mij. Nederland en de firma A. van Hoboken & Co te Rotterdam
werd toch weer een zekere opleving van de handel tussen Indonesië en Nederland
geconstateerd. Koffie, thee, rubber en tabak werden opnieuw via Nederlandse relaties
verhandeld. Vooral de heer J.H. van Hoboken had zich voor deze ontwikkeling
ingespannen.

28 juli 1958
Eindelijk had ik op het vliegveld voldoende dollars verdiend om mijn cello, die in
in 1950 in New-Haven (Yale University) had beleend, terug te kopen. Ik belde de
instrumentbouwer, de heer Wrozina. Mijn cello stond nog altijd braaf op me te
wachten.
De Deense atoomgeleerde, Niels Bohr, heeft eens gezegd, dat zij, die niet
begrepen, dat misschien de belangrijkste wetenschappelijke ontdekkingen
van de twintigste eeuw de relativiteitstheorie en de quantummechanica
waren en dus ook niet erkenden dat een radicale herformulering van de
meest fundamentele aspecten van de werkelijkheid noodzakelijk was, niets
van de betekenis van de moderne natuurkunde hadden begrepen. Zo las
ik in 1958 over een andere zéér jonge tak van wetenschappelijke
bedrijvigheid, de genetica. Het was de Oostenrijkse Augustijner monnik,
Gregor Mendel, die de vorige eeuw in de tuin van zijn klooster met erwten
begon te experimenteren. Hij stelde vast, dat de ouderplanten hun
kenmerken op voorspelbare, mathematische wijze aan de afstammelingen
overdroegen. Hij kwam tot de conclusie, dat reproductieve cellen van
erwten factoren in zich droegen - die we nu ‘genen’ noemen - bestaande
uit dominerende genen en recessieve genen. Mendel bewees, dat zich
binnen de cellen van
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planten een mysterieus mechanisme bevond, op zichzelf onwaarschijnlijk
klein, maar dat desalniettemin heel precies de erfelijkheid bepaalde. In
zijn tijd was de mensheid nog niet rijp voor zijn bevindingen. Pas nà 1945
zou de genetica een snelle vlucht nemen. De werkelijke studie van DNA,
desoxyribonucleïnezuur, de substantie die in chromosomen wordt gevonden
en die de erfelijkheid bepaalt en de cellen bestuurt, is pas in de na-oorlogse
jaren grondig bestudeerd.
Met een opleiding van ‘Nijenrode’ en ‘Yale College’ was het noodzakelijk
althans een poging te ondernemen enigermate te volgen, welke
ontwikkelingen er in de wetenschap plaats vonden. Het was duidelijk, dat
men in de internationale politiek voortging, zoals het sinds mensenheugenis
was gegaan, maar één antwoord te hebben bij het oplossen van geschillen,
namelijk de bewapening opvoeren en zoals in Suez, oorlogsschepen en
parachutisten zenden. Misschien begreep ik ook nog niet de portée van de
ontdekkingen waar Niels Bohr aan refereerde, maar wat me wel steeds
bezighield was waar de oorsprong van de voortdurende ontsporingen dan
wèl kon liggen. Ik wilde er niet aan, zoals men maar al te gemakkelijk
schreef of redeneerde, dat Nasser alléén het boosaardige brein
vertegenwoordigde, dat in staat was de spanningen in de wereld op te
voeren. Wat ik tijdens mijn eigen bezoek aan het Nabije Oosten in 1957
had waargenomen, was een algemene rijpheid bij alle mensen voor een
verandering van koers, van een explosie van gevoelens van eigenwaarde
bij Arabieren. Nasser was de exponent, de spreekbuis, van een psychische
stroming. Algerijnen, Egyptenaren, Indonesiërs waren naar een moment
in hun geschiedenis gerijpt, dat zij in Ben Bella, Abdel Gamal Nasser en
Sukarno leiders vonden, die zij vertrouwden en geloofden om de wens
naar vrijheid en zelfstandigheid te verwezenlijken. In die zin interpreteerde
ik, wat ik tussen 1956 en 1958 bij mijn wereldreizen had gezien en geleerd.

29 juli 1958 (dagboek)
Lord Attlee, voormalig eerste minister, verklaarde in London vandaag, dat de Britse
politiek had gefaald bij het ontstaan en de schepping van Israel. Maar nu Israel er
eenmaal was, diende het westen pal te staan en voor haar bestaansrecht op te komen.
Attlee was de Britse Schermerhorn. Ik wilde hem ontmoeten. C.L. Sulzberger,
commentator van de New York Times observeerde dat men in Washington met twee
onontkoombare feiten rekening diende te houden, namelijk, dat erkend moest worden,
dat men de Sovjet-Unie diende te betrekken bij een oplossing voor het Nabije Oosten
en dat er op diende te wor-
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den toegezien, dat landen als Israel, Turkije en Iran speciale veiligheidsgaranties
zouden krijgen.

3 augustus 1958
Nikita Khruschev en Mao Tse-tung hadden een ontmoeting en riepen op tot een
topconferentie om ‘de westerse agressie in het Nabije Oosten te bespreken’.
Brief van Henk Hofland: (Zijn studiebeurs voor de V.S. was niet toegekend) ‘Het
negatieve resultaat was hier voor iedereen een verrassing, in het bijzonder voor me
zelf, omdat ik door de commissie van aanbeveling bovenaan de lijst was geplaatst.
Maar misschien had ik wel een tè moeilijk onderwerp van studie opgegeven en alles
tè eerlijk ingevuld. In ieder geval was het een grote teleurstelling. Ik ben er dagenlang
van gedemoraliseerd geweest... Ik heb werkelijk flink de pest in. Soms denk ik, dat
ik maar in de landbouw moet gaan, want in Nederland betekent de journalistiek steeds
harder werken aan steeds onnozeler publicaties voor steeds minder geld. Als boer
heb je tenminste nog de buitenlucht.81. Ik geloof, dat ik nu wel bij de televisie zou
kunnen komen, als ik dat beslist zou willen, maar het rampzalige Hilversumse
provincialisme schrikt mij af. Daarom is het zo belangrijk, dat ik in Amerika kom.
Ik wil de Nederlandse contacten zo graag eens radicaal afhakken, maar juist op dit
punt loopt mij alles tegen.
Op het Handelsblad is Steketee aan het bewind gekomen. Zoals je waarschijnlijk
weet heeft hij Planten er op taktische wijze met vervroegd pensioen uitgewerkt. Nu
laat hij een frisse wind waaien. Tot nu toe is het allemaal erg meegevallen. Hij schijnt
te schrappen in de artikelen van Albert Besnard. Constandse heeft een ontmoeting
voor hem gearrangeerd met enkele vooruitstrevende professoren, als bijvoorbeeld
Wertheim, die andere denkbeelden hebben over Indonesië. Hij is het ook eens, dat
de interventie van Engeland en Amerika in het Nabije Oosten, de stomste zet van
het jaar is. Wat dat betreft is hij dus wel een veelbelovend man. Aan de andere kant
gelooft hij weer, dat een journalist beneden de rang van hoofdredacteur van de wind
kan leven. En daarbij heeft hij er hoe langer hoe meer bezwaren tegen dat ‘zijn
mensen’ er op andere manier een centje bij verdienen... Verder gebeurt hier niets...
Ik wens je toe, dat je veel films en camera's in je winkel zal verkopen, dat Van Roijen
een ernstig auto-ongeluk zal
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Ik moest denken aan Henks befaamde uitspraak: ‘Mijn moeder is de dochter van een boer.’
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krijgen,82. en dat je lezingen een groot sukses worden. En denk nooit meer, dat ik
politieke of financiële argumenten zou gebruiken om wat dan ook tegen je te doen,
Dag. Henk.’83.

7 augustus 1958
Frieda wilde niet eten. Er was een expressebrief van haar ouders gekomen en voor
de zoveelste maal werd benadrukt, dat zolang zij rondliep met de naam van een
homoseksueel en oplichter van oude dames, Vader Westerman zijn dochter niet meer
wenste te zien. De familieterreur hield aan.
Professor Gerretson eindigde dezer dagen een van zijn notoire kolommen als volgt:
‘Ook wij begeren een nieuwe verstandhouding met Indonesië op de grondslag van
recht en liefde. Maar alle waarachtige liefde is gebonden aan de zedelijke wet, die
de grondslag is ook van het internationale leven. Zolang de regering van Indonesië
de geboden “Gij zult niet stelen” en “Gij zult geen vals getuigenis spreken” ten
aanzien van Nederland met voeten blijft treden, vrezen wij, dat een nieuwe start op
de grondslag van recht en liefde een vrome wens zal blijven.’

11 augustus 1958
Las een handzaam en informatief boekje over Algerije van Germaine Tillion84..
Ik heb besloten nà een zoveelste gesprek met Frieda om het vaste onderwerp tot
1 januari 1959 ook hier te laten rusten. Iedere keer wanneer ze er op wijst, dat onze
relatie niet ‘clean’ is omdat we geen sex bedrijven, voel ik me tot wanhoop gedreven,
omdat ik nooit van mijn standpunt zal afwijken, en blijkbaar te enen male te kort
schiet haar dit duidelijk te maken: sex nu zou juist iedere kans op een uiteindelijke
overwinning permanent te niet doen.
Werkte vijftien uur in mijn winkel op Idlewild vandaag, voornamelijk om uurtjes
‘over-time’ te maken. Kinderen zijn mijn liefste klantjes.
In Washington noemde Senator J. William Fulbright uit Arkansas, voorzitter van
de Commissie van Buitenlandse Zaken in de Senaat, de door Eisenhower-Dulles
gevolgde politiek in het Nabije Oosten ‘inadequate, outmoded and mis-

82.
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Hier refereerde Hofland dus aan het feit, dat Van Roijen had geprobeerd mijn lezingencontract
ongedaan te maken.
Ik schreef hem namelijk waarom hij geen brieven meer zond, nadat we van mening hadden
verschild over Sukarno en Indonesië.
Alfred Knopf, New-York (1958).
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directed’. Hij bekritiseerde ook de China-politiek van de regering ‘and its readiness
to use the spectre of Soviet communism as a cloak for the failure of our own
leaderschip’. Zo was het natuurlijk precies.

12 augustus 1958
Indiana, Pennsylvania
State Teacher's College
Was gisteren in de late middag met de trein naar Harrisburg gereisd en werd
vanmorgen met een auto afgehaald voor mijn eerste Amerikaanse lezing over ‘The
race for Asian-African friendship’. De rit door Pennsylvania was prachtig. Het college
lag op een terrein van 62 acres, had 2.100 studenten en 128 docenten. Mijn lezing
werd door ongeveer 100 personen bijgewoond. Het is vrij goed gegaan, maar nog
niet vlot genoeg. De vragen betroffen voornamelijk het Nabije Oosten. Sprak ook
bij de Indiana Evening Gazette met enkele redacteuren, ook over Indonesië en
Nieuw-Guinea. De oplage was 14.000. De lezing bracht me ongeveer 90 dollars
schoon, dus meer dan één week in de winkel.
Generaal Abdul Haris Nasution, chef-staf, had in Djakarta gewaarschuwd, dat
‘indien de diplomatie zou falen de militaire weg zal worden gevolgd, om
Nieuw-Guinea te bevrijden.’ Minister Luns vond het niet nodig, dat over deze
uitspraak in het parlement werd gedebatteerd.

14 augustus 1958
Vanmorgen had ik een lang gesprek met Sjef van den Bogaert, de Nederlandse
pers-attaché. Hij verzekerde me bij hoog en bij laag, dat de Nederlandse regering
nooit of te nimmer iets tegen mij had ondernomen. Hij klonk dermate overtuigend,
dat je hem haast zou geloven. ‘We hadden dit natuurlijk gemakkelijk kunnen doen,
indien we dit gewild zouden hebben.’ Hij echode de heer Josephus Jitta na, dat ik te
weinig ‘right or wrong my country’ had toegepast. Hij weersprak, dat dr. Van Roijen
bij Colston Leigh was geweest maar gaf aan, dat misschien andere Nederlanders
boze brieven of informatie naar W. Colston Leigh hadden gezonden, zoals de heer
Westerman. Het was natuurlijk het toppunt van verlakkerij, want de heer Colston
Leigh had uiteraard de bezoeken van de heren Van Voorst tot Voorst en Van Roijen
niet uit zijn duim gezogen. Ik besloot de heer Van de Bogaert echter mee te delen,
dat ik bereid was zijn ontkenning te accepteren en dat ik eveneens van plan was me
in mijn komende lezingen van aanvallen op
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Nederland strikt te onthouden. Hij antwoordde: ‘Nu u uw leven gaat beteren, moet
u niet denken, dat we allemaal meteen omzwaaien. Nederlanders bijten zich nu
eenmaal in een opinie vast.’

15 augustus 1958
Woonde de debatten in de U.N.O. bij. Opmerkelijk vond ik een agressieve speech
van Ahmad Shukairy, het hoofd van de Saudische delegatie naar deze
spoedvergadering.
‘What is Arab Nationalism?’ zei Skukairy. ‘Is it a new form of imperialism? Is it
an offshoot of Communism or Communist instigation? Is it, in its modern awakening
the making of the West, or Western agitation? Is it a movement filled with hate
against the West, with amour for the East, with spite against foreigners, and with
resistance to international cooperation? Not at all, Mr. President, Arab Nationalism
is nothing of this sort. It is a movement that stands on its own. Dynamic as it is, still
it is one of peace - peace based upon right and justice. Its initiative and objective, its
consciousness and creativeness spring from its own culture - its own civilization its own venerated tradition; and, in a word, from its very ancient historic existence.
Inspired by the oneness of its past, and by the oneness of its presentand future, the
Arab Nation is striving to attain liberty and unity, whichever comes first. Arab
Nationalism harbors no aggression, no aggression whatsoever. By the same token,
Arab Nationalism will not give up a span of territory of the Arab Fatherland from
the Atlantic to the Arabian Gulf, and from the Northern Extremities of the United
Arab Republic down to the southern borders of the Sudan in the heart of Africa. All
this is the one Arab Fatherland possessed by the one and only one nation - the Arab
Nation. Whether you call this great family a people or a nation, call it what you wish,
name it what you will, we are one. It is this oneness which forms the basis of our
being, of our thinking, and of our determined action.’
In de lounge voor afgevaardigden dronk ik een kop koffie. Aan een tafel naast mij
sprak Andrei Gromyko met minister van Buitenlandse Zaken Aiichiro Fujiyama van
Japan.
Verdiepte me deze dagen in ‘The New Class’ van Milovan Djilas, ‘An analysis
of the communist system’85., die in 1956 voor de publicatie door Tito's agenten werd
gearresteerd. ‘Contemporary Communism is that type of totalitarianism

85.
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which consists of three basis factors for controlling the people. The first is power:
the second, ownership: the third, ideology.’ Hij voegde hieraan toe: ‘They are
monopolized by the one and the only political party, or - according to my previous
explanation and terminology - by a new class: and, at present, by the olichargy of
that party or of that class. No totalitarian system in history, not even a contemporary
one - with the exception of Communism - has succeeded in incorporating
simultaneously all these factors for controlling the people to this degree.’
Behalve dat ik een initiatief had ontplooid met President Sukarno mee naar de
Sovjet-Unie te gaan had ik me nog weinig of niet verdiept in wat zich achter het
befaamde ijzeren gordijn, afspeelde. Ik associeerde communisme met de vorm van
dictatuur, die we tijdens de oorlog hadden gekend. Ik gaf er de voorkeur aan te doen
alsof de onvrijheid oostelijk van de Elbe niet bestond. Marxisme leek me simplistisch,
alsof het menselijk bewustzijn voort zou komen uit een samenspel van economische
krachten en modellen van produktie. Zou het mogelijk zijn een nieuwe Marxistische
mens te forceren via een straffe dictatuur en het van kindsafaan inpompen van een
ideologie, die wezenlijk geen rekening hield met basis realiteiten van de menselijke
natuur? Djilas bracht me op het stellen van de volgende vraag: wat zou er in de
Sovjet-Unie gebeuren indien er waarachtig vrije verkiezingen zouden worden
gehouden? Zouden vele communisten-om-den-brode niet reageren als een belangrijk
deel van de Nazi's nà 1945 met ‘wir Naben es nicht gewuszt!’

16 augustus 1958
Mejuffrouw Buringh Boekhoudt schreef, dat zij afscheid had genomen van de speciale
klas van het Baarns Lyceum. ‘Het was een erg feestelijke middag van een stralende
zomerdag waarvoor allerlei oud-leerlingen en oud-docenten waren komen opdagen.
Ook de prinsessen waren er allemaal en hielpen mee de zaak op te luisteren met
grappige zelfgemaakte liederen en toneelstukjes. Verder kreeg ik prachtige cadeaus,
onder andere een foto-toestel voor kleurenfotografie, waarvan ik straks in Italië hoop
te profiteren. Ik ben er mee aan het oefenen. Ik hoop maar, dat ik er iets van terecht
breng, want ik vind het nogal moeilijk... je Aunty.’
Jimmy Wilson (55), een neger, stal op 27 juli 1958 $ 1.95 van een blanke huisvrouw
in Marion, Alabama. Hij werd ter dood veroordeeld. Wanneer de gouverneur geen
gratie verleende, zou hij 5 september worden geëxecuteerd.
Ik schreef de heer Van den Bogaert om ons gesprek te bevesti-
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gen, waarin ik had meegedeeld, dat men van overheidszijde niet behoefde te vrezen,
dat ik in mijn lezingen aanvallen op Nederland zou lanceren. Ook bevestigde ik, dat
ik zijn ontkenning, dat de overheid of ambassadeur Van Roijen zich met mijn
lezingen-bureau zouden hebben bemoeid, bereid was te aanvaarden. Ook vroeg ik
hem de heer Van Roijen over te brengen, dat indien ik hem valselijk had verdacht,
ik daarvoor mijn verontschuldigingen aan bood. Tezelfder tijd echter schreef ik zowel
Mathieu Smedts, ir. Hein Vos als de heer Josephus Jitta in het bureau van Drees, dat
voor mij onomstotelijk was komen vast te staan, dat de Nederlandse overheid in de
V.S. mij op alle mogelijk manieren dwarsboomde en naar den brode stond. Ik
bevestigde aan alle drie heren dat zowel baron Van Voorst als de heer Van Roijen
zich naar New-York hadden begeven om te proberen mijn lezingencontract ongedaan
te maken86..
Pas vandaag begreep ik van Person, dat Paul Sanders (Het Parool) zich indertijd
heftig had verzet bij de United Nations Correspondents Association, tegen mijn
lidmaatschap. Ik twijfel er niet over, dat Sanders dit deed op verzoek van de
Nederlandse overheid. Person heeft toen via een eigen kanaal Mr. J.C.S. Warendorf
laten benaderen om hem aan te sporen als lid van het Parool-bestuur zijn invloed aan
te wenden, dat Sanders' actie tegen mij werd gestopt.

22 augustus 1958
Frieda en ik brachten de dag samen in de U.N.O. door. Ik had al veel dollars naar
het buitenland overgemaakt, maar kon nu ook met haar van mijn in de winkel
verdiende geld stoffen gaan kopen, die ze graag wilde hebben om haar garderobe uit
te breiden. Eigenlijk was het de allereerste keer dat ik voelde een beetje controle
over de situatie te hebben. Ze zag er lief en verzorgd uit.
De wet werd in Nederland gewijzigd, waardoor dienstplichtige militairen zonder
hun toestemming en zonder speciale machtigingswet naar de rijksdelen overzee Nieuw-Guinea, Suriname en de Antillen - konden worden uitgezonden.
Wat me voortdurend bleef bezig houden was welke opties er in mijn
beschouwingen van de dagelijkse confrontaties tussen afgevaardigden van
de hele wereld op het hoofdkwartier van de Ver-
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enigde Naties, ontbraken. Diplomaten uit alle landen bevonden zich in
New-York om elkaar te ontmoeten en verondersteld gezamenlijk naar
oplossingen voor problemen te zoeken. Was de U.N.O. een werkelijke
ontmoetingsplaats? Of herinnerde me de hal van de Veiligheidsraad meer
aan een collegezaal, waar de heren voorgekauwde lesjes oplazen en bijkans
automatisch hun stem uitbrachten, om nà van het New-Yorkse
uitgaansleven te hebben genoten, vervolgens weer naar huis te gaan. Ik
wist ook het antwoord niet, maar de vraagstelling hield me voortdurend
bezig.
Regelmatig las ik nieuwe publicaties op het gebied van de internationale
politiek, zoals ‘Power and Diplomacy’ van de voormalige minister van
Buitenlandse Zaken, Dean Acheson. Ik nam van hem over de uitspraak
die Konrad Adenauer tegenover Sir Ivon Kirkpatrick had gedaan, dat het
jammer was dat de goede god de intelligentie van mensen had beperkt,
zonder eveneens hun kafferachtigheid aan banden te leggen. Ik putte
informatie uit ‘The Reporter's Trade’ van de gebroeders Alsop. ‘The
reporter has just as much right to be indignant if he is prevented from
performing his function of transmitting information as a sewer of water
commissioner has a right to be indignant if his precious pipes are tampered
with,’ aldus de Alsops. Wanneer ik zoiets las moedigde mij dit aan de
strijd tegen de Lunsen en Van Roijens voort te zetten en mij niets aan te
trekken van de sabotage, die ik vanuit Den Haag ondervond.
George Kennan, voormalig Amerikaans ambassadeur in Moskou, schreef
‘Russia, the Atom and the West’87.. Hoofdstuk V trok vooral mijn aandacht,
omdat het een pleidooi bevatte de derde wereld buiten de
oost-westconfrontatie te houden, wat me aan Sukarno's benadering van
internationale betrekkingen deed denken. Kennan's these bevestigde de
juistheid van diens stellingen. Daarentegen een boek als ‘Protracted
Conflict’ van Robert Strausz-Hupé88., bepleitte met vehementie steun aan
de Sumatraanse rebellen ‘to deal a severe blow to prestige of Communism
in Asia’, alsof de politieke moeilijkheden in Indonesië van 1958 iets te
maken zouden hebben met, wat werd genoemd, het uitleveren door Sukarno
van Indonesië aan het communisme. Hupé gaat zelfs zover de Indonesische
President in de schoenen te schuiven, dat indien de Amerikanen door
zouden gaan met de Sumatraanse opstandelingen te steunen ‘anderen’ en daarmee werden de Sovjet-Unie en China bedoeld - gereed stonden
hem te hulp te
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komen. In de meeste Amerikaanse publikaties klonk altijd weer de
paranoïde bezetenheid van het oost-westconflict door, waar de hele wereld
nolens volens bij werd betrokken, inbegrepen Sukarno en Indonesië.
Terwijl in werkelijkheid de Indonesische leider streefde naar evenwicht
in oost-westbetrekkingen, waarbij hij er terecht vanuitging, dat ‘peaceful
co-existence’ het enige modus vivendi was voor overleven in het
atoom-tijdperk.
Zelfs Johan Fabricius kwam over het heersende onbegrip tot een uitbarsting
in zijn nieuwe boek ‘Schimmenspel’89., toen hij schreef: ‘Het lijkt wel of
niemand hier voorbereid was op zoiets als Indonesisch nationalisme... lees
de kranten: gepikeerdheid, rancune en dom conservatisme enerzijds - al
even domme, blinde vooruitstrevendheid anderzijds, die geen rekening
met de werkelijkheid houdt.’

25 augustus 1958
Lunchte met William Bast. Hij was bereid de Engelse tekst van mijn boek over
Indonesië door te nemen. Er groeit geleidelijk een band tussen ons.

26 augustus 1958
Frieda droomde, dat we met ons dochtertje van één jaar op een vliegtuig naar
Indonesië vertrokken. ‘Ze kon al een beetje waggelen,’ zei ze90.. Ze had vannacht
gehuild toen het onweerde.
Brandde een kaars in de St. Patricks kathedraal.
De Indonesische regering maakte andermaal bekend nog altijd te streven naar een
vreedzame oplossing voor het geschil over Irian-Barat. Na de V.S. zou nu ook
Engeland wapenleveranties aan Djakarta hervatten. Professor Gerbrandy stelde hier
onmiddellijk vragen over in de Kamer.
Dag Hammerskjold vertrok naar Beyrouth. Ik zag hem vanuit mijn winkel. Een
oude dame huilde zo hartstochtelijk over het vertrek van haar dochter, dat ik er
helemaal naar van werd.

28 augustus 1958
De Algerijnen zijn nu ook in Frankrijk zelf met sabotagedaden begonnen. De Gaulle
liet 3.000 Algerijnen in Parijs oppakken. Hij reisde naar Senegal, maar werd
verwelkomd door menigten, die om vrijheid en onafhankelijkheid riepen.
Intussen is er tussen Peking en Washington een bespottelijk
89.
90.

H.P. Leopolds Uitgeversmaatschappij, Den Haag (1958), pag. 125.
Frieda zou in haar tweede huwelijk vijf dochters krijgen.

Willem Oltmans, Memoires 1957-1959

211
conflict ontstaan over twee mini-eilandjes, Matsu en Quemoy. Ze zijn blijkbaar nog
altijd in handen van Chiang Kaishek.
Ik schreef aan Gerbrandy: ‘U bent één van die achter gebleven politici, die het
meeste verantwoordelijk zijn voor de débacle in Indonesië.’
Luisterde met Frieda, die zo van opera hield, naar ‘La Bohème’. De muziek maakte
me intens verdrietig. Ik verlangde sterk naar Martin en mijn relatie met hem. Hij had
al enige weken niet geschreven. Ik wilde gelukkig zijn. Las voor het slapen gaan in
Thomas à Kempis.

29 augustus 1958
Kocht ‘Reflets dans l'eau’ van Debussy en ‘Une barque sur l'océan’ van Ravel. Liet
bij ‘Saks Fifth Avenue’ een flanel aanmeten en betaalde voortdurend in dollars
achterstallige nota's in Amsterdam. Ook nam ik een abonnement op de Times of
Indonesia.
In Dean Acheson's boek, ‘Power and Diplomacy’, vond ik een citaat van Pascal,
‘that if all men knew what others say of them, there would not be four friends in the
world.’ Ik dacht aan deze uitspraak bij een briefje, dat Bernard Person me dezer
dagen schreef. ‘Als oudere collega, zou ik je er graag van willen overtuigen, dat alle
‘name dropping’ gevaarlijk is, en dikwijls onbehoorlijk is. Ik dacht er onlangs weer
aan toen je vertelde, dat Steketee in artikelen van Besnard schrapte en ik spontaan
reageerde met: ‘Dat is een vooruitgang’. Je zei daarop: ‘Dat commentaar zal ik
overbrengen.’91. Ik dacht direct: ‘Daar heb je het weer, je bent bij die man niet veilig.
Ik ontving deze week een brief van Hiltermann, die ook over jou schreef, maar het
zou niet in mijn hoofd opkomen, je zijn woorden over te brengen. De man zou me
dit terecht als een indiscretie kunnen aanrekenen. Onze relatie behoeft onder dit
gebeurde niet te lijden, maar alléén als ik de zekerheid heb dat je nu eindelijk inziet,
dat het overbrengen van persoonlijke uitlatingen met de naam van de zegsman erbij,
en zonder diens voorkennis, gevaarlijk en dikwijls ongepast is.’
Het was in 1958 een feit, en het is in 1987 nog steeds een feit, dat ik aan
de hand van algemeen geldende maatstaven uitzonderlijk

91.
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open ben, open jegens mezelf, open jegens anderen en open jegens mijn
leven. Ik denk, en ik weet, dat die openheid een belangrijk deel van mijn
leven extra belast en gecompliceerd heeft gemaakt. ‘Keep them guessing’
- waar mijn beide broers matador in zijn - is nooit mijn sterkste kant
geweest. Hier sta ik en ik kan niet anders. John Adams zei in 1818: ‘When
people talk of the freedom of writing, speaking or thinking I cannot choose
but laugh. No such thing ever existed. No such thing now exists, but I
hope it will exist. But it must be hundreds of years after you and I shall
write and speak no more.’
Ezra Pound (72) is na twaalf jaar te hebben doorgebracht in een
psychiatrische kliniek in Italië in Amerika teruggekeerd. Hij noemde zijn
vaderland, de Verenigde Staten, ‘an insane asylum’ en bracht de groet der
fascisten van Mussolini. Robert Frost, Archibald MacLeish, T.S. Eliot en
Ernest Hemmingway hadden het voor Pound opgenomen om hem in
vrijheid gesteld te krijgen. In de tweede wereldoorlog had hij namelijk
voor de Duce pro-fascistische radiouitzendingen verzorgd. Niet alléén de
Sovjets stoppen lastpakken in klinieken.

31 augustus 1958 (dagboek)
Schreef de ouders van Frieda andermaal een verzoenend briefje. ‘Ons huis is nu
helemaal klaar. We hebben het precies ingericht, zoals we het wilden hebben. Zij is
er ook blij mee. Het zou prettig zijn, indien u ons of haar zou komen bezoeken en
haar dus verrassen. Het moet u duidelijk zijn, dat ik u uitsluitend in haar belang
benader in de hoop dat gevoelens tussen u beiden en haar enigermate hersteld zouden
kunnen worden.’ We hadden nu ook wat meer meubilair en de bagage uit Amsterdam
en Rome was eindelijk gearriveerd.92.
Vandaag trouwde Han André de la Porte met Irthe baronesse van Pallandt van
Eerde.
Martin schreef: ‘Tussen de weken en dagen door hebben we veel over je gesproken
en gedacht. We hunkeren erg naar je wederkomst. Tot nog toe is er niemand voor
mij, die jouw plaats inneemt. Het leven gaat nog steeds “walgelijk” door. Ik wilde,
dat ik de kracht bezat om geregeld de pen vast te houden, zelfs die bezit ik niet.’ Ik
maakte me steeds meer bezorgd om de kennelijke sleur van het leven van mijn
vrienden. Zij hadden wèl seks. Zij hadden zelfs kinderen. Ze deden dus alles wat van
hen werd verwacht en wat leverde het hun uiteindelijk op?

92.

Voor mij was een verzoening met de ouders nog altijd één conditie voor ons eigen geluk,
vooral op lange termijn.
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3 september 1958
Den Haag erkende de nieuwe regering in Bagdad. Onmiddellijk stelde prof. Gerbrandy
vragen in de Kamer. Eigenlijk veroorzaakte de onmogelijkheid de gewijzigde realiteit
in de wereld te aanvaarden, in de geconditioneerde bovenkamer van prof. Gerbrandy,
een belangrijk deel van de vertragende en verwarrende acties in het politieke Haagse
gedoe. Gerbrandy stond bovendien allerminst alléén als psychische stoorzender. Was
er dan geen ander middel om het proces te verhaasten, dan te wachten, zoals Van
Konijnenburg het noemde, ‘tot afgedankte en onbruikbare politici werden bijgezet
in de Raad van State?’
In Algerije werd bekend gemaakt, dat dit jaar, tot 1 augustus 20.757 ‘rebellen’
werden gedood en 2.777 gevangen werd genomen.
Nick Delfos, Baarns-Lyceumvriendje en nu marine-officier, trouwde met een
meisje Blussé van Oud-Alblas.

4 september 1958
Vroeg Frieda om het boekje van prof. Herbert W. Rüssel over de eenzaamheid eens
te lezen. Zij kwam niet verder dan pagina 7.
In mijn winkel kwam een Amerikaanse vrouw binnen met een geadopteerd
Koreaans oorlogsweesje, Davie. Het was een lief kereltje. De vrouw straalde van
geluk; van binnenuit.
Albert Hilverdink berichtte me uit Parijs in een liaison verwikkeld te zijn geraakt
met de Spaanse graaf Antonio Miro-Soler. ‘Hij is een beetje tam en belooft me steeds
eeuwige trouw, wat hij van mij dus ook verwacht. Iedere keer antwoord ik hem hier
op. Aangezien je iemand meer lief kan hebben, door niet te zijn getrouwd en aangezien
de waarheid van vandaag niet die van morgen is - ben ik ten aanzien van Miro niet
zo zeker van mezelf als hij jegens mij.’ Hij zou één maand naar Portugal gaan om
te dansen.

5 september 1958
President Eisenhower was in laatste instantie natuurlijk generaal. Hij had bekend
gemaakt het Chinese Rottumeroog voor de kust van de Volksrepubliek China met
inzet van de militaire macht van de V.S. te zullen verdedigen. Waarom zette het
Jung-symposium in Zürich dergelijke Gerbrandiaanse waanzin nu niet eens op de
agenda?
Las met klimmende belangstelling ‘Russia, the Atom and the West,’ van de
voormalige Amerikaanse ambassadeur in Mos-
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kou, George F. Kennan.93. Wat opviel was, dat hoofdstuk II zich bezig hield met ‘The
Soviet Mind and World Realities’. Over de in West-Europa algemeen geldende
theorie, dat de U.S.S.R. van plan zou zijn het westen onder de voet te lopen94. schreef
hij: ‘I personally feel that this is a dangerously inaccurate view of what we are up
against. I believe many others who have known Russian Communism at first hand
would feel the same... The Soviet design has consisted primarily of a determination
to exploit every element of disunity, of confusion, of shortsightedness in our society,
with a view to causing us to eliminate ourselves as rivals to Soviet power and
influence everywhere... One of the most serious evils of this overmilitarization of
thinking in the West on the nature of the Soviet threat has been that it has confused
people badly about the question of what could be done to meet this threat.’ Tot mijn
spijt handelde het hoofdstuk meer over ideologie en gedrag, dan over ‘mind’.
Mijnheer Sudjoko Hudijonoto deed in Den Haag van zich spreken. Hij zei tegen
de pers: ‘Uit gesprekken, die ik met president Sukarno en talloze autoriteiten in
Djakarta mocht hebben, is mij duidelijk gebleken, dat wij de kwestie Nieuw-Guinea
alléén langs diplomatieke weg willen oplossen.’ Max Maramis had gesproken met
Luns. Deze had bezoek ontvangen van de Australische minister van Buitenlandse
Zaken, Richard Casey. De beide bewindslieden hadden besloten samen naar
Washington te reizen om minister John Foster Dulles over Nieuw-Guinea te gaan
spreken. De Australische socialistische leider Herbert Evatt sprak zich notabene uit
voor een overdracht van Nieuw-Guinea aan Australië en zei die mening van de
P.v.d.A. te hebben overgenomen. Evert Vermeer ontkende dat de socialisten hun
Australische partijgenoot dit standpunt zouden hebben aangepraat.
Prins Bernhard sprak een exportvergadering van de centrale werkgeversverbonden
in Den Haag toe. Hij benadrukte met klem bij zijn gehoor van enkele honderden
industriëlen en overheidsvertegenwoordigers op zijn reizen in Latijns-Amerika en
elders steeds te hebben moeten constateren, dat de goodwill die Nederland bezat
onvoldoende werd benut. Nederland was gespeend van imperialistische neigingen,
aldus P.B. en daarom ‘een ongevaarlijke economische partner’. ‘Ik heb een kritisch
geluid laten horen, omdat het mijn overtui-
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ging is, dat wij de realiteit onder ogen moeten zien. Deze realiteit eist dat wij om het
behoud van de welvaart van ons volk te garanderen aan de export de plaats geven,
welke zij verdient. Dat is: de eerste plaats.’ De man had volmaakt gelijk.

6 september 1958
William Bast maakte, nà grondige lezing van mijn manuscript, waardevolle
bemerkingen op mijn onhandige manier van schrijven en presentatie.
Ik informeerde naar de prijs van een kleine piano. De goedkoopste: 500 dollars
of 57 dollars per maand. Dat kan dus nog niet. Speelde de ‘Suite Bergamesque’ voor
Frieda. Maar deze muziek gaat volkomen aan haar voorbij. Wat is opvoeding en
milieu toch belangrijk beginnende bij de prille jeugd.
De Sovjet-Unie steunt Peking in het geschil over Matsu en Quemoy. Adlai
Stevenson drong er op aan, dat er over ‘deze uiterst gevaarlijke confrontatie’ werd
onderhandeld en geen geweld zou mogen worden overwogen.
President Sukarno en ambassadeur Jones maakten een vlucht in de eerste door de
V.S. aan Indonesië overgedragen Globemaster. Dat zijn de vliegtuigen, waarmee
Djakarta Nieuw-Guinea zou kunnen gaan bestrijken.

7 september 1958
De 68-jarige Nehru had zijn land nu meer dan tien jaar geleid. Zijn beeld van India
en de wereld waren er niet vrolijker op geworden. ‘An atmosphere is growing in
India that I find not only disturbing but suffocating. My own work has come to be
the work of some kind of robot or automation. I sense coarseness and vulgarity
growing in our public life. Idealism is fading out. We are losing our sense of mission.
What to do? I don't know. You can't draw a sword and cut off the head of this enemy.
We in the Congress Party may win elections but we are losing our soul.’
President Sukarno verklaarde in een rede, dat sedert 1955 de politieke groeperingen
in Indonesië tot de helft, namelijk tot 28 waren teruggebracht. ‘Wij zijn tot het inzicht
gekomen, dat politieke partijen maar al te dikwijls worden gebruikt, niet als middel
om de belangen van het volk en het land te dienen, maar meer om de persoonlijke
belangen van een handjevol partijgoden angstvallig te bewaken,’ aldus Bungkarno.
‘Laten we alle partijen begraven,’ had hij uitgeroepen, waarna onmiddellijk in koor
werd geroepen, dat Sukarno communist was geworden.
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Minister Luns zond mr. C.W. baron van Boetzelaer van Asperen, zaakgelastigde te
London, naar Sir Frederick Hoyer Miller op het Britse ministerie van Buitenlandse
Zaken om een protest te overhandigen tegen wapenleveranties aan Indonesië.

8 september 1958
Frieda was zéér gelukkig, dat haar broer Jan ons kwam bezoeken.
George Kennan was van mening, dat er dikwijls werd geredeneerd, dat bij het
uitblijven van economische steun aan bepaalde landen, die landen naar het
communisme zouden overlopen. Volgens hem was hier maar één passend antwoord
op: ‘Very well then, go! Our interests may suffer, but yours will suffer first.’95.
Mijn broer Theo zond me uit Zuid-Afrika een prachtige plaat van Marguerite Long
met Ravel en Fauré.
Er zijn tot dusverre sedert 1957 reeds 36.500 Nederlanders uit Indonesië
gerepatrieerd. Doodzonde.

10 september 1958
Howard K. Smith en vijf collega's bij C.B.S. schreven het boekje ‘The Ruble War’.
Ik kreeg de indruk, dat de zes journalisten hun hart wensten te luchten op een aantal
punten, waar C.B.S. ze de kans niet toe liet. Opmerkelijk was een passage uit een
gesprek van Smith met dr. Subandrio, toen deze de hulp van de V.S. vergeleek met
die van de Sovjet-Unie.
Subandrio antwoordde:
‘There is really no basis of comparison yet. The Russians have extended us a
hundred million dollar line of credit; but their aid and trade program is just only
beginning. We have received $300 million worth of economic help from the United
States over the past thirteen years, ever since our declaration of independence. And
we are supremely grateful for it.
On straight commercial dealings, the Russian service is excellent. We received
twelve ships and most of four thousand jeeps from the Russians within weeks after
we put in an order. We also have a small aid program with the Chinese. It took only
two weeks to negotiate with China for 20,000 ton of rice, and three weeks later it
was here in Jakarta.’
I then asked him how long American procedure took. He replied, ‘Frankly speaking,
rather long. It took one year of
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negotiation before we signed a 1956 agreement for surplus American agricultural
goods. This included 275,000 tons of rice. But it was another year before that started
arriving. There is such a time gap between commitment and delivery that you don't
reap all the good will benefits you could. The Russians and Chinese seem to have
their goods here before the ink is dry on the contracts.’96.
Grootmama Poslavsky bedankte voor toezending van de foto, die van Frieda en
mij in de U.N.O. was genomen.
Vrij Nederland publiceerde eindelijk de reportage, die ik in april 1957 vanuit het
Midden-Oosten had toegezonden. Natuurlijk mocht mijn naam niet meer in V.N.
vermeld worden. Mathieu Smedts ontpopte zich als een even opmerkelijke beunhaas
als de anderen.97.
Eindelijk heeft H. de Braal bij de behandeling van zijn hoger beroep voor de
rechtbank in Madjalenka een vermindering van straf gekregen tot vier jaar en negen
maanden. Het blijft een schandelijke affaire en een donkere pagina in de geschiedenis
van de Indonesische jurisprudentie. Waarom hij wèl, terwijl mensen met duizend
maal meer strafbare handelingen op hun kerfstok, vrijuit zijn gegaan?

12 september 1958
Droomde van mijn ouders. Zij kusten me allebei. Mijn moeder droeg dezelfde
wijnrode jurk waarmee ik gisteren een dame in de winkel had gecomplimenteerd.
Later drongen twee commando's van kapitein Westerling mijn ouderlijk huis ‘De
Horst’ binnen om mij te ondervragen naar mijn betrekkingen met Bungkarno.
Tenslotte was ik samen met Frieda in Djakarta. Ik denk dat je dromen moet zien, als
een situatie waarbij in het drukke centrum van Manhatten op het spitsuur alle
verkeerslichten op oranje zijn geslagen. Er ontstaat dan een oncontroleerbare, niet
meer te dirigeren wirwar van bewegingen, die geen ratio meer hebben.
Kocht van Debussy ‘The martyrdom of Saint Sebastian’.
Martin schreef: ‘Het leven op zichzelf is nagenoeg dood. Maar ik ga vaak naar
Mama en daar vind ik mijn vertroosting, zowel voor Mama als voor mij.’ Hij dacht
er over zich naar Suriname te laten uitzenden.

96.
97.

Economica Books, Smith, Keynes & Marshall Publishers (1958) pag. 26v.
Vrij Nederland, 23 aug. 1958.

Willem Oltmans, Memoires 1957-1959

218

13 september 1958
Bill Bast gaf me een kort verhaal te lezen over een jongen met een staart: ‘Show the
nice lady your tail, Daniel!’
Zag met Frieda een Robert Mitchum-film. Ik zal nooit met mijn hele hart van
Frieda kunnen houden, want 99 van de 100 belevenissen in het leven zullen we nooit
echt samen doorleven. Wanneer ik probeer me op mijn boek te concentreren, ook
naar aanleiding van Bills kritiek, gaat ze ostentatief in de keuken zitten ketting-roken.
Ik wil niet de barometer van haar stemmingen zijn. Wanneer ik bloemen voor haar
mee breng, worden die in een vaas gekwakt. Ze is eerst uitgelaten blij om één uur
later dicht te klappen. Ik dacht aan een opmerking van Bertrand Russell, die ik
vandaag las: ‘If you accept the ordinary laws of science, you have to suppose that
human life and life in general on this planet will die out in due course: it is a stage
of decay of the solar system... therefore, although it is of course a gloomy view to
suppose that life will die out - at least I suppose, we may say so, although sometimes
when I contemplate the things that people do with their lives I think it is almost a
consolation - it is not such as to render life miserable. It merely makes you turn your
attention to other things.’98.
Het lijkt wel of we zijn voorbestemd - door wie en wat? - om nooit ons leven te
kunnen leiden met hen, die we werkelijk liefhebben. Dat is ons lot. Our fate. The
question is, can it be fatal? Or is it for the good?
Zond mevrouw Röell een briefkaart.
De moeder van President Sukarno is in Blitar (Oost-Java) overleden.

18 september 1958
De Algemene Vergadering van de U.N.O. is voor de 13de maal geopend. Ik woonde
de rede van John Foster Dulles bij. Ik vroeg de Japanse minister van Buitenlandse
Zaken, Aiichiro Fujiyama, waarom Japan geen bemiddelende rol wenste te spelen
in het Nieuw-Guineaconflict. Alhoewel hij op dit moment een dergelijke rol niet
gepast zou vinden zou hij op een later tijdstip, wanneer ontwikkelingen een dergelijke
rol opportuun maakten, zijn positie herevalueren, antwoordde hij.
Charles Tambu, de hoofdredacteur van de Times of Indonesia was ook in
New-York. Hij zei me: ‘Het Indonesische leger is
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machtig nu, te machtig eigenlijk. Sukarno zelf is nà de laatste aanslag op zijn leven
bang geworden. Ik heb medelijden met hem in dit opzicht. Maar je weet, alle Javanen
zijn in de grond van de zaak lafaards.99. Ik sta overigens wèl achter Sukarno, want
wie anders zou het Indonesische volk moeten leiden? Voor Nasser heb ik minder
waardering, want die speelt met de communisten. De Sumatraanse opstand was
waanzin, ook al beschouw ik Natsir en de anderen als persoonlijke vrienden.’ Later,
toen Andrei Gromyko sprak, nam Dulles ostentatief niet de moeite zijn kopmicrofoon
op te zetten. Wanneer reïncarnatie bestaat zal hij als een kikker terug op aarde komen.
Zelfs Bernard Person vond Dulles' rede hopeloos. Ik bestudeerde het optreden van
Luns in de lounge voor afgevaardigden. Hij gesticuleerde voortdurend, en zat
onafgebroken naar iedereen en alles weg te kijken, terwijl hij tegen iemand sprak.
Person: ‘Onze delegatie herinnert me aan een middenstandswinkel in de provincie
wanneer je ze ziet binnenkomen.’
In de avond kwamen de Persons bij ons in Kew-Gardens dineren. We hadden wèl
enige botsingen over Sukarno en Indonesië, maar Frieda vond het al met al een
gezellige avond.

19 september 1958
De dag begon met een telegram van het presidentiële kabinet in Djakarta. Het was
verzonden via mijn vriend, Boek Kusumasmoro, nu diplomaat verbonden aan de
Indonesische ambassade in Mexico City.100. ‘Please accept gratitude for your
congratulations to President Sukarno on the anniversary of the Independence of the
Republic of Indonesia.’ Dit was voor het eerst in lange tijd een levensteken direct
van Sukarno. Hij had het telegram via een veilig kanaal doen toekomen.
‘Beste Wim,
Verdomd blij was ik met je twee brieven. Nà die ongelukkige
studiebeursgeschiedenis heb ik mij misschien wel voor het eerst in mijn
leven verslagen gevoeld, en behoefte gehad tegen iemand aan te leunen.
Maar dat heb ik natuurlijk niet gedaan, omdat ik niet weet wie dat zou
moeten zijn hier.’

Deze eerste alinea van Henks brief deed me voor het rode licht stoppen.
Okay: hij had om begrijpelijke redenen een depressie, maar waarom dan
niet tegen Mimi geleund? Er bestonden
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immers twee categoriëen leunen: spiritueel-leunen en sexueel-leunen. Nog
nooit had ik iemand gekend, laat staan een vriend gehad, die leunen 1 en
leunen 2 met succes had weten te combineren. En zij, die dachten er wèl
in te zijn geslaagd, waren danook nauwlijks stille wateren met diepe
gronden, maar leefden in een algehele oppervlakkigheids-operatie, die van
compromissen en concessies, kunst en vliegwerk, aan elkaar hingen. De
toonaarden, die ik uit de brieven van Martin (mijn leunpaal 1) en Henk
opving waren niet bemoedigend om de illusie aan te wakkeren, dat ik in
het combineren van 1 en 2, althans bij Frieda, zou slagen, in tegenstelling
tot de mislukte operaties bij iedereen.
(dagboek)
‘Mimi verwacht een baby. Toen ik mijn Amerikaanse studiebeurs niet
kreeg heb ik besloten, dat er niet langer kon worden gewacht... Het kind
moet in april komen. In het begin was ik er niet erg van onder de indruk,
maar mijn Moeder heeft nu al een paar truitjes gestuurd even groot als dit
blaadje papier. Dat heeft op mij een diepe indruk gemaakt. Ik ben nu
geweldig nieuwsgierig hoe het zal uitvallen. Ik geloof, dat ik met een zoon
of een dochter even blij zal zijn, al hoop ik voor het kind, dat het een zoon
is.’ Hij vervolgde, dat in de familie van zijn vrouw tweelingen
voorkwamen. Hij zou de woonboot verlaten en zijn ouders zouden een
huis kopen in Nieuwer-Amstel. Hij vervolgde: ‘Je hebt dus naar Steketee
geschreven.101. Ik geloof, dat het verloren moeite is. Na eerst enige illusies
te hebben gekoesterd krijg ik nu de ontgoocheling. Alles wat hier slecht
en amateuristisch was, heeft hij in tact gelaten en alles wat goed is, probeert
hij te hervormen. Zo probeert hij ons voortdurend te bepraten om de
Amerikaanse politiek niet al te erg af te kraken. Constandse heeft hem al
laten weten, dat als hij niet mag schrijven wat hij er zelf over denkt, hij
van de afdeling Buitenland weg wil. Hij heeft Steketee voorgesteld hem
dan maar correspondent in Brussel te maken. En voor de gelegenheid heb
ik Constandse onvoorwaardelijk trouw gezworen. Ik zou er ook voor
bedanken “Elseviers”- of “Parool”- commentaren te schrijven. Steketee
draagt Besnard een diepe bewondering toe, dat is nu wel duidelijk
geworden. Als opvolger van Parée, die met pensioen gaat, is Boer
aangewezen, als je je die nog herinnert.102. Het “Handelsblad” haalt
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zijn krachten wel uit de kringen van het amateurtoneel. De ene plankenier
is nog niet vertrokken, of de andere wordt alweer aangediend.
Maar goed, nu Constandse terug is en de commentaren schrijft, trek ik me
weer weinig van de krant aan. Vorige week heb ik voor de televisie de
ambassadeur van India geïnterviewd, en dat is uitstekend verlopen. Ik heb
nog een lange reeks plannen, die op uitvoering wachten. Voor televisie
zal ik ook de ambassadeurs van Engeland en de Sovjet-Unie interviewen.
De Amerikaan is op het laatste ogenblik bang geworden en heeft zich met
een doorzichtig smoesje teruggetrokken. Dan ben ik van plan het artikel,
dat ik indertijd in “Vrij Nederland” schreef over de persvrijheid in
Nederland, te herzien. Daarvoor heb ik jouw hulp nodig. Ik wil namelijk
zo precies mogelijk beschrijven, hoe jouw ervaringen met Delprat,
Metzemaekers etcetera gesupprimeerd zijn. Want ik geloof, dat jouw geval
het mooiste voorbeeld er van is, hoe men hier systematisch de waarheid
geweld pleegt aan te doen... De groeten aan Frieda, ook van Mimi, dag,
Henk.’
Lydia Loudon schreef ons een lief briefje.

19 september 1958
Woonde een lunch van John Foster Dulles bij met de ‘United Nations Correspondents
Association’. De bijeenkomst vond plaats in ‘Danny's Hide-a-way’. Bruce Munn
van de United Press verwelkomde de bewindsman; ‘...and we hope some day you
will help the world over the brink of war into peace.’ Dulles begon met te zeggen:
‘My advisors wrote on my pad: luncheon at Danny's, to which I looked forward,
since I like hide-a-ways these days.’ Hij vervolgde een waar geloof in de U.N.O. te
hebben. ‘I took an active part in its foundation in San-Francisco, and I have a longer
record of anticipation in these meetings, then, I think, any other delegate, since I
attended ten of the 13 General Assemblees.’103. Dulles vond het klimaat en de sfeer
in de U.N.O. sterk veranderd. De organisatie werd gevormd als een militaire
(wereld-)alliantie, want de oprichtende landen hadden in 1945 zojuist een oorlog
overleefd. ‘The causes of that great war,’ aldus de minister, ‘are still very much alive.
But memories of that terrible event became flawed. A new generation arrived. As
President Eisenhower said last week: “Munich seems already forgotten.” New
generations hear about the great wars in history classes,
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while the older people are inclined to forget that a new generation came along.’
Hij droeg een groenachtig kostuum met een beige gevlekte das en hield terwijl hij
sprak bijna steeds zijn handen in de zakken, wat een lompe indruk maakte. Zijn
vingers waren tijdens de maaltijd constant bezig. Hij verfrommelde de arme bloemen,
waarmee de tafel was gesierd, frutselde met zijn papieren servetje en scheurde het
al doende aan stukken, wanneer iemand een vraag stelde, luisterde hij maar half en
trommelde met de vingers op tafel. Bovendien, en ik zat vlak bij, knipperde hij
constant met zijn ogen achter de brilleglazen. Zijn vader was dominee, één van zijn
zoons is priester.
Ik had Dulles willen vragen, en probeerde dit herhaaldelijk maar kreeg geen kans
of hij de mogelijkheid zag voor een Amerikaanse bemiddeling in het
Nieuw-Guineadispuut.104. Paul Sanders hield me voortdurend nauwlettend in de gaten.
Person zei: ‘Die man kwam eens naar de V.S. als muziekcriticus en is hier gewoon
blijven hangen.’ Dàt was dan de expertise voor Het Parool-lezers via haar
manipulabele Amerikaanse correspondent.
De Gaulle heeft thans zonder enige vorm van proces reeds 12.000 Algerijnen in
Frankrijk laten interneren.

20 september 1958
Herhaaldelijk had ik persattaché Sjef van den Bogaert gevraagd de gebruikelijke
persontmoeting van minister Luns te mogen bijwonen. Zelfs Person informeerde me
er niet over. Uit de kranten moest ik vernemen, dat deze had plaats gehad. Minister
Subandrio had namelijk verklaard, ‘dat de heer Luns eens aansprakelijk zal worden
gesteld voor het aan het Nederlandse volk toegebrachte leed’. Subandrio reageerde
hiermee op het reeds door Luns gehouden persgesprek, ‘waarin hij uitdrukkingen
gebruikte die de Nederlandse minister onwaardig zijn.’ Subandrio: ‘Volk en regering
van Indonesië hebben vanaf 1950, toen Nederland de souvereiniteit overdroeg, een
behoorlijke mate van goede wil tegenover Nederland aan de dag gelegd, tot aan 1957,
toen de U.N.O. voor de vierde maal een resolutie over Irian-Barat verwierp...
Indonesië zal voortaan edelmoedig tegenover Nederland te zijn, hoewel in politiek
opzicht beide landen in een ernstig conflict zijn gewikkeld.’ (Besnard voorzag zijn
reportage hier van de aanteke-
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ning: ‘De term edelmoedigheid hebben wij in dergelijk verband het laatst van Hitler
gehoord!’) Eigenlijk begreep ik niet, dat Henk nog bij een krant, die dergelijke
misdadige vergelijkingen trok, wilde werken. De heer drs. Ernst van der Beugel was
die dagen staatssecretaris op Buitenlandse Zaken. Er was kennelijk geen kruid tegen
des ministers exorbitante gedrag of uitspraken gewassen.
Dr. P.J. Plateel, ‘gouverneur’ van Irian-Barat, bezocht Port-Moresby op het
Australische deel van het eiland. Hij hield daar een persconferentie en verkondigde
doodgemoedereerd, dat hij, Plateel, in verband met de Indonesische militaire dreiging,
een militair bondgenootschap met Australië zou toejuichen. Luns desavoueerde
Plateel later en zei tegen de pers, dat de ‘gouverneur’ zijn verklaring zonder overleg
met het Plein had afgelegd.

21 september 1958
Het belachelijke geschil over Matsu en Quemoy bereikte nieuwe hoogten. Peking
zond golven MIG-17 toestellen om de bevoorrading van de 100.000 man troepen uit
Formosa te frustreren. Eisenhower en Dulles hadden ‘Task Force 77’ naar het gebied
gezonden bestaande uit zeventien schepen, waaronder de drie vliegdekschepen
‘Princeton’, ‘Midway’ en ‘Lexington’. Opnieuw klonk de bezadigde stem van Walter
Lippmann, die zich afvroeg op welke juridische gronden Dulles de president er toe
had gekregen het Amerikaanse prestige op het spel te zetten voor de verdediging van
beide eilandjes. ‘Our legal position is complete nonsense,’ schreef Lippmann, ‘and
discloses an alarming confusion of minds.’ Dulles had de V.S. in grote verlegenheid
gebracht: ‘There is evidence, too, of muddled thinking as, for example, in the strange
order directing the Seventh Fleet to escort Chiang's ships to within three miles of
Quemoy. For if Quemoy belongs to Chiang, then the waters within three miles of
Quemoy belong to Chiang, and there was no legal reason why the Seventh Fleet
should stand-off at the three-mile limit.’
Martin bedankte me voor: ‘Je kerngezonde brief. Ik ben blij, dat het nu met jullie
goed gaat. Ik heb lange tijd niet over Frieda geschreven, omdat ik er voor vreesde,
dat je genoeg had van de situatie.’ Hij vroeg me Johannes 15:11-17 en Johannes
16:23-28 te lezen. Tot half twee vannacht was ik hier mee bezig.
Consul-generaal W. van Tets in San Francisco zond me eindelijk het adres van
Wicher de Marees van Swinderen in Los Angeles.

Willem Oltmans, Memoires 1957-1959

224
Bestudeerde de tekst van Premier Khruschevs ellenlange brief aan president
Eisenhower van 20 september. Hij zou zich anders hebben kunnen uitdrukken, ‘In
der Beschränkung zeigt sich der Meister’, maar met de essentie van de tekst was ik
het eens. De Amerikanen maakten zich met hun gedrag in de wereld belachelijk.
Eisenhower gaf in Newport, Rhode Island tijdens het spelevaren twee korte
verklaringen uit in reactie op Mr. K.'s brief. De president verwierp de tekst en droeg
de zaakgelastigde in Moskou op het stuk aan Khruschev te retourneren. Pascal
meende, dat de waardigheid van een mens afhing van wat die mens dacht. Ik begreep
niet dat beide leiders van supermachten zich na een dergelijk incident nog op straat
durfden te vertonen.

22 september 1958
Prins Bernhard deed, sprekend in de tuin van paleis Soestdijk, voor de Britse
commerciële televisie een opmerkelijke uitspraak. Hij was geneigd te geloven, dat
wij in deze eeuw nog goede vrienden met de Sovjet-Unie zouden worden. ‘Dat
beschouw ik niet als een onmogelijkheid,’ aldus de prins.
Abdel Gamal Nasser stond toe, dat de voorlopige regering van Algerije in Caïro
haar zetel vestigde.

23 september 1958
‘Waarde Oltmans,
Hartelijk dank voor je brief van 19 september... Denk er aan, dat de indruk van je
boek voordat men een regel heeft gelezen, is to be or not to be voor de uitgave.
...Deining komt er hier in Nederland zeker van, doch dat had Emile Zola ook. Moet
je even doorheen. E. van Konijnenburg.’
Vanmiddag heb ik de rede van Luns in de U.N.O. uitgezeten. Kathleen McLauglin
zou er uitgebreid aandacht aan besteden in de New York Times. Ik geneerde me voor
Luns' valse voorstellingen van zaken, waarvan ik dus uit de eerste hand wist, hoe er
hier opzettelijk in naam van Nederland werd gelogen.
Een Amerikaanse ‘industrieel’, Burke Hedges (46), is door dictator Fulgencio
Batista benoemd als Cubaanse ambassadeur in Rio de Janeiro. Hedges kwam naar
Cuba indertijd om te werken in textielfabrieken, die zijn vader daar bezat. Hij
ontmoette Batista op het Oriental-parkterrein, waar de paardenraces werden gehouden.
Hij was zelfs Cubaan geworden, omdat dit belastingvoordelen opleverde. Hedges
bezat een appartement in Havana, een hacienda in Pinar del Rio, een
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appartement in Manhatten en een buitenverblijf op Long Island, terwijl hij steeds
reisde in zijn privé Lockheed Lodestar. Deze maand installeerde hij zich als Cuba's
ambassadeur in de duurste suite van het Copacabana Palace Hotel.

24 september 1958
Gouverneur James E. Folsom van Alabama heeft Jim Wilson (55), die ter dood was
veroordeeld omdat hij als neger $1.95 had gestolen van een blanke dame, gratie
verleend en de straf omgezet in levenslang.
In de Afrikaanse staat Guinea werd een referendum gehouden. Men stemde onder
leiding van Sekoué Touré tegen een grondwet, die deze staat met twee miljoen
inwoners binnen de Franse gemeenschap van zeventien gebieden in Afrika zou
houden. Nog vóór alle stemmen waren geteld gooide De Gaulle Guinea uit de
gemeenschap, dit om een afschrikwekkend voorbeeld te stellen, mochten mensen in
andere Franse gebieden op hun besluit binnen de gemeenschap te blijven, terug
komen. Er werden in Guinea 636.281 stemmen tègen en 18.012 vóór een permanente
band met Frankrijk uitgebracht. In het westen staat men op de bres voor democratie
en mensenrechten, behalve wanneer mensen massaal iets anders willen, dan in het
belang van het westen zou zijn. Ik vond de houding van De Gaulle beschamend
onrechtvaardig.
Indonesië erkende de voorlopige regering van Algerije in Cairo.

25 september 1958
Richard Nixon, de vice-president, deed weer eens van zich spreken. Er was bekend
gemaakt, dat John Foster Dulles 5.000 brieven had ontvangen over de kwestie Matsu
en Quemoy. Tachtig procent er van was tègen de politiek van Dulles. Wat Nixon
had geshockeerd was niet alléén hoe gekant de publieke opinie was tegen de politiek
van de Eisenhower-Nixon regering, maar dat dit gegeven überhaupt naar buiten was
gekomen. C.L. Sulzberger, Walter Lippmann en de meeste commentatoren vielen
Nixon op zijn anti-democratische houding aan. ‘Mr. Nixon must not make such
reckless and unfounded accusations against innocent men,’ schreef Lippmann. Nixon
meende namelijk, dat journalisten niet hadden mogen informeren naar hoeveel post
tègen was. Sulzberger: ‘Curbing the bulls in the China shop.’
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29 september 1958
Dr. Ali Sastroamidjojo sprak vandaag de Algemene Vergadering toe. Zijn Engels
was niet al te best en zijn presentatie dus zwak. Henry Cabot Lodge was aanwezig
en ook Krishna Menon, maar ambassadeur Schurmann en Luns bleven ostentatief
weg. Inhoudelijk was ik het met zijn speech eens. Ik ging na afloop naar hem toe en
zei: ‘Ik moet u tot mijn schande bekennen, Pak Ali, dat ik het met uw redevoering
eens ben.’ ‘De diehards in Den Haag zullen eerst weg moeten,’ antwoordde hij.
Terwijl we stonden te praten kwam de heer Schiff van de Nederlandse delegatie zo
dicht bij staan, dat we ons gesprek maar afbraken. Schiff was duidelijk een ‘crony’
van Joseph Luns, voor welke loyaliteit hij danook ruimschoots in zijn carrière bij de
buitenlandse dienst zou worden beloond. Ik lunchte met een diplomaat van de Poolse
delegatie, A. Czarkowski.

30 september 1958
Het was ergerlijk om the zien hoe de New York Times melding maakte van de rede
van Sastroamidjojo, vergeleken bij minister Luns vorige week. Ik schreef er opnieuw
een brief over aan de hoofdredactie van de Times, niet dus om te publiceren, maar
van de ene journalist aan de andere. Ik tekende als correspondent van Vrij
Nederland.105. Ook voerde ik een gesprek met Thomas Hamilton, chef van het
Times-bureau bij de U.N.O. Het was hem niet opgevallen, maar hij was het met me
eens, dat hier van een ongelijke behandeling sprake was. Ook Bernard Person was
het met me eens. ‘Die krant is zo groot dat de linker hand niet weet wat de rechter
doet.’ Hij zelf had ruim aandacht besteed aan Sastroamidjojo zowel in het Handelsblad
als voor de Wereldomroep.
Jan Eijkelboom van V.N. schreef, dat een zéér exclusieve foto van Sukarno in
Moskou die ik had uitgeleend op de redactie was weggeraakt.

2 oktober 1958
Vanmorgen was ik er getuige van dat ambassadeur Schurmann het noodzakelijk
achtte te interveniëren in het U.N.O.-debat om de rede van Sastroamidjojo te
becritiseren en becommentariëren. Hij deed dit als een jurist, kundig, maar ontdaan
van ieder gevoel of oog voor historische banden. Het was een
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kort, klinisch verhaal, dat me tegen de borst stuitte, vooral toen Schurmann zich liet
verleiden te zeggen: ‘I am afraid, Mr. President, that our conceptions of justice and
decency are widely different from each other, and being so, I shall not prolong this
debate.’ Luns liet Schurmann duidelijk de vuile was doen. Wat een beroep: diplomaat!
En dàn te moeten dienen onder een figuur als Luns. Niemand sprak over de aanloop
tot de Nederlands-Indonesische crisis van 1957, waarin Den Haag de Indonesiërs
acht jaar lang had getreiterd over de Papoea's en geen enkele belofte, of gentleman's
agreement met Djakarta over Nieuw-Guinea was nagekomen. Over ‘decency’
gesproken!
Van de Indonesische delegatie was naast enkele attaché's slechts ambassadeur
Lambertus Palar aanwezig, toen Schurmann zijn onverwachte extra-aanval op
Indonesië lanceerde. Hij schraapte zijn moed samen en besteeg het spreekgestoelte,
volkomen onvoorbereid en in helaas hakkelend Engels. Maar hij kwam met een
repliek. Ik bewonderde de man.
De Nederlandse delegatie, inbegrepen de Surinaamse meeloper, de heer Eienaar,
toonde zich uitgelaten over de ‘overwinning’ van Schurmann.
Andrei Gromyko hield een lange, omstandige redevoering, die door Cabot Lodge
kort, bondig, punt voor punt werd weerlegd. Ik vond Gromyko bepaald niet sterk.
De Sovjets zijn kennelijk dermate het produkt van een totaal andere denkwereld en ik bedoel dit niet ideologisch - dat ze altijd weer vijf maal zoveel woorden nodig
hebben om werkelijk iets te zeggen, als wij.

3 oktober 1958
Nadat ook senator Theodore Francis Green van Rhode Island, en voorzitter van de
Senaatscommissie voor Buitenlandse Zaken de regering scherp bekritiseerde over
haar politiek in Matsu en Quemoy, begon Dulles terug te krabbelen en stelde een
reductie van de garnizoenen op die eilanden voor, wanneer China haar zware
beschietingen zou verminderen of stop zetten. Dulles noemde het nu ‘rather foolish’
dat Chiang zoveel militairen op de eilanden had gestationeerd en hij betwijfelde als
‘highly hypothetical’ of Chiang ooit van Formosa naar Peking zou kunnen terugkeren.
Het viel overigens op, dat de New York Times vandaag haar omissie inzake
Sastroamidjojo corrigeerde en ruime publiciteit gaf aan Sastroamidjojo's speech,
alsmede aan de opmerkingen van ambassadeur Palar in eenzelfde lengte en opmaak
als Luns
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laatst. Ik kon me voorstellen, dat Luns & Co razend waren over mijn interventie, en
Sastroamidjojo & Co het als plezierige bijkomstigheid beschouwden, dat mijn
standpunt was dat lezers van kranten recht hadden op een evenwichtige presentatie
van ‘All the news fit to print’. Het muisje zou echter een staartje krijgen.

4 oktober 1958
Mijn brief aan Sulzberger had bij de Times blijkbaar een stormpje veroorzaakt, want
U.N.O.-bureauchef Hamilton had op zijn donder gekregen en op zijn beurt had
Hamilton zich bij Person beklaagd. ‘Je hebt weer als een fanaticus een brief aan de
Times geschreven,’ voegde Person me verder toe, ‘die onaangename konsekwenties
heeft voor alle betrokken partijen.’ Ik dacht letterlijk: ‘Barst’.
De P.v.d.A. had in Den Haag een trusteeship voor Nieuw-Guinea voorgesteld, wat
voor Willem Drees een penibele situatie was, omdat zijn eigen partij in een andere
richting stuurde. Ir. H. Vos publiceerde op de voorpagina van Vrij Nederland een
pleidooi om de Papoea's zonder meer naar Indonesië af te schuiven.
Piet van Bel, de man die jarenlang op het paleis in Djakarta werkte en altijd bij
Sukarno was om diens geluidsinstallatie te verzorgen, wanneer hij sprak, was met
vrouw en dochter in Laren aangekomen. Officieel was hij met verlof, maar het was
in Indonesië geen leven meer. Hij wilde niet meer terug. ‘Sinds de aanslag op de
oude heer is alles sterk achteruitgegaan. Natuurlijk heb ik een re-entry visum en
Bungkarno nodigde me de dag vóór vertrek voor een afscheidsetentje uit,’ schreef
hij.

5 oktober 1958
Luns had weer een perslunch gegeven, wat ik bij toeval van Mary Hornaday van de
Christian Science Monitor hoorde. Dus ik protesteerde opnieuw bij Sjef van den
Bogaert, dat ik andermaal werd uitgesloten. Luns was nog anti-democratischer dan
Nixon. Nixon vond dat journalisten geen vervelende vragen mochten stellen, maar
Luns stelde alles in het werk journalisten, die er een andere mening op nà hielden en in het verkondigen van die mening effectief waren - openlijk te saboteren.
De Persons zonden een cadeautje. Het was een vaas van Bloomingdale's. Was het
om zijn laatste uitbarsting goed te maken? Overwoog het pakket terug te zenden.
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9 oktober 1958
Premier Djuanda van Indonesië heeft voor vertrek naar Cairo en Belgrado gezegd,
dat Indonesie nog altijd op een tegenbezoek hoopte van President Eisenhower, nadat
Sukarno in 1956 in Washington was geweest.

10 oktober 1958
Ik schreef president Eisenhower in het ‘Witte Huis’ onder meer: ‘I know President
Sukarno and many Indonesian leaders personally well. I know also that their wish
to have you, Mr. President, as their guest is a sincere and heartfelt one. Nehru, Sukarno
and other Afro-Asian leaders have visited you during the past years, but you were
unable to return their visits. I feel however, that following the rapid deterioration of
western prestige and U.S. prestige in particular in Asia and Africa, it makes it almost
obligatory to reconsider not to pay a counter visit to India or Indonesia. No American
leader or personality, not Mrs. Roosevelt, Mr. Nixon or Mr. Stevenson, who did visit
these countries, makes up for the prestige that the President of the U.S. has. I have
watched president Kliment Voroshilov's visit last year to Indonesia and it convinced
me once more, President Eisenhower has to go to Indonesia.’
Ambassadeur Jules baron de Koenigswarter, De Gaulles vertegenwoordiger in
Djakarta, heeft Indonesië er van beschuldigd ‘too rashly’ te zijn overgegaan tot de
erkenning van de voorlopige Algerijnse regering in Cairo. Wat wil de Quai d'Orsay:
dat het land, dat het initiatief tot de Bandung-Conferentie nam, in dit opzicht in de
achterste koets zou plaats nemen?
Premier Jonckheer van de Antillen heeft meegedeeld, dat er een commissie zal
worden ingesteld om het Statuut van de Unie met Nederland gewijzigd te krijgen.
Luns arriveerde in Willemstad om een conferentie te beleggen met alle ambassadeurs
in Latijns-Amerika.

12 oktober 1958
Vandaag werkte ik voor het laatst in de winkel in Idlewild. Dit is allright, want de
lezingen behoren nu op gang te komen.

13 oktober 1958
Newark airport, ‘Allegheny Airlines’
Vloog via Wilkes-Barre-Scranton naar Bradford, Pennsylvania. De herfstkleuren
van de bossen waren prachtig. Sprak eerst tijdens een ‘Rotary Club’-lunch die werd
bijgewoond door honderd leden en daarna voor de ‘Current Events Club’,
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meest dames. The Bradford Era (oplaag 12.000) wijdde in twee artikelen aandacht
aan mijn lezing, waarin ik een lans brak voor meer aandacht voor internationale
zaken. Ook werd vermeld, dat ik Eisenhouwer had geschreven naar Indonesië te
gaan. ‘Hoe komt het toch,’ vroegen de dames, ‘dat we zo gehaat zijn in de wereld?’
Bij thuiskomst lag er een brief van Mathieu Smedts, gedateerd 8 oktober. Hij had
vernomen, dat ik een brief aan Sulzberger had geschreven over de ongelijke
presentatie in de Times van de redevoeringen van Luns en Sastroamidjojo. Ik had
me dus weer niet aan de belofte gehouden, om niet als Vrij
Nederland-vertegenwoordiger ‘propaganda voor Indonesië’ in de U.N.O. te maken.
‘Ik ben dus gedwongen verder van uw diensten als medewerker af te zien en de
nodige maatregelen te treffen om verdere misverstanden te voorkomen. hoogachtend,
P.M. Smedts.’ Smedts werd gedwongen. Luns en Buitenlandse-Zaken hadden eindelijk
hun zin. Mijn laatste verbinding met de Nederlandse pers was verbroken. Smedts
ging de U.N.O. thans melden, dat ik V.N. niet langer vertegenwoordigde, waardoor
de Nederlandse diplomatie verder alléén nog maar de schouders over mij diende op
te halen om wat ik ook verder deed als niet serieus af te doen.
Terwijl ik anders nooit iets van Sjef van den Bogaert hoorde, lag er nu een
spoedoproep om hem te bellen.

14 oktober 1958
Van den Bogaert opende vanmorgen zijn lange tirade tegen mij, met de mededeling
dat hij na ons vorige gesprek aan ambassadeur Van Roijen in Washington had
gerapporteerd: ‘Met Oltmans komt het wel goed.’ ‘Goed’ betekende dan, dat ik in
het openbaar zou afzien mijn afkeuring van het beleid van Luns uit te spreken, want
ik had dan eindelijk, volgens hem begrepen: ‘Right or wrong my country’. Van den
Bogaert had me zelfs bijna uitgenodigd voor de lunch met Luns, maar toen was het
New York Times-incident er tussen gekomen met mijn privé-brief aan Sulzberger,
wat als resultaat had, dat de Times inderdaad de fout goed maakte. Van den Bogaert:
‘Wat u daar deed, kwam ons extra ongelegen uit, vooral psychologisch gezien, omdat
ambassadeur Schurmann niet voor niets van zijn recht tot antwoord gebruik had
gemaakt op dezelfde dag dat dr. Sastroamidjojo zijn belangrijke jaarlijkse rede hield.
U had dat protest aan mijn Indonesische collega, de heer Kamil moeten overlaten.
U had met die zaak niets te maken. U protesteert toch ook niet wanneer de New York
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Times de kwestie Cyprus slecht verslaat? U had in de Times moeten laten staan wat
er stond. U heeft er alléén maar mee bereikt, dat men u thans in de U.N.O. ziet als
een politieke lobbyist. Daarom zien uw Nederlandse collega's u ook niet meer als
journalist en de Nederlandse regering evenmin.’
Ik voerde aan, dat politieke lobbyisten in dienst van deze of gene optraden, dat ik
geheel en uitsluitend op eigen gezag zonder enige verplichtende binding met Indonesië
of Sukarno, optrad aan de hand van mijn eigen heilige pro-Nederlandse overtuiging.
Wat was daar verboden aan? Ik voorzag in mijn eigen onderhoud en was voor honderd
procent onafhankelijk. Maar ik had een mening over de verhouding
Nederland-Indonesië en ook over, wat ik zag, als een volstrekt failliet van de politiek
van zijn minister t.a.v. Nieuw-Guinea. Was het misschien ooit bij hem opgekomen,
dat door me uit te sloven voor het herstel van de betrekkingen met Indonesië ik
minstens een even prima Nederlander was als hij òf Luns?’
‘Wanneer President Sukarno u uitkiest voor het onderhouden van contacten met
Nederland, dan toont dit toch aan, dat hij u gebruikt,’ antwoordde Van den Bogaert.
Ik gaf het op. Nooit, maar dan ook geen enkel moment in de meer dan twee jaren,
dat ik Sukarno kende, kreeg ik het gevoel dat hij mij gebruikte of voor het lapje hield.
We lagen elkaar. Ik begreep hem. Ik mocht hem graag. Hij was gewoon een vriend,
en toevallig ook nog president van Indonesië.

15 oktober 1958
‘Perry Commodore Hotel’, Toledo, Ohio
Ik was nerveus over de finale breuk met Vrij Nederland. Maar ik hoopte, dat de
lezingen een nieuw houvast zouden gaan bieden.
Montgomery's memoires verschenen in Life-magazine. ‘My early life was a series
of fierce battles from which my mother invariably emerged the victor.’ Dat klonk
me bekend in de oren. Hij was één van negen kinderen van een Anglicaanse bisschop.
Maarschalk Rokossovsky wilde hem eens een lunch aanbieden. Welke wijn Monty
prefereerde? Hij dronk water. Welke sigaren? Rookte niet. De Sovjet-maarschalk
mompelde toen iets van dat er vrouwen beschikbaar waren voor VIP's in zijn
hoofdkwartier. ‘Monty was not interested: women were not his line...’
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16 oktober 1958
Gaf een lezing voor de ‘Woman's Educational Club’ van Toledo. Aanwezig: 150
dames. Mrs. Gordon Findlay, the presidente van de organisatie, zei openlijk: ‘I signed
you, because I liked your picture.’ Ik keek haar eens aan en dacht: ‘Ze heeft iets van
mevrouw Röell.’
Vloog in de avond met ‘United Airlines’ naar Chicago. De stad had meer
licht-reclames dan ik ooit ergens had gezien.

17 oktober 1958
Palmer House (Hilton), Chicago
In de sfeer van luxe en overdaad van dit hotel, waarin het lezingenbureau me
boekte, moet ik denken aan de mensen in Indonesië en Azië. In deze ongelijkheid
moet en zal eens verandering komen. Deze overdaad in een straatarme wereld is
onacceptabel.
In de Community High School in Blue-Island, een voorstad van Chicago, werd
vandaag een conferentie van leraren gehouden. De schrijver William Shirer en ik
waren als sprekers uitgenodigd. Er waren 2.200 deelnemers. Shirer vertelde me
zojuist een artikel over Indonesia in Foreign Affairs te hebben gelezen. ‘I am afraid
we misunderstand those people,’ zei hij. Hij werkte op zijn boerderij in Connecticut
reeds drie jaren aan een lijvig boek over ‘The Third Reich’. Hij gebruikte documenten
op micro-film in een regeringsgebouw in Alexandria, Virginia (C.I.A.?), ‘but John
Foster Dulles wants to send all those documents back to Konrad Adenauer!’ We
waren het eens over de stompzinnige politiek van de V.S. jegens China. Shirer:
‘Dulles fired all Government employees opposed to his politics, while young
diplomats, who still have to make a career for themselves certainly are inclined to
draw up the kind of reports that they think will please him!’

18 oktober 1958
Piet van Bel gaf in een aanvullende brief een verdere kijk op wat in Indonesië vorig
jaar gebeurde, dus nadat ik was vertrokken. ‘De strijd tussen de Masjumi en de P.K.I.
was al lange tijd aan de gang. Vanwege het flirten van de oude heer (Sukarno) met
de P.K.I. - hij benoemde bijvoorbeeld Hanafi tot (naaste) medewerker - verergerde
de toestand met de dag. De godsdienstige partijen, en vooral de extremistische
elementen daarin, zagen maar één oplossing: Sukarno moest weg. In november 1957
maakte Bungkarno weer een trip naar de Molukken. Op de terugweg werden ook de
kleine Sunda-

Willem Oltmans, Memoires 1957-1959

233
eilanden aangedaan. Tijdens deze reis ontwikkelde zich geleidelijk aan het plan
“Irian-actie”. In elke redevoering van de President ging hij een stapje verder. Aan
het einde van de reis, stond voor mij vast, dat Bungkarno de architect was van de
“Irian-actie”. Het zou neerkomen op een boycot van Nederlandse goederen en de in
beslagname van vitale Nederlandse ondernemingen. Dit plan van de oude heer werd
overgenomen, of liever kwam in handen van Hanafi en anderen, zoals de P.K.I. en
werd op de bekende wijze met veel luidruchtigheid omringd en prompt verpest. Er
ontstond geleidelijk aan een actie tegen de Nederlanders als personen, wat niet - en
dit weet ik zeker - in de bedoeling van de President heeft gelegen. Als eerste stap
werd een actie “georganiseerd”, waardoor de hele stad werd volgeklad met
anti-Nederlandse leuzen. Minister Hanafi ontkende, dat dit van te voren was gepland,
alhoewel ik zelf heb kunnen constateren dat onze auto's vol zaten met verf en kwasten.
De communistische pemuda's hadden veel van dit materiaal gewoon even “geleend”.
Volgende stap van deze kwajongens was het in beslagnemen van alles wat Nederlands
bezit was. Hier zag je dus een ontwikkeling, dat de oproerkraaiers de regering gewoon
vóór waren. Wat feitelijk gebeurde was, dat het enige wat de regering nog kon doen,
was achter het oproerige volk aanlopen. Overal wapperden rode vlaggen. Alle
bedrijvigheid kwam tot stilstand. Er werd niet gewerkt en verdiend. De prijzen stegen
en het volk leed er onder. Wie - wie dan is de schuldige? De oude heer natuurlijk.
Prompt volgde op 30 november de aanslag op Bungkarno. De security-mensen wisten,
dat er op hem werd geloerd, maar onderschatten de durf van deze knapen. De oude
werd weliswaar niet geraakt - lichamelijk niet - maar geestelijk was hij kapot. Ondanks
dit probeerde hij vrijwel meteen voor Radio Republiek Indonesia te spreken. Maar
hij kon het gewoon niet. Pas om 00:30 zag hij kans enige woorden te zeggen. Althans
woorden met samenhang. Op dat moment stond de communistische jeugd al gereed
om alles wat Masjumi was de nek om te draaien en dan per ongeluk meteen de
Nederlanders. Maar zondag 1 december was alles in het land rustig als gevolg van
de woorden en de uitzending van de oude heer. Maar van regeren was op dat moment
geen sprake. De verwarring was totaal. De ministers zaten te beven en te huilen. Pas
nadat Chaerul Saleh op tafel had geslagen en het kabinet had uitgevloekt, werd er
weer met werken begonnen. Op 2 december zag ik de oude heer voor het eerst weer.
Hij was nog steeds zéér aangedaan en hield mijn hand met beide handen vast. Je kon
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merken, dat hij blij was iemand te zien, die hem wel trouw was. Wim Latumeten,
die naast me stond, merkte nog op: “De oude heer houdt wel erg veel van je.” In een
volgende brief vertel ik je meer.’
Ik heb de woorden van Piet van Bel grotendeels integraal overgenomen, omdat
ze belangrijk zijn. Piet was een authentieke en volkomen betrouwbare bron. Ik was
geschokt door het eerste deel van zijn beschrijving, omdat hij aangaf hoe Sukarno
door zijn eigen welbespraaktheid eigenlijk steeds verder werd meegesleept tijdens
zijn bezoek aan de kleine Sunda-eilanden. Daarna was de campagne tegen de
Nederlanders dus volstrekt uit de hand gelopen, culminerend in een aanslag op
Bungkarno zelf.

20 oktober 1958
Binghamton, New York
Sprak voor de ‘Monday Afternoon Club!’ Gaf interviews aan de Binghamton Press
en de Binghamton Sun. ‘Waarom wedden de V.S. altijd op het verkeerde paard, van
de koning in Irak tot en met de Shah van Iran?’ zei ik in de interviews. ‘Wanneer
Washington zó doorgaat, zullen er nog vele Dien Bien Phu's nodig zijn vóór de golf
van Afro-Aziatisch nationalisme, die thans is opgekomen, in het westen zal worden
begrepen en erkend.’ Ik benadrukte, dat wilde Amerika het getij in het Nabije Oosten
keren Abdel Gamal Nasser op het Witte Huis diende te worden uitgenodigd.
Bij thuiskomst vond ik een speech van Willem Drees in de Tweede Kamer. Hij
geloofde niet, dat een overdracht van Nieuw-Guinea meer dan slechts zéér korte
voldoening aan Indonesië zou verschaffen, en al bracht het instandhouden van het
Nederlandse regime veel moeite en kosten met zich mee, Nederland had de plicht
jegens de mensheid om Nieuw-Guinea aan te houden als bolwerk tegen het
opdringende communisme. Drees dekte onverkort alles wat Luns in de U.N.O. had
gezegd en gedaan. Iets dergelijks werd door professor Romme betoogd.
‘Beste Wim,
Zéér bedankt voor je reactie op mijn München-artikel. Ik vertrouw meer op je
oordeel, dan je misschien wel eens hebt gedacht, omdat ik weet dat je minder let op
stijl, zinswendingen, enzovoorts en meer op de portée van het geheel. Gisteren was
ik in Rotterdam en vond daar in mijn oude bureau een artikel dat ik jaren geleden
heb geschreven en dat jij toen van kanttekeningen hebt voorzien, die mij toen helemaal
verkeerd
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voorkwamen, maar die mij nu de enige juiste dingen lijken, die erover kunnen worden
gezegd. Het was een soort Ter Brakiaans stuk met veel bedenksels, waaraan ik nu
geloof ik min of meer ontgroeid ben gelukkig...
Nu over jouw geschiedenis met de pers, Nieuw-Guinea, Hotel de Wittebrug etc.,
waarover ik je de vorige keer al schreef. Je herinnert je misschien nog een artikel in
Vrij Nederland onder de titel De Onverdraagzaamste Abonné. Dat stuk wil ik
uitbreiden tot een soort standaard-artikel, dat niet meer valt tegen te spreken, over
de bangigheid van de Nederlandse pers. Nu weer die rede van Drees in de
Tweede-Kamer, die door professor Gerretson geschreven zou kunnen zijn. Het lijkt
allemaal te fantastisch om door verstandige mensen te kunnen worden geslikt, maar
het is warempel gebeurd. Voor het grote stuk, dat ik wil schrijven, heb ik jouw
geschiedenis met bijvoorbeeld Delprat c.s. nodig. Kan je misschien een zakelijk
datumsgewijs overzicht maken? Een soort historisch document chronologisch
geordend? Schrijf mij wat je er van denkt...
De geschiedenis met mijn studiebeurs laat mij nog steeds niet met rust. Als je
ergens een mogelijkheid ziet, die iets kan beloven, hoe weinig ook, laat mij het dan
vlug weten. Dag. Henk.’ Ik sprak onmiddellijk met Person over de mogelijkheid of
we Henk zouden kunnen helpen. ‘Gezien jouw pro-Indonesische denkbeelden - ik
ben er zelfs nooit in geslaagd Person uit te leggen, dat mijn inzichten niets met
pro-Indonesië hadden te maken, maar voor mij zuiver en alléén pro-Nederlands waren
- zouden de Amerikanen, wanneer je moeite voor Henk deed, kunnen denken, dat
Henk ook pro-Sukarno is.’

23 oktober 1958
I prayed in St. Patricks cathedral, maar mijn gedachten waren ergens anders.
W. Colston Leigh had vanuit Toledo het volgende commentaar ontvangen: ‘We
wish to thank you for sending Willem Oltmans to our Club. Everyone enjoyed his
fresh and warm mannerisms. His intimate touch with world leaders and his
experiences gave much color to his most informative talk. He answered many
questions with such understanding answers. Many calls have already come in stating
“He really was wonderful - he was tops”. A wonderful gentleman with an intriguing
accent which adds greatly to his brilliant address.’
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24 oktober 1958
Pablo Casals speelde op het jaarlijkse U.N.O.-concert een sonate van Bach met
Mieczyslaw Horszowski aan de piano. Het was onvergetelijk. Herinneringen aan
mijn jeugd in de dertiger jaren, toen ik Casals voor het eerst in Luik hoorde spelen
in zijn eigen stuk voor 40 cello's. Ik lette op alles, zijn toon, zijn stok-voering, zijn
vibraties. Tenslotte was ik met de cello opgegroeid. Hij speelde als encore een
Catalaans lied, ‘Song of the bird’, wat me diep roerde. Het Boston Symphony Orkest
was groots in Brahms' vierde Symphonie, welke ik als student op Yale University
meespeelde met het New-Haven Symphony Orchestra. ‘Tout New-York’ was er.
Ook mevrouw Eleanor Roosevelt.

25 oktober 1958
Boris Pasternak, na zijn laatste succes met ‘Doctor Zhivago’, zou de Nobelprijs
krijgen. De Sovjets waren woedend. Misschien moest de betrekkelijk jonge
Sovjet-staat eerst volwassener worden om plaats in te ruimen voor meningen en
gedachten, die het regime niet welgevallig waren. Khruschev beschouwde het gedrukte
woord als zijn voornaamste ideologische wapen, maar het is uit tegenstellingen van
meningen, dat vooruitgang resulteert. Een wereldmacht van Pavlovhondjes raakt
achter bij de rest van de mensheid, steeds meer, steeds meer. Time noemde ‘Doctor
Zhivago’: ‘the greatest Russian novel since the Revolution.’ Waar ik het evenmin
mee eens was. Wat Time bedoelde was, dat dit boek van Pasternak de
anti-Sovjetpropaganda op dit moment het beste uit kwam.

26 oktober 1958
Eindelijk is politieke gevangene De Braal in Tilburg teruggekeerd.
Piet van Bel continueerde zijn inside-information inzake Indonesië en vooral vanuit
binnen het paleis en de onmiddellijke omgeving van Bungkarno:
‘Allereerst de beantwoording van je vragen. 1) Hanafi is nog steeds Minister zonder
portefeuille en belast met de oprichting van het zogenaamde planning-bureau; 2) de
bewaking van de oude heer is overdreven. Wanneer hij bijvoorbeeld naar Bogor
moet, rijdt de auto compleet met bewaking weg zonder hem, want hij gaat per
helicopter. Iedereen weet dit. En iedereen lacht er om. Kolonel Sugandhi is een
aardige vent maar geen echte officier. Alle verantwoording inzake de zogenaamde
vei-
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ligheid is kinderlijk en erg doorzichtig.106.
Zo, en nu vervolg ik mijn overzicht met december 1957. Iedereen deed dus die
dagen precies waar hij zin in had en de regering moest spurten om de pemuda's en
de arbeiders bij te houden. Er volgde al gauw een verbod op alles wat met Nederlandse
lectuur en onderwijs had te maken. Minister Maengkom van Justitie vond zelfs dat
het beter was dat iedere Nederlander weg ging. Er kwam paniek onder de Nederlandse
gemeenschap. De grote uittocht begon. Ik was razend, zowel op de Nederlanders als
op de Indonesiërs. Spinnijdig ben ik toen naar de oude heer toegestapt. Aan mijn
gezicht kon hij blijkbaar merken dat iets me werkelijk dwars zat. Hij pakte me toen
dermate psychologisch aan, dat mijn kwade stemming voorbij was en ik nog eens
opnieuw over alles begon na te denken. Dit leidde me alléén maar tot de uiteindelijke
konklusie: “Die man is een meester.” Want ik was namelijk op hem afgestapt met
uitgestoken hand en de woorden: “Excellentie, ik kom u groeten, want ik ga ook
terug (naar Holland).” Hij keek me aan, sloeg mijn hand weg en zei: “Ga zitten en
luister goed.” Hij vervolgde: “Ik heb je nodig - punt - ik herhaal, ik heb je nodig!”
Ik was gewoon meteen uitgepraat!!!
De toestand was toen, in december 1957, al zó, dat als de oude heer een trip naar
Oost-Java moest maken hij mij bij zich liet komen met de opdracht: “Ik kan je niet
meenemen, want ik wil niet dat je zoveel risico loopt. De gemoederen zijn dusdanig
verhit, dat vooral jij, die altijd alléén vooruit gaat107., gevaar loopt. Stuur dus drie tot
vijf mannetjes vooruit en geef ze volledige instructies en laat Wim Latumeten als
leider van de groep optreden.” Onmiddellijk na terugkomst van deze trip naar
Oost-Java liet hij me weer bij zich komen. “Het is niet goed gegaan,” zei hij. Bij
nadere informatie bleek dat vanwege de veiligheid de mensen 100 meter van het
podium stonden. Ik heb toen onmiddellijk een bespreking gehad met Pak Hardjo
(generaal Suhardjo Hardjowardojo, chef van de presidentiële huishouding) en met
kolonel Sugandhi om dit op te lossen. Als ex-militair wist ik iets van schieten en
handgranaten. Er werd toen overeengekomen dat de mensen voortaan 50 meter van
het podium af zouden staan en schooljeugd in groepen tot 20 meter vanaf het podium.
De oude heer kreeg dus zijn zin. Hij kon zijn publiek weer zien en dadelijk de reacties
op zijn woorden van hun gezichten af lezen.

106.
107.

Ik had namelijk naar de veiligheid van Bungkarno geïnformeerd.
Hij ging vooruit om de geluidsinstallaties aan te leggen.

Willem Oltmans, Memoires 1957-1959

238
Inmiddels ging de uittocht van Nederlanders voort. Het was droevig. Velen gingen
weg met alléén maar een bundeltje. Kinderen stonden op de kade met al hun hebben
en houden verpakt in een kussensloop. Ook mijn moeder ging weg. Mijn broer bleef
echter zijn standpunt vasthouden en zit er nog steeds met zijn vissen. De prijzen
bleven stijgen. Minister Hanafi ontwierp een zogenaamde cassave-campagne: iedereen
moest ketella planten. Op zijn minst vijf stekken per huisgezin. De scholen gingen
per 1 januari dicht. Alleen één Nederlandse school mocht doorgaan, namelijk de
Carpentier Alting Stichting onder de naam Jajasan Raden Saleh. Alle Nederlandse
kinderen werden hier samengetrokken. Ook Peggy verhuisde wat me per dag 5 roepia
aan bedjakgeld kostte. Ondanks alle moeilijkheden ging de oude heer toch naar het
buitenland, volgens mij voornamelijk om geld te lenen, want het land was kapot. De
overgenomen Nederlandse bedrijven en zaken brachten geen geld meer op en de
Chinezen, die toen al wisten dat ze ook op het programma van de oproerkraaiers
stonden, brachten hun geld in veiligheid in het buitenland. Toen braken tot overmaat
van ramp de opstanden in Padang en Menado uit. Aanvankelijk kregen de T.N.I.
(leger), de AURI (luchtmacht) en ALM (marine) zwaar op hun nek. Er is in de eerste
dagen van de rebellie heel wat verloren gegaan. Hierover spreek ik in een volgende
brief.
Wat de oude heer betreft, Wim, hij is veranderd. Hij kijkt nu alléén naar grote
dingen - het menselijke, het persoonlijke heeft hij nu verschanst achter “grote dingen”.
Dit is mij opgevallen. En dit heeft mij erg in hem teleurgesteld. Hij is erg eenzaam
geworden. Het groene grassprietje interesseert hem niet meer. Hij ziet nu alléén nog
maar de gordel van smaragd. Ik hoop, dat je me begrijpt... Jouw brieven maken
enigszins het gebrek aan zon hier goed. Piet.’
Ik verlangde er zéér naar Sukarno terug te zien en zelf te constateren hoe hij
veranderd zou zijn. Ik zon op een methode. Ik had geen geld om naar Djakarta te
gaan. Hoe dit op te lossen?108.
W. Colston Leigh zond me een afrekening voor drie lezingen ter waarde van $
308.75. Dat was gelijk aan vijf weken werken in de winkel op het vliegveld.
Mr. Jaap Burger had een gematigde rede in het parlement gehouden, om naar
wegen te zoeken met Indonesië tot een vergelijk te komen, maar de hysterische
reacties van de V.V.D. en de Christelijke partijen op zelfs maar de suggestie

108.

Ik zou Sukarno eerst in 1959 in Ankara en Kopenhagen terugzien.
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van een toenadering werden door Vrij Nederland in een artikel terecht omschreven
als een vorm van verstandsverbijstering.
Opvallend was, dat minister Richard Casey van Australië, na uitgebreid gefêteerd
te zijn door Luns, minister Subandrio had uitgenodigd om met hem over de kwestie
Nieuw-Guinea te spreken.

27 oktober 1958
‘Pablo Casals,’ schreef de Times in een hoofdartikel vandaag, ‘addressed the U.N.
General Assembly and its guest last Friday in what was surely the most eloquent
speech ever made in those premises. At 81, he spoke with the genius and undiminished
mastery of a virtuoso to whom music has become what words are to great writers.
He spoke with a passionate devotion to human dignity and freedom. He spoke out
of a deep selflessness, which caused him to break and old vow in order to add his
voice and his presence to a new hope. He ignored for one afternoon the silent protest
which led him twenty years ago to go into exile rather than endure what he considered
a wicked tyranny in his native land of Spain.’
Er is een nieuwe Sovjet-ambassadeur in Indonesië aangekomen: Michailovich
Volkov.
Ik las Arthur Goodfriend's boek ‘Rice Roots’.109. Het handelde geheel over
Indonesië. ‘For Indonesia and its people are an archetype of Asia. Here geography
and history have fused almost every Asian strain. Here are Malayan blood, Buddhist
Art, Hindu scripture, Islam's God. Here are every Asian woe and every Asian hope.
Here are Asia's “teeming masses” - poor, proud, and infinitely powerful. Here,
incarnate, are Asia's rice-roots.’
Ik werkte gestadig aan mijn eigen boek, en William Bast hielp me waar hij kon,
maar een boek als dat van Goodfriend ontmoedigde me. Ik was er nog ver af.
Internationaal bleef ik Algerije op de voet volgen. In de Verenigde Naties
was een vertegenwoordiger van de F.L.N. gearriveerd, Abdelkadir
Chanderli, met wie ik bevriend raakte.110. De Gaulle had in 18 overzeese
gebieden referendums gehouden, en alleen Guinea had hem dus
weggestemd. In Frankrijk had 79,2 procent van de stemgerechtigden hem
zijn steun
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Simon & Schuster, New York (1958).
En met wie ik in de tachtiger jaren nog ben bevriend.
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gegeven voor de nieuwe Gaullistische Grondwet.111. In
Colombey-les-deux-Eglises waren 195 stemmen vóór de generaal en één
tegen uitgebracht. Hij was meteen naar Algiers gereisd. Het werd steeds
duidelijker, dat de oorlog zich in de richting van onderhandelingen zou
begeven.
De mars van Fidel Castro naar Havana scheen in een stroomversnelling
te geraken. De spanningen in het Nabije-Oosten en rond de eilandjes Matsu
en Quemoy waren enigermate geluwd. De International Council of
Scientific Unions deed een beroep op Moskou en Washington voorzichtig
om te springen met de maan, ‘a superbly preserved relic of the early days
of the solar system, sealed off by space and time from contamination by
the germs, clouds and forms of living matter that have developed on the
earth.’
De acteur Marlon Brando en zijn vrouw Anna O'Callaghan Kashfi waren
na een huwelijk van één jaar weer uit elkaar gegaan. Anna zei, ‘I can no
longer take his indifference and his strange way of living.’ Frieda had mij
zo dikwijls hetzelfde gezegd. William Bast had, althans gedeeltelijk, de
inside story van Jimmy Deans leven beschreven. Wie zou het levensverhaal
van Brando naar waarheid optekenen? Ik was in ieder geval heilig van
plan mijn leven eens zelf te beschrijven. Trouwens, de meningen over
Dean liepen zéér uiteen. T.V.-acteur, Ben Alexander, vatte het jeugd-idool
aldus samen: ‘This ruthless, selfish, egotistical fool was nobody's idol until
our children were told he was. He was an All-American rebel against all
manners, morals, family decency and Christian society.’

28 oktober 1958 (dagboek)
De subway van Kew-Gardens naar Manhattan leverde bijna dagelijks verrassingen
op. Het gebeurde, dat een man probeerde je penis te betasten, wanneer het vol was
en de passagiers tegen elkaar aangedrukt stonden. Het gebeurde niet dagelijks maar
zeker wekelijks. Er werd soms gewoon geprobeerd om je zipper naar beneden te
krijgen. Een ‘Eastern Airlines’-steward, Hector, vroeg me op de man af: ‘Ben je een
man of een vrouw in bed?’ Ik ben met hem mee gegaan. Het was prettig. Lunchte
met de advocate Endang Sulbi van het Indonesische ministerie van Buitenlandse
Zaken. Zij was door het State Department uitgenodigd.
Luisterde naar een lange, scherpe rede van de Sovjet-afgevaar-

111.

Waarover Henk Hofland vanuit Parijs verslag had gedaan en had geschreven: Het was
niet veel bijzonders.

Willem Oltmans, Memoires 1957-1959

241
digde Valerian Zorin, die ook een aanval deed op de Amerikaanse pers. Wat Thomas
Hamilton er van in de New York Times zette was inderdaad een magere weergave
van wat hij werkelijk had gezegd. Maar ook dat is geen ‘news’ meer.

31 oktober 1958
Dr. F.A. de Graaf bedankte me namens Prins Bernhard voor een brief, ‘waarvan
Zijne Koninklijke Hoogheid met belangstelling kennis had genomen’, die ik hem 7
september 1958 had geschreven. Ik vind er geen kopie van terug (nu in 1985) en kan
me niet herinneren wat ik de prins schreef, maar het moet met Sukarno en Indonesië
te maken hebben gehad.
De heer E.L.C. Schiff, meeloper van Luns, sprak vandaag in de General Assemblee
over de kwestie van zuidwest-Afrika. Terwijl zelfs de V.S. met de meerderheid mee
stemden tègen de Zuidafrikaanse apartheidspolitiek - een motie die 68 stemmen
haalde - was Nederland, met Spanje van Franco, Finland en de Dominicaanse
Republiek bij de landen die zich van stemming onthielden. Zoiets irriteert me, als
Nederlander, grenzeloos. Wat voor spelletjes werden er toch gespeeld?
Ontmoette een aardige Hongaar, dr. Eugen Randé, correspondent voor de
Hongaarse radio in London.112.

1 november 1958
In de Politieke Commissie van de U.N.O. volgde ik op de voet het gevecht tussen
Oost en West over de vraag of het testen van atoomwapens zou worden stop gezet
gedurende de wapenonderhandelingen te Genève, òf, zoals de Sovjet-Unie voorstelde
- ook gesteund door Indonesië - permanent zou worden beëindigd. Nederland, onder
aanvoering van ambassadeur Schurmann, zat weer in de verkeerde hoek. De
ambassadeurs Lall (India) en Sastroamidjojo (Indonesië) waren voortdurend in nauw
contact met elkaar. Japan, Zweden en Oostenrijk trachtten nog een compromis te
bereiken, wat waardeloos was. Lall bepleitte het stopzetten van alle proeven meer
dan effectief. Sovjet-afgevaardigde Zorin las een telegram voor uit Genève, dat de
U.S.S.R. had ingestemd met totale stopzetting van alle atoomproeven plus ‘redelijke
controle op de naleving ervan’.
Tegen 22:00 diende ambassadeur Schurmann een motie in. ‘I know it will not be
a popular move,’ zei hij ook nog, maar hij
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wilde dat men een einde maakte aan het debatteren. Ambassadeur Lall protesteerde
tegen deze zet van de Nederlandse delegatie, welke, ik ben er zeker van, handelde
op verzoek van de Amerikanen. Tenslotte was Amerikaanse steun nodig in de kwestie
Nieuw-Guinea. Lall deed nà veel geharrewar een klemmend beroep op Schurmann,
diens motie in te trekken. Het onderwerp van atoomtests was belangrijk genoeg om
er langer over te spreken. ‘I have tried to be pleasant to my distinguished collegue
from India,’ aldus Schurmann, ‘but I can go no further. It is no.’ Toen over de motie
van Schurmann bij hoofdelijke stemming werd gestemd was de uitslag 27 vóór, 27
tègen en 27 onthoudingen. Tegen 01:00 in de ochtend viel het uiteindelijke besluit:
49 landen stemden vóór het Amerikaanse voorstel slechts tijdelijk te stoppen, 9
landen waren tegen bij 23 onthoudingen. Mijn uiteindelijke aversie jegens wat er
zich in de U.N.O. in New-York afspeelde, vond haar oorsprong in dit soort
vertoningen. De rol van de heer Schurmann vind ik, als Nederlander, om te kotsen.
Het was te laat om nog naar Kew-Gardens terug te gaan. Ik ging bij George
Branford in Harlem slapen.

2 november 1958
George kreeg al om 10:00 bezoek van een stroom negervrienden. Het appartement
was vol. Zijn moeder had, wat de Amerikanen op de late zondagochtend noemen,
brunch gereed gemaakt. Daarna reden we in verscheidene auto's met z'n allen naar
‘Webster Hall’ waar een negerclub ‘The Emanons’ een feest had georganiseerd.
Tussen alle zwarte gezichten zag ik misschien twee of drie blanken. Ontmoette een
sergeant van de Mariniers, in een perfect gestreken uniform met een rij decoraties.
Zijn vrouw was bij hem. Maar George verzekerde me, dat hij nog altijd sliep bij zijn
vriendjes van vóór zijn huwelijk. George's eigen vriend heette Jim. Vond hem zéér
aantrekkelijk, maar bleef opzettelijk veilig uit zijn buurt. Ik bleef tot in de late middag
en moest meer dan eens aan mijn Garuda I bataljon vrienden denken in Indonesië.
Eigenlijk waren ze niet te vergelijken. Indonesiërs waren ingetogener. Amerikaanse
negers waren zéér levendig, vitaal en veel meer outgoing. George zei tegen me: ‘You
are very well received by everyone.’
Schreef Baron van Ittersum in Belgrado,113. nadat ik had gelezen, dat hij aanwezig
was geweest op een receptie van de Indo-
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nesische premier Djuanda.
De heer Meijer Ranneft heeft de Koningin verzocht hem te ontheffen van zijn post
bij de Raad van State. Het was een aardige, (Hollands) fatsoenlijke man, maar ondanks
al zijn diepgevoelde sympathie voor Indonesië een politieke sta-in-de-weg bij het
scheppen van een nieuwe verhouding met dat land.

3 november 1958
Gaf vanavond een lezing tijdens een diner in de Rumson Presbyterian Church in
New-Jersey voor de ‘American Association of University Women’. Honorarium: 75
dollars òf één week winkel-werk.
Minister Subandrio verbleef in de Waldorf-Astoria. Ik waarschuwde Bernard
Person. Hij was blij met de tip.
Ik las professor Gerbrandy's ‘De Scheuring van het rijk’.114. Hij beschreef zijn visie
op het drama van de crisis met Indonesië. Gerbrandy: ‘Iets van het karakter van
Sukarno wordt bloot gelegd in het rapport van 3 september 1945 door dr. H.J. van
Mook aan Lord Mountbatten uitgebracht, waarin Van Mook meedeelt, dat toen
Sukarno vóór de oorlog door het Nederlands-Indische Gouvernement was gearresteerd,
hij aan het Gouvernement heeft aangeboden de geheimen van de nationalisten te
verraden. ‘Een echte Quisling-figuur,’ zo besloot Van Mook zijn rapport.
‘Dievenbenden hebben nog vaak een erecode, die hen allen weerhoudt ooit een
kameraad te verraden! Zelfs die ere-code kende Sukarno niet. Betere zaakwaarnemers
van het Japanse belang na de verloren oorlog konden de Japanners zich niet wensen,’
aldus Gerbrandy.
Lord Byron zei eens, dat hij liegen tot daaraantoe vond, maar dat hij een hekel
had aan onjuistheden. Wanneer één karaktertrek Sukarno tot zijn dood heeft gesierd
dan is het juist zijn totale loyaliteit aan zijn missie zoals hij die zag en uitvoerde als
leider van de Indonesische revolutie, inbegrepen zijn trouw aan zijn politieke vrienden.
Emile van Konijnenburg zond mee aangetekend twintig van de onlangs verschenen
Nieuw-Guinea brochures van L. Hanekroot. ‘Van het ontstaan van deze brochures
weet ik natuurlijk wel meer af. Het is weer een poging om de barrière te doorbreken:
niet eenvoudig, maar we geven niet op. Van hieruit is het boekje niet op te sturen
naar Indonesië. Wellicht dat je een
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exemplaar aan de President kunt zenden vanuit Kew-Gardens. Doe dit dan namens
“Konijn”,’ schreef hij.

5 november 1958
President Sukarno was opnieuw in de Molukken. Bernard Kalb publiceerde een
artikel in de New York Times vanuit Dobo, Aru-eilanden. Dobo lag nog geen 100
kilometer van de zuidkust van Nieuw-Guinea. Bij mooi weer waren de Snow
Mountains te zien. Bungkarno vroeg de bevolking het Indonesia Raya duidelijk
genoeg te zingen, dat zij op Nieuw-Guinea zouden worden gehoord. Ik zond Sukarno
spontaan een telegram in Dobo: ‘Unable to join you this year but rest assured this
journalist and many other loyal Dutchmen favor return Irian-Barat to Indonesia
extending to you and everyone warmest greetings.’
Een ambassade attaché, L.J. Goedhart, kwam in de delegates lounge naar me toe
en wilde een glaasje drinken. Hij zei, dat de heer Schiff ons eerder al eens aan elkaar
had voorgesteld. Ik dacht, de man kletst, want ik sprak noch met Schiff noch met
enige andere Nederlandse diplomaat. Bovendien was het overduidelijk, dat Goedhart
altijd in de buurt van Luns was te vinden, dus ik had hem reeds als een carrière-pusher
geregistreerd.115.

7 november 1958
Ik las ‘Zo zag ik Indonesië’ van Jef Last. Ook hij had op de ‘Willem Ruys’ gereisd!
Hij schreef ‘De passagiers van de Ruys onderscheidden zich zéér duidelijk in twee
categorieën. Men herkent ze dadelijk aan het spraakgebruik. De eerste spreekt over
‘Indië, Batavia en Buitenzorg’, de tweede over ‘Indonesië, Djakarta en Bogor’... Een
schip als de Ruys, met al zijn luxe en gemakken, weerspiegelt de oude
ambtenaren-maatschappij van Nederlands-Indië met haar talloze hokjes en schotjes.
Ze vertegenwoordigt de geest van een groep die zich hardnekkig en blind aan deze
voorgoed verleden tijd vastklampt en die daarmee tot één der grootste hinderpalen
op de weg naar een nieuwe verhouding tussen Oost en West dreigt te worden.116.
Voilà. Last publiceerde zijn boek in 1956, hetzelfde jaar, dat ik mijn ‘explosieve
bevindingen’ onafhankelijk van hem in De Nieuwsgier zette. Het was duidelijk, dat
in dit opzicht een
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krant explosiever werkte dan een boek, waar maar een paar duizend exemplaren van
werden verkocht.

10 november 1958
Ontmoette kolonel Isman, rechterhand van generaal-majoor Abdul Haris Nasution,
chef-staf. Hij was adviseur voor KEMLU en liaison officier tussen de politiek en het
leger. Hij wilde Nederlands spreken. Zijn broer was verloofd met een Nederlandse
vrouw. Ik informeerde hem gedetailleerd over hoe ik de rollen van Maramis, Sudjoko
- en last but not least Subandrio zelf - zag in verhouding tot de President en hoe ik
de kaarten analyseerde, zoals die in Den Haag lagen. Ik meende, dat Maramis, als
protegé van Sastroamidjojo diende te worden vervangen door Kwee Djee Hoo, die
zijn tijd in New York zat te verdoen, terwijl hij over belangrijke expertise in
Nederlandse aangelegenheden beschikte. Bovendien had Kwee onvergelijkelijk meer
tact en diplomatieke gaven dan zowel Maramis als Sudjoko. Hij scheen verbaasd,
dat ik als mijn mening gaf, dat ik niet dacht, dat Indonesia er niet aan zou ontkomen
tot militaire actie over te gaan om Irian-Barat in bezit te krijgen. Hij zou van 20 tot
26 november in Nederland zijn en vroeg om contacten, want hij wilde buiten Maramis
en Sudjoko om zijn fact-finding mission uitvoeren.
Chuck X., een geuniformeerde bewaker in het U.N.O.-gebouw, sprak me eindelijk
aan na al enige weken met zijn mooie ogen te hebben geflirt. Hij wilde een afspraak
maken. Hij is een neger.
Frieda ging vanavond mee naar een feestje voor kolonel Isman aangeboden door
Pudjas Santoso en zijn vrienden, allen Indonesiërs.

12 november 1958
Werkte met Bill Bast aan hoofdstuk II van mijn boek. Het is een lijdensweg. Voor
het eerst vroeg hij me geld voor zijn diensten. Hij ging akkoord met tweehonderd
dollars, een rib uit mijn lijf, als begin. Gelukkig kwamen zes nieuwe
lezingencontracten binnen voor 900 dollars.
In de U.N.O. zat ik te praten met John Sibley van de New York Times, Boris
Ivanov van de Sovjet-delegatie en een journaliste van United Asia, toen het gesprek
op de Molukken kwam. John vroeg of vertegenwoordigers van de zogenaamde vrije
Republiek van de Molukken op Nederlandse paspoorten reisden. Op dat moment
kwam Sjef van den Bogaert langs, de Nederlandse pers-attaché. Ik stond op en vroeg
hem of hij
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antwoord wilde geven op enkele vragen van Sibley. De Nederlandse diplomaat
reageerde dermate ostentatief onbeschoft tegen mij, waar mijn collega's bij waren,
als wilde hij publiekelijk het ongenoegen van Den Haag jegens mij demonstreren,
dat ik andermaal een protestbrief naar ambassadeur Schurmann afvuurde. Ik wist,
dat dit niets uithaalde, maar ik had geen andere keuze. Ik paste er voor permanent
deze onrechtvaardige bejegeningen te ondergaan zonder op zijn minst te protesteren.
Emile van Konijnenburg reageerde in een brief op mijn voornemen op een of andere
manier naar Sukarno te gaan. Wanneer ik werd uitgenodigd (met een streep er onder),
was het gewenst dat ik zou gaan. ‘Wegblijven zou dan een verkeerde indruk maken,’
zei hij. ‘Het vragen om een uitnodiging lijkt me niet wenselijk. Hiervoor is de tijd
niet rijp. Als je op alle knoppen zou drukken om een uitnodiging te krijgen, wordt
stellig verwacht, dat het bezoek zéér belangrijk is voor het komen tot een oplossing,
welke oplossing ik vooralsnog niet zie. De zaak zit in Nederland muurvast, naar mijn
mening zeker tot de verkiezingen van 1960. Ik zou gaarne wat vrolijker muziek laten
horen, maar ik zie nog geen lichtpunten. Ik zou - afgescheiden van het vorenstaande
- het gaan naar Indonesië ook niet laten samenvallen met het verschijnen van je boek.
Het is een “cri de coeur” van de heer Oltmans. Elke schijn, dat het niet je persoonlijke
mening is, dient te worden vermeden. Het samenvallen kan de indruk wekken dat je
de opdracht kreeg om het boek te schrijven, hetgeen niet het geval is. Je zit in een
glazen huis. Voorkom dat er een steen door de ruiten wordt geworpen.’
Ook schreef Konijn zeker Henk Hofland te willen ontvangen, omdat ik Henk
eindelijk bij de ontwikkelingen rond Nieuw-Guinea actiever probeerde te betrekken.
Eveneens was Konijn bereid met Piet van Bel te spreken, ‘al behoort het aannemen
van personeel niet tot mijn competentie.’
Walter Lippmann was in de Sovjet-Unie geweest en schreef een
schitterende analyse in vier artikelen voor de Herald Tribune, die ik het
liefste hier integraal zou hebben gepubliceerd. Ook de medewerker van
Time, John Scott interesseerde me steeds meer. Hij werkte als arbeider tòt
1941 in een smelterij te Magnitokorsk in de Ural, huwde een Russische
lerares en was eigenlijk, wat die ervaring betreft een Lee Harvey Oswald
met uitzonderlijke kennis van de U.S.S.R. Hij keerde voor het eerst in
zeventien jaren terug naar Moskou en publiceerde regelmatig zijn
indrukken, o.a. in Time-magazine.
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(dagboek)
Een nieuwe brief van Piet van Bel arriveerde. ‘Zo gezien loopt de reis van de oude
heer door de Molukken wel goed af. Kolonel Pieters en jouw vriend Nanlohy hebben
daar behoorlijk de boel in handen en... de Ambonnees is geen sluipmoordenaar. Het
geluid, dat de oude heer heeft laten horen in het bijzijn van het corps diplomatique
op die tocht is hoopvol. Ik hoop, dat hij nog kracht genoeg bezit om in deze zijn zin
door te zetten om op vreedzame wijze Irian-Barat in te pikken. Zoals je weet ben ik
uit Indonesië vertrokken toen Padang en Menado gefikst waren. Gefikst in zoverre,
dat Djakarta de hoofdplaatsen en hoofdwegen in handen heeft en de rebellen de rest.
Chaos natuurlijk. Alles wat moeizaam werd opgebouwd is nu kapot. Ons kantoor in
Bukitinggi bijvoorbeeld was volkomen leeggeplunderd. Alléén het dak stond er nog,
de rest, tot aan de deuren en ramen toe zijn verdwenen. Ook mijn mobiele units dáár
zijn spoorloos. Ik ben bang, dat de Padang- en Menado-opstanden net zoiets worden
als de Darul Islam op West-Java. Daar is de onrust al zes jaar aan de gang en worden
nog elke dag mensen vermoord en huizen verbrand. Ik heb op de T.V. hier de
aankomst in Holland van de Sultan van Pontianak gezien. Hij was zéér handig om
tijdens zijn interview precies te zeggen, wat hij naar buiten wilde laten komen. Hier
is weer eens iemand, die ondanks alles terug wil naar het volk en het land waartoe
hij behoort.
Op dat laatste etentje vóór mijn vertrek kreeg ik nog eens de kans lang en breed
met de oude heer te spreken. Twee dingen heeft hij gezegd, die jij vooral moet weten
en dat is: “Zeg aan Wim, dat ik van hem houd” en voor wat mij betreft: “Piet je weet
waar je staat, in mijn land is er altijd plaats voor je en als je in moeilijkheden zit,
waarschuw me dan onmiddellijk!” Wat ik je hier vertel heeft op 13 augustus 1958
tussen 18:00 en 20:30 's avonds op Bogor plaats gehad. Ik had ondertussen al eerder
afscheid genomen van de anderen. O, ja: je brieven, die je via Pak Hardjo zendt,
worden regelmatig door de oude heer ontvangen. Dit moest ik je ook nog meedelen.
Ik heb verder van kantoor geen afscheid genomen. Ik ben net zoals gewoonlijk 's
ochtends in mijn auto gestapt en die keer niet als altijd naar Medan Merdeka Barat
maar naar Priok gereden. Dit was dan ook de minst pijnlijke manier en voor mezelf
en voor mijn jongens. 's Morgens was bij mij thuis natuurlijk Rochman117. aanwezig,
die in huilen uitbarstte, toen het zover
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was. Wim Latumeten heb ik de avond van te voren gegroet. Die verborg op dát
moment weer alles achter zijn Willem-de-Zwijgerhouding. Alhoewel hij de laatste
dagen voor mijn vertrek dagelijks bij me was om ons “even te zien”. Hij komt volgend
jaar de voorbereiding voor de Olympiade in Rome bekijken. En nog iets om niet te
vergeten. Op de dag vóór vertrek kreeg ik van Pasiak en Rochman een gouden
Eternamatic polshorloge cadeau. Wimpie, tot hier voor deze keer. Laat van je horen.
Je brieven worden gelezen en nogmaals gelezen. Piet.’
Ik had Bungkarno indertijd geschreven, dat ik van hem hield en zijn vriend was.
En, via onze gemeenschappelijke vriend, was het antwoord gekomen. Ik was er zéér
door geroerd.

13 november 1958
John Sibley van de Times vroeg me of ik hem aan Kamil van de Indonesische
delegatie wilde voorstellen. Ik heb dit meteen gedaan. Het plezierde me, dat de actie
van Sjef van den Bogaert althans op deze Amerikaan niet het gewenste resultaat had
gehad. Dit soort etterigheid, wat eerder Van Roijen en Van Voorst bij mijn
lezingenmanager probeerden, werkte niet in de V.S. Pers-attaché Kamil was trouwens
effectief bezig. Hij had een compleet dossier over die zogenaamde Republiek
Zuid-Molukken bij zich, wat hij Sibley meteen overhandigde. Werkte met Bill Bast
in zijn appartement. Hij zond zijn boek over James Dean aan de dirigent Dimitri
Metropoulos en sedertdien zijn zij intieme vrienden.
Dr. K. Scholtens schreef mij uit Teheran.118. ‘Het Indonesische drama wordt
inderdaad steeds erger. Al zullen 75 miljoen Indonesiërs niet van de honger omkomen,
bepaald er op vooruitgaan doen zij niet. Eerlijk gezegd wijt ik de ongunstige
ontwikkeling sinds de souvereiniteitsoverdracht (deze zelf even buiten discussie
latend), dat men de in zijn hart rebel zijnde Sukarno aan het bewind heeft moeten
laten. U weet, dat dit in de historie nog nooit is gelukt. In wezen zijn de voor een
goed administrateur nodige constructieve kwaliteiten plus die nodig voor het maken
van een rel zoals tegen Nieuw-Guinea is ontketend, onmogelijk in één en dezelfde
man. Het is ontzettend moeilijk om “the hard way” te volgen als men door een negatief
ingestelde demagogie zo gemakkelijk de mensen mee
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kan krijgen.119. Dit doet men echter hier in Iran met de zéér constructief ingestelde
Shah. Het is de moeite waard om te zien, hoe moeilijk dat proces is, omdat het
opbouwen van een goed begrip met andere volken en de daaraan parallel lopende
welvaart, een proces vormen, dat seculair verloopt... gaarne Uw, K. Scholtens.’
In de wereld hadden enkele gebeurtenissen mijn aandacht getrokken.
Angelo Guiseppe Roncalli (77) was tot de 262ste bisschop van Rome
gekozen met de naam zijne heiligheid Johannes XXIIIste. Eén van zijn
eerste uitlatingen was: ‘Why must the resources of human ingenuity and
the wrath of nations be turned more and more to the preparation of arms
- pernicious instruments of death and destruction - instead of improving
the welfare of all classes, particularly the poorer classes?’ Hij wees erop
zich eveneens heilige vader te voelen over de 52.552.000
Rooms-Katholieken achter het zogenaamde ‘ijzeren gordijn’.
Koningin Elisabeth II had voor het eerst de troonrede uitgesproken voor
een televisiepubliek van 12 miljoen Britten, terwijl negen Europese landen
het traditionele spektakel op de buis hadden overgenomen. ‘Abroad,
Britain's reputation as an old curiosity shop will be enhanced and our
tourist earnings may benefit,’ schreef de Manchester Guardian. ‘The
Imperial State Crown, the Cap of Maintenance, the Sword of State, the
Heralds, the Lord Great Chamberlain and the Earl Marshals make up a
beautiful charade, but ifall were swept away tomorrow, it would make not
the slightest difference to the Government of the country.’ Zo'n verlichte
uitspraak van deze liberale krant wekte de indruk, dat er toch mensen
waren in London die tendeerden naar een vorm van politieke
volwassenheid.
Terwijl dictator Batista ‘verkiezingen’ voorbereidde, was Fidel Castro in
de vliegtuigkaping-business gestapt. Bij één luchtpiraterij was één toestel
van Cubana in Nipe Bay gestort. Een ander toestel werd gedwongen naar
Mexico te vliegen. Bovendien voerden de troepen van Castro door een
groot deel van het land steeds meer vermetele staaltjes van revolutionair
verzet uit.

15 november 1958 (dagboek)
Beleefde een gedenkwaardige avond want ik ontmoette een bijzondere jongen, de
Indiase danser Bhaskar. Hij was één der
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grootsten en werd in 1955 door Nehru onderscheiden. Hij trad op in het ‘Festival of
Lights’ in het International House of Columbia University aan 500 Riverside Drive.
Ambassadeur A.S. Lall van India was aanwezig. Daarom was ik eigenlijk ook gegaan,
om hem te spreken. Maar door Bhaskar kwam ik er niet aan toe. Hij was de onbetwiste
ster van de avond. Hij was every inch een artiest. Hij was bovendien ongewoon
aantrekkelijk, mond, ogen, mooi lijf. Ik ben nauwelijks in staat de indrukken exact
te beschrijven. Ik was totaal in zijn dansen geabsorbeerd. Nà afloop ontmoette ik
hem achter de coulissen. Hij zei, dat ik hem via zijn agent, Robbins & Brothers, zou
kunnen bereiken.

16 november 1958
Ik droomde, dat ik door een team van Nederlands-Amerikaanse politiemensen werd
gearresteerd voor wat werd genoemd mijn pro-Indonesische activiteiten. Tenslotte
werd ik aangeschoten en gaf een gil en vroeg Frieda om me naar een veilige plaats
te slepen. Later droomde ik opnieuw, dat Frieda en ik met mijn ouders en broers op
reis gingen en dat dit intiem en gezellig was.
De zorg en liefde waarmee Frieda in de ochtend haar yoghurt met vruchten bereidde
verbaasde me altijd weer. We gingen vandaag naar ‘Lord & Taylor’ en kochten een
winterjas voor haar. Eerder had ik haar al een paar super pumps kunnen geven, omdat
ze morgen jarig is. Mijn moeder was weer in Nederland bij grootmama Poslavsky
en schreef ons lange, lieve brieven.
Shah Mohammed Reza Pahlevi, aan wie Scholtens refereerde, was Irans grootste
landeigenaar, hij bezat 2.5 miljoen acres. Sedert 1950 had hij veel van zijn land onder
de boeren in een honderd dorpen op zijn landgoederen verdeeld.120. Maar de andere
landeigenaren in Iran hadden altijd nog 70 procent van het bebouwbare land in handen
en zij volgden de Shah in zijn Sinterklaasgebaar allerminst. Deze heren hadden zelfs
druk op de regering uitgeoefend om de Shah van zijn actie af te brengen. Na de moord
op Koning Feisal in Irak had de Shah de provinciale autoriteiten en politie zelfs
opdracht gegeven er op toe te zien, dat landeigenaren niet meer de gebruikelijke
‘giften’ van de boeren in ontvangst mochten nemen, als vee, lammeren, kippen,
eieren en andere zogenaamde cadeautjes. Het broeide in Iran.
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Ik zag dat Bernard Person, dankzij mij een gesprek met minister Subandrio had
gehad, hetgeen 12 november 1958 in het Algemeen Handelsblad was verschenen.
Wanneer ik dergelijke resultaten van mijn contacten zag rebelleerde ik, dat ik zelf
niet meer in actie kon komen, omdat de deuren thuis door Luns voor me waren
gesloten.
In de ochtend verscheen Senator Lyndon B. Johnson in de U.N.O. om namens de
Amerikaanse delegatie een rede te houden over de ruimte. Hij citeerde een Wet die
op 29 juli 1958 door het Congres werd aangenomen en die getekend werd door
President Eisenhouwer waarbij werd vastgesteld: ‘It is the policy ofthe United-States
that activities in space should be devoted to peaceful purposes for the benefit of all
mankind.’121. Johnson trad op als een man van ervaring en politieke macht. James
Reston had reeds geschreven, dat hij een figuur was, die in aanmerking kwam om
President te worden. Ik was onder de indruk van zijn optreden en vroeg me af of ik
hem beter moest gaan volgen.
Tegen lunchtijd vertrok ik per trein naar Philadelphia voor een lezing op het
Chestnut Hill College voor 300 studenten. Ik was verbaasd om bij aankomst te
ontdekken, dat ik in een college voor meisjes was beland. Na de formele toespraak
verhuisden we naar een kleinere zaal waar ik nog één uur vragen beantwoordde en
met hen discussieerde.
Grootmama Poslavsky schreef tussen vinger en duim, dat Sima Sastro Pawiro, de
weduwe van mijn grootvader ir. Willem Oltmans, vanuit het rusthuis was overgebracht
naar de Willem Arntz Hoeve in Den Dolder, de zenuwinrichting, waar mijn oom
Poslavsky geneesheer-directeur was. Ik vond dit verschrikkelijk nieuws.

19 november 1958
Om 18:00 had ik een afspraak met Bhaskar in de U.N.O. We gingen naar het restaurant
op de vierde étage en namen koffie. ‘Ik was vroeger een bokser,’ vertelde hij. ‘Wie
heeft je dat uit je hoofd gepraat?’ vroeg ik. ‘Niemand, ik werd echter te vaak in elkaar
geslagen.’ Hij had Ram Gopal eens zien dansen en wist toen, dat hij dàt het liefste
wilde. Ik vroeg of hij tevreden was met zijn manager, omdat W. Colston Leigh ook
een entertainment-afdeling had. Inderdaad zou hij van management willen veranderen.
Hij zei: ‘That is very sweet of you, Wim.’ Ik vertelde hem, dat ik met Frieda formeel
was getrouwd, maar
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dat we eigenlijk nog geen man en vrouw waren; dat ik er niet toe kon komen. Dat
scheen hij niet vreemd te vinden. ‘So you sleep with boys?’ ‘Ja, maar niet vaak. Ik
heb geen homoseksuele relatie met iemand.’ Hij vertelde zelf een vriend te hebben,
een Siciliaan.
Hij moest om 19:00 les geven ergens in 44th Street. We reden er in een taxi heen.
Hij pakte tijdens de rit mijn hand.
Heb het boek van Jef Last uit. Het verbaasde me, dat hij citeerde uit gesprekken
met Mohammed Hatta, Sutan Sjahrir en Hadji Agus Salim en dat Sukarno ontbrak.
Hij zei, dat hij dit niet deed, omdat Sukarno een staatshoofd in functie was. Het leek
me klinkklare onzin. Louis Fischer schreef ook over deze drie persoonlijkheden,
maar besteedde in zijn boek over Indonesië uiteraard de meeste aandacht aan de
centrale figuur in het land.

20 november 1958
Werkte met Bill Bast aan mijn boek. Hij was nog vol van een lunch met Dimitri
Metropoulos. Eén van diens protégé's had in Detroit een concert gedirigeerd met
Maria Callas, en flirtte na afloop met een politieagent. Hij werd prompt naar een
gevangenis overgebracht. ‘After having built a carreer with so much pain,’ zei
Metropoulos, ‘he should not have taken that risk.’
Kolonel Isman vroeg of ik Emile van Konijnenburg wilde verwittigen van zijn
aankomst met de KL644. Ik zond een telegram.
Ik las dat minister Luns, toen hij op 28 oktober in Den Haag terugkeerde van de
ambassadeursconferentie op Curaçao zonder blikken of blozen had gezegd, dat de
steun van de V.S. voor zijn Nieuw-Guineabeleid geen holle frase was. ‘De reden,’
berichtte De Telegraaf, ‘waarom de Amerikaanse autoriteiten dit niet zelf hebben
gezegd, aldus Luns, was hierin gelegen, dat de diplomatie het moeilijk maakte voor
Amerika als super-power om in publiek te verklaren, wat binnenskamers was
besproken. Een uitzondering hierop had de Amerikaanse ambassadeur in Den Haag,
de heer Philip Young, gemaakt. Hij was tenslotte ook bij het overleg tussen John
Foster Dulles en Luns aanwezig geweest.’ Ik was perplex. Hoe durfde hij een
dergelijke verklaring af te leggen en waarom trapte de goegemeente in Nederland er
in zonder hem verder aan de tand te voelen?
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21 november 1958
Om 12:30 keek ik uit het raam van Bills appartement en zag Bhaskar in zijn leren
jack aan komen wandelen. Bast was bezorgd. ‘Wat weet je van hem af? Gebruikt hij
drugs? Is hij te vertrouwen?’ Ik maakte me daar absoluut geen zorgen over. Bhaskar
had zijn publiciteitsalbums meegenomen en na een uurtje ook met Bill te hebben
gesproken gingen we naar W. Colston Leigh om te zien of deze de manager van deze
danser wilde zijn. We lieten het materiaal achter en keerden terug naar Bills
appartement. Bast was discreet weggegaan. Bhaskar en ik lagen samen op bed, vreeën,
maar hadden geen sex. Toch genoten we intens van elkaar. Ik kon me niet herinneren
met een jongen een dergelijke passie te hebben ervaren. Ik zei er wat over en Bhaskar
antwoordde: ‘Stop analyzing, you kilt it if you talk about it.’
Later vertelde hij over Dino, de Siciliaan, die een ‘hardhat’ (bouwvakker) was en
vrij ruw in bed. ‘Maar ik houd er van bevaderd te worden,’ zei Bhaskar. Hij had kort
geleden in een film gespeeld en telefoneerde naar een relatie op 5 East 57 Street. We
konden meteen komen om zijn rol te gaan zien. Hij speelde een Indonesische jongen
tijdens een gesprek in een vliegtuig. ‘Ik heb gelogen, dat ik Indonesiër was om die
rol te krijgen,’ vertelde hij. Later vroeg hij, of ik zijn optreden in de film niet te
nichterig had gevonden. Ik dacht van niet, maar het kon me op dat moment ook
weinig schelen.
Op weg naar de subway om naar Kew-Gardens terug te gaan werd ik door een
frisse, blonde jongen gevolgd. Hij sprak me tenslotte zonder enige omhaal aan met
de woorden: ‘I like to suck your cock.’ Hij heette Ted Drach. Negen jaar geleden
was hij in een cinema door een oudere heer gepakt. Sedertdien was hij cock-sucker
aan de lopende band geworden. ‘I have not always been gay. I served in Korea. When
we were on leave in Japan, I screwed many girls.’ Hij vertelde, ‘Jouw collega, de
commentator Joseph Alsop, ben ik onlangs tegengekomen op een homo-party. Ik
werk nu op de publiciteitsafdeling van de ‘International Nickle Company,’ zei hij,
‘maar ik zou journalist willen worden, als jij.’ Ik nam afscheid, want in gedachte
was ik nog helemaal bij Bhaskar.

23 november 1958
W. Colston Leigh had een gesprek voor me gearrangeerd met Lord Attlee. Ik
ontmoette hem vanmorgen om 10:00 in zijn suite in het Stattler Hilton Hotel tegenover
Pennsylvania Station. Hij haalde uit een doos wat tabak te voorschijn, maakte er
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een prop van en stopte die in zijn pijp. ‘Kunt u mij zeggen,’ zo opende hij ongeveer
ons gesprek, ‘waarom Sukarno toch zo graag Nieuw-Guinea wil hebben? Heeft hij
niet zijn handen vol met de rest van Indonesië?’ Ik antwoordde, dat het om een
principe-kwestie ging, dat ook Mohammed Hatta zich bedrogen voelde en dat de
souvereiniteitsoverdracht eigenlijk nooit door Nederland was gehonoreerd.
Attlee: ‘We tried to persuade your Prime Minister Sjoerd Gerbrandy to follow our
example and bow out graciously, but you got some pretty tough men out there in
The Hague. Governor-general Van Mook could not see our point of view at all. The
Dutch possessed an honest and able regime in the Dutch-East-Indies, but you were
unable to strike the right men.’ Ik bracht naar voren, dat het een prestigekwestie was
geworden. ‘The Indonesians would have been most grateful if your leaders would
have bowed out graciously. And so-called matters of prestige are absolute nonsense.
Of course, you, the Dutch, did not train the Indonesians for self-rule and being able
to accept responsabilities as we did in India. More than half of the population was
indianized. Your people lingered unfortunately far too long and now they are locking
you out. When I was in Madras recently some young Indonesians came to see me.
They asked me as well as our Indian hosts: ‘Why is it that on the first floor of this
building we see pictures of Gandhi and Nehru and on the second floor portraits of
former British vice-roys and governors? Why do you keep the pictures of your tyrants!
We told them, that we considered it stupid for Indonesia to try to root out all Dutch
influences.’
Ik vertelde Lord Attlee over de moeilijkheden, die ik ondervond met ‘some of
those tough men in The Hague’, over wie hij had gesproken en hoe ik zelf over een
andere en nieuwe verhouding tussen Nederland en Indonesië dacht. ‘You are
absolutely right,’ antwoordde Lord Attlee. ‘You have to go back there and fight for
the new way. Here lays a great task for you ahead of you.’ Hij vervolgde: ‘Your
people could not see the tide that was sweeping over Asia at the time. I have just
lectured in Stanford, California and other places. Whenever I spoke of the need to
allow the China of Mao Tse-tung to their rightful place in the United Nations, it
struck me that you do not hear protests. Gradually it seems to be realized in this
country that this move towards Peking is inevitable. In Stanford I was also asked:
“Would recognition of Mao not look to the world as a victory for Communism and
a loss of prestige for the West?” My reply was, that in taking the step of recogni-

Willem Oltmans, Memoires 1957-1959

255
tion of China, the West on the contrary would gain in prestige. Do you agree with
me?’ vroeg Lord Attlee.
W. Colston Leigh had een voorwaarde gesteld, wanneer zij een gesprek voor me
zouden regelen, wilde ik dan de voormalige Britse premier op de juiste tijd naar de
trein begeleiden? Zo gezegd, zo gedaan.

24 november 1958
Ontmoette Bhaskar in ‘Michael's Studio’, waar een Amerikaanse tekenaar hem tijdens
het dansen zat uit te beelden. Dino wandelde binnen en maakte een nietszeggende,
helaas wat ordinaire indruk, mede door zijn armzalig woordgebruik. Maar hij scheen
een soort commanderend overwicht op Bhaskar te hebben. We gingen op Broadway
een Hamburger halen, voedsel dat ik nauwelijks door mijn keel kan krijgen. Ik stelde
voor, ook omdat Colston Leigh had gezegd, dat Bhaskars kansen in Europa beter
lagen, dat ik contact zou leggen tussen hem en Albert Hilverdink in Parijs en dat we
de komende zomer samen naar Europa zouden gaan.
Toen ik al thuis was na middernacht belde Bhaskar om te zeggen, dat Dino onze
vriendschap prima vond. ‘Whether we go to Europe or not, Wim, be my friend please.
I need you.’ Deze uitspraak overrompelde me.

25 november 1958
Droomde zowel van Bhaskar als, en ik herinnerde me levendig, Albert Hilverdink.
Premier mr. S.D. Emanuels van Suriname in Nederland. In het parlement, de Staten
in Paramaribo, was rumoer ontstaan, dat de Nederlandse delegatie bij de U.N.O. zich
van stemming had onthouden inzake de Zuidafrikaanse rassenkwestie. Het Statenlid
Radhakishun had in de debatten uitgeroepen: ‘Minister Luns heeft ons voor de mal
gehouden.’ Ook in Surinaamse politieke kringen heerste onrust ten aanzien van de
interpretatie door Den Haag van de relatie met het land binnen de koninkrijksregering.
De heer Debrot was reeds vanuit de Antillen over deze kwestie komen spreken.
Zoals steeds bij emotionele situaties woonde ik vanavond een concert bij, nu van
Eugene Ormandy en het Philadelphia Orchestra in Carnegie-Hall. Twee schitterende
stukken: de ‘Symphony on a French Mountain Song’ van d'Indy en de ‘Variations
Symphoniques’ van Franck, beide gespeeld door Robert Casadesus. Ik droomde weg
en stelde mezelf duizend vragen over die jongen uit India, Bhaskar Roy Chowdhury,
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die van de ‘Geminis Studios’ in Madras naar Manhattan was verdwaald en nu in de
nieuwe wereld zich een plaats probeerde te veroveren.

26 november 1958
Vandaag kreeg ik een speechje onder ogen, dat een andere crony van Luns, pater
L.J.C. Beaufort, in de derde Commissie inzake het zelf-beschikkingsrecht had
gehouden. Natuurlijk werd Nieuw-Guinea er bij gesleept en op een dermate infantiele
manier, dat ik de pater een briefje schreef en er een brochure van Hanekroot bij
voegde.
‘Met stomme verbazing heb ik uw laatste chef d'oeuvre gelezen. Vroeger, op het
Lyceum paste ik de door u gebezigde taktiek toe. Bij het leren van een repetitie voor
natuurkunde leerde ik alle gegevens over de wormen uit m'n hoofd. Werd vervolgens
gevraagd een opstel over de olifant te schrijven dan deed ik zoiets als u deed voor
de Commissie van de U.N.O.: de olifant heeft een lange slurf in de vorm van een
worm en de wormen worden verdeeld, en dan lepelde je je lesje over de wormen op.
Of u en uw partijgenoten het prettig vinden of niet: het geschil over Irian-Barat heeft
in wezen geen lor te maken met uw langdradige uiteenzetting over de nobele
bedoelingen van het Koninkrijk der Nederlanden. Irian is een puur koloniaal geschil,
dat ten gunste van Indonesië zal worden beslecht. Hoe eerder dit zal geschieden hoe
beter de belangen van het Koninkrijk en die van het gehele westen in de wereld en
zuidoost-Azië zullen zijn gediend. Ik geneer me als Nederlander - en dit wens ik
uitdrukkelijk reeds thans schriftelijk te verklaren - voor het soort verklaringen als
bovengenoemd en door u in de U.N.O. afgelegd. Het beroerdste van alles is, dat u
dit ook nog in naam van ons land deed.’

27 november 1958
Op weg naar huis werd ik door een Puerto-Ricaanse jongen aangesproken. ‘I want
to touch you. I want to make love to you.’ Hij reed in de subway helemaal mee tot
Union-Turnpike, Kew-Gardens. Hij voelde zich alléén en had geen vrienden. Zijn
vrouw had hem verlaten. Zijn kind was bij zijn moeder. ‘Everybody says I am
beautiful, but I have never been able to have the friend I really like, so what does
beauty do for me? You, I like very much.’ Eenzame, eenzame mensen. Ging naar
huis; gaf hem mijn nummer.
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28 november 1958
Laat vannacht belde Bhaskar. Hij verlangde bij me te zijn. ‘Let's go to Bill's apartment,
any place, I want to be with you,’ zei hij. Ik probeerde Frieda uit te leggen, wat er
vis à vis Bhaskar was gebeurd, en dat dit geheel verder buiten onze relatie stond.
‘Dit vuur-en-vlam werk, is mentaal en fysiek gezien als van een andere planeet
vergeleken met samenzijn met jou. Er komt geen echt lange afstands- of
vruchtbaarheidsdenken aan te pas.
Piet van Bel schreef uit Laren: ‘Kort nà de reis van de oude heer naar de Molukken
werd er hier op televisie een filmpje over vertoond. Een paar dagen later werd het
filmpje opnieuw gebruikt om Sukarno op de maat van een Hollands orgelliedje te
laten huppelen.’

30 november 1958
Na enkele emotionele dagen, ontmoetingen en telefoongesprekken, kwam Bhaskar
vandaag naar Kew-Gardens om Frieda te ontmoeten en bij ons te eten. Frieda was
eerst wat nerveus, maar spoedig vond ze hem aardig en later noemde ze hem ‘een
schat’. Ik toonde hem in mijn dagboeken foto's van al mijn vrienden en sprak over
mijn leven. ‘I love India,’ antwoordde hij, ‘but I was brought up with Europeans. I
was like a fish, being brought up outside the pond. I looked from the outside at my
fellow-fish in the water, my biological brothers. I realized I was one of theirs, but I
felt outside of their lives. They are now jealous of me. Some hate me even. Wim,
tell me, who am I?’ Ik zei tegen mezelf, Bhaskar heeft een universal mind verpakt
in een karkas uit India. ‘Toen ik op een internaat was,’ vervolgde hij, ‘hield een
andere jongen van me.’ Hij vertelde mijn ouders dat ik homoseksueel was. Ze vroegen
me toen: ‘Ben je een homo?’ ‘Als u het zegt misschien, maar zelf weet ik het niet.’
Mijn vader benadrukte toen, dat hij me liever dood zag, dan als homo. Ook mijn
moeder was ijskoud tegen me. We hadden eens een verschrikkelijke ruzie. Later zag
ik haar slapen en toen heb ik een stuk van haar haar afgeknipt. Ze sloeg me niet. Ze
werd ook niet boos. Ze wandelde weg, wat me nog meer pijn deed. Later kreeg ik
een Griekse vriend, Kim. Ik hield zoveel van hem, ik gaf hem alles, mijn ziel, mijn
lichaam, alles. We hielden compleet van elkaar. Toen op een dag, en je weet hoe
jongens in India en Indonesia met elkaar omgaan, wanneer ze armen om elkaar heen
doen betekent dat verder eigenlijk nog niets, zat ik om 23:00 met een jongen in de
tuin bij de fontein, met onze armen om elkaar heen. Kim
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kwam de tuin in. Hij zag ons. Hij verdween onmiddellijk en kwam om 03:00 in de
ochtend terug. Ik vroeg hem waarom hij was weggelopen. Hij antwoordde niet.
Daarop viel hij me met een mes aan, maar ik was sterk en had gebokst, dus ik wist
me te verweren. Ik had twee sneden in mijn arm. Hij ging weg. Twee dagen later
kwam mijn moeder mijn slaapkamer in met een ochtendblad. Zijn foto stond in de
krant. Kim had zelfmoord gepleegd. Bhaskars stem was steeds zachter geworden.
Hij had betraande ogen gekregen. Ik had zelf tranen in de ogen. Hij droeg nog altijd
de ring, die Kim hem had gegeven. Zo vertelde hij urenlang over de verschillende
vrienden in zijn leven. Opeens wilde hij Dino bellen en weggaan.
We wandelden naar het subway-station. Ik zei tegen hem, dat ik geen andere
bedoelingen had, dan zijn vriend te zijn, ook al had ik er geen bezwaar tegen soms
bij hem te slapen. ‘Wanneer sex onze relatie zou binnentreden, zou de vriendschap
beëindigd zijn (‘It would kill it,’ zei ik).122. ‘We hebben nu twee gelegenheden gehad
om volledige sex te hebben. Toch deden we het niet en we zijn dicht bij elkaar,
misschien zelfs dichter dan wanneer we sex gehad zouden hebben.’ Het scheen of
zijn gezicht betrok. ‘Ik benader je niet,’ zei ik, ‘zoals je nu moet hebben gemerkt om
per sé met je de hele toer te maken. Er zit zoveel meer in een relatie. Ben je wel
zeker, dat je vriendschap met Dino echt is en wat je het meeste verlangt: sex?’ Hij
antwoordde: ‘Zoals jij nu denkt en spreekt heb ik nog nooit gedacht. Ik geloof, dat
wanneer ik zou beginnen te analyseren zoals jij doet, mijn gevoelens en emoties in
totale verwarring zouden geraken.’

2 december 1958
Martin Portier was diep geschokt door het bericht, dat Sima Sastro Pawiro naar de
W.A. Hoeve was overgebracht. ‘Ik geloof niet, dat ze gek is. Ze wil zelf niets liever
dan gauw terug bij je grootvader zijn. Maar degenen, die haar dit leed hebben
aangedaan zullen zelf moeten waken, dat hun in de bloei van hun leven niet het leven
ontnomen zal worden.’123.
Nà alle emotie's ging ik in Town Hall naar een piano-recital van Herbert Rogers,
met Mozart, Brahms en Ravel (Gaspard de la Nuit).

122.
123.

Ook in de tachtiger jaren ken ik Bhaskar nog.
Deze voorspelling zou griezelig precies uitkomen.
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3 december 1958
Premier Kwame Nkrumah en premier Sekoué Touré van Guinea hadden dezer dagen
bekend gemaakt een begin te hebben gemaakt met de stichting van een Unie van
Westafrikaanse staten, door beide landen samen te voegen. De Unie-status zou door
de respectievelijke parlementen moeten worden bekrachtigd. Ik ging naar de eerste
persconferentie van de vertegenwoordiger van Guinea in New-York, Diallo Telli.
Er was slechts een kleine groep journalisten in de suite van het ‘Weston Hotel’, waar
de ontmoeting plaats vond. Daar ambassadeur Telli slechts Frans sprak, bood ik aan
als tolk op te treden.124.
Hans Martino heeft eindelijk Djakarta verlaten als correspondent van het A.N.P.
Hij heulde met de wolven van Luns in het bos en noemde zich journalist.
Ontmoette Bhaskar voor een half uur. Hij benadrukte, dat hij mijn vriendschap
nodig had. Ik zei hem, dat ik dezelfde gevoelens had en zei: ‘Voor het eerst sinds ik
hier woon voel ik me niet alléén.’ Hij raadde me, de moeilijkheden met Frieda tegen
iedere prijs uit te werken.
‘Chaque jour l'amour change de visage.’ Las ik dit bij Stendhal òf bij Gide?

4 december 1958
Kwam de Indonesische diplomaat Lambertus Palar in de U.N.O. tegen. We spraken
kort. Hij maakte enkele belangrijke opmerkingen. Hij herinnerde zich, dat zelfs Van
Mook hem had toegegeven, dat het mislukken van het Akkoord van Linggadjatti
voor drie-kwart de schuld van Nederland was geweest. Hoe Linggadjatti precies in
elkaar had gezeten, was mr. dr. C. Smit die dagen aan de hand van de dagboeken
van professor Schermerhorn aan het uitpluizen. Zijn boek was nog niet gepubliceerd
en van de tot dusverre openbare stukken geloofde ik so wie so geen woord. Nà mijn
ontmoeting met Van Mook, eerder dit jaar, was ik geneigd de oud G.G. eerder te
geloven dan de meeste zogenaamde politici in Den Haag. Ambassadeur Palar zei de
verwijdering tussen zijn land en Nederland hartgrondig te betreuren. We denken nog
altijd in het Nederlands. We drukken ons in het Nederlands het beste uit.’

124.

Hij is mij hier altijd dankbaar voor gebleven. Kende hem 20 jaar.
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5 december 1958
Ted Drach ontmoette me in de U.N.O. en we luisterden naar de debatten in de
Politieke Commissie. Nadien gingen we naar zijn penthouse-appartement in de 74ste
Street. Hij vertelde, dat hij nog steeds van plan was om te trouwen, maar in ieder
geval van te voren aan zijn vrouw zou zeggen, dat hij zijn hele leven door zou gaan
met, zoals dit in New-York wordt genoemd, ‘to suck cock’. ‘Wim, je weet, dat
homosexualiteit nu zeer “in” is. Vele homo's komen “out of the closet”.125. Het is in
vele gevallen zelfs een recommandatie. Maar je moet wel een “cock-sucker” zijn,
want anders blijf je aan de zijlijn achter.’ Ik werd van dergelijke verhalen, plus de
nodige saillante details, misselijk en verliet spoedig het pand.
Woonde daarna een pianorecital van Witold Malcuzynski in Carnegie Hall bij.
Hij speelde Franck, Brahms, Prokofieff, Debussy, Rachmaninoff en een reeks Chopin
ten besluite.
Ook Newsweek stelde het in een speciale reportage vóór alsof Indonesië onder
Sukarno op het punt had gestaan de communistische kant op te gaan via de ‘geleide
democratie’-doctrine van Bungkarno. Ik wist dat dit onzin was, maar langzamerhand
praatten alle gezaghebbende westerse bronnen elkaar op dit punt na. Volgens
Newsweek zou de 39-jarige generaal Nasution het land van de ondergang hebben
gered.
Heb Van Mooks boek ‘Indonesië, Nederland en de wereld’ uit.126. ‘De voortdurende,
ongebreidelde kritiek en de vele leugenverhalen, die een niet onbelangrijk deel van
de pers tegenover mij ten beste gaf en waarin een aantal ambtelijke en politieke
figuren haar voorging, de zwakke verdediging, die de regering daar tegenover stelde,
de gebleken stemming van de Kamer in de zure debatten rondom het verslag der
kamercommissie en een wel te verontschuldigen vermoeidheid na jarenlang zwemmen
tegen de stroom in, gaven mij het gevoel, dat zulk een verandering misschien een
grotere eenheid en vastheid van beleid zou kunnen teweeg brengen.’ Ik geloofde
graag, dat er over de landvoogd nog meer gelogen was dan alle andere figuren in het
Indonesische drama omdat hij tenslotte op de allermoeilijkste en kwetsbaarste plaats
zat op de meest kritieke momenten.

125.
126.

Letterlijk: uit de kast, dus zich openlijk als homo manifesteren.
De Bezige Bij, Amsterdam (1949), pag. 141.
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7 december 1958
Heb ‘The Ugly American’ gelezen, mede op aandrang van Ted Drach. Er werd zonder
meer ook op Indonesië gezinspeeld, bijvoorbeeld wanneer de President in een land
in een Sovjettoestel vloog, dat hij uit Moskou cadeau had gekregen. Burdick en
Lederer konden ook U Nu in Burma op het oog hebben gehad, maar hun persiflages
op toestanden in zuidoost-Azië geënt op het lompe, stier-in-een-porselein-kast gedrag
van de Amerikanen overzee, waren inderdaad meesterlijk. Het was zeker ook een
boek, dat ik in mijn lezingen wilde bespreken.
Mijn moeder kondigde aan, dat mijn ouders in 1960 permanent naar Holland
zouden terugkeren. Grootmama Poslavsky was thans 85. Mijn moeder wilde kennelijk
nog tegen het einde van haar leven van de familie genieten, vooral van haar moeder
en zuster. Ook kon zij in de zomer slecht tegen de warmte van de Kaapprovincie.
John van Haagen had de opleiding bij de Onderzeedienst beëindigd, woonde met
vrouw en drie zoons in Rotterdam. Hij zou binnenkort een reis van vijf maanden met
de ‘Zeeleeuw’ naar de V.S. en de West maken. Hij dacht er soms over naar de V.S.
te wilen emigreren. Hij hoopte me in ieder geval spoedig in Amerika of in Rotterdam
te zien. ‘Kom hier maar naar toe met Frieda. Er is altijd plaats voor jullie.’

9 december 1958
Guinea is toegelaten als lid van de U.N.O. Ik wenste Diallo Telli geluk.

10 december 1958
Ontmoette de journalist Joseph Kraft. Hij is een vriend van Arnold Brackman. Hij
vertegenwoordigde de Franse l'Express.127.
Dieneke van der Meer van Kuffeler is getrouwd in Maleisië met de heer H.R.
Woolmer.
In de avond woonden Frieda en ik - ze zag er prima uit - een concert bij in de
U.N.O. ter gelegenheid van de tienjarige herdenking van de universele verklaring
van de mensenrechten. Renate Tibaldi zong met de ‘New York Philharmonic’ uit
‘La Boheme’ van Puccini en ‘La Forza del Destino’ van Verdi. Ik was tot tranen
geroerd. We dineerden ergens in de stad. Genoeglijke avond.

127.

Hij specialiseerde zich in de Algerijnse kwestie die dagen.
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‘Les larmes sont l'extrème sourire.’
‘Il est puni de sa grandeur par la solitude de l'âme.’ Stendhal.

13 december 1958
Ambassadeur Diallo Telli opende vanmorgen het debat over de Algerijnse kwestie.
Sprak als gewoonlijk veel diplomaten. De val van het kabinet in Den Haag riep
voortdurend vragen op. Dr. Sastroamidjojo vreesde, dat Luns als minister zou
terugkomen. Een Sudanese diplomaat zei: ‘I never have heard a Dutchman express
views as you do.’ Een Ceylonese diplomaat meende, dat iedere nieuwe regering in
Den Haag geen verbetering zou brengen met Indonesië. ‘We know the symptoms:
colonialism and imperialist attitudes die slowly.’ Oom Palar wilde terug naar zijn
standplaats als ambassadeur in Ottawa. ‘U weet, ik kon in New Delhi niet blijven.
Het klimaat was niet goed voor mijn gezondheid. Ik geloof overigens, dat het beter
zou zijn indien de P.v.d.A. nu in de oppositie zou gaan,’ zei hij.
Sprak aardig en lang met de heer D.J. von Balluseck, voormalig lid van de
hoofdredactie van het Algemeen Handelsblad. Een herademing: eindelijk een
Nederlander met de rang van ambassadeur, die normaal deed en in de ‘delegates
lounge’ een glaasje met me dronk. Von Balluseck was ambassadeur in Ottawa. ‘U
weet, ik ben als journalist in het ministerie van Buitenlandse Zaken, en dus de
diplomatie, geparachuteerd,’ zei hij. ‘Ik heb ook een periode in Moskou gediend als
ambassadeur. Je kunt zegen, dat ik nu wel helemaal ben overgestapt.’ Sprekend over
de kabinetscrisis (Von Balluseck was lid van de V.V.D.) was hij overtuigd, dat Luns
zou terugkomen. ‘Stikker, nu in Parijs, zou natuurlijk best weer Buitenlandse Zaken
willen gaan doen, maar ik denk dat Luns muurvast zit. Hij kan nu ook niet meer
terug, want hij heeft zich te sterk gecompromitteerd. Zijn politiek beleid is trouwens
te rigide.’
We spraken vervolgens over Nieuw-Guinea. Ik zette kort mijn positie uiteen,
waarvan hij uitstekend op de hoogte bleek overigens, en ik amendeerde dit exposé
met mijn woedende bezwaren, die ik tegen de handelwijze van Luns en Van Roijen
jegens mij had. Von Balluseck keek bedenkelijk. Hij drukte me echter op het hart:
‘U moet natuurlijk wel vasthouden aan uw gevoelens en overtuiging.’ Deze woorden,
komende van een man die ik respecteerde,128. klonken mij als muziek in de

128.

In zijn boek ‘Ik herinner mij’, zou Luns in 1971 bij uitzondering eveneens hoog opgeven
over Von Balluseck.
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oren. Hij zei, dat hij de Canadese premier, John Diefenbaker, vóór zijn vertrek naar
Azië en Djakarta, uitvoerig had ingelicht over het Nieuw-Guineavraagstuk. Hij had
ook veel aandacht aan het Indonesische standpunt besteed. ‘Het is natuurlijk wel
aardig, dat Drees nu de mogelijkheid verkent om Irian in een
United-Nations-Trustee-Territory te veranderen, maar ik denk niet, dat dit een haalbare
kaart is in de Verenigde Naties. Er zal dus naar andere wegen, gebaseerd op andere
denkpatronen moeten worden gezocht,’ aldus de ambassadeur. Daarop zei hij: ‘Ik
wil u vertrouwelijk wel zeggen, dat een bemiddelingspoging van Canada niet
uitgesloten moet worden geacht. Canada staat bekend als anti-koloniaal, is lid van
de Commonwealth, is lid van de N.A.V.O., en u weet, Canadezen stellen het niet op
prijs voor halve Amerikanen te worden aangezien. Alhoewel de nieuwe minister van
Buitenlandse Zaken, de heer Smith, niet half zo briljiant is als Lester Pearson, die
tenslotte een sterk wetenschappelijke inslag had. Toch is Smith geneigd het oneens
te zijn met de starre buitenlandse politiek van John Foster Dulles. Smith voert een
onafhankelijk beleid, los van Washington.’ Ik antwoordde: ‘Zou het dan niet een
gedachte zijn Japan te betrekken bij een Canadese bemiddelingspoging?’ Von
Balluseck: ‘Misschien is dit nog vertrouwelijker, wat ik u nu zeg, maar ik hoorde
van de Australische delegatie hier, dat Canberra met de gedachte speelt in Kuala
Lumpur een bemiddelingsconferentie bijeen te roepen van alle betrokken partijen,
want de impasse is daarom ook zo compleet, omdat noch wij noch Indonesië
langzamerhand meer op onze ingenomen posities kunnen terugkomen.’
Zelf hoopte ik dat Luns zou verdwijnen, zowel om politieke als om persoonlijke
redenen, maar Von Balluseck benadrukte, dat zo lang professor Oud (V.V.D.) het
in de grond van de zaak met professor Romme (K.V.P.) eens zou blijven over de
aanpak van het Indonesische vraagstuk en het behoud van West-Irian, Luns als
minister zou aanblijven. Ik herinnerde mij, hoe professor Oud vorig jaar in het
Rotterdamse Kralingen naar de woning van de voorzitter van de Rotterdamse Kamer
van Koophandel, de heer Van de Mandele, was gekomen - op de fiets in de regen om met mij Irian te bespreken. Waarom moest de loop der geschiedenis ten koste
van een zó hoge prijs in levens, of in psychische en in economische offers, altijd
weer wachten tot bepaalde figuren eindelijk naar de eeuwige jachtvelden waren
verdwenen om een nieuwe pagina in de betrekkingen tussen mensen te kunnen gaan
beginnen?
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15 december 1958
Schreef Sukarno, via generaal Suhardjo Hardjowardoho, een nieuwjaarsbrief.
Diarto berichtte ditmaal uit Bali: ‘Vanmorgen hoorde ik een Amerikaanse touriste
zeggen: “This is no island of gods, it is an island of dogs!” Ze had gelijk. Het was
volle maan. De anders kalme nacht werd wreed verstoord door een concert van
honden, die het slapen tot een hel maakten. En de eenzame Amerikaanse mevrouw
miste natuurlijk de fantasie van een jong verliefd meisje. Ik ben nu hier, want we
krijgen staatsbezoeken van President Rajendra Prasad van India en Tito van
Joegoslavië.’ En onder aan de brief: ‘Ook groeten van mijn planten en beesten.’
Kwam in de late middag met George Branford en Bhaskar samen. Later gingen
we naar Bill Bast. Bhaskar: ‘You, Wim, Dino, Bill, George, you are all the same.
You do not let a person be open like a book, because if that happens, there is
immediately either love or distrust. I could never love you, because I would not want
to share you with Frieda. I am that way. I do not want my lover to have sex with
anyone.’ George: ‘Please understand him: some people want to possess, to own a
person, to have the feeling someone belongs to him.’ Bhaskar: ‘Wim, I do not even
know whether I want to love or be loved. I have been hurt several times so much.’
Bill: ‘Wim, you should say to Bhaskar, stop playing games on two sides. You want
a father, here I am. You want a lover, here I am. Commit yourself. Teil him to guit
his past and clean up his desk. Tell him do not want to act as a jealous lover, but help
straighten out his life. Let's start fresh. I am ready. You must bring Bhaskar down,
which might be the most difficult part for you.’ Bhaskar: ‘Do you need Bill to know
what to do with me? Wim, our friendship is more than just friends. I want it to stay
that way, because it is beautiful. With you, I could spent three days uninterruptedly
and be exited. With Dino I am fed up after two hours. Bring me one red rose. I love
roses.’

16 december 1958
Bernard Person vertelde over een incident tussen Schurmann en Sastroamidjojo. In
het debat over Guinea zou de Indonesische ambassadeur, zonder zichzelf er op te
betrappen over Nieuw-Guinea in plaats van Guinea hebben gesproken. Schurmann
had onmiddellijk op een ‘point of order’ geïntervenieerd en gevraagd of het niet
enigszins prematuur was, dat Sastroamidjojo over het lidmaatschap van Nieuw-Guinea
bij de
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U.N.O. sprak. Hammerskjold had er vreselijk om moeten lachen.
Person: ‘Ik hoorde een mopje, dat jij niet zal appreciëren, want je schijnt bevriend
te zijn met de man. Maar toen de Afrikaan Diallo Telli op de boot zat naar de V.S.
en het menu kreeg aangeboden, legde hij het neer en zei: “Geef me de lijst van
passagiers!” In Guinea heb je immers nog kannibalen, ha, ha, ha.’

17 december 1958
Bij W. Colston Leigh ontmoette ik Barbara Applegate, manager van het Chicago
Bureau. Nu zouden mijn lezingen zich ook naar het Midden-Westen uitbreiden.
Bovendien zou mijn contract tot 1960 worden verlengd.
De auteur Eugene Burdick (Ugly American) beantwoordde mijn brief. Hij doceerde
Political Science aan de Universiteit van Californië. ‘We believe very deeply in the
things we wrote about in the book. The incidents we portrayed were uncomfortably
real: So real, I fear, that they approach the unbelievable for the reader who has not
observed them. Letters such as yours which re-enforce the validity of our theme serve
to make the things we felt we had to say a little less difficult. We thank you. Your
criticism of our use of the word “native” is well-taken. It is only unfortunate that the
word should have pejorated to the point where it bears such derogatory tones. We
did not use the word for color. If anything, it adds to the harshness to the text which
may or may not valuable... More recently I accompanied an inspection tour in that
area of Admiral Felt, the new Commander of the Pacific Fleet, which entailed visiting
a number of the countries in the area. I am anxious for another trip already... Sincerely
yours, Eugene Burdick.’
De jaarlijkse N.A.V.O.-conferentie te Parijs werd overheerst door gekrakeel
over de Berlijnse crisis. Konrad Adenauer vermoedde dat er een
machtsstrijd in Moskou aan de gang was tussen Khruschev en de chef van
de N.K.V.D., generaal Ivan Serov. Minister Luns maakte van de
gelegenheid gebruik op 11 december in het parlement te verklaren, dat de
Amerikaanse en Nederlandse standpunten over Nieuw-Guinea nog nimmer
zo dicht tot elkaar stonden als op dat ogenblik. ‘De V.S. zullen niet dulden,
dat Indonesië geweld gebruikt tegen Nieuw-Guinea,’ verklaarde Luns met
veel nadruk. ‘Dit is de regering van Sukarno terdege duidelijk gemaakt.’
Luns redekavelde drieëneenhalf uur om zijn
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vervalsing van de Amerikaanse positie in het geschil voor de
parlementariërs aannemelijk te maken. Eén week later bestreed John Foster
Dulles publiekelijk het voorstel van Luns, dat de V.S. niet langer wapens
aan Sukarno zouden moeten leveren, omdat Indonesië bezig was
communistisch te worden. Frans Goedhart riep in bovengenoemd debat
nog uit, dat Luns zich met meer hartstocht bemoeide met Nieuw-Guinea
dan met het gevaar van de Sovjet-Unie, waarop de minister ostentatief en
kwaad zijn stoel achteruitschoof. Goedhart stelde verder de vraag, waarom
minister Dulles niet zelf bekend had gemaakt, wat de Kamer zojuist had
vernomen. Luns antwoordde, dat de behoefte tot openbaarheid meer bij
hem leefde dan bij minister Dulles, maar dat de Amerikaanse minister
volledig bekend was met de verklaring, die hij, Luns, in het parlement zou
afleggen en deze verklaring voor honderd procent onderschreef. Bovendien
was het Amerikaanse standpunt ook te Djakarta bekend gemaakt en niet
via de Nederlandse, maar via de Amerikaanse regering. Wie de verslagen
van die zitting meer dan 25 jaar later overleest griezelt van het glibberige
gepraat van zowel Drees als Luns, temeer daar men nu, in 1987 weet, dat
er recht voor de raap werd gelogen. Mijn oude vriend Welter riep in de
debatten nog uit: ‘Onze taak op Nieuw-Guinea is immers van
wereld-historische betekenis!’ Het was een compleet drama van denken,
hetwelk tragisch achter liep bij de politieke en historische ontwikkelingen,
die zich reeds lang in de wereld hadden voltrokken.129.

20 december 1958 (dagboek)
Professor Beel is tot kabinetsformateur benoemd. Dit herinnerde me aan zijn plechtige
verklaring tegenover mij van vorig jaar, dat men moet weten zich op het juiste moment
uit de politiek terug te trekken. Hij zou zelfs tot mei 1959 een interim-kabinet gaan
leiden. Wat echter wèl werd bereikt, ook omdat Drees langzamerhand in eigen
gelederen niet meer voldoende steun had voor zijn Nieuw-Guineapolitiek, was dat
na de val van dit vierde kabinet-Drees, deze socialistische politicus niet meer in de
regering zou terugkeren. Sastroamidjojo's wens was in dit opzicht tègen onze
verwachtingen in New-York, in vervulling gegaan.

129.

Nogmaals: dit is een dagboek, geen gedetailleerd politiek historisch verslag, zoals de
studies van Ronald Gase, die juist uitsluitend het dekonolisatievraagstuk betreffen.
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21 december 1958
Woonde een absoluut indrukwekkende voorstelling bij in de Kaufmann Concert Hall
van negerdansers onder leiding van. Alvin Ailey. Ailey zelf, een danser geïmporteerd
uit Californië, bezat, wat ik bij negers over de hele linie een aantrekkelijke zaak vind,
een bijna dierlijke kwaliteit van bewegen. Trouwens, hij niet alléén. Misschien moet
ik niet dierlijk zeggen, maar natuurlijk.
Was bij Bhaskar. Hij vroeg me: ‘Wim, what would you do, if you loved a person
and you were to Eind him with someone else?’ Vroeg hij dit, omdat hij dacht aan de
zelfmoord van zijn eerste vriend Kim in India? Hij vervolgde, dat hij zéér volledig
van me hield, maar hij was bang iets te doen, waardoor hij zijn zelfrespect zou
verliezen. Hij gaf me het adres van zijn ouders, en wilde dat ik op een komende reis
naar het Verre Oosten hen zou gaan bezoeken. Zij woonden in Calcutta. Ik kreeg het
gevoel, dat ik door deze laatste geste permanent door hem werd omarmd.

23 december 1958
Was bij Bhaskar. Hij masseerde me en we vochten en rolden en zoenden elkaar, maar
we hadden geen sex. Ik hield er een krab over mijn voorhoofd aan over. Daarna ging
ik naar William Bast om aan het derde hoofdstuk te werken. Ik raakte steeds meer
gesteld op hem. Wat me echter verwonderde was, dat zowel Bhaskar als hij de mop
van Person over Diallo Telli, die naar de passagierslijst zou hebben gevraagd, erg
leuk vond. Kon ik er misschien niet om lachen, omdat ik Diallo Telli persoonlijk
kende en respecteerde?
Bhaskar had zijn moeder een lange brief geschreven om zijn liefde voor Dino te
verklaren. Hij liet mij het epistel lezen. ‘Ik zou dit niet zenden, het zal haar erg veel
pijn doen,’ zei ik. ‘Mijn moeder en ik zijn Hindu's. Wij respecteren alle vormen van
love,’ antwoordde hij. We spraken nog uren samen.
Kocht eindelijk ‘Nights in the gardens of Spain’ van Manuel da Falla, een
lievelingsstuk van mijn moeder.
Minister Subrandio verklaarde in Djakarta, dat hij, en niet Luns, volledige
overeenstemming met John Foster Dulles had bereikt, ook wat betreft toekomstige
wapenleveranties van de V.S. aan Indonesië en ook wat betreft de politiek van
neutraliteit van Washington ten aanzien van Nieuw-Guinea.
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Kerstavond 1958
Ik werkte de hele dag aan hoofdstuk drie, alhoewel de aanwezigheid van Frieda me
eigenlijk permanent stoorde. Terwijl ik in de late middag eten stond te maken in de
keuken hadden we nog eens onze armen om elkaar heen geslagen. Ik dacht, dat de
atmosfeer redelijk was, toen ik even later per ongeluk met een pan een tik gaf tegen
een soepkom, die prompt brak. ‘Do you have to break that too,’ riep ze en ervolgde
een stortvloed van verwijten. De escalatie was compleet, zodat ik besloot naar mijn
schrijftafel terug te gaan. Ik had me echter reeds dermate opgewonden en, wat nooit
gebeurde, was in een staat van ‘mataglap’130. gekomen. Ik ging terug naar de keuken
en gaf Frieda één dreun, die op haar hoofd aan kwam. Het was een verschrikkelijk
moment - wat nooit had mogen gebeuren -, maar ik was buiten mezelf van woede
op clàt moment. Ik dacht, eens zal ze vertellen, dat ik de gewoonte had haar te slaan,
zoals ze altijd hetzelfde had verteld over haar vader. Frieda ging naar bed met een
natte handdoek op haar hoofd. Ik ging weg.

25 december 1958
W. Somerset Maugham (84) kondigde aan geen letter meer te zullen schrijven. Hij
wilde nog één maal de plaatsen bezoeken, waar hij zo al in de wereld was geweest,
vóór hij zou sterven. Ik zat nu zelf op dit circuit van landen en mensen verkennen
en vroeg me af, of ik eens iets dergelijks zou willen doen.
Jawaharlal Nehru (63) was naar Ahmedabad gevlogen en vandaar naar
het dorp Gangad gereden om twee dagen lang te spreken met de guru der
guru's, Vinoba Bhave. India wilde ook 50 miljoen ‘acres’ aan de
landeigenaren ontfutselen, maar dàn onder de banier ‘looting with love’.
Dit dus om aan te duiden, dat land onder de boeren verdelen anders diende
te verlopen dan in de U.S.S.R. Bhave had reeds 7 miljoen losgekregen.
Nehru was gekomen om Bhave, de guru, te komen ondersteunen.
In Frankrijk werd Charles de Gaulle gekozen tot eerste president van de
Vijfde Republiek. In Djakarta maakten Sukarno en maarschalk Tito bekend,
dat zij volledige overeenstemming hadden bereikt over gezamenlijke
doeleinden binnen de groep van nietgebonden landen, waar Sukarno
tenslotte nog altijd de godfather van was. Minister Subrandio bezocht
dezer dagen London, Bonn en Wenen om over economische betrekkingen
te spreken, en de
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bondgenoten kozen natuurlijk eieren voor hun geld om eigen
handelsbetrekkingen met Indonesië te versterken, nu er door het vertrek
van Nederland uit Djakarta nieuwe mogelijkheden vrij kwamen.
De Partij van de Arbeid was er in geslaagd te voorkomen, dat
dienstplichtigen naar Nieuw-Guinea werden gezonden. De Papoea's zouden
door vrijwilligers worden verdedigd tegen eventueel binnenkomende
Indonesische parachutisten. Overigens dekte diezelfde P.v.d.A. de
N.A.V.O.-politiek en haar militaire beleid voor honderd procent.

27 december 1958 (dagboek)
Thuisgekomen om 15:00 lag Frieda nog op bed. Er ontwikkelde zich vrijwel meteen
een nieuwe scène, die verschrikkelijk was. We besloten nu definitief uit elkaar te
gaan.

28 december 1958
Ik werkte aan mijn boek. Een dokter kwam om Frieda een injectie te geven. Ik
verpleegde haar. Zij begon achter elkaar voor het eerst - want ik gaf haar het
manuscript vele weken geleden - mijn boek te lezen. We ontspanden allebei. De
herinnering aan sommige spanningen binnen mijn ouderlijk huis ‘De Horst’, die zich
nu tussen haar en mij schenen te gaan herhalen, bezorgden me nachtmerries.
Mijn oom (psychiater) Poslavsky bevestigde, dat Sima Sastro Pawiro in de W.A.
Hoeve was opgenomen. Dit was gebeurd, ‘vanwege een beginnende verzwakking
van het geestesvermogen, die verpleging en niet alléén verzorging als in het
verpleeghuis noodzakelijk maakt. Haar algehele toestand en ook haar stemming zijn
niet slecht, al neemt het heengaan van je grootvader een zéér grote plaats in haar
gemoedsleven in. Ik hoop dat Sima verder bij ons zal blijven, aangezien ik een nieuwe
milieuverandering voor haar een te grote belasting vind, en dus ongewenst is.’ Ik
begreep dat omaatje dus in een zenuwinrichting haar laatste dagen zou moeten slijten.
Ik vond die gedachte een horreur.
Las het onlangs gepubliceerde boek van Drees, ‘Van Mei tot Mei.’131 Hoe weinig
deze oer-hollandse politicus van de wereldgeschiedenis had begrepen werd weer
eens duidelijk bijvoorbeeld door de uitspraak: ‘Wij vermoedden niet, dat wij in
Indonesië allereerst te doen zouden krijgen met leiders, die de Japanners door dik
en dun hadden gesteund en door de
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Japanners op het laatste ogenblik in het zadel werden geholpen, terwijl toch de
Indonesiërs in Nederland, die, naar mijn overtuiging volkomen te goeder trouw,
blijvende samenwerking hadden gewild, spoedig bereid bleken hen te volgen.’ Van
‘die Indonesiërs in Nederland’ heb ik er persoonlijk velen gekend, als Hata, Sartono,
Sastroamidjojo, Zain, Sudjarwo, noem maar op. Drees had nooit begrepen, dat ook
deze Indonesiërs in hart en nieren Indonesiër waren en dus de Merdeka132. voorstonden,
maar dat tezelfdertijd noch bij Sukarno, noch bij Hatta of één der andere Indonesische
leiders, inbegrepen D.N. Aidit, secretaris-generaal van de P.K.I., aanvankelijk zelfs
maar de gedachte was opgekomen, dat Nederland die vrijheid niet ruiterlijk zou
honoreren. En nog ging Willem Drees door met de schuld in de schoenen van
Indonesië te schuiven. Drees mag veel verdiensten voor het vaderland hebben gehad,
maar daar behoren zijn Indonesië-beleid en zijn door dik en dun achter Luns staan
in ieder geval niet toe. Hoe heeft deze man dertien jaar premier van het koninkrijk
kunnen zijn? Wilde dan niemand anders deze job?
Ben in Louis Fischers boek over Gandhi begonnen. Churchill weigerde hem te
ontvangen, toen Gandhi in 1931 in London was. De grootheid van een mens hangt,
lijkt me, in belangrijke mate af in welke mate hij zijn tijd vooruit is geweest.

1 januari 1959
Schreef aan dr. Drees onder meer: ‘Uw boek bracht mij ter kennis in welke hoge
mate iedere Nederlander u dankbaar behoort te zijn, voor het onvergetelijke en
onvermoeibare werk, dat u voor het koninkrijk hebt verricht. Doch uw naoorlogse
beleid en in het bijzonder de betrekkingen met president Sukarno en Indonesië, hierin
blijf ik overtuigd, dat u juist tot die Nederlanders behoort, die tot de vernietiging van
het groots dat door onze vóórvaderen in de archipel werd verricht - en waartoe ik
verscheidene mijner voorouders met trots mag rekenen - op beslissende wijze hebt
bijgedragen. De Indonesiërs van heden, de mentaliteit en de sfeer in dat land, te
begrijpen en er mede te leren werken is zeker niet iedere Nederlander gegeven: en
wel het minst, de generatie waar u uit voort bent gekomen... Al mijn handelingen in
Indonesië en daarbuiten zijn uitsluitend gericht geweest op een herstel van vertrouwen,
los van het feit dat ik ook nog journalist was. Het spijt me te moeten zeggen, dat ik
meen er beter in te zijn geslaagd dan
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menig ander... In dit verband ben ik u dankbaar, dat u eindelijk de regering van het
koninkrijk vaarwel hebt gezegd, omdat met u weer een barrière voor een uiteindelijk
rapprochement met Indonesië is verdwenen...’

2 januari 1959
Belde Martin in Nederland in de Oranje-Nassaukazerne op. Ik moest zijn stem horen.
Ik zag hem voor me, zijn ogen, zijn uniform. Zijn broer John sliep bij me, en sprak
ook nog even. Werkte aan mijn manuscript met Bill Bast.

3 januari 1959
De Sovjets zonden een kosmische raket naar de maan: de ‘Lunik’. Volgens radio
Moskou zou ze vanmorgen om 03:10 over zuid-Sumatra komen op een hoogte van
110.000 kilometer. De raket woog 1.472 kilo's. ‘The new year has opened,’ schreef
James Reston zurig in de New York Times, ‘with Khruschev barking at the moon
and half of Washington struggling for the mind and the power of President
Eisenhower.’
Ook prof. Gerbrandy ging zich eindelijk terugtrekken uit de politiek. Weer werd
een versperring opgeruimd naar herstel van de betrekkingen met Indonesië.

4 januari 1959
Ik belde grootmama Poslavsky in Zeist voor haar 83ste verjaardag. Haar stem trilde
van emotie. De hele familie had haar een huisconcert aangeboden. ‘We hadden vier
cello's,’ zei ze, ‘als jij had kunnen komen hadden we er vijf gehad.’ Grootmama
vroeg naar Frieda, maar omdat het 04:00 in de ochtend was, en we in bed lagen, zei
ik, ook om het gesprek niet al te lang te maken, dat Frieda sliep. ‘Wat een misselijk
exemplaar ben je toch,’ zei Frieda, die klaarwakker was. Mijn moeder was in Holland
en kwam eveneens aan de telefoon. Ook mijn broer Theo werd ieder moment uit
Kaapstad verwacht. Het was allemaal zéér emotioneel en wonderlijk de stemmen
van beide dames te horen, en toch was ik meer opgewonden, toen ik gisteren met
Martin sprak. Frieda vroeg waarom zij niet had mogen spreken. ‘Bedenk dat zelf
maar,’ en we gingen slapen.

5 januari 1959
Gaf een lezing voor de ‘West End Club’ in New Haven, Connecticut. The New Haven
Evening Register berichtte over mijn ervaringen als journalist in het Nabije Oosten
en Azië. Ik
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wandelde over de ‘Yale’ Campus, waar ik tien jaar eerder had gestudeerd en gewoond.
Liep het conservatorium binnen en bezocht ‘Pierson College’.
Ik bedacht me, naast prettige herinneringen menige traan in ‘Yale’ te hebben
gelaten.
In de trein zat ik met Clyde Fulton uit New Orleans, een matroos bij de
onderzeedienst, net als John van Haagen. Ik zag hem zeulen met plunjezakken en
bagage en bood de helpende hand. We reisden samen. Hij legde zijn hand op mijn
dij, maar ging niet verder.
Diarto schreef uit Djakarta over de reis met President Prasad van India. Hij had
in een klein plaatsje Saumlaki, dicht bij Nieuw-Guinea, een persconferentie
georganiseerd waar ook Bernard Kalb van de New York Times hem mee had
gecomplimenteerd. ‘Er zijn belangrijker dingen aan het gebeuren in het zomerpaleis
in Bogor. Jammer dat je niet over kon komen om hier te werken. Bungkarno zou je
anders in vertrouwen nemen en het zou best mogelijk zijn geweest, dat jij de primeur
zou krijgen. We kijken met reserve naar Beels tussenkabinet. Zal hij niet een tweede
De Gaulle worden? Jij beoordeelt je landgenoten altijd zo cynisch. Ik moet je maar
geloven, want je hebt tot heden altijd gelijk gehad. Zolang Nederland geen schikking
met Indonesië wil treffen, vrees ik dat het in-the-long-run mis gaat. Ik zie Rochmuljati
heel veel want we werken in dezelfde sector. Wim Latumeten houdt zich steeds meer
met sport bezig. Ook moet ik een oogje houden op de Amerikanen op Sumatra, die
nu proberen beschermde dieren te vangen en naar de V.S. te smokkelen. Amerikanen
blijven rare schepsels op deze aarde, die naast hun crazy money-making ook nog
hobbies als smokkelen hebben. Ze maken prima muziek, zijn goede sportmensen en
wetenschappers. Als ze hun moraal maar niet vergeten, dan ben ik het honderd procent
met hen eens. Diarto.’

6 januari 1959
Fidel Castro Ruz (32), zijn broer Raul (28) en Ernesto (Che) Guevara (30) hebben
de macht in Cuba in handen gekregen. Wat in 1956 begonnen was als een invasie
van 81 ‘opstandelingen’ was geëindigd met de overname van een eiland met 6.500.000
inwoners en een jaarlijks inkomen van twee miljard dollars door de handel in suiker,
tabak, mineralen, veeteelt en tourisme. Dictator Batista en 500 van zijn aanhangers
waren naar Florida en elders gevlucht met medeneming van honderden miljoenen
dollars uit de staatskas. Een rechter uit Santiago
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de Cuba, Manuel Urrutia, werd tot president van de Republiek uitgeroepen.
In Leopoldville, de hoofdstad van de Belgische Congo waren ongeregeldheden
uitgebroken. Congolese troepen onder commando van Belgische officieren hadden
de opstand neergeslagen. Vijftien personen waren gedood en 100 gewond. Nu kreeg
België problemen in zijn overzeese rijk.

7 januari 1959
Vloog gisteren met ‘Mohawk Airlines’ naar Syracuse, New York, en nam een
Greyhoundbus naar Auburn. Het was een romantische rit door de heuvels met de
ingesneeuwde huizen. Logeerde in de ‘Auburn Inn’ en werd vanmorgen door een
professor afgehaald. Om 10:00 sprak ik voor het ‘Auburn Community College’ voor
300 studenten en professoren. Er was 30 minuten voor vragen uitgetrokken. Een
jongen vroeg of Amerikaanse studenten goede ambassadeurs waren voor hun land,
wanneer zij reisden. Ik zei: ‘Duizend maal betere ambassadeurs dan Amerikaanse
soldaten.’ Ik vroeg de jongen later om bij de lunch naast me te zitten. Mijn tafeldame
was een hoogleraar psychologie, die mijn toespraak zo nuttig had gevonden, ‘because
you made our students think’. Ze zei bevriend te zijn met beide zusters van John
Foster Dulles, die oorspronkelijk zelf ook uit Auburn afkomstig was. De Auburn
Citizen-Advertiser publiceerde een verslag van de bijeenkomst.

9 januari 1959
‘Y.M.C.A.’ Pittsburgh, Pennsylvania.
Gisteren ontmoette ik Michael Korda bij Simon & Schuster om te zien of hij mijn
boek over Indonesië wilde uitgeven. ‘I think, we should have an angry book on
colonialism,’ zei hij, ‘and this might be it.’
Nam vanmorgen de tram naar het auditorium van de Third Presbytarian Church
waar ik om 10:30 sprak voor de ‘Allegheny League of Women Voters.’ Ik begreep
niet, dat dit een rechts georiënteerde Republikeinse organisatie was van pro Chiang
Kai-shek dames. Maar ik pikte negatieve signalen uit de zaal snel genoeg op om wat
omzichtiger te werk te gaan. Tijdens een lunch met acht van hen werden de inzichten
nog duidelijker. Hoeveel Amerikanen werden door Duitsers gedood in de oorlog?
En nu zijn ze onze bondgenoten? Hoe kunnen we China erkennen, wanneer ze 4.000
Amerikanen vasthouden? Het zijn er 400, zei een andere dame. Hoe valt te
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rijmen dat we onze kinderen leren dat communisme slecht is en dan Peking erkennen?
Onze jeugd is al genoeg in de war. Tot 1932 was de Sovjet-Unie een wildernis.
Daarna hebben we Moskou erkend, en nu zijn ze geworden wat ze zijn: een gevaar
voor de mensheid. We hadden Moskou nooit moeten erkennen en nu vraagt u ons
Peking te erkennen?
's Avonds ging ik naar de ‘Syria Mosque’ om een concert van de Pittsburgh
Symphony Orchestra bij te wonen met William Steinberg als dirigent en Theo Salzman
in het celloconcert van Dvorak. Eveneens de prachtige tweede symfonie van
Rachmaninoff. Ik schreef tijdens het concert mijn ouders: ‘Heb ik u ooit eigenlijk
gezegd, hoe dankbaar ik ben te leven, voor de opvoeding die u me gaf en voor alles
wat u voor me hebt gedaan?’ In de pauze werd ik aangesproken door een Reverend,
Hugh S. Clark, die me op de plaats rust uitnodigde te verhuizen van de Y.M.C.A.
naar de pastorie bij zijn kerk. Het leek me een aardige man. Ik accepteerde. Hij wees
andere vooraanstaande Pittsburghers aan, zoals een dichteres, die acht miljoen had
gegeven aan liefdadigheid, een bekende psychiater enzovoort. We reden in zijn
Thunderbird naar zijn aardige brick-stone house vol boeken, een vleugel en inderdaad
een andere atmosfeer dan de Y.M.C.A. We zaten tot 02:00 te praten. Hij wilde, dat
ik een zesdelig werk las van een Harvard-professor over homosexualiteit. Hij gaf
me een boek van zijn vriend Herbert Hubley, ‘Varieties of love’. Hij draaide een
plaat van Dylan Thomas, die voorlas uit ‘A visit to America’, wat een parodie was
op het lezingencircuit waar ik nu zelf in zat. Toen het nog later werd, bekende hij
onlangs een affaire te zijn begonnen met een student uit de Libanon. In de vroege
ochtenduren kwam hij naar de logeerkamer en hoopte op sex, waar geen sprake van
kon zijn. Hij is toen een paar uur naast me komen liggen. Eenzame wereld en eenzame
bedjes overal. Toch slaap ik liever alléén, dan met bedvulling, die me absoluut niets
zegt, of die ik niet lief heb.

10 januari 1959
Pittsburgh pastorie
De dames zeiden gisteren, dat zij de New York Times een procommunistische
krant vonden, die het nieuws sterk verdraaide of in eigen interpretatie presenteerde.
Zij gebruikten het woord ‘slanted’ wat ik niet kende. Ik ontkende hun beschuldiging
fel. Ze waren ook zéér gekant tegen de U.N.O., maar toen ik vroeg: ‘Wat is dan uw
alternatief?’ kreeg ik geen antwoord.
Senator Herbert Humphrey had in Moskou achteneenhalf uur met Khruschev
gesproken. Deze had bijvoorbeeld verteld dat
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de Sovjets zich herinnerden hoe koning Charles XII van Zweden de troepen van
Tsaar Peter de Grote had verslagen. Hierdoor was de Tsaar zijn leger gaan
moderniseren. Koning Charles had hem een dienst bewezen. Khruschev impliceerde,
dat de weigering van de V.S. handel te drijven en technologie te leveren Moskou in
retrospect als een verdienste brandmerkte, want het had de Sovjet-Unie gedwongen
te leren op eigen benen te staan.
Las in ‘Varieties of love’ dat begon met een citaat van Erich Fromm: ‘The deepest
need of man is the need to overcome his seperateness, to leave the prison of his
aloneness.’
In Hughs werkkamer stond een beeldje van een Yoga jongen met gekruiste benen
en gevouwen handen. ‘Ik noem het “Siddharta” naar de roman van Hermann Hesse,’
zei hij. Ik vond het prachtig en associeerde het met Bhaskar. Hij vertelde er nog één
te hebben in een andere kamer. Ze waren gemaakt door een mevrouw in een
buitenplaats vlakbij, Vivian Chester Lehman, een jodin die tot het christendom was
bekeerd, en die negen jaar haar man, president van een belangrijke
spoorwegmaatschappij, had verpleegd nadat deze een beroerte had gekregen en niet
meer kon spreken en verlamd was. Als therapie was zij gaan beeldhouwen. Hij belde
Vivian meteen op, en zij stemde toe, dat ik één beeldje mee mocht nemen.133.
In de middag gingen we bij haar thee drinken. Ze vertelde, dat een negerjongen
op de academie voor haar had geposeerd voor het beeldje. Later vertelde ze, dat zij
haar testament aan het wijzigen was, waarop ik zei: ‘Dan moet u die jongen eigenlijk
ook wat nalaten.’134. Er dribbelde een klein Chinees hondje rond, en ze bleek er zes
van te bezitten. Een negerbutler serveerde van een gigantische blad met gouden
bordjes toast met caviaar. ‘You have made a little old lady extremely happy, Willem,
bij expressing your appreciation of the statuette.’
In de avond moest ik naar een diner, maar toen ik terugkeerde in de pastorie lag
de Libanese jongen voor het haardvuur op de grond. Hij studeerde psychologie. Hij
zei me van Hugh te houden - die zelf al in bed was en op zijn lover lag te wachten maar dat alléén zijn rooms-katholieke geloof tussen hen beiden stond, omdat dit
voorschreef, dat liefde tussen mannen helemaal verkeerd was. Ik zei hem: ‘Forget
everything you

133.
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Het staat in 1987 nog altijd in mijn werkkamer.
Bij haar overlijden zou zij vele miljoenen aan de padvinderij schenken.
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learned, read or was told by anyone. Speak directly to your own god and it will all
be fine. But really confess what deeply moves you and it is always okay.’
Wat ik in Pittsburgh las in de pastorie bij Hugh Clark was nieuw voor me.

11 januari 1959
Las ‘Siddharta’ van Hesse. I will baptize my statue Govinda, Siddharta's image and
shadow. His very true friend.
Hugh had een doopplechtigheid. Hij kuste Johnny gepassioneerd op zijn mond en
begaf zich naar het altaar voor de heilige dienst. Ik zag de familie en vrienden al in
tranen bij de tonen van het orgel, terwijl de priester zijn preek verder bekortte om
naar de pastorie terug te kunnen snellen om bij zijn Libanese jongen te kunnen zijn.
Nam een trein naar Johnstown, Pennsylvania, om een diner te hebben in de
‘Sunnehanna Country Club’ en om 20:00 de leden toe te spreken. Logeerde in het
‘Fort Stanwix Hotel’. Wat me die avond het meeste bijbleef was, dat vrijwel niemand
wist waar Indonesië lag, laat staan dat er 85 miljoen mensen woonden. Ik keerde om
01:30 in de pastorie terug, maar Hugh en Johnny waren al naar bed.

12 januari 1959
Vanmorgen sprak ik voor de ‘Twentieth Century Club’ in Pittsburgh, de meest
prominente organisatie op dit gebied in Pennsylvania. Tante Vivian Lehman was
aanwezig en pronkte met het feit, dat zij me kende en ik bij haar thee had gedronken.
Nà afloop was er een besloten lunch met acht dames in een privé-salon.

13 januari 1959
Gaf een lezing voor de ‘Woman's Club’ of Erie, Pennsylvania. De Erie Daily Times
publiceerde op de voorpagina een foto waar ik een Chopin étude speelde, met
mevrouw H.W. Schaal staande naast de vleugel. De krant gaf een uitgebreid verslag
van wat ik had gezegd, zoals dat ik sedert ik Sukarno in Rome ontmoette, ‘have been
so lucky, it sometimes scares me’.
Telefoneerde met Frieda, die zich niet goed voelde en in bed lag.
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14 januari 1959
Michael Korda vond het eerste deel van mijn boek te dramatisch en te persoonlijk.
‘You have to write more as if you are doing an article for the Saturday Evening Post.’
Lunchte met Jacob Muhadi van de Indonesische delegatie. Bungkarno had op
Bogor inderdaad uiterst belangrijke besprekingen gevoerd met alle partijleiders, ook
D.N. Aidit van de P.K.I. Bernard Kalb rapporteerde uit Djakarta dat ingrijpende
veranderingen in het politieke systeem van Indonesië waren te verwachten. Sukarno
zette zijn ‘geleide democratie’-conceptie door. Muhadi maakte zich zorgen.
‘Waarom,’ zei ik, ‘je kent Sukarno toch? Hij is Bapak van alle Indonesiërs, niet
alleen de Masjumi, de P.N.I. of het leger. Ook van de zoveel miljoenen, die de P.K.I.
aanhangen. En waarom niet? Dat is tenslotte democratie.’ ‘Ach, Wim,’ antwoordde
Muhadi, ‘jij kent Bapak zoveel beter dan wij.’ ‘Vertrouw maar op hem, precies als
in de onafhankelijkheidsstrijd. Denk je, dat hij nu, na alles wat werd bereikt, Indonesië
zou uitleveren aan communisten? Nooit!’, verzekerde ik Muhadi. België zond
parachutisten naar de Congo. De Belgische Welters, Gerbrandy's, Meijer Rannefts
en consorten waren nu aan de beurt om de harde lessen der werkelijkheid van het
Afrikaanse nationalisme te leren. De minister voor de Congo in het kabinet, Maurice
van Hemelrijck, had reeds aangekondigd, dat Brussel in principe bereid zou zijn de
onafhankelijkheid uit te reiken, als was het een privilege, een speciaal cadeautje.
Premier Gaston Eyskens prevelde iets dergelijks in het parlement. Altijd weer liep
het hoofd, de ‘mind’, achter op de gebeurtenissen.
Het bezoek aan Hugh Clark in Pittsburgh, en het altijd weer stuiten op de
vraag: ‘Waar ligt de grens van de menselijke relatie’, plus de steeds
terugkerende problemen Martin-Frieda, Bhaskar-Frieda, en wat ik zelf
wilde, wat voor mij de hoogste prioriteit zou hebben in mijn verdere leven,
deed me althans toen reeds enigermate zoeken in de richting van het
innerlijke universum. Zoals mijn oom Poslavsky me had geïntroduceerd
bij Carl Rogers, zo ontdekte ik zelf die dagen de psycholoog Rollo May,
die in een rede had verklaard belang te hechten aan wat hij noemde
‘existentiële psychoanalyse’. Traditionele dieptepsychologie bereikte
volgens dr. May niet de werkelijke problemen, waarmee mensen bij de
analist kwamen. Hij ging er bijvoorbeeld van uit, dat niet het sexuele drama
in Sophocles van Oedipus, die zijn vader doodt om met zijn moeder te
kunnen trouwen, het
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allerbelangrijkste aspect was, maar dat het er in de analyse op de eerste
plaats om ging, de waarheid, al was zij nog zo ondragelijk, onder ogen te
zien. Volgens dr. May werd in conventionele psychiatrie onvoldoende
rekening gehouden met fundamentele gevoelens van angst en onzekerheid.
Hij traceerde bovendien een minder bestudeerd aspect aan gevoelens van
‘anxiety’ bij mensen, die zijn hulp zochten. Steeds meer mensen in de
tegenwoordige wereld zagen de zin van het leven niet meer zitten. Er was
eerder sprake van opgekropte mogelijkheden dan van wat Freud samenvatte
als onderdrukte instincten. Dr. May beschreef Amerikanen daarom in het
algemeen als ‘verwoede werkers’ bij wijze van afweermechanisme tegen
existentiële angst en onzekerheid. Deze mensen zijn niet in staat hun
dagelijkse leven onder ogen te zien, omdat het bestaan voor hen reeds lang
geleden haar betekenis had verloren. Amerikanen waren constant op de
loop voor de realiteit. De existentiële analyse nu, diende volgens hem
daarom op de eerste plaats te zijn gericht op het helpen verlichten van
existentiële angst. Parallel aan de these van dr. May had een groep
psychiaters, Eugène Minowski, Erwin W. Straus, Viktor baron von
Gebsattel, Ludwig Binswanger en Karl Jaspers de zogenaamde
‘Daseinanalyse’ ontwikkeld - genoemd naar Heideggers begrip van Dasein
als hier en nu - waarin eveneens fenomenologische en existentiële
grondbeginselen bij de psychiatrie werden toegepast.135.
Ik voelde voor deze existentiële benadering van denken, voelen en leven.
Ik wilde best aannemen dat Oedipus nà zijn irrationele handelwijze op
psychische eieren moet hebben gelopen, maar de betekenis van het
Freudiaanse begrip ‘castratieangst’ was voor mij een onvoorstelbare notie
gebleven. Wat er ook in mijn prille jeugd, vooral ten aanzien van mijn
ouders mag zijn voorgevallen, ik heb vanaf het begin van zelfstandig
denken steeds geweten dat ten onrechte schuldgevoelens werden
meegegeven of aangepraat, zodat ik ze met zelfstandige zekerheid steeds
naast me neerlegde. Wat ik ervaarde als onrechtvaardige gedachten en
oordelen beleefde ik als pijnlijk en verdrietig, maar het leerde me
terzelfdertijd steeds beter op eigen overtuiging af te gaan en op eigen
kompas te varen. Ik leerde al vroeg in mijn leven een eigen mening te
vormen, aan die mening vast te houden en met kracht naar die mening te
handelen. Dit lukte steeds beter, zelfs na mij in mijn jeugd eigenlijk door
mijn ouders verstoten te hebben gevoeld, en waar als volwassenervaring
nog eens een verbanning door het vaderland en de regering op was gevolgd,
omdat ik in
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alle eerlijkheid dacht, verkondigde en handelde jegens wat ik ervoer als
de werkelijkheid om me heen. Bij mijn existentiële analyse van het
Nederlands-Indonesische drama - dat ik mij dunkt eerst aan beide zijden
en aan de top nauwkeurig onder de loupe had genomen - liep mijn hoofd
bepaald niet achter op de historische gebeurtenissen en ontwikkelingen.
De tape in mijn ‘mindscape’ was dan ook opgebouwd uit geheel andere
‘input’ dan de afgedraaide hoofdvulling van de Welters, Gerbrandy's,
Dreesen en Lunsen, met als gevolg dat mijn acties en ‘output’ op hen over
kwamen als een stoorzender, die uit de weg diende te worden geruimd.
Het gevolg was, dat ik me dus vanaf einde 1957 in de V.S. staande moest
proberen te houden, terwijl ik zelfs dáár door de lange arm van Den Haag
werd gehinderd en gesaboteerd.

14 januari 1959 (dagboek)
In de U.N.O. woonde ik een persconferentie bij van de eerste vice-premier van de
U.S.S.R., Anastas I. Mikoyan. Bij dergelijke gelegenheden constateerde je altijd
weer dat journalisten stokpaardjes hadden. Simon Malley begon over Algerije. De
Indiase journalist Khrishnayya verkondigde als zijn mening, dat de mensheid zich
zeker in 1970 zou hebben opgeblazen, John MacVane (ABC) begon over Hongarije,
Pierre Huss (Hearst newspapers) over Armeniërs in Amerika, wetende dat Mikoyan
Armeniër was. Saul Carson van de Jewish Telegraphic Agency wilde weten of Beria
verantwoordelijk was geweest voor de liquidatie van joden en joodse cultuur in de
Sovjet-Unie. Mikoyan antwoordde: ‘In my country all peoples enjoy freedom, and
freedom for the development of their culture. They can have their theatres, their
literature, and that includes the Jews. However, the Jewish population had emerged
with the Russians in Russian culture so fully that Jews participate in general culture
and literature, on the Russian state and in Russian literature. There are many Jewish
writers who consider themselves Russian and prefer to write Russian. We cannot
interfere in that matter. This is a matter of the Jewish intelligentsia. We do create all
conditions in which Jewish and Russian literatures and the literatures of all other
Sovjet peoples should have full opportunities for their development, writing and
creation. There is no Jewish problem in the Sovjet Union at all. This problem is
created bij those who wish to impede good relations.’
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16 januari 1959
Sprak voor de Woman's Club in Wheeling, Pennsylvania, en logeerde 's avonds bij
Hugh Clark in Pittsburgh. Nam een vroeg ochtendvliegtuig terug naar New York om
het weekeinde bij Frieda te zijn.

17 januari 1959
Gouverneur Plateel van Nieuw-Guinea gaf een verhelderend beeld over onze kolonie
in de Times vandaag. Er bestond een gewoonte bij de Papoea's om iedere keer wanneer
een lid van de familie overleed een stuk van de vingers van vrouwen af te hakken,
zodat vrouwen veelal op middelbare leeftijd geen vingers meer bezaten. De andere
helft van de 700.000 Papoea's werd echter snel de beschaving binnen geleid en de
‘pointe’ van het interview was, dat Nederland het eiland beter dan Indonesië op
zelfstandigheid kon voorbereiden.
Bernard Kalb136. kwam eveneens vandaag met een kop in de New York Times dat
de Indonesische communisten onder Dipa Nusantara Aidit ‘pose a big threat’ in
Zuidoost-Azië. Het Indonesische leger probeerde weliswaar een stokje voor de
manipulaties van de P.K.I. te steken, maar zou de 57-jarige Sukarno hen in toom
kunnen houden? Kalb herinnerde ik me als een toch wel redelijke man. Alhoewel
hij eens dreigde - en dit ook deed - mij te zullen rapporteren bij de Nederlandse
regering vanwege anti-Nederlands gedrag. Ergens op Java op reis met Sukarno waren
enkele journalisten op het dak van de persbus geklommen. Iemand had mij een
rood-wit Indonesisch vlaggetje toegeworpen, waarmee ik zwaaide naar de mensen
die in de straten stonden. Dàt, vond Kalb toen, wàs anti-Nederlands optreden.
‘Beste Wim,
Je schrijft over een hoofdartikel over Luns dat vanuit New-York fantastische onzin
lijkt. Alles wat over Luns wordt gedrukt, lijkt fantastische onzin, zelfs vanuit
Ouderkerk aan de Amstel. Soms denk ik, dat als je in Nederland iets wil bereiken,
je vóór alles een grapjas moet zijn. Dat valt op kleinere schaal ook op het Handelsblad
waar te nemen. Wie ooit conferencier op een personeelsfeestje is geweest, heeft de
beste kansen op promotie (De Boer).
Het gaat er nu op lijken, dat de P.v.d.A. Nieuw-Guinea als programmapunt voor
de verkiezingen van 12 maart gaat gebruiken. Wat de socialisten willen, wijkt
natuurlijk wel af
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van de bedoelingen van de rest van het land met de Papoea's, maar ook de P.v.d.A.
is nog lang niet geavanceerd genoeg om de enige mogelijke oplossing te propageren.
Op zijn hoogste wil zij iets met de Verenigde Naties, zoals ik een paar dagen geleden
uit een radio-discussie heb begrepen van Paul van 't Veer, ir. Vos, prof. Barents en
nog iemand. Het is allemaal misschien wat breder van opvatting, maar het blijft
gedaas.’
Verder schreef Henk Hofland of ik naar E.K. Wickman, 1 East 75 Street, wilde
gaan waar studiebeurzen van het Commonwealth Fund werden uitgereikt. Ik belde
en hoorde, dat de heer Wickman in het Amsterdamse Hotel de l'Europe zat, dus ik
telegrafeerde Henk meteen. Hij was ook bezig bij zijn oom Arnold bij de Shell in
London na te gaan of die iets voor hem kon doen.
In Cuba vonden in januari 1959 massale executies plaats. Een invasie van
oorspronkelijk 82 guerrillos (los barbudos) was uitgegroeid tot een
bevrijdingsleger van 6.000 man. De gehate Batista was verdreven. Een
zuiveringsactie werd gestart van ongekende proporties. Gokhuizen en
casino's (met als voornaamste klanten Amerikaanse toeristen) werden
gesloten. Tienduizend personen verloren hun werk. De corrupte staatsloterij
ging dicht. Vierduizend mensen stonden op straat. Hoerenkasten werden
massaal gesloten. De Cubaanse peso, die 44 jaar gelijkwaardig was geweest
aan de dollar, zakte naar 75 dollarcent. Time-magazine137. zette Fidel op
de omslag met de vraag: ‘Democracy or dictatorship?’ De Amerikaanse
pers publiceerde dozijnen foto's van de massaexecuties in Cuba. In het
Vondelpark van Havana werden publieke tribunalen gehouden. Een vrouw,
die hysterisch een politieman van Batista aanwees en verklaarde, dat deze
haar zoon had doodgeschoten, werd in het gelijk gesteld. Het vonnis werd
vrijwel direct voltrokken. Washington verving ambassadeur Earl Smith
door Philip Bonsal.
Intussen slaagde de Indonesische diplomatie er in de vluchten van de
K.L.M. op Singapore tot één per week beknot te krijgen. Premier
MacMillan had dienaangaande een boodschap aan Luns laten overhandigen.
Luns schreeuwde moord en brand, maar vooral de K.L.M. was de
gedupeerde partij. Sedert 1937 vloog onze nationale luchtvaartmaatschappij
drie maal per week op Singapore.

137.

26 jan. 1959.

Willem Oltmans, Memoires 1957-1959

282

21 januari 1959 (dagboek)
‘Horse-Head Inn’, Palmerton, Pennsylvania
Dit was het ‘guest-house’ van de New Jersey Zinc Company. Ik sprak vanavond
tijdens een diner voor 150 leden van de Board of Trade over het onderwerp ‘The
World Scene through a Reporter's eye.’
Ook bezocht ik de zinkfabriek met 1.800 werknemers. Het herinnerde me aan de
reis met Freddy Heath naar de staalfabrieken in het Saargebied. Joe Nanovic
interviewde me voor de ‘Palmerton Post’. Hij was overtuigd, dat Nasser slechts een
werktuig was van het Kremlin.

22 januari 1959
Michael Korda van Simon & Schuster adviseerde me om een boek over Sukarno te
schrijven waarin ik diens biografische gegevens met eigen ervaringen en opinies
over hem en Indonesië zou vermengen. ‘It must be genuine in buildup and you must
bring your attitude towards colonialism in an impersonal way.’ Hij gaf me ‘Tito’ van
Vladimir Dedijer, dat hij eveneens had uitgegeven.
Richtte een (aangetekende brief) tot President Sukarno en vroeg met enige klem
of hij zijn medewerking wilde geven, wanneer ik voor Simon & Schuster, met Michael
Korda als redacteur, een boek over hem zou schrijven.
Om 16:45 arriveerde dr. K. Scholtens van de Iraanse Olie Maatschappij op Idlewild.
We spraken twee uur samen alvorens hij doorreisde. Hij zei een serie artikelen voor
Elseviers voor te bereiden. Niet lang nadat hij met enige nadruk had verklaard, ‘dat
we Sukarno in 1949 bij de souvereiniteitsoverdracht naar Den Haag hadden moeten
halen en een lening van enkele miljarden hadden moeten geven’, zei hij over de
gevangenneming van de Indonesische leiders tijdens de politionele actie van 1948,
‘we hadden het hele stel meteen moeten doodschieten want er zou geen haan naar
hebben gekraaid’. Graaf van Bylandt was in Djakarta ‘een knul geweest, die geen
enkel initiatief had durven te nemen’. Hij was overtuigd, dat Sukarno er niets van
terecht zou brengen en au fond een rebel was als Nasser, en Fidel Castro. En Scholtens
was één der besten!

26 januari 1959
Het gamelanorkest van de Indonesische ambassade in Washington D.C. had tijdens
een bal van de Arts Club in het Shoreham Hotel een uitvoering gegeven. Prompt
werden vier
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200 jaar oude Javaanse gongs gestolen. Ondanks herhaalde verzoeken de waardevolle
instrumenten te retourneren, bleven ze zoek.

27 januari 1959
Las Dedijers boek in enkele dagen uit. Hij citeerde Himmler aan de hand van
documenten: ‘I would give another example of steadfastness, that of Marshal Tito.
I must really say that he is an old Communist, this Herr Josip Broz, a consistent man.
Unfortunately he is our opponent. He really has properly earned his title of Marshal.
When we catch him, we shall do him in at once. You can be sure of that. He is our
ennemy, but I wish we had a dozen Tito's in Germany...’138.

28 januari 1959
Lunch in restaurant ‘Ho Ho’ met de voormalige Hoge Commissaris van Indonesië
in Den Haag, Kwee Djee Hoo. Oom Kwee was in een uitstekend humeur vol
herinneringen en ‘petites anecdotes’. Na afloop van de geslaagde
Ronde-Tafelconferentie had hij tegen Willem Drees gezegd: ‘Nederland doet alsof
het een geschenk is dat Indonesië eindelijk de vrijheid zal krijgen. Hoe zou u het
vinden wanneer ik bijvoorbeeld twintig jaar in uw huis woon en het u later retourneer
als geschenk...?’ Ook had hij eens een gesprek met dr. H.M. Hirschfeld, voormalig
Hoge Commissaris van Nederland in Indonesië. De staatsgreep van kapitein R.
Westerling vond immers tijdens diens verblijf in Djakarta plaats?
Willem Drees meldde later schijnheilig in zijn memoires, dat Hirschfeld ‘zo scherp
mogelijk stelling tegen die actie had genomen.’139. Westerling ontkwam in een vliegtuig
van de koninklijke marine.
‘Hirschfeld zei me glashard,’ aldus Kwee Djee Hoo, ‘dat hij van de vlucht van
Westerling niets had geweten.’

29 januari 1959
Ik lunchte met de Hongaarse staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken Imre Holai
in het restaurant voor afgevaardigden in het U.N.O.-gebouw. ‘Op staatsniveau zijn
de betrekkingen met Joegoslavië uitstekend, maar op partijniveau zijn er
moeilijkheden,’ zei Holai. ‘Nikita Khruschev is in 1955 naar Tito geweest om
verontschuldigingen aan te bieden voor de

138.
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fouten van Stalin, maar de Joegoslaven zijn moeilijk blijven doen. Zij sloven zich
zelfs uit om een wig tussen Moskou en Peking te drijven, wat ze nooit zal lukken,
ook al proberen ze er mee bij Washington in het gevlei te komen.’ Holai sprak ook
over de verontwaardiging in de V.S. over de publieke tribunalen in Cuba, ‘maar
waarom zwegen de Amerikanen al die jaren, toen mijnheer Batista zijn misdaden
bedreef?’ Wat me verbaasde, was dat Holai van mening was dat Nasser vroeg of laat
communist zou zijn, en dat het Egyptische volk hem zou volgen.
Minister Luns heeft de Britse regering er van de op de hoogte gesteld, dat Indonesië
‘volgens rapporten van inlichtingendiensten’ een invasievloot in gereedheid bracht
om Nieuw-Guinea aan te vallen. De clou van deze leugen was, om Amerikanen,
Australiërs en Britten te wijzen op hun belangen in Zuidoost-Azië, die door
wapenleveranties aan Indonesië aldus in gevaar dreigden te komen.

30 januari 1959
De Telegraaf haastte zich een hoofdartikel te publiceren: ‘Gewaarschuwd’. Het blad
schreef, aan de hand van Luns' duimzuigerij: ‘Naar onze mening behoeft er aan de
waarde van de rapporten der betroken inlichtingendiensten geen twijfel te bestaan:
Indonesië koestert inderdaad plannen voor een operatie tegen Nieuw-Guinea op
kleinere of grotere schaal.’
In de Veiligheidsraad luisterde ik naar een klacht van de Israëlische
vertegenwoordiger Abba Eban, die verklaarde dat Israëlische schaapherders in
noord-Galilee door Syrische militairen waren beschoten. Israël had reeds 253 klachten
ingediend over het gedrag van Syrische militairen.

31 januari 1959
Vorig jaar had ik op Idlewild, toen ik nog in de winkel werkte, gezien hoe twee
Indonesiërs een vriend naar een Pan-Americantoestel begeleidden. Eén van hen was
me opgevallen, omdat hij lang was en helemaal Java uitstraalde. Vanavond wandelde
hij het appartement van Pudjas Santoso binnen. Hij heette Harisanto, is 26 jaar en
studeert architectuur. Hij was als mijn vader en grootvader in Semarang geboren.
We deden met andere Indonesische vrienden spelletjes. Ook ik werd een keer
geblinddoekt. Ik ving vrijwel onmiddellijk Santo. Ik betastte zijn gezicht, oren, mond.
Er waren wel 25 aanwezigen, maar ik wist dat hij het was. Ik voelde zijn das en
herinnerde me hoe die was geknoopt. Ik werd nerveus, want
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ik wilde niet dat ontdekt werd dat ik me sterk tot hem voelde aangetrokken. Dus, ik
riep opzettelijk: ‘Muhadi!’ Maar het was dus Harisanto.
Mafudi van de ambassade vertelde me intussen, dat Bungkarno verschillende
vooraanstaande schrijvers, ook Amerikanen, had geweigerd mee te werken aan een
biografie. Gaf de moed niet op.
Bernard Person vroeg me op de gang in het U.N.O.-gebouw: ‘Wim, wat doe je in
hemelsnaam hier?’ Nodeloos te melden, dat noch op de persconferentie van President
Arturo Frondizi, noch in de Trusteeship Council, waar een gevecht werd geleverd
tussen België en de Sovjet-Unie over het plaatsen van de kwestie Ruanda-Urundi op
de agenda, noch bij de zitting van de Veiligheidsraad één Nederlandse journalist
aanwezig was, behalve ik dus.

2 februari 1959
In Norfolk, Virginia, werden zonder incidenten 17 zwarte kinderen op zes voormalig
geheel blanke scholen ingeschreven. Dat was een doorbraak in beschaving!
Sukarno zocht naar een andere vorm van democratie dan de uit Nederland
geïmporteerde ‘one men one vote’-oplossing, die dus nergens in ontwikkelingslanden
slaagt (zoals een kind op z'n vingers kan natellen). Om die reden wordt in onze pers
blindelings geschreven, dat hij ‘dus’ communist en dictator is. Ik las in de Indonesian
Observer, dat volgens de conceptie van de President in de Dewan Nasional (nationale
raad) de volgende functionele groepen uit de maatschappij zouden moeten worden
vertegenwoordigd: arbeiders en ambtenaren, boeren, zakenlieden en ondernemers,
de strijdkrachten, de verscheiden godsdienstige groeperingen en maatschappelijke
organisaties, die de jeugd, de kunstenaars, de journalisten en intellectuelen
vertegenwoordigen. Onder leiding van Ruslan Abdulgani wordt over deze plannen
non-stop vergaderd in Djakarta.
Vroeg boekhandel Allert de Lange via Martin het boek ‘Oost en west zoeken God’
te zenden.
Geniet van ‘Siddharta’, een subtiel meesterwerk.

5 februari 1959
UNO document Note no. 1934
Mr. Oltmans (Vrij Nederland): ‘Mr. Secretary-General, in connection with your
trip to Southeast Asia, have you in mind or do you plan to go to Indonesia?’
The Secretary-General (Dag Hammerskjold): ‘It is quite possi-
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ble. I mentioned the other countries because I have a standing promise from my side
to visit them, and I have no such promise with Indonesia, where I have already been
once’.140.
Ook op Nieuw-Guinea zelf werd in 1959 gehandeld, alsof het gebiedsdeel
nog decennia onder Nederlandse vlag zou blijven. Minister G.P.H. Helders,
bijgestaan door gouverneur dr. P.J. Plateel, deelde in februari op een
persconferentie mee, ‘dat de regering van plan is binnenkort de voorlichting
en de ontwikkeling van de openbare mening onder de Papoea-bevolking
en de radiodienst belangrijk te verbeteren’. Over het hele gebied zouden
zenders en ontvangststations worden aangelegd. De minister hoopte
zodoende ‘de Papoea-bevolking in een periode van tien jaar geheel onder
Nederlands bestuur te kunnen brengen...’
Mijn oog viel ook op een nieuwe analyse van Erich Fromm: ‘Freud was
deeply in need of motherly love, admiration and protection, full of
self-confidence when these more bestowed on him, depressed and hopeless
when they were missing. This insecurity, both emotional and material,
made him seek to control others who depended on him, so that he could
depend on them.’ Terwijl Fromm, als psycho-analist, Freud omschreef als
‘a truly great man’ en van mening was, ‘western thought is impregnated
with his discoveries, and its future is unthinkable without the fruits of this
impregnation’, meende hij tezelfdertijd, dat Freud zijn Oedipus-theorie
had ontwikkeld als gevolg van zijn diepe gehechtheid aan zijn moeder.
Fromm: ‘His resistance to seeing his attachment was the basis for the
imitation and distortion of this very discovery’, schreef Fromm. Wanneer
ik zoiets las zat ik te mijmeren in een poging met mijn verstand en gevoel
die onzichtbare draden naar mijn ouders - die zich in Port Elisabeth,
Zuid-Afrika bevonden - te ontwarren, en psychisch te ontleden.
Henk Hofland zond me één pagina uit het ‘Algemeen Handelsblad’ van
10 januari van zijn hand: ‘De opkomst der meritocratie: een terugblik in
2058’, een analyse van een boek van Michael Young. Ik bewonderde hem
voor de uitermate gedegen en doorwerkte arbeid, die hij aan een dergelijke
pagina besteedde. ‘De I van intelligentiequotiënt plus de E van effort is
gelijk aan de M van merit. De meritocratie is dan een feit,’ schreef hij.
‘Voor een carrière zullen intelligentie plus inspanning en prestatie
doorslaggevend zijn.’

140.
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8 februari 1959 (dagboek)
Lang gesprek met Santo. Vijf broers en één zuster141.. ‘Mijn moeder zei altijd, toen
ik klein was en geen zin had om piano te studeren: “Je speelt niet voor je leraar, maar
voor mij.” Nu ben ik 26, en realiseer ik mij hoe dankbaar ik ben voor de opvoeding,
die ik van mijn ouders heb gekregen. Mijn moeder is overleden. Mijn vader is in
Semarang.’ Chopin was ook zijn lieveling.
Ik antwoordde: ‘Mas Santo, terwijl je zit te praten heb ik eigenlijk steeds meer
aan je moeder gedacht dan aan jou. Nu beleef ik haar zoon; en zie hoe hij is
opgegroeid, wat hij bereikt; ik ben bij je in plaats van zij.’ Hij keek me aan met een
zéér bijzondere uitdrukking. ‘Weet je, wanneer ik zo om me heen kijk in de wereld,
ben ik bezorgd,’ vervolgde hij. ‘Vorig jaar was ik in Puerto Rico. Ik had een kamer
in de Y.M.C.A. Er waren twee stranden in San Juan: één voor de mensen uit de
sloppenwijken en een ander voor de zogenaamde betere klassen. Ik was op beide
stranden, maar ik voelde contact met de mensen op het eerste strand. Hier ligt ook
het gevaar voor communisme, want politiek en ideologisch marcheert communisme
in tandem met de mensen op het eerste strand.’
President Eisenhower zond ambassadeur Jones naar premier Djuanda. Ganis
Harsono, de regeringswoordvoerder maakte bekend, dat het Witte Huis had besloten
ter waarde van tien miljoen dollars lichte wapens naar Indonesië te zenden. Daarnaast
zouden ook Mustang-jagers, Mitchell-bommenwerpers en patrouilleschepen worden
gezonden. De bekende oud-kolonialen en oer-conservatieve sta-in-de-wegs in Den
Haag maakten veel heisa. De militaire specialist van de K.V.P., luitenant-kolonel
J.J. Fens, de heer A.B. Roosjen van de A.R. en natuurlijk generaal b.d. Calmeijer
van de C.H.U. twijfelden in koor aan de goede trouw van bondgenoot Amerika.
Gouverneur Plateel brulde: ‘Wij staan gereed!’ En dr. Subandio deelde mee, dat
Indonesië ‘nooit’ agressie tegen Nieuw-Guinea zou plegen...

11 februari 1959
Kanawha Hotel, Charleston, West-Virginia
Sprak in de St. Marks Methodist Church over ‘The Race for Afro-Asian friendship’.
James McLaughlin, een luchtmacht-kolonel, die in de oorlog ook boven Nederland
had gevlogen was mijn gastheer. Op het moment, dat ik er aan herinnerde dat
Sovjet-raketten in 17 minuten de V.S. konden bereiken, werd
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een oudere man door een hartaanval getroffen. Algemene consternatie.

12 februari 1959
Lezing over ‘The Slow Death of Colonialism’ voor de Charleston Exchange Club.
Interview met de Charleston Gazette.

17 februari 1959
Erwin Aschmoneit arriveerde uit Bamako, de Franse Sudan.142. Frieda omhelsde hem
hartgrondig. Ze had hem altijd Teddybeer genoemd. Hij was van het goede leven in
Afrika meer beer geworden dan ooit: te dik dus.

18 februari 1959
‘Kenwyn’, Richmond, Virginia
Via een stop in Philadelphia en de nacht in Washington D.C, arriveerde ik hier
vanmorgen samen met Erwin. Na een lunch sprak ik om 15:00 voor de Richmond
Woman's Club. We logeren in de villa van Ann Sloan Jones, een typische ‘southern
belle’, die een glas whisky in de hand heeft achter het stuur van haar auto. Samen
met Ann en een achterkleindochter van President John Tyler (1790-1862) bezochten
we het Museum van Richmond.
Gaf een interview aan WRVA-TV.

19 februari 1959
Vandaag waren we twee jaar officieel gehuwd. Frieda had me een Anniversary Card
meegegeven. Wanneer je deze openvouwde kwam er een Indiaanse wigwam te
voorschijn en de tekst las: ‘I love to share your wigwam and keeps things hot for
you.’ Op de kaft: ‘You are top man on my totem pole, you are big chief Pitchin’
Woo...’
Mijn ouders zonden een plant.
Bij het opstaan wist ik, dat ik had gedroomd een redevoering in de Tweede Kamer
te houden waarin ik Sukarno verdedigde en vooral Romme en Welter aanviel.
Lunch met Ann Jones, Lucy Tyler en Erwin in the ‘Colonial
Williamsburg’-restaurant. We bezochten de Berkeley-plantation, één der eerste
klassieke nederzettingen in de V.S. Het landgoed werd thans bewoond door Mac en
Grace Jamieson, die me een boek over hun bezitting schonken waar ze in schreven:
‘We hope that you will bring Frieda.’
142.
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20 februari 1959
Washington D.C.
Terugkerende van een lezing in Newport News, Virginia, vond ik Erwin in het
hotel met een blauw oog. Hij had een aardige jongen ontmoet, die hem had
meegenomen in zijn auto. Bij een volgende hoek waren nog drie jongens ingestapt.
Nadat Erwin 6 dollars voor benzine had betaald, reden ze naar een afgelegen park,
sloegen hem in elkaar en gooiden hem uit de auto.

21 februari 1959
Gisteravond gingen we uit. In een restaurant hadden we met twee negers zitten praten,
die ons uitnodigden mee naar een feestje te gaan. We arriveerden bij een particuliere
villa. Het huis was een hoerenkast voor zwarte jongens, op zichzelf niet oninteressant.
Het werd gerund door twee latijns-Amerikaanse types. Ik werd door een absolute
schoonheid, Jep, benaderd en Erwin zag ik met een andere jongen in een zijkamer
verdwijnen. Ik haalde hem terug en hij was het ermee eens om onmiddellijk te
vertrekken voor we dieper in de nesten zouden komen.
Intussen was John Foster Dulles ernstig ziek geworden. Hij werd voorlopig
vervangen door Christian Herter. James Reston verwachtte hem terug op zijn bureau
vóór er belangrijke beslissingen dienden te worden genomen. ‘Mr. Dulles is needed’,
meldde Walter Lippmann notabene in de New York Herald Tribune. Alleen Joseph
Alsop voorzag, dat hij nooit meer zou terugkeren. Ik was hier nauwelijks rauwig om.
Dulles was een obstakel, een ramp in de internationale betrekkingen.
Sukarno benadrukte volgens Bernard Kalb van de Times, dat hij ‘economisch
leiderschap in de revolutie’ van eminenter belang achtte voor zijn land, dan de
bevrijding van Irian-Barat. Sukarno had in een nationaal uitgezonden radiorede de
eerste prioriteit van de regering op het aspect Economie laten vallen.

23 februari 1959
Gesprek met Robert Estabrook van de Washington Post. Hij vertrouwde Sukarno
niet! Tijdens diens bezoek in 1956 aan de regering-Eisenhower, had de President de
opmerking gemaakt, dat werkelijke vriendschap met de V.S. af zou hangen van de
Amerikaanse steun aan Indonesië in het geschil om Nieuw-Guinea. Dean Acheson
- met wie ik die dagen reeds
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correspondeerde,143. was op dat moment opgestaan en had gezegd: ‘Dat is pure
chantage.’ Estabrook noemde de heer Van Roijen één der beste ambassadeurs in
Washington. ‘Arie de Vries, jullie pers-attaché in Washington, is het in de grond van
de zaak met jouw standpunt inzake Indonesië eens,’ aldus Estabrook. Ook wist hij
te vertellen dat de voormalige Amerikaanse ambassadeur in Djakarta, John M. Alison,
een plan had uitgewerkt waarin zowel de overname van Nederlands bezit door
Indonesië als een 15 jarige afkoelingsperiode en overdracht van Irian werd uitgewerkt,
dat zowel door Sukarno als Australië in principe werd aanvaard. Toen de regering
in Washington het plan via de ambassade in Den Haag naar Luns stuurde ontstond
er een schandaal, wat volgens Estabrook de directe aanleiding was geweest, dat
Alison zijn post in Djakarta vroegtijdig verliet.
‘Beste Wim,
Nu over je boekplannen: daarover ben ik zeer geestdriftig. Ik geloof namelijk, dat
een biografie over Sukarno je ten eerste veel beter zou liggen dan een historisch
verslag van je eigen ervaringen in de relaties Nederland-Indonesië, en ten tweede is
er natuurlijk meer belangstelling voor.’ Henk raadde me aan, om Bill Bast te laten
schieten als adviseur. ‘Als ik jou was zou ik het in ieder geval eerst zelf proberen.
Vooral als je gewoon, zonder bedoelingen van publikatie schrijft, zoals in je brieven,
kan het meesterlijk zijn. Bovendien heb je een bepaalde kijk op Sukarno, die niet
alleen tot uitdrukking komt in wat je niet en wel van hem vertelt, dus in de keuze
van je materiaal, maar ook in je wijze van schrijven over hem. Het gebruiken van
één bijvoeglijk naamwoord kan volgens mij al meer betekenis hebben dan een
verklaring van tien bladzijden, bij wijze van spreken.’
Ook benadrukte Henk, dat ik over veel ongebruikt materiaal beschikte. Hij vroeg
opnieuw of ik hem er geen catalogus over kon verschaffen - en gaf een voorbeeld
van hoe deze er uit zou moeten zien -; hij vervolgde: ‘Met zulke gegevens zou ik
veel kunnen doen. Ten eerste ben ik nu met het schrijven van mijn artikelen over de
Nederlandse pers voor Smedts (V.N.) op een punt gekomen, dat ik veel feiten nodig
heb. Het ideologische deel is klaar. Ik heb tien stellingen geformuleerd en uitgelegd,
en die moeten nu met feiten worden bewezen. Ten tweede is er een soort, door mij
opgerichte commissie, die van een andere kant nog iets tot de publiciteit zou kunnen
bijdragen. Het is een
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commissie waarin een paar advocaten zitten en verder mannetjes uit het bedrijfsleven.
Siebe Minnema is er bij, omdat hij van tijd tot tijd voor de Heinekens Brouwerij naar
Nieuw-Guinea gaat, en dus ter plaatse als onverdachte figuur gegevens kan
verzamelen. Verder zijn er respectabele figuren, als een jongen Beyen, zoon van de
minister, en Collot d'Escury, wiens vader geloof ik bij een bank is. Het is een mooie
commissie, die in constructieve vrije tijdsbesteding de geschiedenis van Nieuw-Guinea
bestudeert, en wie weet wat er uit komt, want ze werken als paarden.
Ik kreeg je kaart over de Meritocratie. Je weet, dat ik je reacties altijd waardevol
vindt. Alleen zou ik ze wel weer eens liever willen horen dan lezen. Dag, Henk.’

26 februari 1959
Erwin en ik publiceerden samen een brief in de ‘Christian Science Monitor.’
Arms to Indonesia
to the christian science monitor:
As Dutchmen, having been bom and having lived for many years in
Indonesia, we want to express our graditude to the Government of the
United States for its latest decision to support the regime of President
Sukarno and ship arms to Indonesia. Able United States Ambassador
Howard Jones has correctly reappraised United States-Indonesian relations
and has made the State Department in Washington fully aware of the
manifold problems that face Indonesia. American understanding of these
problems is the only powerful deterrent to further Communist infiltration
in this uncommitted area in which 85,000,000 Asians live.
Dutch governments after World War II have systematically neglected
Indonesian nationalism and promoted the spreading of communism through
their stale, inflexible attitudes. All too often former colonial powers
continue to suffer from a slow death of colonialism: the peoples of these
countries are unable to catch up with modern times and the Asian tide
toward independence and national sovereignty.
Present indignation in the Netherlands toward this latest United States
move is widespread. However, we hope that Washington will be able to
exert if necessary even some more pressure on the government in The
Hague, so that our government will finally reach a settlement in its dispute
with
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Indonesia over the last Dutch colony in the area, West Irian (Netherlands,
New Guinea). It was United Nation and United States pressure which
made the Dutch see in 1949 that sovereignty over the Netherlands East
Indies lay solely with the Indonesians.
Only a completion of the Dutch withdrawal as a colonial administrator
from Indonesia and West Irian can restore Indonesian faith in Western
intentions and bring normalcy between the Netherlands, the United States,
and Indonesia. We, as proud Dutchmen, are grateful for this latest United
States move in the right direction. It means a beginning of restoration of
good will and Western prestige in Indonesia in the race for Asian-African
friendship between the West and Communists.
New York
W.L. Oltmans
E. Aschmoneit
Ook via Bill Oatis in het U.N.O.-bureau kwam de tekst van onze brief op het
Associated-Pressnet.144

28 februari 1959
Dr. Ali Sastroamidjojo vertelde me in de lounge voor UNO-afgevaardigden, dat hij
gisteren gedurende één uur de kwestie Nieuw-Guinea met secretaris-generaal Dag
Hammerskjold had besproken.
Henk Hofland zond me opnieuw een door hem geschreven pagina uit het Algemeen
Handelsblad: ‘Hersenspoeling en indoctrinatie: strijdmiddel in niemandsland der
ideologiëen.’ Meesterlijk stuk, wat ik hem ook heb geschreven.

5 maart 1959
Frieda is met vakantie naar Curaçao.
Lunchte with Michael Korda van Simon & Schuster. Ik had het gevoel, dat hij
zich subtiel aan eerder gemaakte afspraken begon te onttrekken, omdat hij was
benaderd door Willard Hanna, die spoedig een reis naar Indonesië zou maken.145
Ontmoette om 16:30 Joe Kraft in de lounge voor afgevaardigden van de U.N.O..
Hij was in principe bereid samen een artikel over Indonesië en Sukarno te schrijven
voor Look-magazine. Hij kende de Editor, Bill Attwood, goed. Hij waarschuwde,
dat men bij Look onbetrouwbaar was en dat zij in
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staat waren mijn gegevens zelf te gebruiken. Ik voelde een identiteit in inzichten,
ook betreffende Afrika.
Tijdens de receptie van de ambassadeur van Ghana had ik een aardig gesprek met
Ibu Sastroamidjojo.
Indonesië heeft de afgelopen week niet minder dan 270 Nederlandse bedrijven en
ondernemingen genationaliseerd. Hiervan waren 245 plantages van koffie, rubber,
thee, suiker, kina enzovoort. Luns en consorten hebben een ijzeren plaat voor hun
kop. Wanneer zullen ze eindelijk bijdraaien? Waarschijnlijk pas nadat Indonesië gaat
schieten, zoals ik dikwijls in mijn lezingen zeg.

9 maart 1959
Waynesboro, Pennsylvania
Gaf een lezing tijdens een diner van de Dutch Treat Club.

10 maart 1959
Carlisle, Pennsylvania
Lezing voor de Dutch Treat Club.
Bij thuiskomst vond ik ‘The Dynamics of the Irian Barat problem’ van Robert
Bone, professor in Political Science at Tulane University. Uitstekend gedocumenteerde
studie over de Nieuw-Guineakwestie.
Bone had het State-Department twee jaar in Den Haag (1947- 1949) en twee jaar
in Djakarta (1951-1953) gediend en wist dus waarover hij sprak. Hij maakte voor
mij uit het hart gegrepen opmerkingen. ‘For West Irian, like Goa, is one of those
areas in the world which has acquired symbolic value far in excess of intrinsic worth.
The Irian issue embodies many aspects of that colonial-anticolonial dichotomy which
so divides the new Afro-Asian nations and the present and former colonial powers
of the west...’
Bone's studie klopte als een bus en presenteerde gedetailleerde analyses van de
drogredenen die ambassadeur Schurmann op last van Luns in de Verenigde-Naties
aandroeg. Ik kon Bernard Person er niet toe krijgen een artikel aan de 170 pagina
tellende studie te wijden. Zijn hartelijke betrekkingen met Schurmann waren ook
hem te lief.
Lees de memoires van prinses Wilhelmina, ‘Eenzaam maar niet alleen’. Bij
sommige passages raakte ik volmaakt perplex. In 1901 ontmoette zij bijvoorbeeld
de generaal Van Heutsz, die met het ‘pacificeren’ van Atjeh bezig was. Hare Majesteit
beschreef de man als een nationale held. Zij had vernomen, ‘met hoeveel talent hij
zich als bestuurder wijdde aan de pacifi-
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catie en economische ontwikkeling van Atjeh’. Ja, ja: ik denk dat de Indonesische
geschiedenisboekjes een geheel ander verhaal over Van Heutsz zullen vertellen. Th.
Booy was kennelijk als ghostwriter voor Wilhelmina opgetreden. Een aardig boek,
zonder enige diepgang en gespeend van werkelijk belangrijke herinneringen of
informatie. Jammer.
Mijn lezingentournee zette zich die dagen onafgebroken voort. Frieda
schreef lieve brieven vanuit de Antillen. Contacten met Martin en John in
Nederland, met Bhaskar en Santo in New-York zetten zich voort. De
intimiteit, vooral met Santo, werd groter. Een reiziger voor Encyclopedia
Britannica kwam langs. Ik zocht de kaart van Indonesië op en constateerde
tot mijn verbazing, dat Djakarta tien jaar nà de onafhankelijkheid nog
altijd Batavia heette en bijvoorbeeld Timor, Netherlands Timor etc. Ik
zond de redacteuren een brief met een kopie aan Kwee Djee Hoo. Las
veel, zoals ‘Friends and Enemies’ van Adlai Stevenson146. over het thema:
‘What I learned in Russia.’ En ‘The Tragedy of American Diplomacy’
van W.A. Williams147., een studie waar ik veel van leerde. Ik ontmoette
diplomaten en specialisten uit allerlei landen in de U.N.O. Voor het eerst
had ik lange gesprekken met ambassadeur Zairin Zain uit Bonn. Hij noemde
Bungkarno: ‘The balancing power in Indonesia.’ Het was me bovendien
duidelijk, dat Zain de voornaamste architect was van het verleggen van
de markt van Indonesische producten van Amsterdam naar Bremen en
Hamburg.
Ik schreef Prins Bernard, dat alhoewel ik door de Nederlandse overheid
ervan werd beschuldigd anti-Nederlands te zijn, ik mij op de eerste plaats
volkomen Nederlander voelde. Ik vroeg de prins òf hij òf H.M. de Koningin
niet een initiatief zouden kunnen ontplooien opdat Nieuw-Guinea op een
vreedzame wijze aan Indonesië zou kunnen worden teruggegeven.148.

22 maart 1959 (dagboek)
Sir Ivon Kirkpatrick beschrijft in de New York Times welke karakteristieken
diplomaten (Luns?) moeten hebben: 1) Integriteit: hierbij hoort de kunst om werkelijk
vertrouwen te wekken; 2) kennis van zaken en het vermogen om in de toekomst te
schouwen; 3) een open oog voor de werkelijkheid als inspirator voor het te voeren
beleid; 4) buitenlandse politiek

146.
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behoort standvastig te zijn en volharding uit te stralen (Kirkpatrick: ‘I am not a
particular admirer of Soviet diplomacy, which is often clumsy, but the Russians’
constancy had brought them rewards which have been denied to more volatile and
impulsive rivals’); 5) men dient de konsekwenties te overzien van zijn politiek, of
zoals de Franse historicus Bainville schreef: ‘Il faut vouloir les consequences de ce
que l'on veut’.

25 maart 1959
Nadat Trouw mijn brief in de Christian Science Monitor had vermeld, was Martin
Portier hierover in de kazerne door een luitenant en een sergeant, die wisten dat we
vrienden waren, aangesproken. ‘Ze hebben gezegd, dat ze je graag wilden
doodschieten,’ schreef Martin. ‘De sergeant zei er voor te zullen zorgen, dat in de
krant bekend gemaakt zou worden wanneer je weer in Holland kwam.’ Ik stelde een
stuk op en zond het naar mijn vriend om de heren te laten lezen. (‘Ze zitten met de
mond vol tanden met jouw antwoord. Terima-kasih kontjoh!’, aldus Martin later.)
‘Beste Wim,
We hebben een zoon, sinds zes maart. Hij is vijf weken te vroeg geboren, maar
het gaat goed met hem. Ik heb het hele proces gezien en ik heb verstomd gestaan:
het is indrukwekkend, de eerste kreet, het eerste gespartel. Een grote ervaring. Naam:
Hendrik Johannes, naar mijn vader. De eerste fase is dus goed verlopen, de moeite
is voorlopig niet tevergeefs geweest. Hij heeft alles wat een complete baby moet
hebben, armen, benen, haar enzovoort. Hij drinkt goed, groeit goed, schreeuwt en
maakt luiers vuil. Toen ik na de geboorte de eerste verstomming te boven was, had
ik een enorm gevoel van opluchting. Nee: toen ik hoorde en zag, dat hij leefde, had
ik dat. Maar er blijven nog angsten genoeg. Ik vertel het tegen niemand, maar ik
denk steeds aan de kans, dat hij imbeciel zal blijken te zijn. Het zijn allemaal risico's
die ik vantevoren eindeloos heb overwogen, maar ze blijven mij dagelijks hinderen.
Ik bestudeer hem dagelijks, bewegingen, oogopslag en andere functies, op zoek naar
symptonen, en god zij dank heb ik nog niets gevonden.
Nu iets anders.
Ik ben bezig “The Ugly American” te lezen en het boeit me erg. Ik ga er in de
krant een pagina over schrijven. Niet alleen over dit boek, maar over het hele
verschijnsel buitenlandse hulp. Dit boek is de kern. Daaromheen de cijfers (Iraq, de
Assuan-
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dam enzovoort).’ Henk Hofland vervolgde: ‘We hebben hier de verkiezingen gehad,
een demonstratie van Kleinmalerei zonder weerga. Met Jan Vrijman en Opland, de
tekenaar van de “Groene”, heb ik een Open Brief aan alle politieke partijen opgesteld,
die door ongeveer dertig kunstenaars en journalisten is ondertekend en die vervolgens
naar kranten en partijbureaus is gestuurd. Het heeft een kleine rel veroorzaakt, maar
natuurlijk is het niet voldoende om meer dan een beperkt aantal mensen te bereiken.
Ook heb ik zelf een politiek pamfletje uitgegeven, dat ik vlug had geschreven. Ik zal
het je nog sturen. Als je het leest moet je er rekening mee houden, dat het met enige
opwinding is geschreven, en dat ik het na de verkiezingen waarschijnlijk anders zou
hebben gedaan. Dag, Henk.’
Ho Chi Minh ontving, in het bijzijn van President Sukarno een eredoctoraat in de
Rechtswetenschappen aan de Universiteit van Bandung.

30 maart 1959
‘Brown Hotel’, Louisville, Kentucky
Sprak voor de Woman's Club of St. Matthews. Er waren twee zwarte dames in
een gehoor van enkele honderden blanke vrouwen. Ze kwamen aarzelend binnen.
Eén vooral leek onthutst en bang. Ik probeerde tegen haar te glimlachen. Belachelijk,
eigenlijk, dat in een tijdsbestek dat de mensheid de kans loopt van de aardbodem te
worden gevaagd, zich nog altijd zulke situaties voordoen!

31 maart 1959
Martin, Tennessee
Voorproefje van de zomer. De bomen worden al groen. Ik zag een vlinder.
Gaf een lezing voor studenten. Na afloop zette ik een paar uur het gesprek met
een dertigtal studenten voort, buiten in de zon op de trappen van een
universiteitsgebouw. De voorzitter van dat Assembly Committee, James Jones,
verzekerde me dat mijn optreden een sukses was geweest.

3 april 1959
Leende van Chase Manhattan dollars om naar Europa en Turkije te kunnen vliegen
om President Sukarno in Ankara te gaan ontmoeten. Omdat Frieda als stewardess
bij de K.L.M. werkte, kreeg ik een gigantische reductie op mijn biljet.
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Amsterdam
4 april 1959
De eerste die ik nà aankomst opzocht in Café Scheltema was vriend Hofland. Hij
gaf me het pamflet POLITIEK (maart 1959) van zes pagina's en VII hoofdstukken.
Ook kreeg ik de tekst van de Open Brief. De documenten gingen over alles, behalve
het conflict met Indonesië of Nieuw-Guinea. Dat vraagstuk scheen in de verkiezingen
nauwelijks of geen rol te spelen.
Hij vertelde dat Frits Behrendt in het Algemeen Handelsblad een spotprent had
getekend, waarbij hij Nikita Khruschev engelenvleugeltjes had gegeven. Prinses
Wilhelmina zegde prompt haar abonnement op, aangezien ‘het teken van het engeltje
heilig was’. Hoofdredacteur Steketee had zich naar Den Haag gespoed om na te gaan
wat er aan het hof te lijmen zou zijn.

5 april 1959
Henk nam thuis, in Ouderkerk aan de Amstel, anderhalf uur tape met me op, om een
aantal feiten over de sabotage van de regering en de diplomatieke dienst jegens mijn
journalistieke activiteiten vast te leggen.
Hij vond de tekst van mijn lezing in Tennessee overigens uitstekend en vlijmscherp.
Er had ook iets over op het ANP-net gestaan.

7 april 1959
Mr. dr. C. Smit publiceerde ‘Het Akkoord van Linggadjati’ zoals gebaseerd op de
dagboek-aantekeningen van oud premier prof. dr. ir. W. Schermerhorn.149. Bij het
lezen van dit treurige relaas viel ik, ondanks dat ik wist welke prutsers zich met het
dekolonisatieprobleem van het voormalige Indië hadden bezig gehouden, van de ene
verbazing in de andere. De Telegraaf schreef vandaag twee misselijke hoofdartikelen
waarin Schermerhorn c.s. overladen werden met de schuld van al het falen in Indië.
Je moet het lef maar hebben. Wanneer er één medium tot het débacle in Azië heeft
bijgedragen, dan is het De Telegraaf zelf met de continu-dienst in anti-Sukarno
ophitserij en wat dies meer zij.
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De heer Sudjoko van de Indonesische missie in Den Haag zorgde opnieuw voor een
rel. Hoe het mogelijk was, dat deze incompetente man nog steeds werd toegestaan
de betrekkingen - wat ervan over was - verder te verzieken, begreep niemand. Minister
Luns en de heer Maramis waren elkaar op de nieuwsjaarsreceptie op het paleis in
Amsterdam tegengekomen. Sudjoko had prompt hierop het gerucht verspreid, dat
Luns met Djakarta wilde praten.
De minister weersprak het verhaal en zei slechts jegens Maramis het overbekende
Nederlandse standpunt te hebben herhaald. Een storm in een glas. Overigens is het
best mogelijk, dat Luns opnieuw loog.

8 april 1959
Wassenaar
Gesprek met dr. M. van Blankenstein. Hij noemde Joseph Luns ‘de rotste minister
van buitenlandse zaken sedert de tweede wereldoorlog’. ‘Van Boetzelaer van
Oosterhout was natuurlijk ook een slappe man,’ aldus Van Blankenstein, ‘want die
hield tijdens de onderhandelingen met Indonesië zijn mond stijf dicht. En dit terwijl
hij een uitgesproken mening had. Trouwens Blom, toen secretaris-generaal van B.Z.,
was tegen de onderhandelingen van Luns in Genève. Hij wist hoe men. van
Indonesische zijde over de minister dacht: ‘Een onmogelijke onderhandelaar, die
absoluut nooit iemand laat uitspreken.’ Hij vervolgde: ‘Minister Beijen, nu
ambassadeur in Parijs, die gisteren met De Gaulle lunchte, heeft tegen me gezegd:
“Luns kijkt naar Drees en hij kijkt om naar Romme en denkt uitsluitend aan zijn
eigenbelang en toekomst.” Beijen heeft zich altijd paars geërgerd aan Luns.’
‘Schrijft u eens memoires,’ vroeg ik. ‘Kan niet,’ antwoordde hij, ‘ik weet teveel.
Ik heb bijna al onze staatslieden in hun miezerige misère gekend, daar kan ik toch
niet over gaan schrijven?’ Over de kabinetsformatie zei hij: ‘Paul Rijkens heeft me
verzekerd, dat de K.V.P. bereid is Buitenlandse Zaken (Luns) op te geven in ruil
voor Financiën en Economische Zaken. Dan zou de V.V.D. het ministerie B.Z.
krijgen. Baron Bentinck in London zou een prima keuze zijn.’
C.L. Sulzberger (New York Times) schreef me vanuit Parijs om te bedanken, dat
ik in lezingen zijn boek ‘What is wrong with U.S. Foreign Policy’150. publiciteit had
gegeven. Ik kon me ook inderdaad met veel van zijn denken over het bedrijven
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van diplomatie verenigen. Vooral hoofdstuk II, ‘How cour policy is administered’
vond ik belangrijk. Sulzberger stelde een ontmoeting voor in Parijs.

9 april 1959
John van Haagen was als steeds alert, intelligent en sensible. Hij zag er prima uit
bovendien. Eén van zijn voornaamste problemen was, dat hij eigenlijk noch in de
marine noch thuis een werkelijke gesprekspartner had. ‘Mijn maat, Bruinooge, komt
hier binnenvallen en begint over een tweetrakkertje. Daarom lees ik maar zoveel
mogelijk. En in de tram pieker ik over Greet en de boys. Of ik ga in de tuin werken.’
Steeds wanneer ik hem ontmoet, realiseer ik mij, dat wanneer hij welgestelde ouders
had gehad, hij nu een advocatenpraktijk, of de hemel mag weten wat zou hebben
gehad. Hij zei er achter te willen komen of de V.S. mij nu eindelijk zakelijker en
harder hadden gemaakt.

10 april 1959
Er is een nieuw kabinet gevormd met professor Jan de Quay als premier en Luns,
als vanouds, op B.Z. Volgens De Telegraaf is de V.V.D. te bescheiden geweest met
twee zetels genoegen te nemen.
Om 16:00 ontmoette ik Emile van Konijnenburg in Hotel ‘De Wittebrug’. Hij viel
met de deur in huis en wist te melden, dat ambassadeur J.H. van Roijen op het
ministerie van Buitenlandse Zaken heftig schriftelijk had geprotesteerd, dat de K.L.M.
mij vrije tickets had gegeven. (Eveneens werkte hier de lange arm van Pa Westerman
mee en ander typisch Hollands geroddel.) Daarop was generaal Aler op het ministerie
ontboden om de zaak van mijn tickets te bespreken. Deze had zich echter van de
domme gehouden en gezegd van niets te weten. Vervolgens werd Konijnenburg op
het matje geroepen, die natuurlijk onmiddellijk had begrepen hoe de affaire in elkaar
zat. Resultaat, aldus Konijn: ‘Het amuseerde me allemaal in hoge mate.’
Zoals ik Van Blankenstein had voorgesteld om in Kopenhagen volgende maand
met Sukarno te gaan spreken (die er veel voor voelde), deed ik Konijn hetzelfde
voorstel.
Verder vertelde Van Konijnenburg, dat de groep-Rijkens met vereende krachten
aan het uitknobbelen was welke vriendelijke gestes Indonesië jegens Nederland zou
kunnen maken. (Die veronderstelling maakte me steeds woedend: waarom niet eens
nagedacht hoe Nederland openingen jegens Djakarta

Willem Oltmans, Memoires 1957-1959

300
zou kunnen initiëren?) Hij wist te melden, dat het Indonesische kabinet had besloten
de K.L.M. toch maar weer tegemoet te komen. Bij het wegvallen van de
K.L.M.-activiteiten ten behoeve van de Garuda Indonesian Airways waren 35
Amerikanen in dienst genomen voor het servicen van de Lockheed-Elektratoestellen.
Die 35 Amerikanen kostten evenveel als 300 Nederlanders.
In de late middag ontmoette ik andermaal de voorzitter van de zogenaamde
Ondernemersraad voor Indonesië, de heer Van Oldenborgh. Voor de
Arrondissementsrechtbank in Bremen zou worden uitgevochten of Indonesië het
recht had de tabakshandel naar West-Duitsland te verleggen. Zairin Zain, de
Indonesische ambassadeur in Bonn, afgestudeerd in Leiden en opgeleid door Van
Roijen, speelde het spel samen met Freiherr von Mirbach, de Westduitse ambassadeur
in Djakarta. Ik legde Van Oldenborgh uit hoe Zain tegenover de affaire stond. Het
antwoord luidde: ‘We voelen ons door Indonesië bestolen. We voeren dit proces niet
voor ons plezier. Ons werd ten onrechte iets ontnomen. De exportcijfers van Indonesië
tonen voldoende aan, hoe ze eraan toe zijn. Ik heb waarachtig geen leedvermaak.
Indonesië is zelf door die actie tegen ons tien jaar achterop geraakt.’
Logeerde bij Martin Portier. Ik vroeg hem: ‘Ben ik eigenlijk nog steeds je beste
vriend?’ ‘Je lijkt wel op de apostelen, die nà drie jaren met Jezus te zijn meegelopen
hem vragen, bent U onze Heer?’

11 april 1959
Emile van Konijnenburg was van mening dat De Telegraaf langzamerhand wellicht
rijp was om overtuigd te worden, dat er geen brood meer zat in het
pro-Nieuw-Guineastandpunt. Ik belde dus vanmorgen de heer Brandt van De
Telegraaf, met wie ik in 1955-1956 in contact had gestaan. ‘Ik heb niet de minste
interesse in wat u hebt te vertellen. Verkoopt u de informaties maar aan Vrij
Nederland!’ riep hij me toe.
Ontmoette de heer Koets van Het Parool151.. ‘Nadat de gevangene Schmidt door
Indonesië was vrijgelaten, schreef ik een hoofdartikeltje, dat ik het van de
procureur-generaal Suprato van het Hoge Gerechtshof een moedige daad vond. Maar
één week later werd Suprato ontslagen. Dat is geen regeren. Dat is een regering, die
onder druk staat van het volk op straat. Met

151.

Joep Buttinghausen had me geïnformeerd, dat hij de redactie opdracht had gegeven geen
contacten met me te hebben.
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een dergelijke regering zijn geen afspraken te maken. In de kringen van mijn eigen
partij, de P.v.d.A., zijn ze nu helemaal overtuigd, dat we Nieuw-Guinea alleen nog
maar kunnen internationaliseren,’ aldus Koets. Bij vertrek zei hij nog: ‘Doe mijn
persoonlijke groeten aan Subandrio.’
Sprak met Piet van Bel152. in zijn speelgoedwinkel. ‘Wanneer je straks in Ankara
de oude heer zou omhelzen, dan is de hele rombongan153. een paar dagen aardig tegen
je, omdat ze toch weten, dat ze je weer gauw kwijt zullen zijn. Ik herinner me, dat
toen jij naar Indonesië kwam in 1956 Willem Latumeten154. tegen me zei: “Nu zul je
de enige andere Nederlander zien, die net zo'n idioot is als jij.” Want Wim, ze vinden
ons stapelgek, dat we ons uit vriendschap voor Indonesië inzetten.’ Ik antwoordde:
‘Ja en uit persoonlijke vriendschap voor Sukarno, want ik begrijp en deel zijn
uitgangspunten en heb vertrouwen in zijn leiderschap.’ ‘Ik begin me af te vragen,’
aldus Piet, ‘of de oude heer de zaak nog wel aan kan of in de hand heeft.’ Ik zei, dat
ik die zorgen deelde, maar me tevens afvroeg of ik niet was beïnvloed door alle
negatieve publiciteit in het buitenland. Daarom dus wilde ik Sukarno ook snel weer
ontmoeten.
Met de heer A.K. Parée afgesproken, dat ik lid zal worden van de Nederlandse
Federatie van Journalisten. Hij zat zelf in het bestuur en meende, dat dit mij tenminste
enige bescherming tegen de wandaden van de overheid zou bieden.
Vanavond hoorde ik Ella Fitzgerald in het Concertgebouw in ‘Bewitched, bothered
and bewildered’, een favoriete song van Albert Hilverdink.

12 april 1959
Schreef een pittig briefje aan ambassadeur Van Roijen dat ik zijn démarche in verband
met de K.L.M.-biljetten en het betrekken van generaal Aler bij de affaire, niet nam155..
Ook telefoneerde ik met Van Blankenstein om Van Roijens nieuwste stunt over te
brengen. Hij waarschuwde me, dat hoofdredacteur Stempels van de N.R.C. ‘laaiend’
was, dat ik de N.R.C. in mijn rede in Tennessee had genoemd. Ik belde hem. ‘Feitelijk
is het wel juist, dat u voor ons hebt gewerkt,’ zei Stempels, ‘maar het was op zijn
zachtst gezegd bijzonder
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Zie pag. 228.
Rombongan = gezelschap (van de President).
De woordvoerder van het ministerie van Voorlichting, zie Deel I en deel II Memoires.
Toen ik deze notities op 6 februari 1986 terugvond, heb ik Van Roijen ander maal geschreven.
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onaangenaam voor ons.’ Ik probeerde hem uit te horen welke druk Luns, Van Roijen
of B.Z. op hem uitoefende inzake mijn activiteiten. Stempels: ‘Ik ben heus niet bang
voor de regering: de regering zou wel eens last met mij kunnen krijgen.’ Overigens
was Stempels er vóór indien ik Van Blankenstein in Kopenhagen bij Sukarno zou
binnen brengen.

15 april 1959
De journalist Leo Hanekroot beklaagde zich er tegenover mij over, dat hij alléén nog
in het Financieel Dagblad over Indonesië kon schrijven. Zijn vorig jaar verschenen
brochure, gericht tegen ‘de irrationele argumenten van Luns’, had hem de das om
gedaan. Er kwam terwijl we spraken telefoon binnen, dat Eduard van Beinum was
overleden. Hij moest toen weg.
In Den Haag had ik een boeiend gesprek met mr. dr. C. Smit. Prof. Schermerhorn
had reeds vier jaren geleden zijn dagboek over Linggadjati willen uitgeven, maar
prof. Röling had hier toen tegen geadviseerd, omdat de oud-premier volgens diens
redenatie geen memoires tijdens zijn leven kon publiceren. Tenslotte was hij een
regeringspersoon geweest. Smit vertelde verder, dat hij had weggelaten, dat de heren
Beel en Jonkman in mei 1947 in Djakarta arriveerden met een ontslagbrief voor de
landvoogd, dr. Van Mook. Zij kwamen echter dermate onder de indruk van diens
onmisbaarheid, dat de ontslagbrief tenslotte niet aan Van Mook werd overhandigd.
De heer Smit benadrukte, dat hij vooral in zijn Schermerhornboek had willen doen
uitkomen hoe het buitenlandse beleid, dus bijvoorbeeld ten aanzien van Indonesië,
leed onder de druk van de binnenlandse politiek. Toen hij ontdekte, dat ik Louis
Fischer, de Amerikaanse schrijver, kende, vroeg hij om Fischer namens hem vooral
te vragen of naar zijn mening professor Schermerhorn tègen de politionele actie was
geweest, ‘want volgens Fischer zou Van Mook hèm hebben gezegd, dat Schermerhorn
wel degelijk met de politionele acties akkoord was gegaan’.
Met Emile van Konijnenburg gebruikte ik de lunch op het terras van Hotel de
Wittebrug. Zelfs hem zie ik nu met andere ogen. Tot dusverre had ik als
vanzelfsprekend aangenomen, dat ik hem kon vertrouwen. Maar, zoals ik hem nu
ken, is dit niet noodzakelijkerwijs het geval. Hij zei bijvoorbeeld, dat generaal Aler
na diens bezoek aan het ministerie van Buitenlandse Zaken geen verdere stappen
had ondernomen hoe ik aan mijn tickets kwam. (Ik kreeg immers reductie-biljetten,
omdat Frieda K.L.M.-stewardess was?) Ik wist dat hij
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onwaarheid sprak, want er was vrijwel onmiddellijk bij de K.L.M.-directeur in New
York, de heer Koeleman, een urgentie-telegram binnengekomen om inlichtingen.
Opnieuw een ontmoeting met ir. Hein Vos van de Partij van de Arbeid. ‘Onze
partij streeft naar een opener houding,’ zei hij, ‘dit moet u Sukarno in Kopenhagen
niet verhelen. Met de motie-Burger proberen wij Nieuw-Guinea te internationaliseren.
Dit moet de President weten. De partij kàn op dit moment niet doorzetten. De
meerderheid verzet zich nog steeds tegen overdracht aan Indonesië. Dit begrip groeit
wel in K.V.P.-kringen, maar ook in die partij zal men hooguit tot internationalisering
over willen gaan. Veel hangt van Indonesië zelf af. Vanmiddag hoorde ik weer een
bericht over de radio over vermoorde vakantiegangers nabij Bandung. Ik meen het,
wanneer ik u uit de grond van mijn hart zeg - en brengt u dit over aan Sukarno - dat
het afwezig zijn van rechtszekerheid in Indonesië thans een werkelijke oplossing
volkomen onmogelijk maakt. De Indonesische regering heeft het bestuursapparaat
niet in de hand. Er wordt niet zichtbaar geregeerd en dit is voor een land als Nederland
onaanvaardbaar.’ Vos benadrukte: ‘Wereldpolitiek behoort vóór nationale politiek
te gaan. In de politiek gelden de credo's: 1) houd een rechte lijn in het denken en blijf
wakker op je eigen niveau; 2) wacht op het juiste moment.’
In Rotterdam sprak ik met mr. P. Sanders, de voormalige secretaris-generaal van
de Commissie-Generaal voor Nederlands-Indië. ‘Mijn buren aan de overkant noemen
me vanwege Linggadjati nog altijd een landverrader,’ zei hij meesmuilend. Ik opperde,
dat een vooraanstaande P.v.d.A. er met Sukarno in Kopenhagen zou gaan spreken.
Hij noemde de namen van de heren Patijn en Samkalden. Hij voegde me toe: ‘U doet
als het bedrijfsleven, u gaat dwars door de politiek heen.’ Sanders wist eveneens te
melden, dat hoofdredacteur J.J.F. Stokvis van De Telegraaf tegen een zijner amices
had gezegd: ‘Zouden wij Indonesië dan toch verkeerd hebben behandeld?’
Tijdens een bezoek aan burgemeester De Loor van Delft telefoneerde deze met
oud-premier Schermerhorn om een afspraak voor mij te maken. ‘Je bedoelt, die
knaap, die indertijd in Djakarta...?’ vroeg de oud-premier. ‘Inderdaad,’ antwoordde
De Loor. Schermerhorn weigerde. ‘Ik rijd straks met hem naar Den Haag,’ zei de
burgemeester, ‘en dan zal ik hem nog wel eens over u spreken.’ Er ging niets boven
naar waarheid geïnformeerde socialistische premiers, als Drees en Schermerhorn.
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Intussen vertelde Henk Hofland bezoek te hebben gekregen van de B.V.D. om hem
te waarschuwen voor betrekkingen met de eerste secretaris van de Sovjet-ambassade
in Den Haag. Henk gaf een meesterlijke beschrijving over de man in kwestie en hoe
hij zijn missie had aangepakt. De waarschuwing luidde, dat de ambassade hem,
Hofland, voor spionage zou gaan gebruiken.
Paul van 't Veer deelde me mee, dat zijn hoofdredacteur, de heer Voskuil mij niet
wilde ontvangen, want er was een brief van de Nederlandse ambassade in Washington
bij hem binnen gekomen - Van Roijen dus wéér - dat ik mij in de V.S. uitgaf als
correspondent voor het Vrije Volk. Ik was razend.
In de trein zag ik het kamerlid Scheps, die in de eerste klas een broodje en een
banaan zat te eten. ‘Ik ben zeer anti-Amerikaans geworden. Denkt u dat ik onze
jongens op Nieuw-Guinea wil zien sneuvelen tegen Amerikaanse wapens, die aan
Indonesië werden geleverd?’ Hij sprak over ‘de rechteloze bende in Indonesië’ en
wilde met ‘landverrader’ Sukarno nooit iets te maken hebben. Toen ik hem even
later voorstelde, in Kopenhagen met Sukarno te gaan spreken, zei hij
doodgemoedereerd daar wel iets voor te voelen. Hij zou er met Hein Vos over spreken.

16 april 1959
Gesprek van twee uren met prof. Ivo Samkalden. Hij verzocht geen notities te maken.

18 april 1959
Bonn, Hotel Bergischer Hof
Bezocht ambassadeur Zairin Zain in Königswinter. De Indonesische ambassade
is prachtig gelegen aan de voet van de Drachenfels met uitzicht op de Rijn en Bad
Godesberg. Hij zei de plek zelf te hebben uitgekozen. Hij liet me even wachten en
excuseerde zich. Hij had gerust want hij lijdt aan suikerziekte en angina pectoris. Ik
had veel kranten meegebracht. Hij informeerde meteen naar de achtergronden van
de kabinetsformatie, wist dat de heer Blaisse zich als candidaat minister voor B.Z.
had teruggetrokken. ‘Jullie Telegraaf heeft mij de afgelopen weken al twee maal tot
aanstaande minister van B.Z. gebombardeerd,’ aldus Zain. ‘Mijnheer Lulofs schrijft
maar raak. Het is duidelijk, dat Den Haag mij hier weg wil hebben, want al ben ik
dan misschien niet van een school voor carrièrediplomaten, ik ben hier actief en werk
hard voor Indonesische belangen. Moet u zich voorstellen, toen mijn Nederlandse
collega, de heer Van Vredenburgh, mij als nieuwe ambassadeur
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een beleefdheidsbezoek kwam brengen, sprak hij allereerst in het Duits met mij. Ik
heb gezegd: “U kunt gerust Nederlands spreken.” Meestal duurt zo'n bezoekje een
kwartier. Hij bleef toch een uurtje.’
Hij vertelde, dat de heren Zeeman (Nederlandse Handels Maatschappij156., Van
Oldenborgh en De Jonge157. bij hem in Bonn waren komen spreken om Indonesië er
toe te bewegen de nationalisaties van de cultures en bedrijven terug te draaien tot
tijdelijke overnames. Zain was direct naar Djakarta gegaan en had om te beginnen
gepleit om de tabak, thee en palmolie blijvend via Nederland te laten lopen. ‘Toen
wij daarop een eerste partij ter waarde van 80 miljoen inderdaad weer via Nederland
lieten gaan, werd prompt dit bedrag ingehouden en niet aan ons getransfereerd. U
begrijpt, dat met dergelijk methodes ik zelf kans liep moeilijkheden in Djakarta te
krijgen. Op het ogenblik smoezen uw zakenlieden in Bremen over een schikking in
der minne, maar dan zullen ze toch eerst die 80 miljoen moeten transfereren.
Hollanders schijnen er eigenlijk nog altijd vanuit te gaan, dat het een eer is wanneer
ze met je willen praten.158.’
Hij nodigde me uit voor een voortreffelijke rijsttafel. Mijn verwondering over zijn
gastvrijheid opmerkende zei hij: ‘U bent hier op Indonesisch grondgebied. U bent
hier niet in Holland, waar ze je tegen etenstijd wegsturen. Trekt u uw jasje maar uit.’
We spraken over de Nederlandse politiek. Ik noemde Van Blankenstein, Samkalden,
Vos, Sanders. ‘Aan de P.v.d.A. hebben we helemaal niets,’ zei de ambassadeur. ‘Ze
denken nog altijd in Den Haag, dat de nationalisaties van 1957 door de regering van
te voren waren beraamd, maar dat is niet zo. Die zaak is gewoon uit de hand gelopen
bij ons. Trouwens, toen minister Subandrio in de U.N.O. sprak over maatregelen
‘short of war’ tegen Nederland heb ik direct tegen hem gezegd, ‘we mogen de
financieel-economische kant der dingen niet uit het oog verliezen! Bovendien, door
de snelle reactie van generaal Nasution, die zei: “Wanneer we nu weer vrouwen en
kinderen gaan pesten, waar blijven we dan?” heeft de regering in 1957 erger
voorkomen.’
Tegen 20:30 reed de Mercedes van de ambassadeur voor de
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Zie Deel II Memoires 1953-1957.
Ik meen, dat hij de tabaksbelangen vertegenwoordigde.
In 1985 zouden Surinaamse politici in Den Haag moeten komen praten, en toen zij dit
weigerden, werd de politieke impasse nodeloos gehandhaafd.
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trap van de ambassade, Zain zette me zelf af bij het bootje naar Bad Godesberg.

19 april 1959
Stapte in Frankfurt uit om Albert Hilverdink te ontmoeten, die daar bij een Duitse
vriend verbleef. Deze vriend had nog een tweede permanente amice, een 22-jarige
neger, militair in het Amerikaanse leger. Bertie vond de situatie maar matig en ergerde
zich aan details, dat zijn vriend, wanneer hij een plaat van Da Falla opzette, vroeg
‘Is dat Chopin?’ Bertie danste in Parijs. Hij had bovendien de school voor
schoonheidsspecialist aldaar afgelopen. ‘Ik kan tot mijn 40ste dansen en dan heb ik
mijn diploma's als “beautician” om op terug te vallen,’ meende hij.
In de avond nam ik afscheid. Ik was in tranen. Ik had nog naar een kerk uit gekeken
om een kaars te kunnen branden. Ik kende Berties leven zo helemaal en vond het
eenzaam en triest. Als Bhaskar. Als Erwin. Misschien als mezelf, want zijn tranen
echt voor anderen of voor ons zelf? Ik zei tegen Bertie, dat ik altijd achter hem zou
staan. Maar kan ik die woorden wel waar maken?

20 april 1959
Rome, Excelsior Hotel
Bij aankomst kreeg ik een lift van Alain Vidal-Naquet, de privé-secretaris van de
Franse ambassadeur, Gaston Palewski.159. Ik bleef de eerste nacht bij hem in zijn
penthouse aan de Tiber. Hij kende Alfonso Matthis en Paolo Bennicelli. Deze laatste
bleek last van polio te hebben gekregen en kon zelfs één arm niet meer gebruiken.
Vandaag bezochten we monseigneur Hemmick. Hij ontving ons hartelijk, als altijd.
Hij was weer vol herinneringen. Koning Frederik van Denemarken had hem weer
bezocht en hij verhaalde hoe hij Tyrone Power voor de derde maal in de echt had
verbonden. Zijn appartement kostte nu 25.000 lire in de maand en hij verwachtte in
1960 een verdere verhoging.
Monseigneur Hemmick vertelde, hoe een vriend van hem sex had met een jongen
van een Amerikaans oorlogsschip, toen de deur van de auto werd opengemaakt en
een politieman hem betrapte. Later had de agent de Amerikaan in dezelfde auto
sexueel gebruikt en ze hadden de man samen voor het plaatselijke politiebureau
afgezet. ‘Het is niet zo eenvoudig om in

159.

Alain is in 1985 chef-protocol van de F.A.O. in Rome.
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Italië een werkelijke homosexueel te vinden, maar bijna alle mannen zijn bi-sexueel,’
zei monseigneur Hemmick. Even later kwam een 22-jarige jongen binnen, die ik
zeer aantrekkelijk vond. De monseigneur zou hem een betrekking bezorgen. Ik wilde
W.F.L. graaf van Bylandt, de ambassadeur bezoeken, maar hij bevond zich op zijn
buiten nabij Florence. Wel had ik een lang gesprek met de Indonesische ambassadeur
dr. Abu Hanifah160. Van Bylandt had hem bezocht, maar bij het binnen komen gezegd:
‘Laten we maar niet over de situatie spreken, want bij jullie en bij ons spelen de
politieke partijen een belangrijke rol, waar jij en ik niets aan kunnen veranderen. Ik
had het ook liever anders gezien.’ Hanifah had nog geen tegenbezoek aan Van Bylandt
gebracht. Sukarno had hem gevraagd naar Rome te gaan om de blunder van zijn
voorganger Mohammed Rasjid161. weg te werken.
Hanifah: ‘Willem Drees was een teleurgesteld man nadat de Unie tussen Nederland
en Indonesië werd verbroken. Ik heb er toen eens een gesprek over gehad met koningin
Juliana, toen ik in Den Haag was als hoofd van een goodwill-missie. Ik heb zelfs
eens een halve dag met Luns gesproken. We zaten in een restaurant in Zandvoort.
Ik noem hem ‘my most loyal enemy’. Luns zei: ‘De rechtervleugel van de K.V.P. is
gewoon krachtiger en ik kan dus niet met jullie spreken en onderhandelen. Twee jaar
geleden heerste er in Indonesië nog altijd een sfeer van “het moet toch wel eens weer
goed komen met de Hollanders”. Maar die gedachte leeft nu niet meer, althans niet
in de oorspronkelijke betekenis ervan. Ik heb tegen Schurmann in de U.N.O. gezegd:
“Nederland heeft nergens in de wereld een band en goodwill als in Indonesië, waar
tien percent van de bevolking nog Nederlands spreekt, maar wanneer jullie er bij ons
worden uitgeschopt worden jullie een derderangs-mogendheid.” Ik verbaasde me er
zelf over, dat Schmidt geruisloos uit het land werd gezet en dacht, dan is de stemming
jegens Nederland blijkbaar toch verbeterd. Maar toen Schmidt na terugkomst zijn
mond niet hield en allerlei verklaringen ging uitgeven, toen werd het in Djakarta
weer moeilijker om iets goeds van Hollanders te zeggen.’
Hij vervolgde: ‘Ik heb geweigerd om in 1955 in Genève met Luns te gaan
onderhandelen. Ik was ervan overtuigd, dat Den Haag geen echte overeenstemming
wilde bereiken. Maar
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Zie Memoires Deel II (1953-1957).
Rasjid was met medeneming van de ambassadekas naar de Sumatraanse rebellen overgelopen.

Willem Oltmans, Memoires 1957-1959

308
Mohammed Roem en Anak Agung Gde Agung, die dus voormalige voorstanders
van een federaal Indonesië waren, hadden nog altijd het grootste vertrouwen in hun
Hollandse vrienden en zij incasseerden een fataal echec. Daarom was Sukarno dus
ook geladen jegens hen. Zij liggen er nu op KEMLU162. danook helemaal uit.’ Ik
dacht aan dr. Suwandi's opmerking: ‘Het is niet fair om Anak Agung Gde Agung op
te laten draaien voor de kloterigheid van de Nederlanders.’ Hanifah: ‘Misschien zijn
Hollanders aan de ene kant wel een beetje boers, maar zij hebben in ieder geval die
Indonesiërs, die Holland en Hollanders niet kennen, niet de kans gegeven om in jullie
hart te kijken. Ik ben tenslotte een republikein en niet een federalist, als Anak Agung
en de anderen.’
Haalde Alain af bij het Palazzo Farnése, de Franse ambassade in Rome. Hij stelde
me voor aan de militaire attaché, generaal Dorange, met wie ik over Irian-Barat sprak.
Hij ritselde een complete lunch met vis, krab en rijst en andere heerlijkheden, die
we in zijn flat gebruikten.
In de avond dineerden we bij de Franse luchtmacht-attaché en madame Campana.
Dorange was er met een jeugdige vriendin, die meedeelde een toilet te dragen van
250.000 lire, dus tien maanden appartementhuur voor monseigneur Hemmick. Twee
obers en een meisje uit de Elzas serveerden de maaltijd. Generaal Dorange vertelde
eens in de oorlog de Purple Heart van de Amerikanen te hebben gekregen. Maar een
dag later was een Amerikaanse generaal het lintje weer komen ophalen, omdat die
onderscheiding uitsluitend aan Amerikanen mag worden verstrekt. ‘Ik kreeg toen
een mooie reiskoffer van ze cadeau, wat eigenlijk ook wel praktischer was,’ zei de
generaal. Gisteren had hij uit Parijs een telegram ontvangen: woensdag arriveert
generaal zo en zo op het vliegveld van Rome, wilt u een audiëntie bij de Paus regelen,
want hij moet de volgende ochtend om 11:00 weer vertrekken.’ Hij had overigens
geen flauw benul hoeveel inwoners Indonesië had. Zijn tafeldame, mevrouw
Monterrat, echtgenote van de directeur van het Franse lyceum in Rome, dacht 3
miljoen163.. Deze dame zei eveneens getroffen te zijn geweest bij een bezoek aan
Amsterdam, dat de nostalgie van de koloniën hoogtij vierde en veel Nederlanders
nog naar Indonesische restaurants gingen.
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Indonesische Ministerie van B.Z.
In 1959 waren er 70 miljoen (in 1985: 140 miljoen) inwoners.
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21 april 1959
Met Alain Vidal-Naquet bij monseigneur Hemmick gedineerd. Bij kaarslicht
geanimeerd contact gehad. ‘Ik heb eigenlijk een hekel aan journalisten,’ zei de
buitengewoon kamerheer van de Paus. ‘Als eerste Amerikaan benoemd in een hoge
positie aan het Vaticaan, ben ik de Paus die dagen gaan bedanken. Bij die gelegenheid
vroeg de heilige vader of Amerikaanse militairen en marinemensen hem aardig
vonden, wanneer hij hen in audiëntie ontving. Je moest die dagen langzaam spreken
bij de Paus, dus ik zei: ‘Yes-they-do-like-you very much.’ Een verslaggever van de
Herald Tribune belde me de volgende dag en ik vertelde dit aan hem. Prompt
verscheen een kop in de krant: ‘Paus vraagt zich af of G-I's hem aardig vinden.’
Willem, wanneer je ooit bij mijn leven een letter over me schrijft, zal ik je laten
‘excommunicatis vitandis’. Hij zei geen memoires te zullen schrijven: ‘Daarvoor
ben ik niet belangrijk genoeg geweest.’
Nederland verloor de tabaksaffaire in Bremen.

22 april 1959
Vertrek uit Rome. Alain zou me wegbrengen, maar eerst moest hij oud-president
Vincent Auriol van Frankrijk uitgeleide doen en nadien zou koningin Elisabeth van
België onverwachts om 15:00 een bezoek aan ambassadeur Palewski brengen. We
lunchten nog samen in ‘The Colony’ waarna hij me zijn kamer in het Palazzo Farnèse
liet zien, rijkelijk gedecoreerd met gobelins. Hij belde het personeel om de uniformen
gereed te maken. Daarna liet hij de werkkamer van de ambassadeur zien en de salon,
waar Elisabeth zou worden ontvangen. Hij toonde me een schilderij van drie blinde
muzikanten waar hij van hield. Ook wees hij op een paneel met drie engeltjes, waarvan
er één de penis van een ander zoende. Ik keek nog eens in Alains bruine ogen en
begreep, dat ik op hem gesteld was geraakt. Pak Wiarto van de Indonesische
ambassade had me gezegd: ‘Vidal-Naquet is belangrijk: hij heeft het vertrouwen van
zijn ambassadeur.’ Alains vader is chirurg. Zijn moeder vond eens een brief, toen
hij in de luchtmacht diende, van een collega militair, die zo gevoelig was geschreven,
dat zij eerst dacht dat hij een maitresse had. Er was voor de zoveelste maal
verwondering hoe snel je je aan iemand hecht en hoe het mogelijk is, dat je verdrietig
bent, wanneer je een ander mens, die je slechts enkele dagen hebt gekend, weer moet
verlaten.
President Sukarno heeft in een rede van 20.000 woorden de 527
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aanwezige leden van de Grondwetgevende Vergadering in Bandung
geadviseerd, dat Indonesië diende terug te keren tot de Grondwet van
1945. De voorlopige grondwet moest worden opgeheven en er was ‘een
dringende behoefte aan ingrijpende en revolutionaire herzieningen van
het sociale- en staatssysteem. Democratie moest worden gekoppeld aan
leiding.’ Daarmee bedoelde hij zijn ‘geleide democratie’-conceptie, die
hij reeds sedert 1957 propageerde164.. Bernard Kalb constateerde in de New
York Times, dat Sukarno's nieuwe systeem ‘would lead to increased power
for the President and the military and would represent a blow to the political
parties. He demanded also a reduction of the number of political parties
and a curb on their powers.’ Ik kende de argumenten maar al te goed. De
erfenis van het overgenomen Nederlandse systeem werkte gewoon niet in
een ontwikkelingsland van deze omvang met alle problemen, voortvloeiend
uit eeuwen lang door West-Europa gekolonialiseerd te zijn. Daarbij kwam
dan ook nog de tragische uittocht in 1957 van de laatste tienduizenden
deskundigen en mensen, die zich met ontwikkelingshulp bezig hielden als
gevolg van het onzinnige conflict om Nieuw-Guinea.

23 april 1959 (dagboek)
Ankara, ‘Turist Otel’
Na één dag te hebben doorgebracht in Istanbul, nam ik een vroege vlucht in een
Vickers Viscount van ‘Türk Hava Yollari’ en was hier reeds om 09:00 in de ochtend.
Haalde een perskaart, Basin Kartu, 229/59 en ontving op het ministerie van
Buitenlandse Zaken de informatie over het bezoek van Sukarno. Op de Indonesische
ambassade ontmoette ik de zaakgelastigde en de pers-attaché. Ik begreep, dat de
voormalige diplomatieke vertegenwoordiger in Djakarta, de heer Hagenaar, nu
Nederlands ambassadeur in Turkije was.
Op weg naar het postkantoor werd ik subtiel gevolgd door twee Turkse sergeanten
in uniform. Ze spraken me tenslotte aan en stelden voor naar een park te wandelen.
Eén van beiden vond ik bijzonder aantrekkelijk: Zeki Pipanlar heette hij. Hij was
voetballer. De ander had in Korea gevochten. We kwamen tenslotte op een terrasje
terecht in een soort lunapark en dronken thee. Ze bleken anti-Nasser en anti-Arabieren
in het algemeen. Er volgde een politieke discussie, waarbij ik het dus voor Nasser
op nam.
De straten waren versierd met banieren en vlaggen: ‘Selamat

164.
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Datang Bungkarno.’ Het was een nationale feestdag en iedereen was op straat, vooral
veel militairen. Onbegrijpelijk om in het hart van Ankara modderpaden te vinden en
krottenwijken. De militairen zien er trouwens in het algemeen onverzorgd uit, gekleed
in hobbezakken, wat nauwelijks uniformen zijn te noemen. Istanbul maakt meer de
indruk van een moderne wereldstad.

24 april 1959
President Sukarno arriveerde precies om 10:00, geëscorteerd door toestellen van de
Turkse Luchtmacht op de Esenboga luchthaven. Hij werd verwelkomd door President
Celâl Bayar, premier Adnan Menderes en minister van Buitenlandse Zaken Fatin
Rüstü Zorlu, evenals een dijk hoogwaardigheidsbekleders. Er werden 21 saluutschoten
afgevuurd. Ik fotografeerde de gebeurtenis compleet. De Indonesiërs hadden opnieuw
een DC-6 van PANAM gechartered. Ik reed in de stoet mee in een taxi, een oude
Chevrolet, gereden door een man, die zijn zoontje bij zich had.
Om 15:00 was ik aanwezig toen President Sukarno een rede uitsprak voor het
Turkse parlement. ‘Waarom ben ik naar Turkije gekomen?’ aldus het Indonesische
staatshoofd. ‘Het antwoord is eenvoudig: om onze banden te versterken. Kolonialisme
is de filosofie van isolationisme, van eenzaamheid. Maar het getij keerde zich ten
onzen gunste. Door gemeenschappelijke inspanningen hebben we het kolonialisme
verslagen. De revolutie, indien God het toestaat, zal voortgaan tot we ons doel hebben
bereikt. Een revolutie leidt een eigen leven.’
Daarop sprak Sukarno over zijn ‘brainchild’, de Conferentie van Bandung in 1955,
‘waar 29 landen waren vertegenwoordigd, die samen 1.600.000.000 mensen
vertegenwoordigden. Daar hebben we een “blueprint” voor de vrede opgesteld. Azië
en Afrika behoren niet opnieuw betrokken te worden bij oorlogen. Ik besef, dat u en
wij onze veiligheid op verschillende wijzen proberen te garanderen.165. Maar Bandung
blijft een positieve benadering in het belang van alle mensen.’ Hij roerde de kwestie
Irian-Barat aan zei: ‘De dag zal komen dat Irian bij ons land zal worden gevoegd en
onder ons gezag zal worden gebracht. We kunnen begrip opbrengen voor de nostalgie
van het verleden, maar voor ons was het kolonialisme een nachtmerrie. We hebben
een gat geblazen in en door de muren van de gevangenis van kolonialisme.’

165.

Refererend aan het feit, dat Turkije in de NAVO zat.
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Sukarno beschreef de buitenlandse politiek van Indonesië als actief en onafhankelijk.
‘Het lijkt soms of de mens zich behagelijk voelt om gevaarlijk te leven, zoals via de
koude oorlog en het nastreven van imperialisme. We zijn hier niet bij betrokken. Wij
weigeren hier bij betrokken te raken. Wij zullen geen deel uit maken van blokvorming
in deze wereld. Wij begrijpen wat Turkije in dit opzicht doet, maar uw buitenlandse
zaken zijn uw zaak. Ik wil alleen proberen u duidelijk te maken, wat wij in Indonesië
verstaan onder actief neutralisme. We zullen niet neutraal blijven wanneer het om
de vrede in de wereld gaat. Daarom nemen we ook actief deel aan de beraadslagingen
in de Verenigde Naties. We zullen ieder vraagstuk op zijn verdiensten afwegen,
waarbij we het niet à priori eens zullen zijn met onze vrienden. We zijn geen machtige
grote mogendheid, en we kunnen slechts weinig bijdragen in de militaire sector, maar
we kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de mensheid in haar geheel. Het
eindoordeel van de geschiedenis staat aan onze kant. De breuken tussen oost en west
moeten worden overbrugd en geheeld worden. Ik weet het: co-existentie is een
twijfelachtig woord. Laten we het liever samenleven noemen als de erkenning van
het onvermijdelijke. Wij zijn er van overtuigd dat samen-gaan mogelijk is, daarom
ook stellen wij ons op als makelaar tussen de machtsblokken. Dat een deel van ons
land nog als een kolonie wordt beschouwd (Nieuw-Guinea) is een soort infectie.
Wanneer landen met elkaar overhoop liggen zullen er problemen ontstaan, niet alléén
in Europa maar in de hele wereld. Een natie is een eenheid. Eenheid behoort te worden
bestendigd. Dat is een basisfeit van het internationale leven. Naties zijn de bouwstenen
van de gemeenschap van mensen. Een natie is een organische eenheid, welke haar
eigen leven leidt. Ik zeg u dit met de kennis en het gezag van fungerend President
van de Republiek Indonesië.’
Na afloop van de redevoering kwam de Ambonese aide-de-camps van Sukarno,
majoor D. Nanlohy, naar me toe. Ik kende hem uit 1957. ‘U bent dus hier,’ zei hij.
‘U weet het, ik heb de pest aan de Nederlanders, maar als u mijn vriend wilt zijn,
okay.’ Hij vervolgde: ‘Heeft u gehoord hoe we de opstandelingen hebben gebeukt?’
Ik reed met hem mee naar het Ankara Palaz Hotel waar hij een kamer deelde met
een ambassadeur. ‘We hebben Pope toch maar neergeschoten in zijn pikzwart
geschilderde C.I.A.-bommenwerper. Twaalf maal werd Ambon op die wijze
gebombardeerd.’
Ik overhandigde hem de vijf boeken, die Emile van Konijnen-
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burg voor Sukarno had meegegeven. ‘Terdege ter discussie’ van drs. C. van der
Straaten, dr. R. Roolvink, S. Franken, ir. P. Telder en prof. dr. J. Verkuyl, ‘Nieuw
Guinea: wereldprobleem’ van prof. mr. B.V.A. Röling, ‘Het Nieuw-Guinea vraagstuk’
van dr. J. van Baal, ‘Het Akkoord van Linggadjati’ van mr. dr. C. Smit en ‘Memoires’
van de oud-gouverneur van Surakarta, M.B. van der Jagt.

25 april 1959
Zat om 09:00 in de hal van de villa te wachten, waar Sukarno logeerde. Een Turkse
functionaris wist te melden, dat Sukarno in hetzelfde bed had geslapen als Prins
Bernhard, toen hij hier was. De paleisfotograaf, mijn vriend Rochman, kwam me na
een poosje vertellen dat Bungkarno in een slechte stemming was en dat ik beter kon
vertrekken om hem op een ander tijdstip te ontmoeten. De nieuwe directeur van het
presidentiële kabinet, de heer Tamzil, zou Rochman voor zijn interventie een
reprimande geven.
Om 10:30 woonde ik in het Hippodrome een militaire parade bij.
De climax, waar ik op had gewacht kwam na 13:00 tijdens een receptie in het
Ankara Palas Hotel. Gastheer was premier Menderes. Ik arriveerde ongeveer
tegelijkertijd met de heer Hagenaar, die de nationale vlag op zijn auto voerde. Al
gauw raakte ik in de balzaal, waar de receptie werd gehouden, in gesprek met de
Sovjet-ambassadeur, de heer Rijov. Jay Waltz van de New York Times voegde zich
bij ons. Sukarno, premier Menderes, President Bayar and dr. Subandrio zaten in een
salon terzijde en van tijd tot tijd werden mensen aan de Indonesische president
voorgesteld. Plotseling stond majoor Nanlohy voor me met de mededeling: ‘De oude
heer wil je spreken.’
Het was voor mij een belevenis om na twee jaar mijn vriend terug te zien.
Bungkarno stelde me voor aan de beide Turkse heren. ‘U weet niet, hoe blij ik ben
u te zien,’ zei ik en vertelde, dat Frieda van mening was dat ik meer van hem hield
dan van haar. De President vroeg hoe het met haar ging en bevestigde, dat hij mijn
brieven steeds had ontvangen. Uit het gesprek kwam het plan voort om met Frieda
in Kopenhagen een tweede ontmoeting te hebben. Ik wilde me verder niet opdringen
en verliet buigend de salon.
Intussen had zich in de V.S. een lynchpartij van een 23-jarige neger, Mark
Parker voorgedaan, die op beschuldiging van ver-
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krachting van een 24-jarige blanke vrouw door negen blanken uit een
gevangenis in Poplarville, Mississippi, was gehaald en vervolgens
gelynched. De reportage over deze zaak van de United Press166. was
hartverscheurend om te lezen. In 1892 werden in de V.S. nog 162 zwarten
en 69 blanken gelynched. In 1937 nog acht, in 1950 twee. President
Eisenhower zond een telegram naar gouverneur J.P. Coleman en de F.B.I.
werd ingeschakeld. Parker bleef onvindbaar. Hij werd dood geknuppeld.

26 april 1959 (dagboek)
Istanbul
Sukarno verbleef in het Topkapi-paleis. Fotograaf Rochman had me reeds gezegd,
dat dr. Subandrio me zocht. Even later wenkte de minister. We maakten samen een
wandeling, waar majoor Nanlohy zich even later bij aansloot. Ik stelde voor om
enkele vooraanstaande P.v.d.A.-politici mee naar Kopenhagen te nemen, indien
Subandrio bereid was met de heren te spreken. Hij wees dit plan onmiddellijk van
de hand. ‘De toestand, ook thuis in Indonesië is zodanig, dat ik onmogelijk dergelijke
gesprekken zou kunnen voeren. Het zou toch uitlekken. Ik zou alléén met
vertegenwoordigers van de nieuwe Nederlandse regering kunnen spreken.’ Ik stelde
daarop dr. M. van Blankenstein voor als gesprekspartner in Kopenhagen. ‘Met
journalisten kan ik altijd spreken,’ antwoordde de minister. Nanlohy probeerde nog
roet in het eten te gooien door er op te wijzen dat Van Blankenstein een
P.v.d.A.-journalist was en dus eveneens in de oppositie zat.
Ik verliet het paleis in een sombere stemming. Ook al waren velen uit de
presidentiële omgeving als vroeger aardig en hartelijk geweest, anderen hadden niet
onder stoelen of banken gestoken, dat men mij als Nederlander liever niet in hun
gezelschap duldde.
's Middags zat ik op het terras van het Hilton-Hotel en had een cabin (C-6) aan
het strand genomen om in te overnachten. In gemoede vroeg ik me af of ik me
eigenlijk nog langer met Indonesië en Nieuw-Guinea bezig moest houden. Schreef
brieven aan Bungkarno en Nanlohy en gaf ze aan een oude vriend, generaal Suhardjo
Hardjowardojo, chef van het militaire huis van de President. Ik seinde Frieda dat ik
terug kwam. Zij zou eveneens naar Amsterdam komen.
In de wereld was van alles gebeurd. In Time las ik dat twee
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homosexuele gevangenen, Jerry Myles (44) en Lee Smart (19), een oproer
hadden ontketend in de gevangenis van Deer Lodge, Montana en
vervolgens zelfmoord hadden gepleegd. Ik probeerde me in te denken,
wat er in de hoofden van die kerels was gevaren. John Foster Dulles, ernstig
aan kanker lijdend, werd opgevolgd door Christian Herter. Vice-president
Richard Nixon zou nog meer reizen dan voorheen gaan maken en in juli
de Amerikaanse tentoonstelling in Moskou openen. In 1959 gold nog
steeds een onwrikbaar Amerikaans standpunt, dat internationale
betrekkingen dienden te zijn gegrondvest op Internationaal Recht. Nixon
sprak voor de American Academy of Political and Social Science. Hij
citeerde Senator Robert Taft: ‘I do not see how we can hope to secure
permanent peace in the world except by establishing law between nations
and equal justice under the law.’ Nixon pleitte bovendien voor versterking
van het Internationale Gerechtshof in Den Haag.167.
Fidel Castro was voor het eerst in Washington D.C. Hij had voor die
gelegenheid aan boord van zijn vliegtuig een manicure gehad. Vóór vertrek
had hij in een rede met nadruk verklaard, dat Cuba neutraal zou blijven in
de koude oorlog. Hij gaf toe, dat hij zich zorgen maakte over
communistische invloeden in Latijns-Amerika. Hij waarschuwde zelfs
tegen een alliantie met de Sovjet-Unie in de koude oorlog.168. ‘Neither do
we have to be on the side of America, which is trampling on us,’ riep Fidel
uit. President Eisenhower was in Georgia gaan golfen en liet de ontvangst
van Castro over aan Richard Nixon, met wie hij twee uur sprak. Tijdens
een ontmoeting met 18 leden van het Congres benadrukte de Cubaanse
leider: ‘The July 26 movement is not a Communist movement. Its members
are Roman Catholics, mostly. We have no intention of expropriating U.S.
property, and any property we take we will pay for.’ Hij had in Washington
voor het eerst een ontmoeting met een hoge Sovjet-diplomaat, ambassadeur
Mikhail Menshikov.169.

28 april 1958 (dagboek)
Amsterdam
Lieve Frieda arriveerde vanmorgen op Schiphol voor een korte vakantie en om
mee te gaan naar Kopenhagen. Zij stond naast

167.
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In 1985, toen de V.S. door het Internationale Hof van Justitie in het ongelijk werden
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dr. Paul Rijkens. Ik besprak met hem de reis naar Ankara en somde mijn indrukken
op, dat er momenteel geen land te bezeilen was met Indonesië. Hij zag de situatie
als even hopeloos. Frieda had in het toestel naast Harison Salisbury van de New York
Times gezeten, die op weg was naar Moskou voor een bezoek van drie maanden. Ik
liet hem prompt omroepen. We spraken enige tijd samen.
Er was veel post. Dr. F.A. de Graaf bedankte namens Prins Bernhard voor
toezending van de tekst van mijn rede in Tennessee. Kamerlid J.H. Scheps schreef,
dat indien hem daartoe een verzoek zou bereiken - om in Kopenhagen met Indonesië
te spreken - hij dit niet zou afwijzen. Maar Subandrio had deze mogelijkheid dus
afgesneden. Hoofdredacteur K. Voskuil schreef, dat ik me bij de Nederlandse
autoriteiten in New-York zou hebben aangemeld als medewerker van Het Vrije Volk,
evenals bij de Nederlandse ambassade te Washington. Van Roijen was dus weer op
het oorlogspad: het verhaal was gelogen. Hoe dergelijke ‘racontars’ iedere keer weer
in circulatie kwamen, mocht de hemel weten. Er waren nog meer bedankjes voor de
Tennessee-speech, van Hugh S. Cumming, voormalig Amerikaans ambassadeur in
Indonesië en thans Directeur van Intelligence and Research van het State Department
(hij schreef de rede te hebben doorgezonden aan ambassadeur Howard P. Jones in
Djakarta), van J. Graham Parsons, Deputy Assistant Secretary of State for Far Eastern
Affairs in Washington, van William H. Stringer, Chief Christian Science Bureau in
Washington, en vele anderen.
Bernard Person, die van alles wat me in de V.S. sedert 1957 was overkomen
nauwkeurig op de hoogte was, schreef me o.a. d.d. 18 april: ‘Dat dr. Van Roijen
oorlog tegen je voert, kan je moeilijk verbazen, nadat je hem hebt geschreven, dat
hij rijk en dom is!’ Hij zou Van Roijen die week in Washington spreken, ‘en ik zal
niet verzuimen hem je groeten te geven’.

30 april 1959
Zeist
We logeerden bij mijn grootmoeder Poslavsky. We zouden mejuffrouw Buringh
Boekhoudt mislopen, want zij schreef ons, dat zij voor één maand naar Florence was
afgereisd.
Ik had Henk Hofland geïnteresseerd om met me mee te gaan naar Kopenhagen.
Hij had als altijd een zetje nodig. Ik belde Van Konijnenburg om druk uit te oefenen
op de heer Meijer van het Algemeen Handelsblad om Henk te laten gaan. Henk zelf
had reeds met Meijer, Van Galen en Besnard over zijn reis
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gesproken, maar noemde het gesprek over een bezoek aan Sukarno en Subandrio,
zoals dat door de Handelsbladtop was gevoerd ‘belachelijk’. Intussen telefoneerde
Van Konijnenburg inderdaad met Meijer, die zei van mening te zijn, dat het beter
was, dat Van Konijnenburg Hofland bij de Indonesiërs zou introduceren, ‘want
Oltmans heeft ons indertijd scherp becritiseerd’. Het einde van het lied was, dat
Hofland helemaal niet ging. Het typisch Hollandse geklier van de boys onder elkaar
kon niet op.
Dr. P.J. Koets, hoofdredacteur van Het Parool, zond mijn stuk over Sukarno terug
en schreef: ‘Ik heb het weliswaar met belangstelling gelezen, maar acht het toch voor
publicatie in onze krant ongeschikt. Het is om te beginnen naar verhouding veel en
veel te lang.170. Zo belangrijk is wat President Sukarno te zeggen heeft voor een
Nederlands publiek nu ook weer niet. Deze grammofoonplaat is al zo vaak afgedraaid.
Veel belangrijker is voor ons de reactie van Turkse zijde en daarover geeft u wel iets
maar niet zo bijzonder veel.’ Koets, dit stond voor mij vast, was een kletsmeier. Ik
liet hem verder schieten.
Piet van Bel wilde niet mee naar Kopenhagen om zijn oude vriend Sukarno op te
zoeken, ‘want ik ben bang dat ik hem ter plekke zou beloven weer naar Djakarta
terug te komen.’

1 mei 1959
Veel gekrakeel in de pers over het Amerikaanse besluit om vijftig gevechtstoestellen
en tien turboprop-transport-vliegtuigen aan Indonesië te leveren. Luns liet namens
de regering De Quay een verklaring uitgeven, dat Washington verantwoordelijk was
dat deze gevechtsarm uitsluitend voor zelfverdediging en binnenlandse veiligheid
zou worden gebruikt en niet voor aanvallen op Nieuw-Guinea.

2 mei 1959
Malmö, Savoy Hotel
Voor vertrek waren we nog in Rotterdam bij John en Greet van Haagen geweest.
Hij was vol van een bezoek van Prins Bernhard aan zijn marinebasis. We hadden
gelunched met A.K. Parée. Ondanks milde oppositie van de heer Vrolijk van de
Nederlandse Vereniging van Journalisten was ik lid geworden. Van Blankenstein
had met Max Maramis over naar Kopenhagen gaan gesproken. De heer Ernst van
der Beugel had hem in ieder geval aangeraden af te reizen. Maar hij stond
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er op, dat hij moest worden uitgenodigd. Daar was dus geen sprake van. Hij bleef
als Hofland thuis.

4 mei 1959
Kopenhagen, Hotel Axelborg
Soms hebben we het gewoon prettig, maar Frieda kan er met haar verstand niet
bij, dat ik echt een paar uur op een dag alléén wil zijn. Om te lezen, om te wandelen,
om piano te spelen: om alléén mijzelf aan mijn hoofd te hebben. Ze zag, dat ik een
brief van Alain Vidal-Naquet uit Rome beantwoordde. ‘Is that the latest one?’ vroeg
zij. ‘What ever happened to Bhaskar?’ was de volgende hint. Toch waren er
oergezellige momenten, wanneer we ergens gingen eten, of in ‘Tivoli’ wandelden.
Maar hoe zou ik ooit werkelijk van haar kunnen houden, zolang bijna alles tussen
ons au fond scheef zat?
In de voorgaande drie delen memoires heb ik herhaaldelijk een poging
ondernomen mijn opvatting over de betekenis van man en vrouw duidelijk
te maken. E.M. Forster bracht dit probleem eens terug tot de woorden
‘only connect’. Het vraagstuk was voor mij gecompliceerder. Hoe een
koppeling, resulterend in een betekenisvolle geslachtsgemeenschap tot
stand te brengen met een vrouw, die weliswaar aan alle denkbare
biologische voorwaarden tot in de puntjes voldeed - en dus ook mijn ‘body’
in werking stelde - maar met wie het onmogelijk was gebleken een
geloofwaardige zielssymbiose te vormen?
‘De waarachtige minnaar,’ schreef W. Schubart in ‘Erotiek en Religie’,
‘zoekt meer dan zichzelf en zijn wellust. Hij zoekt zelfs meer dan zijn
geliefde. Hij zoekt de hogere eenheid van haar en hemzelf tezamen, die
zich verwezenlijkt in het kind.’ Deze passage mag dan hoogdravend
klinken, maar ten opzichte van Frieda ‘I practiced what Schubart preached’.
In mijn zestigste levensjaar vind ik deze aantekeningen terug. Ik begreep
toen, en begrijp nu, hoe diep Frieda's onvrede met wat Gustave Flaubert
eens noemde ‘mijn onanisme van het hart’ moet zijn geweest. Maar ik had
vanuit mijn jeugd een onomstotelijk eigen waardeoordeel uitgewerkt ten
aanzien van een manvrouwrelatie. ‘De ware liefde,’ las ik bij Solovjev,
‘acht de lichamelijke gemeenschap alléén toelaatbaar onder de
nadrukkelijke voorwaarde van een diepe morele verstandhouding tussen
de geliefden. Zij is de meest geconcentreerde en daardoor ook de innigste
en sterke eenwording.’171. Aan de woorden ‘innig’ en
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sterk zou ik het woord ‘duurzaam’ willen toevoegen. De lange termijn zou
het in al mijn relaties, vooral dus ook met vrienden, winnen van het korte
moment van wellustige bevrediging. Liever een waarachtig vriend, zonder
sexuele gratificatie, dus voor altijd, dan een heer of dame, waarmee het
in bed aangenaam verpozen was, maar wanneer eenmaal de euphorie van
het eerste uur was uitgeleefd, men op een nette manier van elkaar probeerde
af te komen. Wanneer men zich echter voorstelt een kind in het leven te
zetten, als de kroon op de ‘entente cordiale’ met een vrouw, dan hangt
veel, zoniet alles af, van de duurzaamheid van de relatie. Een punt zetten
‘pour besoin de la cause’ is, wanneer men de vrouw in kwestie als
toekomstige moeder ziet, een gebrek aan respect en liefde.
Ninon de Lenclos schreef eens aan de markies de Sévigné: ‘Zal ik je zeggen
wat liefde zo gevaarlijk maakt? We hebben de neiging er een te hoge
voorstelling van te maken. Liefde, als passie, is niet anders dan een blind
instinct, dat we behoren te schatten. Het is een vorm van eetlust, welke
ons in de richting van één persoon aantrekt, in plaats van een ander, zonder
dat we in staat zijn de aantrekkingskracht te verklaren...’172.
Frieda hield van mij. Ik hield ook van haar. Ik kon echter niet van haar
houden, zoals zij dit wilde en van mij verwachtte. Haar gevoelens hadden
verre de overhand op haar verstand. Zij was ook tien jaar jonger. Ik was
onzeker ten opzichte van haar gebleven. Ik twijfelde of nà alle
beschadigingen, die van alle kanten in onze relatie waren aangebracht,
deze voldoende zou kunnen worden geretoucheerd om te kunnen terugkeren
naar de oorspronkelijke gevoelens van affectie, die we zo duidelijk voor
elkaar hadden gevoeld in de zomer van 1955, toen het allemaal was
begonnen.
Wat de piano of het musiceren voor mij betekende wist Frieda niet, dat
begreep Henk Hofland beter, om niet te spreken van mijn Yale-vriend
Freddy Heath, met wie ik samen uren en uren naar muziek luisterde. We
openden werelden voor elkaar in dit opzicht. Dat aspect kende de relatie
met Frieda niet, evenmin als werkelijk begrip, waarom ik een onstuitbare
behoefte had in mijn dagboek te schrijven en véél alléén wilde zijn. Zij
accepteerde, dat ik na mijn ontmoeting met haar, mijn relaties met Martin
Portier en John van Haagen voortzette, ook dat ik van tijd tot tijd nieuwe
vrienden maakte, zoals de Indiase danser Bhaskar en de Franse diplomaat
Alain Vidal-Naquet. Maar toch, zoals weer gebeurde tijdens voornoemd
gesprek in Kopenhagen, er zaten ten aanzien
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van mijn vriendschappen meer addertjes onder het gras dan we elkaar
wilden toegeven. Zij zinspeelde bij herhaling op deze betrekkingen met
mijn vrienden, ofschoon zij er niets van had te vrezen. Begrijpelijk
overigens, want over de hele linie waren die contacten anders, maar ook
intiemer. Zij begreep dit misschien en voelde dat ze mij niet op dezelfde
manier wist te bereiken als mijn vrienden. Voor mij ontbraken de
allervoornaamste ingrediënten voor de liefde, dus bij die omstandigheid
had sex geen zin. Die wonderlijke verstrengeling van geest en lichaam,
daar heb ik maar éénmaal iets van gevoeld in mijn leven en dat was in de
jaren tachtig en beleefde ik met een jongen. Daarover later.

5 mei 1959 (dagboek)
Kopenhagen
Om 07:00 arriveerden Frieda en ik in het ‘Hotel Angleterre’, waar Sukarno logeerde
als gast van de Deense regering. We ontbeten in het restaurant tot luitenant-kolonel
Rachman Mashur, adjudant van de President, ons kwam halen. We spraken met dr.
Suharto, de arts van Bungkarno, die over de gezondheid van de President opmerkte:
‘Voorlopig heb ik geen werk.’ We wachtten in een vestibule. Een Deense detective
opende en sloot steeds met een sleutel de toegang tot het presidentiële appartement.
Even later zei Mashur: ‘Eerst de minister van Buitenlandse Zaken en dan u.’ Dr.
Subandrio ging naar binnen. Ook Chaerul Saleh en de Indonesische ambassadrice
in Brussel gingen even later naar binnen.
Tien minuten later was het onze beurt. ‘Ik ben dus “Soeki”,’ zei de President tegen
Frieda, die van mij wist dat zij hem zo noemde. ‘Neem een stoel, Wim.’ Ik
overhandigde hem een album met alle foto's uit Turkije.
Hij bladerde er in. ‘Heb je de mensen niet opgenomen?’ vroeg hij. ‘Verderop, bij
uw bezoek aan het Mausoleum.’
Ik vroeg of de heer Tamzil hem de boeken had gegeven, die ik in Ankara had
overhandigd. Hij wist er niets van. We spraken over mijn lezingen in de V.S. Ik
benadrukte, dat ik ‘kangen’173. was naar Indonesië terug te komen, maar dat het
langzamerhand onmogelijk was gemaakt in de Nederlandse pers nog aan het woord
te komen. Dat ook dr. Koets mijn artikel over het bezoek aan Turkije niet had willen
plaatsen. Ik onderstreepte, dat ik nog altijd een éénmansactie voerde, die feitelijk
door niemand werd gesteund, en al helemaal niet door de overblijf-
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selen van de groep-Rijkens.174. Ik zei, dat mijns inziens die groep diende te worden
geheractiveerd, en dat mede met het oog daarop Emile van Konijnenburg naar
Kopenhagen zou komen.
Toen we weg wilden gaan vroeg Sukarno aan Frieda: ‘Wim is een goede kerel, is
hij ook een goede echtgenoot?’ ‘Soms, als hij thuis is,’ antwoordde zij. Minister
Chaerul Saleh was binnengekomen en de deur was al weer op slot gedaan. Ik vroeg
of iemand wilde helpen, waarop Bungkarno zei: ‘Jij weet toch hoe je alle deuren
open maakt, Wim.’ Sukarno had ook nog naar Piet van Bel geïnformeerd, en of hij
nu minder last van aambeien had.
Ik zond een telegram aan het A.N.P. in Den Haag over de ontmoeting met de
Indonesische President175. en deed hetzelfde met de Associated Press.
In de middag arriveerden de heer en mevrouw Van Konijnenburg. ‘Ik moet Sukarno
direkt spreken,’ aldus Konijn, ‘want mr. G.B.J. Hiltermann staat in de startblokken
om nog vanmiddag om 17:00 naar Kopenhagen te komen, mits hij morgen samen
met mij zal worden ontvangen.’176. President Sukarno gebruikte echter de lunch op
Fredensborg-paleis met de koning en de koningin en zou pas om 15:00 op het
gemeentehuis van Kopenhagen worden ontvangen. Het was dus onmogelijk. Konijn
belde Hiltermann in Amsterdam en stelde voor, dat de ontmoeting verplaatst zou
worden naar 12 mei 1959 in Rome.177. Tegen mij: ‘Luns is gewoon bang voor
Hiltermann, wanneer hij via de radio zijn bek zou open doen.’ Hiltermann had zich
bij Van Konijnenburg beklaagd over mijn rede in Tennessee. ‘Waarom zeg je je
kritiek niet,’ had Konijn geantwoord. ‘Oltmans probeert op zijn manier het vaderland
te dienen en indien je het met zijn methode niet eens bent, zeg het hem.’178.
Omstreeks 17:00 keerde Bungkarno in het Hotel d'Angleterre terug, zag Konijn
en mij wachten en kwam direct op ons af. ‘Mijnheer Van Konijnenburg, wat ben ik
blij dat ik u zie,’ zei de President, ‘maar ik moet me nu gereed maken voor een
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receptie van onze gezant, dus excuseert u mij. Komt u morgenochtend samen.’ Hij
wees ook naar mij. Konijn straalde. Majoor Nanlohy vroeg ons mee te gaan naar zijn
kamer. Hij had een ernstig probleem om zijn zwager, die in Rotterdam zat uit
Nederland weg te krijgen en Max Maramis verdomde het om een zogenaamde ‘surat
keterangan’ af te geven. Hij telefoneerde Maramis opnieuw hierover en werd razend,
toen Maramis blijkbaar opnieuw nul op het request gaf. Inmiddels was een steward
van het gecharterde Pan American toestel met twee koffers binnengekomen en
Nanlohy kwam twintig dollars te kort met afrekenen. Konijn trok onmiddelijk een
biljet en keek mij vragend aan. Ik knikte. Hij betaalde. Konijnenburg bood daarop
aan de zwager uit Nederland naar Rome te vliegen, alwaar hij zich bij het presidentiële
gezelschap zou aansluiten. We suggereerden verder dat hij ambassadeur Zain, die
ook in Kopenhagen was, om een geleidebrief voor zijn zwager zou vragen. Nanlohy
vroeg welk geloof Konijn had. ‘Protestant,’ zei hij. ‘U weet, wat dit bij ons betekent,’
antwoordde de majoor. ‘Ik zend u voortaan ieder jaar een kersten nieuwjaarskaart.’
Hij vertelde ook, dat premier Nikita Khruschev een vliegtuig zou sturen, opdat
Bungkarno via een stop in Moskou aan de Zwarte Zee wat zou kunnen rusten, alvorens
naar Budapest en Rome te gaan.
Op de gang ontmoetten we dr. Subandrio, die aankondigde, dat ir. Frits Philips
morgen ook een gesprek met Bungkarno zou hebben. ‘Nu wordt mij veel duidelijk,’
aldus Van Konijnenburg. We dineerden in ‘Tivoli’ en brachten met zijn vieren een
genoeglijke avond door. Dat generaal Aler op zaterdagochtend ging golfen terwijl
de rest van de K.L.M. werkte, vond Konijn fout. ‘Hoe hoger je komt in een business,
hoe meer er op je gelet wordt.’ Hij hield opnieuw een pleidooi voor een samengaan
van alle Westeuropese luchtvaartmaatschappijen onder de naam ‘Europair’, opdat
er met de Amerikanen en anderen werkelijk geconcurreerd zou kunnen worden. De
tweede man in zijn bureau bij de K.L.M. heette Krediet en was drager van de Militaire
Willemsorde. Prins Bernhard kwam na een vergadering van de Raad van Bestuur
altijd even om de hoek naar hem kijken. Hij vroeg zich af waarom prinses Wilhelmina
haar boek ‘Eenzaam, maar niet alléén’ niet ‘Alleen, maar niet eenzaam’ had genoemd.
Sprekend over Nieuw-Guinea en het gesprek dat Hofland voor mij met de heer
Boekwinkel van Paris Uitgevers Maatschappij had gearrangeerd, kwamen we tot de
konklusie dat er een brochure zou moeten verschijnen, ‘Wat kost Nieuw-Guinea?’
Dit project zou door de
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groep-Rijkens verder dienen te worden uitgewerkt. Van Konijnenburg sprak ook
dikwijls over zijn voortreffelijke relatie met Albert Plesman, die hem tenslotte bij
de K.L.M. had gehaald.
Ik entameerde bij Van Konijnenburg het verloop van mijn toekomst. ‘Zou de heer
Rijkens, nu jullie toch weten hoe ik mij voor de nationale zaak heb ingespannen, niet
kunnen zorgen, dat ik bijvoorbeeld bij Unilever kan komen?’ vroeg ik. ‘Ze komen
wel bij jou, omdat als je in de kwestie Nieuw-Guinea gelijk krijgt ze uiteindelijk
zullen inzien, dat je konsekwent bent gebleven.’179. Hij adviseerde vervolgens, wanneer
ik er van zou worden beschuldigd een meeloper van Sukarno te zijn: ‘Dan zeg je, ik
kan niet blind spelen. Om te kunnen spelen, moet ik weten hoe de kaarten liggen.’

7 mei 1959
Kopenhagen
De Van Konijnenburgs, Frieda en ik waren tegen 08:00 in het d'Angleterre Hotel.
Majoor Sabur, aide-de-camp, mijn oude vriend, wachtte ons op. Hij had geen dienst
maar wilde ons zien. Majoor Nanlohy kwam gehaast naar ons toe en vroeg ons ons
toch maar niet met de reis van zijn zwager te bemoeien, want dat zou veel problemen
met zich mee kunnen brengen. Tegen 08:45 waren we op de eerste étage buiten het
presidentiële appartement, waar we ook werden begroet door dr. Subandrio, de
Deense premier H.C. Hansen, ambassadeur Zairin Zain en ir. Frits Philips. Een
curieus gezelschap dus, waaronder vijf Nederlanders. Ik was er trots op er bij te
zijn.180. Luitenant-kolonel Mashur kwam naar buiten en vroeg de Konijnenburgs en
ons als eersten naar binnen te gaan. We waren met zijn vieren alléén met Sukarno,
wiens eerste vraag mevrouw Van Konijnenburg gold: ‘Laat u zich nog altijd door
een schoonheidsspecialiste behandelen?’ Hij vroeg Frieda naast hem op de bank te
komen zitten. Konijn viel met de deur in huis en zei, dat in Nederland de zaak aan
het omzwaaien was en de kansen voor een regeling van de geschillen er over zes
maanden beter voor zouden staan. ‘Daar zit ik op te wachten,’ zei de President.
Van Konijnenburg vond ook het aanstaande bezoek van
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Bungkarno aan het Vaticaan belangrijk, ‘want de nieuwe Paus Johannes beschikt
over een andere mentaliteit dan pater Beaufort, de biechtvader van Luns. Laten we
hopen, dat het dan met Luns is gedaan,’ aldus Konijn. ‘Ja, die Luns...,’ zei Bungkarno.
‘We kunnen niet blijven praten, praten, praten ins blaue hinein,’ zei de President. ‘U
kent de voorwaarde, de overdracht van Irian-Barat.’ Van Konijnenburg antwoordde
iets in de zin van Hollandse koppigheid, waarop Sukarno zei: ‘Maar ik kan ook
koppig zijn. Toch, wanneer de kwestie Irian is opgelost zal ik de eerste zijn om een
bezoek aan Nederland te brengen.’
Een Deense functionaris kwam zeggen, dat de heer Philips wachtte, maar ons
gesprek zette zich geanimeerd voort. Van Konijnenburg begon over Hiltermann,
maar Sukarno antwoordde: ‘Wanneer ik het woord interview hoor, heb ik al geen
zin meer.’ Daarop nam ik het gesprek over en bepleitte, dat Hiltermann nu eenmaal
een factor was in de publiciteit en dat het nuttig zou zijn in ieder geval een gesprek
met hem te hebben. We spraken over een mogelijke ontmoeting van Hiltermann met
Sukarno in Rome. Bungkarno antwoordde glashard: ‘Komt u maar alléén naar Rome,
mijnheer Van Konijnenburg, ik reis zonder mijnvrouw.’181. ‘Maar ik ben zeer gelukkig
getrouwd,’ zei Konijn. ‘Dat straalt van mevrouw af,’ antwoordde de President. ‘Ik
zal pas weer naar Indonesië komen,’ zei Van Konijnenburg, ‘wanneer het conflict
om Nieuw-Guinea is opgelost.’ ‘U bent niet alléén welkom, maar ik vertrouw volledig
op u,’ zei de President. ‘Kan ik door gaan met u vanuit Amerika brieven te schrijven?’
vroeg ik. De President: ‘Natuurlijk. Ik lees je brieven 's avonds in bed, wanneer ik
mij rustig kan concentreren.’ En daarop zei hij heel lief tegen Frieda, als klap op de
vuurpijl: ‘Krijg jij maar gauw een kind!’ Er volgden nog wat grapjes en in uiterst
plezierige stemming verlieten we de presidentiële suite na afloop van de audiëntie.
Zichtbaar nerveus gingen na ons de heer Philips en premier Hansen naar binnen.
Wij stonden nog na te praten, toen ir. Philips alweer naar buiten kwam. Hij was
nog steeds zenuwachtig en keek schichtig om zich heen, als wilde hij niet worden
ontdekt. Hij vertelde met het Philips-vliegtuig naar Kastrup te zijn gevlogen. (Ik wist
al, dat hij in kamer 332 had geslapen.) ‘Ik heb de President voorgesteld,’ aldus de
heer Philips, ‘dat we vier Nederlanders, die zij vertrouwen eens rustig met een
Indonesische delegatie laten praten om tot een oplossing te komen.’ De President
had vol-
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gens Philips geantwoord: ‘Bespreekt u dat maar met Van Konijnenburg. Vraagt u
maar aan hem wat hij over me denkt, want hij kent iedere haar van me.’ De
Philips-voorzitter zegde Konijn toe met hem contact te zullen opnemen om deze
gedachte nader uit te werken en men zou in Rome bijeen kunnen komen. Maar hij
vroeg ons gezamenlijk met de meeste klem met geen woord te reppen over zijn
aanwezigheid in Kopenhagen en gesprek met het Indonesische staatshoofd. ‘Ik had
eigenlijk nog met dr. Subandrio willen spreken,’ aldus Philips. ‘Zal ik het even
regelen?’ vroeg ik. ‘Ach nee, laat ik toch maar zo geruisloos mogelijk vertrekken,’
antwoordde hij.
Op dàt moment, ondanks Van Konijnenburgs herhaalde aandringen om toch vooral
niets over Philips naar buiten te laten komen, stond voor mij vast, dat Frits Philips
een lafbek was. Ik nam mij voor zijn bezoek in de publiciteit te brengen.
Bovendien vroeg ik aan generaal Suhardjo Hardjowardojo, waarom Philips slechts
zo uitermate kort met de President had gesproken. Toen hij de uitspraak deed: ‘Wat
ons bij Philips betreft, mijnheer de President, zou Nieuw-Guinea morgen aan
Indonesië mogen worden afgegeven,’ had President Sukarno geantwoord, ‘dat moet
u niet aan mij komen vertellen maar aan de heer De Quay of aan Luns.’ Daarop had
Bungkarno op zijn horloge gekeken en gezegd dat hij verwacht werd voor een bezoek
aan het Deense bedrijf Christiani & Nielsen, en zich dus excuseerde.
In zijn Memoires182. schreef de heer Philips later: ‘Bij ons overheerste echter nog
altijd de politiek van mijn vriend, mr. Luns, maar meer en meer betwijfelde ik of
zijn opvatting, dat wij voorlopig in Nieuw-Guinea moesten blijven wel juist was.’
Hij verhaalde hoe hij alléén zijn zwager, ir. P.F.S. Otten, in vertrouwen had genomen
naar Sukarno te zullen gaan en zijn bezoek via de Deense regering had geregeld. Na
thuiskomst had hij met mr. S.J. Baron van Tuyll van Serooskerken en zelfs met
minister Luns gesproken (‘Hij vond, dat ik zoiets nooit had mogen doen’), maar ik
ga er vanuit, dat al die ‘openheid’ van de heer Philips een gevolg was van het feit,
dat ik zijn bezoek op de vóórpagina van de Volkskrant had weten te krijgen, de krant
dus van Romme en Luns zelf. Het gevecht om het laten uitlekken van het
Philips-bezoek is illustratief voor de machinaties achter de persvrijheid in Nederland
anno 1959.
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Teruggekeerd in Amsterdam nam ik onmiddelijk contact op met Henk Hofland. Hij
was het er mee eens, dat Philips in de krant thuis hoorde, maar wilde er op mijn gezag
alléén niet aan, dus de primeur zou twee dagen later naar De Volkskrant gaan. Wel
belde hij A. Kersting, manager van het Associated-Pressbureau, die er achteraan
ging. Ook lichtte ik Hans Beynon van De Volkskrant in, die eveneens het eventuele
A.P.-bericht wilde afwachten. Om 22:00 meldde Beynon, dat de A.P. op het net had
doorgegeven, dat Sukarno in Moskou was gearriveerd, maar geen woord over Philips
in Kopenhagen. Bij navraag via Kersting bleek dat de heer Philips persoonlijk in alle
toonaarden had ontkend ooit in Denemarken te zijn geweest. Daarop verstrekte ik
A.P. meer gegevens: dat Philips in zijn eigen toestel naar Kastrup was gevlogen en
in kamer 332 van het d'Angleterre Hotel had geslapen. Pas na middernacht, nadat
het A.P.-bureau in Kopenhagen de gegevens bevestigd had gekregen, ging Philips
door de knieën en gaf hij toe in het landsbelang naar Sukarno te zijn gegaan. Al had
de man het nu persoonlijk bevestigd, Kersting aarzelde nog volgens Beynon om het
bericht op het net mee te nemen. Telefoneerde Henk. Beynon: ‘Ik zie geen kans jouw
naam in de krant te krijgen. De A.P. gaf het bericht door dat jij bij Sukarno was
geweest, maar ze willen er niet aan.’ Van Konijnenburg keerde eveneens uit
Kopenhagen laat in de avond terug. Hij wist overigens niet waar ik mee bezig was.
‘Nog wel bedankt voor al je hulp en ook je advies om direct naar het d'Angleterre
Hotel te gaan, samen met mijn vrouw. Dat was een uitstekende tip, mijn compliment.’

8 mei 1959
De ochtendbladen publiceerden geen woord over Philips bij Sukarno. Om 11:00
ontmoette ik P.M. Smedts van Vrij Nederland. We gingen naar de kroeg voor een
gesprek. Ik bepleitte een hoofdartikel in de geest van ‘moedig initiatief van Frits
Philips, met niet praten kom je er nooit uit.’ ‘Ik beloof niets,’ zie Smedts, ‘maar ik
zal met Van Konijnenburg en Van Blankenstein bellen en zien wat ik kan doen.’
Telefoneerde met Hiltermann, die zei: ‘Wanneer Sukarno er prijs op stelt wil ik wel
naar Rome gaan.’
De rest van de dag was besteed aan bellen met Kersting van de Associated Press
of hij al had besloten de Philips Kopenhagen affaire op het net te zetten.
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9 mei 1959
Hans Beynon was er in geslaagd op de voorpagina van De Volkskrant vanmorgen
de informatie over Philips te publiceren. ‘Volgens de Associated Press werd eveneens
de Nederlandse journalist Oltmans in particuliere audiëntie door Sukarno ontvangen.’
Hans had woord gehouden. Mijn opzet was geslaagd. Philips en Oltmans bij Sukarno.
Waarom verschenen thans geen hoofdartikelen in De Telegraaf, dat Philips een
landverrader was om met Sukarno te gaan spreken? Omdat de Telegraaf columnisten,
Pasquino, Gerretson en de anderen, die zich zo gaarne als superpatriotten opstellen
in wezen simpele en lafhartige zielen zijn. In wezen zie ik ze als anti-Nederlandse
massa-misleiders, die zich voornamelijk weten te handhaven via het manipuleren en
misleiden van brave burgers, die niet beseffen dat zij eenzijdig en oneerlijk worden
voorgelicht. Philips was een te machtige mijnheer om onder schot te nemen.
Schermerhorn of Oltmans schrobberen was een eenvoudiger aangegelegenheid.
Mijn mening over Frits Philips was, mede door het bange gelieg rond zijn
demarches bij Sukarno permanent gevestigd. Mij dunkt: wanneer Frits Philips zich
niet meer kon permitteren een mening te hebben of deze bij De Quay en Luns naar
waarheid naar voren te brengen, waar blijven we dan? Ik begreep dat hij voornemens
was inderdaad de premier en de minister te bezoeken, maar ik vroeg met af wat hij
kon vertellen nà hoogstens 3 tot 5 minuten bij Sukarno binnen te zijn geweest. Hoe
kon hij er in hemelsnaam bezwaar tegen hebben, dat zijn bezoek bij Sukarno was
uitgelekt? De psychiater, Paul Tabori, heeft eens benadrukt, dat mensen de meeste
domme streken uithaalden, omdat zij de waarheid en werkelijkheid voor zichzelf
verborgen hielden.
(wordt vervolgd)
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