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Voor mejuffrouw Gertrude Buringh Boekhoudt

26 juli 1945
Be true to the highest within thee.
Met de allerbeste wensen van je G. Buringh Boekhoudt.
Opdracht in: Stefan Zweigs Die Augen des ewigen Bruders.
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Inleiding
Steeds weer wordt mij gevraagd, waarom ik deze mémoires publiceer. Hoe verder
ik met bewerken van mijn aantekeningen kom - ik ben met deel V bijna gereed en
nader 1962 - hoe meer ik me aangemoedigd voel om verder te gaan.
De twee voornaamste facetten van deze notities zijn: de publieke en historische
observaties enerzijds en de psychologische en persoonlijke ervaringen anderzijds.
Critici brengen altijd weer tegen dagboeken het afgezaagde argument in stelling, dat
herinneringen niet ‘de’ waarheid zijn, maar ‘een’ waarheid.
Dat mag waar zijn. Maar daar staat tegenover, dat de dagboekschrijver met oneindig
veel meer accuratesse over het verleden bericht, dan hij, die op het notoire geheugen
af gaat. In het geval van deze mémoires werd over een periode van vijftig jaar
uitzonderlijk gedisciplineerd geschreven. Eerst als schooljongen en student, zoals
deel I van 1925-1953 aangeeft, maar na 1953, toen ik journalist was geworden, veel
meer als waarnemer, als correspondent van het leven binnen en buiten mezelf. Vooral
in deel V, dat het jaar 1961 beslaat, en ik nauw betrokken was bij de kwestie
Nieuw-Guinea, zoals deze zich achter de schermen afspeelde, doken details en
gesprekken op, die waar zijn, omdat ze werden opgeschreven toen zij werden gevoerd,
en die om die reden ongetwijfeld historische waarde hebben.
Bovendien, wanneer specialisten meningen zijn toegedaan, zoals de achterzijde
van dit boek vermeldt, geeft dit de burger moed. Zo schreef dr. Maarten Schneider
mij einde 1987 over dagboeknotities rond de brandende kwestie Suriname, zoals
deze die dagen in de ‘Haagse Post’ waren verschenen. Dr. Schneider was eens mijn
leraar Nederlands aan het Baarns Lyceum, later directeur van de Rijks Voorlichtings
Dienst en tenslotte hoogleraar perswetenschappen te Amsterdam. ‘Mij lijken jouw
dagboeknotities (in de H.P.) uit een oogpunt van feitelijke, maar toch ook persoonlijke
documentatie - feit en persoon zijn tenslotte onscheidbaar - een nuttige bijdrage te
zijn voor allen, die een definitieve oplossing ter harte gaat, en wel hoe eerder hoe
beter.’ Uiteraard zal ik de werkelijke achtergronden van mijn nauwe betrokkenheid
in 1987 bij het Surinaamse drama pas in de einde der
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negentiger jaren of begin tweeduizend kunnen weergeven, wanneer ik hopelijk de
notities over deze cruciale periode in definitieve vorm zal kunnen beschrijven in
Mémoires - ik schat - deel twintig.
Op dit moment wil ik, naast de uitgever, één persoon in het bijzonder danken voor
het gereed maken en begeleiden van de eerste vier delen van mijn dagboeken, namelijk
de voormalige directeur van uitgeverij Bosch & Keuning, Aize de Visser, die met
eindeloos veel geduld zoveel mogelijk slordigheden of onnederlandse zinswendingen
heeft bijgeslepen. Na dertig jaar voornamelijk in het buitenland en de V.S. te hebben
gewoond, ben ik niet alléén steeds meer in het Engels gaan denken, maar vooral ook
gaan schrijven, met alle nadelige gevolgen voor het zuivere gebruik van het
Nederlands vandien. Maar hier ligt dus ook niet mijn prioriteit. Men heeft wel eens
gezegd dat dagboeken onbetrouwbaar zijn, omdat mensen die publiekelijk liegen dit
ook privé zouden doen. Volgens deze stelling zou liegen dus 's mensen tweede natuur
zijn. In mijn dagboeken of in de weergave ervan onderneem ik een uiterste poging
om juist de externe en de interne dialoog zoveel mogelijk met elkaar in
overeenstemming te brengen, en vooral naar buiten niet te verzwijgen, wat in bepaalde
gevallen misschien beter niet aan de dag had kunnen komen. Ik probeer het ijzeren
gordijn tussen binnen- en buitenwereld zo hoog mogelijk op te trekken.
december 1987
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New York
14 mei 1959 (dagboek)
Kew Gardens, Long Island
Reisde naar Baltimore, Maryland om een lezing te geven voor de ‘Woman's Club
van Roland Park’. Honorarium 150 dollars. Ik voer onder de vlag van correspondent
voor het weekblad ‘Vrij Nederland’ bij de Verenigde Naties. Maar zelfs dat werd
me niet door de Nederlandse overheid gegund.1. Den Haag maakte zelfs gebruik van
de diensten van collega Paul Sanders van ‘Het Parool’ om mij naar den brode te
staan. Sanders had zich actief ingezet om te voorkomen dat ik erkend zou worden
door de U.N.C.A. (United Nations Correspondents Association).
Dus nauwelijks van een reis naar Europa met Frieda teruggekeerd - waarbij we
twee maal door president Sukarno in Kopenhagen werden ontvangen2. - laaide de
‘frische, fröhliche Krieg’ met Buitenlandse Zaken weer op als nooit te voren. Ik ging
mijn nood klagen bij Bernard Person3., de correspondent van het ‘Algemeen
Handelsblad’ in New York, die mij mede had voorgedragen voor het lidmaatschap
van de U.N.C.A. Maar ook Person scheen nu uit een ander vaatje te tappen. Hij had
met de ambassadeurs J.H. van Roijen (Washington) en C.W.A. Schurmann (New
York) over mij gesproken. ‘Ze zeggen me,’ aldus Person, ‘Hij heeft het volste recht
een andere mening te hebben, maar hij mag zich niet in het buitenland tegen de
regeringspolitiek keren, that is not done.’ Ik antwoordde: ‘Ze kletsen maar wat. Ik
keerde me in een Adres aan de Staten Generaal bij het parlement tegen de
regeringspolitiek. Maar ik werd voor landverrader uitgemaakt.4. Luns zond de B.V.D.
naar mijn drie opdrachtgevers, de “N.R.C.”, het “Vaderland” en het “Handelsblad”
en ik werd ontslagen. Daarna werd een intensieve campagne bij “Vrij Nederland”
gevoerd.

1.
2.
3.
4.

Alle details werden in voorgaande delen gegeven.
Zie Deel III, Memoires: 1957-1959.
Zie voorgaande delen.
Door o.a. “De Telegraaf”; zie Deel II, Memoires: 1953-1957.
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Men zwaaide met zogenaamde vertrouwelijke rapporten over privé verwikkelingen5.,
inbegrepen mijn vriendschappen met jongens en zond die, daar heb ik de bewijzen
van, rond naar ambassades. En nà dus mijn arbeid als journalist in Nederland
onmogelijk te hebben gemaakt, zou ik Den Haag thans verplicht zijn om over dat
beleid in het buitenland te gaan liegen? Sorry,’ zei ik tegen Person, ‘het landsbelang
staat op het spel in Indonesië. No way!’ Hij antwoordde: ‘Pech dat ze niet naar je
willen luisteren, maar je kunt je eigen regering niet in het buitenland becritiseren.’
‘Heb je wel eens gehoord wat Jean Christophe eens heeft gezegd?’ zei ik. ‘En
attaquant les Français corrompus, c'est la France que je défends.’
Ik verweerde me en schreef brieven naar leden van de Raad van Bestuur
van ‘Het Parool’, o.a. mr. P. Sanders te Rotterdam, naar mijn advocaat,
mr. J.C.S. Warendorf en naar hoofdredacteur dr. P.J. Koets. Deze
antwoordde glashard6., dat hij bij zijn correspondent in New York, Paul
Sanders, inlichtingen had ingewonnen, ‘en zij hebben mij geen enkele
aanleiding gegeven ter zake verder enigerlei stap te ondernemen.’ De
(heren) speelden onder één hoedje. Mijn positie als journalist in de V.S.
werd nu dus niet alléén door de overheid ondermijnd, maar een
collega-journalist probeerde een wit voetje te halen7. door aan deze sabotage
mee te doen. Ik beklaagde me bij Emile van Konijnenburg, die me te hulp
kwam. Hij schreef,
‘Waarde Oltmans, (dagboek)
Had een zéér interessante lunch met de heer P.M. Smedts. Ten aanzien van jezelf
zat hij eigenlijk omhoog met het volgende (dit beslist onder ons natuurlijk): je hebt
een artikel in een Amerikaanse krant geschreven, waarbij je hebt vermeld
“correspondent van Vrij Nederland”. Gezien de strekking van het betreffende stuk
niet overeenstemde met de policy van V.N., is dit echt verkeerd gevallen. Dezer
dagen zal de heer Smedts je schrijven. Naar ik meen ligt het wel in zijn bedoeling
een of andere regeling met je te treffen op een zodanige wijze, dat de zaak niet uit
de rails kan lopen. Dat ik een duit in het zakje heb gedaan, is je stellig wel duidelijk...’8.

5.
6.
7.
8.

Alle details staan in de drie voorgaande delen dagboeken.
Brief van 19 mei 1959.
Vice-president van de K.L.M. en motor achter de groep-Rijkens (zie ook voorgaande
twee delen).
Brief van 22 mei 1959.
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Sukarno was in Italië. Hij bracht ook een bezoek aan paus Johannes XXIII,
die een uitnodiging om Indonesië te bezoeken aanvaardde. Ook mr. G.B.J.
Hiltermann had zich naar Rome begeven om Sukarno te ontmoeten. Later
begreep ik, dat hij tevergeefs een groot aantal dagen had geantichambreerd
en niet was ontvangen, met desastreuze gevolgen op de
Hiltermann-‘berichtgeving’ ten aanzien van de Indonesische leider.
Er lagen bij thuiskomst stapels brieven, zoals van de voormalige
Amerikaanse ambassadeur in Djakarta, Hugh S. Cumming Jr., van Walter
S. Robertson, staatssecretaris in Washington voor zuidoost-aziatische
aangelegenheden, van de Indonesische ambassadeur in Ottawa, Lambertus
Palar, en vele anderen. Ik schreef een brief aan kolonel J.J.C. baron Taets
van Amerongen, de commandant van het Regiment van Heutsz, in een
poging voor Martin Portier9. een woning in Amsterdam te krijgen, nu hij
van Alkmaar naar de kazerne in de hoofdstad was overgeplaatst.

18 mei 1959 (dagboek)
Vertrouwelijk gesprek met oud-premier dr. Ali Sastroamidjojo, in diens kantoor van
de permanente missie van Indonesië bij de U.N.O. Ik sneed eerst het onderwerp aan
van het boek dat ik over Bungkarno wilde schrijven. ‘Het moet een gedegen boek
zijn,’ antwoordde hij, ‘gebaseerd op de werkelijke levensgeschiedenis van onze
leider. Er zijn over Nehru en Nasser ook boeken verschenen, sommige met duidelijke
kritiek. Men zal de mens Sukarno nooit kunnen afschilderen zonder zijn liefdesleven
werkelijk te begrijpen. Al zou dit aspect maar gebruikt worden om aan te tonen hoe
menselijk hij is. Toen ik hem in 1927 samen met Sartono10. uit de gevangenis ging
halen, gebeurde er iets dat zijn goedheid als mens illustreert. We hadden de meraputi,
rood-witte kleuren op de auto aangebracht, waardoor we zelfs nog last met de politie
kregen. Toen we wilden vertrekken zag de President een “belanda”, die ook was vrij
gelaten, maar die door niemand werd afgehaald en dus moest lopen. Bungkarno liet
de hele boel stoppen en zei tegen ons, “ik heb kassian met die man, laat hem met ons
meerijden.” Dit zei Sukarno, nà zelf door de Nederlanders opgesloten te zijn geweest.’
Pak Ali vervolgde: ‘Ik behoor tot die Indonesiërs, die president Sukarno het beste
hebben gekend en weten, wat een groot man hij is. Ik heb ook zijn vader

9.
10.

Een persoonlijke vriend sinds 1953 en sergeant bij het Regiment van Heutsz.
Zie deel II, Memoires: 1953-1957.
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gekend, een typische Javaan van het oude stempel. Misschien heeft Bungkarno zijn
filosofische bezonkenheid wel van hem meegekregen. Zijn moeder was een artistieke
Balinese dame. Sukarno was zéér in het bijzonder op zijn moeder gesteld. Ik heb er
dikwijls bij de President op aangedrongen, dat er een behoorlijk boek over hem zou
worden geschreven. Hij zei ook wel bereid te zijn er één uur per dag met een
tape-recorder aan te werken. Maar toen werd ik naar New York overgeplaatst en het
is er niet van gekomen.’ Hij dacht hardop en zei verder: ‘Je zou het boek samen met
een Indonesische journalist kunnen schrijven. Ik denk bijvoorbeeld aan Sitor
Simatupang.’
Pak Ali beklaagde zich eveneens over een artikel van Robert Bone in ‘International
Affairs’, uitgegeven door Columbia University (Vol. X, no. 1) waarin de Amerikaan
de stelling verdedigde, dat tijdens de beide Sastroamidjojo-kabinetten in Indonesië,
de communisten (P.K.I.) sterk aan invloed zou hebben gewonnen. Hij zei dat Bone
hem nooit eens persoonlijk had benaderd, en noemde het artikel ‘complete nonsense’.
Bone doceerde aan de Tulane University in New Orleans, Louisiana en had eerder
dit jaar een, wat hij noemde ‘monoloog’ over de kwestie Nieuw-Guinea uitgegeven
waarover ik met hem had gecorrespondeerd. Hij nodigde me bovendien uit om voor
de plaatselijke Foreign Policy Association te komen spreken.

19 mei 1959
Sprak anderhalf uur met de consulgeneraal Kwee Djee Hoo.11. ‘Ik heb minister Luns
natuurlijk bijzonder goed leren kennen,’ aldus oom Kwee, ‘en ik geloof ook niet dat
hij een slecht of oneerlijk mens is, maar hij heeft een waas voor zijn ogen en heeft
jammer genoeg nooit de juiste verhoudingen kunnen zien. Wanneer hij me in zijn
functie van minister telefoneerde, was hij altijd koel en afstandelijk, maar wanneer
ik hem onder vier ogen ontmoette, vroeg hij altijd onmiddellijk naar mijn vrouw en
kinderen.’ Sprekend over de Conferentie van Genève (1955-65) zei de
consul-generaal: ‘Ik wil niet onbescheiden zijn, maar op een zaterdagavond heb ik
Luns er toe bewogen alsnog terug naar Genève te gaan’. De heer Kwee vertelde ook
hoe hij zich tot het uiterste had ingespannen om pater Beaufort tot andere gedachten
te brengen ten aanzien van de kwestie Indonesië. ‘Ik heb hem er opgewezen, dat er
bij ons in 1949 800.000 rooms-katholieken waren en in 1957 twee mil-

11.

De voormalige Hoge Commissaris van Indonesië in Den Haag.
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joen.’ Hij was naar New York overgeplaatst juist op een moment, dat zijn werk in
Den Haag vruchten begon af te werpen. ‘Ik was hier aanvankelijk boos over.’ Hij
bevestigde dat Sudjoko ook onder zijn leiding had gewerkt in Den Haag, ‘maar hij
kreeg bij mij geen kans om fratsen uit te halen. Sudjoko is een man, die een sterke
hand nodig heeft.’

24 mei 1959
John Foster Dulles is overleden.
Premier Nikita Khrushchev sprak gedurende twee uren een schrijverscongres in
Moskou toe. Hij gebruikte geen aantekeningen. Het thema was hoe Sovjet schrijvers,
die vervreemd waren van het communistische doctrine, met geduld en
overredingskracht terug op het ‘juiste pad’ zouden moeten worden gebracht.
Vandaag beëindigde ik ook het lezen van de Max Havelaar van Multatuli, een
boek om nooit te vergeten. Ik ben meteen in ‘Nationalism and Revolution in
Indonesia’ begonnen van professor McTurnan Kahin van de Cornell University. Hij
schreef het tijdens een cruciaal verblijf in Indonesië van 1948-49. Het is nuttig om
eindelijk over dit land te lezen, onttrokken aan de gebruikelijke emotionaliteit rond
Nederlandse bronnen, vooral waar het de ‘politionele acties’ - de oorlog dus - tegen
Sukarno betreft. De insubordinatie van kapitein Westerling en diens moordpartijen
onder Indonesiërs worden naar de feiten behandeld.

27 mei 1959
Collega Joe Kraft deelde me mee een Nederlandse diplomaat op een conferentie in
Colorado te hebben ontmoet. ‘Zoals hij over jou sprak,’ aldus Kraft, ‘was precies
zoals je voorspelde dat zou worden gedaan.’
Ontmoette Sal Levitas, hoofdredacteur van het blad ‘New Leader.’ De man was
overtuigd, dat Sukarno òf reeds communist was, of onderweg dit te worden. Sukarno
had namelijk met evenveel gemak in Washington hulde gebracht aan George
Washington als in Moskou aan Karl Marx. Louis Fischer was ook een heldenvereerder,
en diende niet au sérieux te worden genomen, want hij had eerst Nehru bewonderd
en in zijn laatste boek Sukarno.
Om 20:30 woonde ik een ontmoeting bij van de United Nations Correspondents
Circle met dr. Ali Sastroamidjojo. De ambassadeur sprak over de ontwikkeling van
de democratie na de onafhankelijkheid in 1945. Hij maakte duidelijk, dat Su-
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karno na 17 of 18 kabinetten een analyse had gemaakt naar aanleiding van de vraag
waar het aan schortte. ‘Hij deed dit niet op de eerste plaats als politicus,’ aldus Pak
Ali, ‘maar eerder als dokter op zoek naar een schokbehandeling. Zijn oplossing was
als altijd in onze revolutionaire geschiedenis gegrondvest in het volk. Hij zocht geen
kopie van westerse of van socialistische systemen. Hij keerde terug naar het “gotong
rojong”, de gemeenschappelijke of communiale democratie uit de geschiedenis van
eigen land. Het staat trouwens duidelijk in de preambule van de Indonesische
Grondwet van 1945, dat we geloven in democratie ‘middels wijze richtlijnen en
overleg’.12. In de discussie met de aanwezige journalisten onderstreepte een Amerikaan
het belang van meer begrip voor het Indonesische standpunt en waar Sukarno in
Indonesië mee bezig was. Waarop dr. Sastroamidjojo antwoordde: ‘Ach, mr.
Horowitz, ik geloof, dat het nog belangrijker is dat men in het internationale verkeer
van werkelijke vriendschap uit gaat, dan volgt de rest van zelf,’ of woorden van die
strekking.
Koningin Juliana had intussen kans gezien, alsof er nooit een Greet
Hofmans-affaire was geweest, opnieuw het internationale nieuws te halen
met een uitnodiging aan, wat ‘Time Magazine’ een ‘crackpot’ noemde.
De heer George Adamski (68) was op paleis Soestdijk geweest om de
vorstin zijn filosofie uiteen te zetten. De in Polen geboren Adamski had
jarenlang een hamburgerzaakje aan de voet van de berg Palomar in
Californië gedreven. Op een dag meldde zich bij hem een heer van Venus.
Al gauw kwam er iemand van Mars op bezoek en nog later een man van
Saturnus. Deze bood hem een reisje door de ruimte aan. Deze ruimtevaart
bleek te zijn verzorgd door een blondine (Kalna) en een brunette (Ilmuth).
Vanaf die gedenkwaardige momenten werd Adamski een gevierd filosoof,
leraar en specialist op het gebied van vliegende schotels. Van zijn eerste
boek, ‘Vliegende schotels zijn geland’, zijn 100.000 exemplaren verkocht.
‘Time’ illustreerde het verhaal met een wat vreemde foto van Juliana en
het onderschrift: ‘The palace door was open.’13.

28 mei 1959 (dagboek)
Lunchte met Arnold Brackman bij de ‘New York Times’. De Adamski-affaire bleek
het gesprek van de dag. We spraken

12.
13.

In zijn in 1965 verschenen autobiografie gaat Bungkarno hier uitvoerig op in.
‘Time Magazine’, 1 juni 1959.
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verder over Indonesië. Hij maakte zich zorgen over Sukarno en diens
geleide-democratieproject. Amerika had Indonesië sedert 1949 met 480 miljoen
dollars geholpen. De Sovjet-Unie en China samen hadden 280 miljoen gezonden en
als dank boog Indonesië nu naar links. Brackman, die voor de ‘United Press’ in
Indonesië had gewerkt, bleek dermate overspoeld door de constante stroom informatie
uit de westerse media, dat ik het opgaf hem tot gedachten te brengen meer in
overeenstemming met de realiteit.
De moeder van mijn vrouw Frieda, mevrouw Westerman-van Breda Kolff, had
geschreven zich niet te kunnen voorstellen dat haar dochter, ‘als een goede
Nederlandse van geboorte’, in Kopenhagen in contact was geweest ‘met die man
(Sukarno), die zoveel verdriet aan duizenden en duizenden landgenoten had bezorgd’.
Ook al had ik mijn buik vol van de dollemanspraat van de familie Westerman - ik
antwoordde, dat behalve haar dochter en ik, ook de vice-president van de K.L.M. en
mevrouw van Konijnenburg bij Sukarno waren geweest, evenals ir. Frits Philips.
‘Wat u aan Sukarno toeschrijft in verband met het lot van Nederlanders in Indonesië
raakt kant noch wal. U maakt dezelfde fout, die ik trouwens vroeger zelf maakte
vóór ik me grondig in de kwestie Indonesië had verdiept.’
Fidel Castro kondigde in de Sierra Maestra een landhervormingswet af.
Hij richtte tevens het National Agrarian Reform Institute op. Niemand
mocht meer dan 995 acres bouwland en 3.316 acres ranchland bezitten.
Ook het familiebezit van Castro zelf, van 2.178 acres zou volgens de wet
worden teruggebracht tot de voorgeschreven proporties. Amerikaanse
grootgrondbezitters verloren honderdduizenden acres, Atlantica del Golfo
500.000, de Riondagroup eveneens 500.000, de Cuban-American Sugar
groep 330.000, United Fruit Company 270.000 enz. De Amerikaanse
suikerbelangen raakten naar schatting met één klap 300 miljoen dollar
kwijt. Washington in rep en roer.
(dagboek vervolgd)
Ik zag koning Boudewijn, begeleid door Dag Hammerskjold in het UNO-gebouw.
Ik was op weg naar een radio-interview voor het station WNYC waarin ik samen
met prof. Arthur Pope, voorzitter van het ‘Asia Institute’ zou spreken: Bernard Kalb
hamerde voortdurend in zijn berichtgeving vanuit Djakarta in de ‘New York Times’
op de groei van de P.K.I. Wanneer men de ‘Times’ las, kreeg men de indruk, dat
Sukarno's
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politieke leiding er op was gericht van Indonesië een communistische staat te maken.
Gisteren luidde Kalbs kop in de krant nog, ‘Java Cold War laid to Red Acts’. Pope
en ik probeerden deze eenzijdige presentatie van het nieuws uit Indonesië in een
ander kader te plaatsen.

2 juni 1959
Washington D.C.
Mijn vader14. had in Port Elisabeth, Zuid-Afrika, nadat mijn moeder een vliegende
schotel meende te hebben waargenomen, een studie geschreven over vliegende
schotels. Ik zond deze vandaag naar koningin Juliana, er aan toevoegende het een
schande te vinden zoals de media het bezoek van mijnheer Adamski hadden
opgeblazen.
Ongewone avond; mijn eerste gemankeerde ‘gang bang’.15. Ik had in het hotel een
jongen ontmoet, Henry Durham. ‘I caught you off-guard,’ zei hij later, wat waar was,
want ik had hem niet opgemerkt. We spraken later af. Hij kwam me halen voor wat
hij een ‘pot-luck-party’ noemde. Deze werd gehouden bij Stephen Benedict, die in
een luxueuze flat op Massachusetts Avenue woonde. Hij speelde piano en had een
uitstekende vleugel. Geleidelijk druppelden nog een paar jongens binnen, waaronder
de dirigent van de Washingtonse opera. Als laatsten arriveerden een pianoleraar met
een vriend, Mike King. Toen ik die jongen zag, stond ik prompt in vuur en vlam.
Mike zei later, dat hij bijna een orgasme had gekregen, omdat ik op ‘een zéér bepaalde
manier’ naar hem had gekeken. Het beloofde een opwindende avond te worden, maar
ik kon nog niet vermoeden waar ik werkelijk in terecht zou komen. Er werd veel
gegeten en gedronken. Mike nam me mee naar boven en na een omhelzing belandden
we in de douche en het liep uit de hand, ook omdat verscheiden andere jongens
inmiddels boven waren en met elkaar seks begonnen te hebben. Nooit eerder had ik
iets dergelijks meegemaakt. Iedereen zoog aan elkaars penis, terwijl ze elkaar om
beurten neukten. Ik schreef: ‘Ik hield me afzijdig. Ik bad tot God en mezelf. Deze
“guys” hebben seks met elkaar als machines. Ze zoenen elkaar allemaal. Ik haatte
alles wat ik meemaakte. Ik dacht aan mijn zuivere gevoelens voor vrienden als Martin
Portier, Sumarto, John van Haagen en anderen. Eigenlijk heb ik, vergeleken bij deze
Amerikaanse jongens, nog nooit één homoseksuele daad

14.
15.

Mr. ir. A.C. Oltmans
Groepsseks.
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verricht. Waar ik bij mijn vrienden naar verlangde was warmte, vriendschap en
togetherness, maar dit nooit. Mike moet het gevoeld hebben, want hij ging weg.
Eigenlijk had ik hem achterna willen rennen om bij hem te zijn, maar dan echt en
niet voor zoveel smerig gedoe. Ik ben kort nà hem naar het hotel teruggegaan.’

2 juni 1959
Ik wilde de persconferentie van president Eisenhower bijwonen. Telefoneerde met
miss Player van de Press and Protocol Section van het State Department. Zij vond
het erg jammer, maar het zou alléén mogelijk zijn, indien de Nederlandse ambassade
er een speciaal verzoek toe zou doen. Ik zag me al bij Van Roijen om een aanbeveling
komen. Toch werd ik over dit constante gediscrimineer razend. Ik telefoneerde
Lincoln White, woordvoerder van het State Department, die afwezig was. William
Reap, zijn assistent zei: ‘Marguerite Higgings verloor haar accreditatie voor deze
bijeenkomsten omdat zij een Camel sigaret rookte, dus u begrijpt we houden ons aan
de regels. U bent meer een spreker, die lezingen geeft, dan een journalist.’ Het ging
dus niet door.
In de ‘Washington Press Club’ had ik later een gesprek met William Stringer van
de ‘Christian Science Monitor’. Hij gaf evenals ik lezingen voor W. Colston Leigh.
Hij vond het weren bij de Eisenhower-persconferentie bespottelijk en raadde me aan,
op zijn introductie, naar het congreslid Walter Judd van Minnesota te gaan. Stringer
was onlangs in Indonesië geweest en had ook Sukarno ontmoet. Hij sprak beduidend
anders over hem. In de middag had ik op het State Department een gesprek met de
politieke adviseur van de onderminister voor Aziatische aangelegenheden, de heer
Marshall Green.16. Green kende Azië uitstekend met uitzondering van Indonesië. Ik
sprak lange tijd over datgene waar naar mijn mening Sukarno werkelijk mee bezig
was. Ik kreeg echter het onbehaaglijke gevoel, dat de man van toeten noch blazen
wist. Hij verzuchtte dan ook na een poosje: ‘Mr. Oltmans, you know so much more
about Indonesia than I do.’
Hij wijdde daarna uit over China en noemde de Volksrepubliek een accuut gevaar
in de strijd om het atoom. ‘Each year we manage to keep China outside the United
Nations is another year again,’ zei hij. Ik bepleitte dus het tegenovergestelde. Een
assistent van Green, Anthony Campbell, woonde het ge-
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sprek bij. Toen Green aan de telefoon werd geroepen zei Campbell: ‘I entirely agree
with your views.’
Van Greens bureau werd ik gebracht naar het kantoor van James O'Sullivan.17.
Deze man nam een dermate vijandige houding aan, dat ik ná een paar minuten opstapte
en hem zei niet te begrijpen waarom hij had gezegd me te willen spreken. Ik eindigde
mijn bezoek bij twee ambtenaren van de zogenaamde ‘Indonesia desk’, de heren
Moore en Wenzel, waarover ik noteerde: ‘Two assholes and a total waste of time.’
Intussen had Stephen Benedict, die vroeger op het Witte Huis had gewerkt, eerst de
Nederlandse ambasade gebeld, die vijandig was geweest, en daarnà rechtstreeks
contact opgenomen met James Hagerty, de woordvoerder van Eisenhower. Maar
Hagerty had gezegd niets te kunnen doen, omdat men zich aan State-Departmentregels
diende te houden. Ik had belet aangevraagd bij de heer Van Houten, persattaché van
de ambassade van Van Roijen, maar nà de mededelingen van Benedict zegde ik af.
Ik richtte me via de heer Parée tot de Journalistenorganisatie in Amsterdam, waar ik
me inmiddels als lid had aangemeld.

3 juni 1959
Sprak een half uur met de staatssecretaris voor Aziatische aangelegenheden op het
State Department, Walter S. Robertson. Stringer had me gezegd: ‘He is a fine
Virginian gentleman, but.’ Toen premier U Nu van Burma in Washington was, had
Robertson tijdens een diner te zijner ere twintig minuten lang zijn Aziatische gasten
de pan uitgeveegd over het dreigende communistische gevaar in Zuidoost-Azië. Ook
herinnerde ik me een sfeervolle passage uit Louis Fischers boek.18. Nà een gesprek
met Robertson, in opdracht van minister Luns natuurlijk, bevonden ambassadeur
Van Roijen en Robertson zich in de privé-lift van minister John Foster Dulles in het
State Department. De beide diplomaten kregen hooglopende ruzie. Robertson
bestempelde volgens Fischer het gedrag van hare majesteits ambassadeur als
‘impertinent’. Het ging over Amerikaanse wapenleveranties aan Indonesië, die
inmiddels waren hervat. Luns liet via ‘loopjongen’ Van Roijen protesteren, terwijl
Van Roijen vooral later probeerde met de eer te gaan strijken, dat hij degeen zou zijn
geweest, die het meest zou hebben gedaan voor het herstel van de betrekkingen met
Indo-
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nesië. Ik kom hier uitvoerig op terug.
Mijn eerste vraag aan Robertson was: ‘What do you feel will be the future of the
S.E.A.T.O. (military) alliance, when India and Indonesia are totally against it.’
Robertson: ‘Frankly, I think, that your Indonesian friends, mr. Oltmans, are pleased
with S.E.A.T.O. as a military deterrent against further communist infiltration. They
are glad we have this alliance, which was only created to put the communists on
notice that further agression will be repulsed. The Indonesians are accutely aware of
this...’ Ik kon lastig rechtstreeks tegen de staatssecretaris zeggen, dat hij werkelijk
niet wist waar hij over sprak, dus ik voerde aan, dat uit gesprekken met Sukarno zelf
en bijvoorbeeld Ruslan Abdulgani duidelijk was gebleken, dat wat hij stelde onwaar
was. Robertson: ‘U heeft toch gezien wat er onlangs nog met Tibet is gebeurd? Dat
land is door Mao onder de voet gelopen. Ik verzeker u, dat Nehru bevreesd is voor
het communisme, vooral nadat hij naïef genoeg had geloofd, dat Peking in Tibet een
mate van zelfstandigheid zou toestaan. Een pacifistisch India zal er niet in slagen de
communisten buiten de deur te houden.’19. Robertson was natuurlijk eveneens
vehement gekant tegen toelating van de Chinese Volksrepubliek tot de Olympische
Spelen. Hij liet zich en passant nog ontvallen, dat men in Washington nota had
genomen, dat Den Haag de regering in Peking had erkend, ‘maar dat was gebeurd
alvorens Mao al die wreedheden beging...’
We eindigden met de kwestie Nieuw-Guinea. Ik vroeg Robertson, of de V.S. een
bemiddelende rol zouden kunnen spelen tussen Djakarta en Den Haag. ‘How is this
possible,’ aldus de staatssecretaris, ‘vooral waar de emoties aan beide zijden inmiddels
zo hoog zijn opgelopen?’ Bemiddeling van Washington zou pas mogelijk zijn indien
aan beide zijden van het geschil om een dergelijke stap zou worden gevraagd. ‘We
have in the meantime excellent relations with both The Hague, which is after all our
faithful ally, zei hij, ‘as well as with Djakarta.’ ‘Met het gevolg,’ antwoordde ik, ‘dat
de Amerikanen in beide hoofdsteden ernstig worden bekritiseerd.’ ‘That then may
prove that our policy is right after all,’ aldus Robertson. Nadat ik al was opgestaan,
begon hij een nieuwe lange anti-communistische tirade die eindigde met ‘give me
one sound argument, why we would allow Peking into the United Nations.’ Ik
antwoordde: ‘Omdat de U.N.O. is opgezet als
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een reflectie van de wereld in haar geheel en beslist geen privé instrument van
Amerika of het westen mag zijn om hun belangen te bevorderen of politieke
doelstellingen te bereiken.’ Toch mocht ik mijnheer Robertson wel, met zijn
achterhaalde filosofie over Amerika en de wereld.
Van het State Department ben ik naar Mike Kings flat gegaan. Hij wachtte me in
jeans en een khaki shirt op. Hij was 24 jaar en in Wilkes Barre, Pennsylvanie uit
Russische ouders geboren. Hij werkte voor een verzekeringsmaatschappij. Hij zou
in New York willen wonen. Hij had af en toe een vriendje, maar was toch meestal
alléén. Hij was uitzonderlijk aantrekkelijk, maar het is moeilijk te omschrijven
waarom. Steeds weer zocht ik zijn ogen en probeerde dieper te peilen wat hem
bewoog, wie hij was. Je neemt echter alléén vissen waar die dicht aan de oppervlakte
zwemmen. Verder kan men niet zien zonder werkelijk naar beneden te duiken. Ik
was triest, toen ik afscheid van die jongen nam, en wandelde naar Stephen Benedict.
We konden rustig spreken. Nu zag ik ook het aan hem opgedragen portret van
Eisenhower. Hij had op het Witte Huis gewerkt alvorens naar de
ontwapeningsonderhandelingen in Europa te gaan. Later reed hij me in zijn Hillman
naar de airport. Ik vroeg hem lieve groeten aan Mike over te brengen.

5 juni 1959
Kew Gardens, Long Island
Mejuffrouw Buringh Boekhoudt20. schreef een heerlijke vakantie in Italië te hebben
gehad. We hadden haar eerder deze maand in Nederland gemist. En op de haar
discrete wijze meldde ze: ‘Vorige week heb ik bij een bekende familie op drie
kinderen gepast. Het was erg aardig in Apeldoorn. Ik had tijd genoeg om ook nog
wat in de omgeving te wandelen. Het is daar prachtig in de bossen. Herten en reeën
bij de vleet en één keer zag ik drie wilde zwijnen met een hele troep jongen.’
Het was dus duidelijk, dat Aunty op drie prinsessen had moeten passen, ditmaal
op paleis Het Loo. Vanavond in de bus naar huis constateerde ik het volgende. Twee
jongens, in blue jeans, met crew cuts, beiden achttien jaar, zaten naast elkaar met de
vader van één van hen in een stoel er vóór. Ze hielden hun armen om elkaar en
begonnen op een gegeven moment elkaar tongzoenen te geven wat in een onstuimig
crescendo terecht kwam. Mensen keken, maar zeiden niets. De vader bemerkte het
en hij verbood de jongens er mee door te gaan.
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De ene jongen antwoordde: ‘But John doesn't mind...’ en de zoenpartij werd vervolgd.
Ik moest uitstappen, maar het incident wond me wel op.

7 juni 1959
Dit was in Amerika ‘The Freedom of the Press Day’. ‘Aside from the fact that
blessings should never be taken for granted in this imperfect world,’ schreef de ‘New
York Times’ vanmorgen in een hoofdartikel, ‘we must always remember that liberty
is indivisible and that its price is eternal vigilance.’ Nà mijn jongste ervaringen in
Washington D.C. schreef ik zowel de nieuwe premier, prof. dr. J.E. de Quay, als
prins Bernhard welke overheidssabotage als journalist me voor de zoveelste maal te
beurt was gevallen.

8 juni 1959
Onmoette dr. Ali Sastroamidjojo, die ik meedeelde, dat Walter S. Robertson van
mening was dat Indonesië dankbaar was, dat Amerika de S.E.A.T.O. had opgericht
en zodoende Indonesië afschermde tegen het Communisme. ‘Hij is gek,’ antwoordde
Pak Ali. Ik vervolgde, dat ik geschrokken was van de kletskoek, die ik op
verschillende niveaus op het State Department te horen had gekregen. ‘Wat voert
onze ambassadeur dan eigenlijk uit? En waar houdt Joe Borkin21. zich mee bezig?’
We spraken opnieuw over een biografie van Sukarno en hij raadde me aan fondsen
aan te boren bij het Institute of Pacific Affairs. Lunch met Michael Korda van Simon
& Schuster. Hij zei geïnteresseerd te zijn in een boek over de Indonesische president.
We bespraken een voorlopige outline.

10 juni 1959
Vandaag werd ik 34 jaar. Frieda was al vroeg naar het strand. We leven volmaakt
langs elkaar heen voor zolang het nog duurt. Mijn vader schreef een lange brief uit
Kaapstad, en antwoordde gedetailleerd op mijn brieven van 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14,
en 19 mei. Ik hield mijn ouders altijd van alles zoveel mogelijk op de hoogte. Mijn
vader schreef: ‘Adamski beschouw ik als volkomen ongeloofwaardig. Hij mag
geloven wat hij wil, maar hij heeft tot nu toe nog niets bewezen. Ik hecht waarde aan
de wetenschappelijke onderzoekingen van de U.S. Air Force en heb bijvoorbeeld
“Report on Unidenti-
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fied Flying Objects” van Edward J. Ruppelt bestudeerd.’ Mijn moeder schreef zes
kantjes over meer huishoudelijke- en familiezaken.

11 juni 1959
De Indonesische minister van Buitenlandse Zaken was op doorreis in Brussel. Zijn
Belgische ambtgenoot, Pierre Wigny, bood hem een lunch aan. Onmiddellijk spoedde
ook Joseph Luns zich naar België om te proberen voor Subandrio roet in het eten te
gooien. Antwerpen deed bovendien een gooi naar de Indonesische thee-, rubber- en
tabakmarkten.
Mr. J. van der Hoeven bedankt me namens koningin Juliana voor het toezenden
van het vliegende-schotelsessay van mijn vader. J.A. van Houten, pers-attaché van
de ambassade in Washington, schreef me, dat gezien het feit dat ik meer met lezingen
verdiende, dan met artikelen schrijven, ik niet als journalist kon worden beschouwd,
ook al werd ik erkend door de officiële Nederlandse journalistenorganisatie. Hij kon
dus niet aan mijn verzoek voldoen het bijwonen van een presidentiële persconferentie
aan te bevelen. Zover had de Nederlandse overheid onder aanvoering van Luns en
Van Roijen me thans in een hoek gedreven, dat dus ook in de V.S. onmogelijk werd
gemaakt, dat ik normaal mijn journalistieke werk zou kunnen doen. Het was volmaakt
onrechtmatig, maar wat viel er tegen te doen? Het zou te ver voeren de barrage van
artikelen van Bernard Kalb in de ‘New York Times’ vanuit Djakarta hier te
reproduceren, allen gericht op de wereld verdelen in twee helften, een Amerikaanse
en een Sovjet invloedssfeer. Kalb stelde het voor alsof Indonesië met sneltreinvaart
de rode kant op ging. Hij kankerde bovendien bij deze valse voorstelling van zaken
voortdurend op Sukarno.
André Gide schreef op zijn 81ste jaar: ‘So be it, or the chips are down.’22.
Het zijn gedachten bij het afscheid van het leven. Was het Santayana, die
eens opmerkte, dat het niet zo moeilijk was van het leven afscheid te nemen
wanneer men eenmaal wist wat leven betekende? Volgens ‘Time Magazine’
behoort ‘Les Faux Monnayeurs’ tot de tien voornaamste romans van de
20ste eeuw. Ik las het boek in 1949 op de Yale University en schreef de
vertaling van alle woorden die ik moest opzoeken in de kantlijn. In 1987
heb ik geen ‘Ahnung’ meer waar dat boek over ging. Bij pagina 216 staat
in grote letters ‘meesterlijk’.
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‘Time’ noemt Gides dagboeken, die ik heb verslonden, ‘a matchless record
of self-search and self-revelation’. Het blad citeert uit zijn postuum
verschenen werkje van 165 pagina's, wat het noemt een ‘hamlet-like’
paragraaf: ‘I hope the young man who may read me will feel on an equal
footing with me. I don't bring any doctrine. I resist giving advice. And in
discussion I beat a hasty retreat. But I know that today many seek their
way gropingly and don't know in whom to trust. To them I say: believe
those who are seeking the truth. Doubt those who find it. Doubt everything,
but don't doubt yourself.’23.

16 juni 1959 (dagboek)
Rector E.B.J. Postma van het N.O.I.B. op ‘Kasteel Nijenrode’ schreef: ‘Hartelijk
dank voor uw gelukwensen ter gelegenheid van het feit, dat prins Bernhard
erevoorzitter van onze Raad van Toezicht is geworden. Wij zijn er natuurlijk ook
zelf echt wel een beetje verguld mee, vooral omdat dit voorzitterschap bewijst, dat
het N.O.I.B. door de grootste moeilijkheden heen is. Zolang onze financiële situatie
precair was, kon men Z.K.H. natuurlijk niet uitnodigen. Nu ons structureel tekort
wordt gedekt door een subsidie van overheidswege zitten wij hier allen iets geruster...’

17 juni 1959
Via Henk Hofland leerde ik J. Boerwinkel van Uitgeverij H.J. Paris kennen. Hij
schreef: ‘Ik ben in uitgave van uw boek over Sukarno zéér geïnteresseerd en zal het
graag van u ter lezing ontvangen.’ Emile van Konijnenburg was op mijn verzoek bij
hem op bezoek gegaan en Boerwinkel schreef nu verder: ‘Even tussen haakjes: wat
een voortreffelijke mens, die Van Konijnenburg!’ Hij vervolgde: ‘Er bleek een zéér
grote mate van overeenkomst in zienswijze te bestaan. Het lijkt me niet onmogelijk,
dat er in de naaste toekomst meer gesprekken volgen.’

22 juni 1959
In Tallahassee, Florida zijn vier blanke jongemannen van 16, 18, 20 en 23 jaar tot
levenslang veroordeeld omdat zij een zwarte studente hadden verkracht. Eveneens
in Florida wachten vier zwarten op de elektrische stoel, omdat zij een blanke vrouw
hadden aangerand.

23.

‘Time Magazine’, 15 juni 1959.

Willem Oltmans, Memoires 1959-1961

24

24 juni 1959
Dr. F.A. de Graaff antwoordt namens prins Bernhard op mijn brief van 7 juni. ‘Gezien
het volstrekt politieke karakter der door u beschreven controverse kan het niet op de
weg van Zijne Koninklijke Hoogheid liggen zich daarin op enigerlei wijze te mengen.’
Lees veel. Een uitstekend boek van Wylton Wynn over Nasser. Nu, ‘The West in
Crisis’ van James P. Warburg.24. Heerlijke opmerkingen als: ‘Admittedly, it takes
courage to denounce actions or policies undertaken by a government and supported
by majority opinion’ (pag. 174). Daar kon ik van mee praten. Of: ‘The Government
of the United States has not yet fully adjusted its Foreign Policy to the fact that the
United States is no longer, as it was for a short moment in history, the paramount
power and that, therefore, it can no longer police the world or dictate the conditions
of a peaceful settlement’ (pag. 82).

4 juli 1959
Oom en tante Suwandi Mangkudipuro waren uit Djakarta overgekomen en brachten
een aantal dagen in New York door. Politiek vermeed ik, want oom, een arts, had
zich laten ontvallen, dat hij hoopte, dat de militairen in zijn land aan de macht zouden
komen. Maar daarnaast hadden we heerlijke dagen. Ook mijn Indonesische vriend,
Harisanto, evenals de Suwandi's oorspronkelijk uit Semarang afkomstig25., sloot zich
deze dagen bij ons aan. Ik voelde me volmaakt ‘thuis’ met m'n Indonesische vrienden.
Frieda merkte aan me, dat ik in een totaal andere stemming was, vooral ook door de
aanwezigheid van Santo. ‘Ik word verondersteld gelukkig te zijn, terwijl ik met open
ogen constateer, dat je in je element bent nu Santo in je buurt is,’ zei ze. Ik begreep,
dat dit pijnlijk voor haar was, maar we pasten nu eenmaal absoluut niet bij elkaar.
President Sukarno was in Hanoi op bezoek bij Ho Chi Minh. Hij verzekerde Ho:
‘I promise you in the name of the Indonesian people to support your struggle.’ Hoe
kon het ook anders. Daar stond het communisme voor Bungkarno buiten. Het ging
om de vrijheid en waardigheid van de Vietnamezen.26.
Soms schreef ik een artikel over de V.S. voor ‘Vrij Nederland’,
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maar Smedts smeet bijna alles in de prullenbak.

5 juli 1959
Frieda, Santo en ik brachten de dag op het strand door. Ik wandelde met hem ver
langs de zee. Toen ik op een gegeven moment zei: ‘Als ik aan alle verliefdheden van
vroeger denk, waarbij ik tranen met tuiten huilde om meisjes...’, viel hij me in de
rede: ‘Nee, om een meisje heb ik nog nooit gehuild.’ Ik heb hier lang over nagedacht.
Santo verloor als jongen zijn moeder, zou dat de oorzaak kunnen zijn?
Las ‘Protracted Conflict’ van Robert Strausz-Hupé en drie van zijn collega's.27.
Ook hij herhaalde, wat mijn professor, Arnold Wolfers, me al op de Yale University
leerde, dat de voornaamste consequentie van World War II niet de overwinning op
Duitsland was, ‘but the emergence of Russia as the world's second most powerful
nation’ (pag. 44). Ik was hier eveneens volledig van overtuigd en zon al geruime tijd
op een plan om naar de Sovjet-Unie te reizen. Ik had al verschillende pogingen
ondernomen, in Rome en in Teheran, maar zonder resultaat.

6 juli 1959
W. Averell Harriman, voormalig ambassadeur in Moskou en gouverneur van de staat
New York bracht een bezoek in het Kremlin aan Nikita Khrushchev. Hij berichtte
in ‘Life Magazine’, dat de premier hem had gezegd: ‘If you send in tanks (in verband
met de crisis rond Berlijn) they will burn. Make no mistake about it. If you want war,
you can have it, but remember it will be your war. Our rockets will fly automatically.’
Het gesprek werd bijgewoond door Andrei Gromyko over wie Khrushchev opmerkte:
‘If talks on Berlin reopen in Geneva, mr. Gromyko will only say what we tell him
to and if he fails to do so, we will fire him and get someone who does.’ Harriman
beschreef Khruschev as ‘a superb actor’, maar kreeg de indruk, dat hij totaal onkundig
was inzake de realiteiten in de V.S. en hij recommandeerde dan ook een bezoek van
Khrushchev aan Amerika.

8 juli 1959
Sukarno kondigde het 18de kabinet aan sinds de onafhankelijkheid in 1945. Hij is
nu zelf premier. Djuanda blijft aan de macht, belast met de Financiën en zal eerste
minister zijn. General Nasution kreeg Defensie, Subandrio bleef op Buiten-
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landse Zaken, Chaerul Saleh Constructie en Ontwikkeling. Het riskante van deze
nieuwe setup is natuurlijk, dat wanneer er nu problemen komen of het mis gaat
Sukarno persoonlijk als president-premier verantwoordelijk zal kunnen worden
gehouden voor de gang van zaken.

11 juli 1959 (dagboek)
Las een uitstekend boekje, ‘Diplomacy in the nuclear age’ van de Canadese diplomaat
Lester B. Pearson.28. Hij noemde diplomaten en journalisten in menig opzicht
concurrenten van elkaar. Hij vond, dat buitenlandse correspondenten telegrammen
konden versturen, die minstens even ‘full, shrewd and useful’ zouden kunnen zijn
als van welke diplomaat ook. Hij vervolgde, dat informaties van buitenlandse
correspondenten zelfs dikwijls waren gebaseerd op ‘an even greater knowledge and
broader experience of the country - and its people - about which they are both (de
diplomaat en de journalist) writing’ (pag. 16). Deze opmerking was mij sinds mijn
ervaringen nà 1955 als buitenlands correspondent uit het hart gegrepen.
Wat verder opviel was, dat Pearson een Canadese psychiater, G.H. Stevenson, als
volgt citeerde: ‘We men like war. We like the excitement of it, its thrill and glamor,
its freedom from restraint. We like opportunities for socially approved violence...
We like the companionship of men in a man's world. We like taking chances with
death. This psychological weakness is a constant menace to peaceful behavior. We
need to be protected against this weakness, and against the leaders who capitalize
on this weakness’ (pag. 109). Ik heb me dikwijls afgevraagd, of in de politiek
überhaupt rekening wordt gehouden met psychologische factoren, die volgens mij
van doorslaggevende betekenis zijn bij het hanteren van internationale betrekkingen.
Hier was eindelijk een oud-minister van Buitenlandse Zaken, die dit vitale aspect
met zoveel woorden noemde.
In de avond ging ik met George Branford, mijn vriend, een zwart model, naar een
party van vrijwel uitsluitend negers. Ik schatte dat de helft van de de aanwezige
mannen ‘gay’ was. Maakte kennis met George Patterson en diens vrouw. Hij was
lang en aantrekkelijk en kwam even later alléén naar me terug om te zeggen, dat hij
met me naar bed wilde. Maar even later ontdekte ik een absolute schoonheid, Calvin
Cole, een ex-
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marinier uit Korea, die me in veel opzichten aan Sumarto29. deed denken, vooral zijn
gezicht, mond, tanden en uitdrukking. We bleven de rest van de avond samen. Een
vriend van Calvin, die wat gedronken had, zei tegen hem - naar mij kijkend - ‘heb
je een “milkmaid” meegebracht vanavond?’ Ik dacht, ga je gang, waarom zouden
blanken over ‘niggers’ praten en zwarten niet over ‘milkmaids’?

18 juli 1959
Met Santo naar het strand in Long Beach. Hij had een boek van Hesse bij zich. Hij
wilde, dat ik het interview met Nasser in ‘Life’ las. Ik had Barbara Wards ‘Five Ideas
that change the World’ meegenomen. Volmaakt plezierige dag samen en eigenlijk
geen vergelijking met een dagje met Frieda naar zee. De afdeling seks in de relatie
werkte bij geen van ons beiden, toch verkoos ik Santo's gezelschap verre. Het
relatiepakket (minus de seks) was in het geval Santo zoveel rijker, voller, en bij elkaar
passend. Schreef Henk Hofland voor zijn verjaardag. Ik zei hem, dat indien er iets
met me zou gebeuren mijn dagboeken bij hem zouden moeten zijn en dat ook al mijn
andere boeken naar hem zullen gaan.
Lees veel, zoals prof. H.Th. Fischers ‘Inleiding tot de Culturele Antropologie van
Indonesië’. Of Guy Wints ‘Dragon and Sickle’ over China en communistische
activiteiten in Zuidoost-Azië. Barbara Wards inzichten boeien me. ‘The great paradox
of this century,’ schreef zij, ‘is that we have reached an extreme pitch of national
feeling all around the world just at the moment when, from every rational point of
view, we have to find ways of progressing beyond nationalism... We are also drawn
together by the interconnectedness of our world economy... Color, race, class, ideology
- these differences vanish as we all stand in our stark, basic equality as mortal men
facing the risk of (nuclear) extinction... these are the realities of our world... they are
the daily bread of our international affairs.’30. En misschien wel de meest tot me
sprekende passage uit dit boek: ‘Yet the old is rooted in our deepest instincts: above
all, in the belief that each group has the right to have its own way. If you do not think
that this instinct is deeply rooted, I would implore you to observe any child between
the ages of six

29.
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months and four years and see the absolute determination with which it pursues its
own desires... Organized at the state level with the passion of nationalism behind it
- and possibly of ideology as well - we have not a rational institution but a
battering-ram of disorderly desires. In fact, it can be argued that nationalism is to
communities what egoïsm is to human beïngs.’31.

19 juli 1959
Ergerde me groen en geel aan een zoveelste onzin hoofdartikel in ‘De Telegraaf’.
Er staat vooral steeds boven vermeld dat volgens artikel 3 van de Statuten van het
blad ‘onpartijdig nieuws’ wordt geleverd ‘in 's lands belang.’ Pascal schreef eens,
dat ‘the abuse of truth ought to be as much punished as the introduction of falsehood’.
‘De Telegraaf’ brengt echter ongestraft jaar in jaar uit kant noch wal rakende kletskoek
aan de man, zonder dat er een haan in het geliefde koninkrijk naar kraait. Op 6 juli
schreef dit boulevardblad, dat een leider bekleed met dictatoriale macht soms voor
een land een zegen zou kunnen zijn, ‘maar Sukarno mist helaas ongeveer alle
kwaliteiten, die hij zou moeten bezitten’. Ik probeerde me voor te stellen, welk
mannetje in welk kantoor aan de Amsterdamse Nieuwezijds zijn potlood had geslepen
om in te spelen op de reeds jarenlang misleide publieke opinie ten aanzien van de
leider van Indonesië, met het oogmerk hem, wiens derrière hij zelfs nog nooit had
gezien, opnieuw de vernieling in te schrijven. Dat heette dan ‘onpartijdig’ en in ‘'s
lands belang’.

21 juli 1959
Las ‘Hope for South Africa’ van Alan Paton. De Population Registration Act van
1956 is inderdaad een onding. Geen wonder dat zwarten zich ‘dehumanized’ voelen.
‘Combs and pencils were passed thru the hair of persons to determine whether they
were African or Colored, and intimate and insulting questions were asked,’ schreef
Paton.
Er is een nieuwe tennisster opgestaan, de Peruviaan Alex Olmedo. Hij ziet er uit
als een Indiaan. Hij won Wimbledon en bracht de Davis Cup naar de V.S.
In Japan trekt Yukio Mishima sterk de aandacht met zijn tweede roman, ‘The
temple of the golden pavilion’. Ik zal het niet lezen, want romans vind ik
onverteerbaar, maar de man interesseert me. Hij ziet er bovendien aantrekkelijk uit.
Zou hij

31.
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homoseksueel zijn?

23 juli 1959
Ik wist niet, dat het koninkrijk Libië, dat door toedoen van de U.N.O. in 1951
onafhankelijk werd onder een absolute monarch, koning Idris I, drie maal zo groot
is als Texas. Negen en negentig procent van de 1.130.000 bewonders zijn analfabeet
en 95 procent van het land bestaat uit woestijn. Libië drijft op inkomsten van de
vliegbasis Wheelus waarop 12.000 Amerikaanse militairen zijn gestationeerd. Esso
is naar olie gaan zoeken en vorige maand is een eerste veld in Zelten gevonden.

24 juli 1959
Richard Nixon, vice-president van de V.S., arriveerde in Moskou om een Amerikaanse
tentoonstelling te openen. Wat daar vandaag gebeurde zou een internationale sensatie
veroorzaken. Nixon en Nikita Khrushchev raakten in een debat verwikkeld tijdens
de rondgang over het ten toonstellingsterrein. De ‘New York Times’ publiceerde er
details van.
...Krushchev:

‘We want to live in peace and friendship with Americans because we are the two
most powerful countries, and if we live in friendship then other countries will also
live in friendship. But if there is a country that is too war-minded we could pull its
ears a little and say: Don't you dare; fighting is not allowed now; this is a period of
atomic armament; some foolish one could start a war and then even a wise one
couldn't finish the war. Therefore, we are governed by this idea in our policy - internal
and foreign. How long has America existed? Three hundred years?’
Nixon:

‘One hundred and fifty years.’
Khrushchev:

‘One hundred and fifty years? Well, then, we will say America has been in existence
for 150 years and this is the level she has reached. We have existed not quite forty-two
years and in another seven years we will be on the same level as America.
‘When we catch you up, in passing you by, we will wave to you: Then if you wish
we can stop and say: Please follow up. Plainly speaking, if you want capitalism you
can live that way. That is your own affair and doesn't concern us. We can still feel
sorry for you but since you don't understand us - live as you do understand’...
...Nixon:

‘There are some instances where you may be ahead of us, for example in the
development of the thrust of your rockets for the investigation of outer space; there
may be some
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instances in which we are ahead of you - in color television, for instance.’
Khrushchev:

‘No, we are up with you in this, too. We have bested you in one technique and also
in the other.’
Nixon:

‘You see, you never concede anything.’
Khrushchev:

‘I do not give up.’
Nixon:

‘Wait till you see the picture. Let's have far more communication and exchange in
this very area that we speak of. We should hear you more on our television. You
should hear us more on yours.’
Khrushchev:

‘That's a good idea. Let's do it like this. You appear before our people. We will appear
before your people. People will see and appreciate this.’
Nixon:

‘There is not a day in the United States when we cannot read what you say. When
Kozlov was speaking in California about peace, you were talking here in somewhat
different terms. This was reported extensively in the American press. Never make a
statement here if you don't want it to be read in the United States. I can promise you
every word you say will be translated into English.’
Khruschev:

‘I doubt it. I want you to give your word that this speech of mine will be heard by
the American people.’ Nixon (shaking hands on it)...
...Khrushchev:

‘You are a lawyer for capitalism and I am a lawyer for communism. Let's compete.’
Nixon:

‘The way you dominate the conversation you would make a good lawyer yourself.
If you were in the United States Senate you would be accused of filibustering’...
...Nixon
(hearing jazz music):

‘I don't like jazz music.’
Khrushchev:

‘I don't like it either.’
Nixon:

‘But my girls like it.’
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Mr. Nixon apologized for being ‘a poor host at the exposition and allowing a
ceremonial visit to turn into a hot foreign policy discussion.’
Mr. Khrushchev
(apologizing):

‘I always speak frankly.’ He said he hoped he had not offended Mr. Nixon.
Nixon:

‘I've been insulted by experts. Everything we say is in good humor’...
...Khrushchev
(noting Nixon gazing admiringly at young women modeling bathing suits and sports clothes):

‘You are for the girls too.’
Nixon
(indicating a floor sweeper that works by itself and other appliances):

‘You don't need a wife.’
Khrushchev chuckled...
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...Nixon:

‘My point was that in today's world it is immaterial which of the two great countries
at any particular moment has the advantage. In war, these advantages are illusory.
Can we agree on that?’
Khrushchev:

‘Not quite. Let's not beat around the bush.’
Nixon:

‘I like the way he talks.’
Khrushchev:

‘We want to liquidate all bases from foreign lands. Until that happens we will speak
different languages. One who is for putting an end to bases on foreign lands is for
peace. One who is against it is for war. We have liquidated our bases, reduced our
forces and offered to make a peace treaty and eliminate the point of friction in Berlin.
Until we settle that question, we will talk different languages.’
Nixon:

‘Do you think it can be settled at Geneva?’
Khrushchev:

‘If we considered it otherwise, we would not have incurred the expense of sending
our foreign minister to Geneva. Gromyko [Foreign Minister Andrei A. Gromyko] is
not an idler. He is a very good man.’
Nixon:

‘We have great respect for Mr. Gromyko. Some people say he looks like me. I think
he is better looking. I hope it [the Geneva conference] will be successful.’
Khrushchev:

‘It does not depend on us.’
Nixon:

‘It takes two to make an agreement. You cannot have it all your own way.’
Khrushchev:

‘These are questions that have the same aim. To put an end to the vestiges of war,
to make a peace treaty with Germany - that is what we want. It is very bad that we
quarrel over the question of war and peace’...
...Nixon:

‘I have always heard that the Prime Minister is a vigorous defender of his policy,
not only officially but unofficially.’
Khrushchev:

‘I defend the real policy, which is to assure peace. How can peace be assured when
we are surrounded by military bases?’
Nixon:
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‘We will talk about that later. Let's drink to talking - as long as we are talking we
are not fighting.’
Khrushchev:
(Indicating a waitress)

‘Let's drink to the ladies’...
De verhouding met Frieda bleef onveranderd problematisch. Zij ging
tegenwoordig met haar Zweedse vriendin, Barbro Larson, ook een K.L.M.
stewardess, naar het strand en ik, wanneer ik de kans kreeg, met mijn
Indonesische vriend Santo. Soms spraken we met elkaar en concludeerden,
dat we uit elkaar zouden moeten
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gaan. Soms ook stelde Frieda weer vol goede moed voor, dat ik de
journalistiek en de schrijverij zou moeten verlaten en een vast emplooi
zou moeten zoeken, zodat de condities zouden kunnen worden geschapen,
waarop we werkelijk een gezin zouden kunnen stichten. Ze onderstreepte
- overigens terecht - dat Luns, Buitenlandse Zaken, de B.V.D. en wie dies
meer zij mij zouden blijven dwarsbomen op basis van het fundament van
mijn reputatie bij de Nederlandse overheid, namelijk het dossier Röell,
Van Haagen, Hilverdink enz.32. Soms probeerde zij me over te halen met
vrienden van haar te gaan praten, de Litchfields, om zodoende niet via
haar vader, maar via haar vrienden in de petroleumindustrie terecht te
komen. Pas dàn zouden wij ons een gezin kunnen permitteren. Wanneer
dienstneming bij een multinational mijn levensambitie zou zijn geweest,
had ik beter in 1950 op het aanbod van dr. Albert Plesman in kunnen gaan.
Bovendien gaf ik er nog steeds de voorkeur aan Frieda en voornemens
van gezinsvorming op te geven liever dan uit een onmogelijke situatie
middels toetreding tot een gigantisch corps employees te proberen te redden
wat er te redden viel. Dat zou misschien de middelen hebben verschaft
voor een reguliere huishouding met do, re, mi, fa, sol.33. En dan wat?

25 juli 1959 (dagboek)
Gedurende vier en een half jaar koloniale oorlog in Algerije zijn volgens de Fransen
tot dusverre 8.500 Franse militairen, 93.000 vrijheidsstrijders, 2.000 Franse burgers
en 11.000 Algerijnse burgers omgekomen.

27 juli 1959
Minister Sidney van den Bergh (V.V.D.) heeft in San Diego, California, een proces
aan zijn broek gekregen, omdat hij de vrouw van een andere heer cadeautjes ter
waarde van meer dan een half miljoen gulden gaf.

28 juli 1959
President Sukarno is akkoord gegaan met het instellen van de doodstraf. Dit
verwondert me ten zéérste. Ik kan me niet voorstellen, dat juist die man ooit een
doodvonnis zal ondertekenen.
Otto Passman, lid van het Huis van Afgevaardigden in Washington deed vandaag
onder meer de volgende uitspraak: ‘We
32.
33.
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Frieda zou later vijf dochters krijgen.
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continue to pour tens of millions into Yugoslavia, Poland and Indonesia, despite the
fact that the dictators who rule those communists policestates would likely shoot at
us, and not with us, if war should come’.34. Tot zover de geïnformeerdheid van de
geachte afgevaardigde uit Louisiana.

30 juli 1959
‘Waarde Oltmans,
Ik heb je steeds ronduit mijn mening gezegd, dus ook zeg ik je, wat betreft het
gedeelte van het Sukarno-manuscript dat je me toezond, precies zoals ik er over denk.
Heb grote waardering voor de arbeid die je hebt verricht, de vlotte schrijfwijze en
de poging die je doet het publiek iets te laten weten wat voor jou een brandende
kwestie is. Nu eerst de tekst. Je hebt er teveel je zelf in verwerkt. Wanneer je Sukarno
in je voorwoord dankt neemt niemand meer aan dat je tekst objectief is, hetgeen de
eerste vereiste is voor een dergelijk boek... Ik wil op dit onderwerp graag terugkomen
rond 4 augustus. Ik moet voor een week op reis naar Colombo. Ik vind het mijn plicht
je op de consequenties van wat je schrijft te wijzen. Sla in godsnaam niet op hol.
Dring niet, daar je uiteindelijk, met alle stellig goede bedoelingen, iedereen tegen de
haren instrijkt. Ik schrijf je dus spoedig, dat is een toezegging. De vraag is of je met
je stellig goed bedoelde, doch mijns inziens te onstuimige onderneming nog even
wilt wachten. Heel hartelijke groeten, ook aan je vrouw, Emile van Konijnenburg.’
Minister Sidney van den Bergh is afgetreden als minister van Defensie n.a.v. het
geschenken-schandaal.

31 juli 1959
James Reston meldt uit Moskou in de ‘New York Times’ dat de pers, die Richard
Nixon begeleidde, unaniem van mening was, dat de visite een succes is geworden.
Men dringt aan op een reis van Nikita Khrushchev naar de V.S. en een ontmoeting
met Dwight D. Eisenhower. Las ‘Look Southward Uncle’ van de bekende journalist
Edward Tomlinson. Hij werkte 35 jaren als verslaggever in twintig Latijnsamerikaanse
republieken voor de ‘New York Herald Tribune’, de ‘Hearst’-papers, N.B.C. radio.
Columbia University schonk hem de gouden Maria Moors Cabot medaille. Sprekend
over het Engelse, Franse, Belgische en Nederlandse kolonialisme schreef
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hij anno 1959: ‘Although Holland lost Java and other rich islands, the Dutch are
making a striking comeback in jungle-covered New-Guinea.’35. (Drie jaar later zou
Papoeastrijder Joseph Luns met de staart tussen de benen uit Irian-Barat verdwijnen,
maar deze expert verkondigde een ‘come-back’.)
Begon aan ‘Mens en vrijheid in Indonesië’ van dr. C.A.O. van Nieuwenhuijze.
Onleesbaar gezwam.36.

4 augustus 1959
Het Kremlin heeft over Nixons bezoek geen gras laten groeien. Khrushchev komt al
spoedig naar Washington en dan moet Eisenhower in september naar de Sovjet-Unie.
James Reston is van mening, dat klip en klare taal tussen de twee supermachten heeft
aangetoond, dat deze methode de propaganda doorbreekt.
Chaliapin op WQXR. Dan herinner ik me hoe we in 1936 in het ‘Grand Hotel du
Cap Martin’, bij Menton, logeerden en hij 's middags soms in de tuinen van het park
liep te zingen. Wij galmden hem dan nà en kregen van onze ouders op ons duvel.

6 augustus 1959
‘Waarde Oltmans,
Toen ik je manuscript bij de heer Boerwinkel (Paris Uitgevers Maatschappij)
bracht, vroeg hij hoe ik het vond. Mijn samenvatting: goed geschreven, stellig zeer
interessante gedeelten, moet echter wel worden omgewerkt. Tot slot heb ik gezegd:
het te betwijfelen of het moment gunstig was om een dergelijk boek nu uit te geven.
Mijn mening behoeft ten aanzien van het laatste punt toelichting. Ik bedoel natuurlijk
uitgave van je boek in Nederland. Ten eerste moet je de publikatie zien uit je eigen
gezichtshoek. Het zou op dit moment voor jezelf funest zijn. Het is toch de bedoeling,
dat we alles proberen om met de heer Smedts van “Vrij Nederland” tot zaken te
komen. Hiervan uitgaande moet je mijns inziens niet op een geheel ander front een
uiterst scherp liggende zaak overhoop halen. Ten tweede meen ik, dat het publiek
op dit moment niet open is voor gunstige berichten over Sukarno. Wordt het moment
fout gekozen, dan bereik je het tegenovergestelde. De reactie zal zijn, het met modder
spuiten als nooit te voren. Ik hoop, dat ik hiermede mijn visie duidelijk heb gemaakt.

35.
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A.s. zondag ga ik naar Parijs om met Hatta te spreken. Direct na terugkeer zal ik
Smedts bellen, omdat ik hem dan inside-information kan geven en daarna aan jouw
kwestie kan breien. Ik doe mijn best. De manuscripten zullen worden teruggestuurd
via je vrouw (en de K.L.M.). Emile van Konijnenburg.’ Ontmoette Bernard Person.37.
Hij maakte zich ontiegelijke zorgen over zijn relatie met en positie bij de krant. Hij
had Henk Hofland een aantal brieven geschreven, denkende een bondgenoot aan de
top van de redactie te hebben. Geen enkele noodkreet werd beantwoord.
Hoofdredacteur Steketee had hem nà al die jaren trouwe dienst geschreven, dat hij
nog slechts als ‘losse medewerker’ werd beschouwd. Ik dacht, journalist Person is
de zestig gepasseerd en ze laten hem geleidelijk aan schieten. Mijn voorland. Ieders
voorland.

10 augustus 1959
Pudjas Santoso van liet Indonesische consulaat-generaal, die altijd op Sukarno kankert,
wist te vertellen, dat Joe Borkin38. een jonge dame van de Indonesische ambassade
in Washington, genaamd Irma, mee naar de President in Latijns Amerika had
genomen, omdat deze haar tijdens zijn reis in dat werelddeel wilde ‘zien’. Relaties
met dames blijft het kardinale zwakke punt van de Indonesische president en bezorgt
hem meer vijandschap en minachting dan hij schijnt te beseffen.
Fregatten-kapitein Yorck von Reuter, West-duitse marine-attaché in Ankara, zendt
me weer eens een kritische Lunstekst uit ‘Yeni Sabah’, een krant uit Istanbul. De
buitenland-commentator prof. Sükrü Baban tekende bezwaar aan, dat minister Luns
als repressaille voor een Sovjet-blokkade van Berlijn het afsluiten van de Bosporus
door de geallieerden had voorgesteld. Ook de Oostzee zou volgens de Nederlandse
‘staatsman’ behoren te worden afgegrendeld.

11 augustus 1959
Kwame Nkrumah (49) sprak met koningin Elisabeth op Balmoral Castle over de
komende onafhankelijkheid van Ghana. De Britse vorstin verwacht haar derde kind.
Nkrumah stelde voor, dat de baby een Ghanese naam zou krijgen. Dit veroorzaakte
in London tumult, omdat Nkrumah onvoldoende respect voor de kroon zou hebben
betoond. Intussen ziet het Nederlandse koningshuis er geen kans toe Sukarno ook
maar
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zelfs één hand te geven tien jaar nâ de Nederlandse erkenning van de Indonesische
souvereiniteit, laat staan er vóór. Ik sta heel ver van deze typisch kleinburgerlijke
Hollandse mentaliteit.
Richard Nixon, de man die zijn politieke carrière beitelde uit anti-communisme,
en dus een koude-oorlogreis naar Moskou zou zijn gaan maken, keerde naar
Washington dan misschien niet als een omgeturnde man terug, maar toch zeker als
een Amerikaanse politicus, die zijn inzichten ten aanzien van de Sovjet-Unie
ingrijpend had gewijzigd. De pers sprak van ‘een diplomatiek en sociologisch succes,
dat ver uitging boven wat men zich er van had voorgesteld of gehoopt.’39. Hoogtepunt
was misschien wel Nixons rede via de Sovjet televisie van dertig minuten. ‘Izvestia’
zou de tekst volledig publiceren. Hij zei bijvoorbeeld: ‘Above all, the American
people and the Soviet people are as one in their desire for peace. And our desire for
peace is not because either of us is weak. On the contrary, each of us is strong and
respects the strength the other possesses. This means that if we are to have peace, it
must be a just peace, based on mutual respect rather than the peace of surrender or
dictation by either side.’40.
Na een aantal suggesties te hebben gedaan om de informatie over en weer tussen
beide super-powers te verbeteren besloot Nixon zijn televisietoespraak met een nogal
scherp gesteld advies aan premier Nikita Khrushchev. Overal in de U.S.S.R. had
Nixon aanplakborden gezien met de slogan ‘Let us work for the victory of
communism’. Nixon vervolgde:
‘If Premier Khrushchev takes this slogan to mean working for a better life for the
people within the Soviet Union, that is one thing. If on the other hand he means the
victory of Communism over the U.S. and other countries, this is a horse of a different
color. For we have our own ideas as to what system is best for us.
If he devotes his immense energies and talents to building a better life for the
people of his own country, Mr. Khrushchev can go down in history as one of the
greatest leaders the Soviet people have ever produced. But if he diverts the resources
and talents of his people to the objective of promoting the communization of countries
outside the Soviet Union, he will only assure that both he and his people will continue
to live in an era of fear, suspicion and tension.

39.
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Mr. Khrushchev predicted that our grandchildren in the U.S. would live under
Communism, and he reiterated this to me in our talks.
Let me say that we do not object to his saying this will happen. We only object if
he tries to bring it about.
And this is my answer to him. We do not say that your grandchildren will live
under capitalism. We prefer our system. But the very essence of our belief is that we
do not and that we will not try to impose our system on anybody else. We believe
that you and all other people on this earth should have the right to choose the kind
of economic or political system that best fits your particular problems, and to do that
without any foreign intervention,’ aldus Nixon.41.

12 augustus 1959
Lunchte met Arnold Brackman bij de ‘New York Times’. Paul Sherbert van de ‘Asia
Society’ had hem om gedetailleerde inlichtingen gevraagd in verband met mijn
verzoek om steun voor het schrijven van een biografie over Sukarno. Brackman dacht
overigens, dat de ‘Asia Society’ mij aan het lijntje hield en niet oprecht was in deze
zaak. Hij vond verder, dat het slecht ging met Indonesië, dat volgens hem naar het
communisme af dreef. Hij noemde professor Mohammed Yamin ‘a crook and a fool’
en totaal ongeschikt om de Planning Council voor te zitten. Otto Pasman was een
‘crackpot’, die zijn positie dankte aan het vermaledijde ‘seniority system’ in het
Congres en de zuidelijke staten in de V.S. waren het slachtoffer van ‘democratische
dictaturen’. Ik was het ten aanzien van Indonesië met geen enkele mening van hem
eens. Volgens mij was het Arnold Brackman, die steeds meer ‘out of touch’ raakte
met de realiteiten van Indonesië en afdreef naar een geobsedeerd anticommunisme.
In de lounge voor afgevaardigden van het U.N.O.-gebouw ontmoette ik dr. Ali
Sastroamidjojo. Hij had mijn manuscript gedeeltelijk gelezen. ‘Ik heb het natuurlijk
als een Indonesiër gelezen,’ zei hij, ‘en ik vond er weinig nieuws in, zelfs nogal veel
herhalingen. Je schrijft steeds weer over de reizen met de President. Ik zeg het je
eerlijk, Bungkarno komt zo niet voldoende tot zijn recht.’

41.
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15 augustus 1959
Zond president Sukarno ter gelegenheid van de 14de onafhankelijkheidsdag een
telegram ‘Wishes of Godspeed to Indonesia and you at Merdeka Day wartawan42.
Willem en Frieda Oltmans.’
In Nederland is een rel ontstaan omdat prins Bernhard een ‘particulier bezoek’
bracht aan Alfred Krupp, een industrieel die in 1948 werd veroordeeld wegens roof
en het dwingen van arbeiders tot slavenwerk in de oorlog. ‘Het Parool’ had er zich
over beklaagd dat de Prins der Nederlanden de gastvrijheid aanvaardde van een man
‘met dit verleden’. Volgens ‘Vrij Nederland’ klonk de verklaring van de Rijks
Voorlichtings Dienst ‘bij enig nadenken bepaald te merkwaardig om zonder gêne te
worden geloofd’. Ik vind de drukte om dit bezoek belachelijk. Er is ook gedonder in
Holland over het zenden van dienstplichtigen naar Nieuw-Guinea. ‘De regering acht
het haar taak de onafhankelijkheid van het koninkrijk te handhaven en het koninkrijk
te verdedigen,’ aldus de minister van Defensie. Hij vervolgde: ‘Ongetwijfeld behoort
ook Nederlands Nieuw-Guinea tot het koninkrijk te worden gerekend, dus de regering
acht het tot haar taak de krijgsmacht in te zetten.’ Vanuit New York klonk dergelijk
gezwets als absurd.
Lydia Loudon-Stewart Clark kreeg een dochter: Daphne Beatrix Felicia, dus een
petekind van de prinses.
Een curator van het British Museum, George D. Painter heeft het leven van Marcel
Proust ontrafeld. Volgens dit relaas van 435 pagina's heeft de schrijver twee
homoseksuele liefdesaffaires gehad, met de pianist Reynaldo Hahn en met Lucien,
de zoon van de schrijver Alphonse Daudet. In beide gevallen zocht Proust dezelfde
totale overgave, zoals hij die van zijn moeder had ontvangen. In beide gevallen werd
hij diep teleurgesteld. Proust werd, nadat hij het voor Dreyfus had opgenomen, door
de critici weggeschreven als ‘one of those pretty little society boys who have managed
to get themselves pregnant with literature.’ Toch zou hij later een meesterwerk
schrijven. Ik wil meer over hem lezen.

17 augustus 1959
Mejuffrouw Buringh Boekhoudt schrijft dat prinses Beatrix naar Amerika zal komen.
Het programma van haar reis zou reeds bekend zijn gemaakt. Maar omdat ook Nikita
Khrushchev naar New York zal reizen schreef Aunty: ‘Het lijkt me
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nogal verwarrend, dat dit samen zou treffen. Als ik lees wat een programma Trix
moet afwerken, krijg ik medelijden met haar! Nu heeft ze juist een heerlijke vakantie
in Italië achter de rug, dus kan ze wel tegen een stootje!’ Zij schreef ook over de
mooie zomer, ‘bij zonneschijn is ons land toch zo erg mooi. Ik ga geregeld kijken
naar Lelystad. Het is enig om zo'n nieuwe polder te zien groeien.’
Ter gelegenheid van de 14de onafhankelijkheidsdag heeft president Sukarno
nieuwe waarschuwingen aan het adres van Nederland doen horen. Voor zover het
Nederlandse bezit in Indonesië nog niet werd genationaliseerd, zou men hier thans
toe over gaan en ook kapitaal uit gemengde Nederlands-Indonesische bedrijven
overnemen.
De receptie van Pak Ali en Ibu Sastroamidjojo op de Indonesische
onafhankelijkheidsdag was geanimeerd. Er deed een gerucht de ronde, dat
ambassadeur Helb43. in New Delhi een verklaring zou hebben uitgegeven, dat minister
Subandrio hem zou hebben verteld, dat Indonesië geen rechten kon doen gelden op
Nieuw-Guinea.
Ik stelde Bernard Person voor aan de vertegenwoordiger van Algerije bij de U.N.O.,
Abdelkadir Chanderli. Person wist niet wie hij was. Ik vind zoiets totaal onbegrijpelijk.
Ik ben al twee jaar in de U.N.O. met Chanderli bevriend. Intussen heeft een leger
van 22.000 Fransen in Algerije een nieuw offensief geopend in Kabylia en 1.015
nationalistische guerrilla strijders' wat dus in werkelijkheid vrijheidsstrijders zijn
‘buiten gevecht gesteld.’
In Little Rock, Arkansas, is voor het eerst een eenzame zestienjarige negerjongen,
Jefferson Thomas, naar een verder uitsluitend door blanke leerlingen bezochte
middelbare school gegaan. Hij werd luid uitgejouwd en moest door detectives worden
begeleid.
Met 368 tegen 2 stemmen besloot Het Huis van Afgevaardigden in Washington
opnieuw zich met alle macht te verzetten tegen de toelating van China tot de
Verenigde Naties.

18 augustus 1959
Mr. dr. R.H. baron de Vos van Steenwijk (V.V.D.) heeft in de Eerste Kamer aan
minister Luns gevraagd of het waar was dat ambassadeur Duco Middelburg44. zich
tijdens het bezoek van president Sukarno aan Polen op het vliegveld met het
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Indonesische staatshoofd had onderhouden. ‘Acht de minister dit in overeenstemming
met de terughoudendheid, welke van een Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiger
mag worden verwacht tegenover het staatshoofd van een land, dat zich jegens
Nederland op weinig behoorlijke wijze gedraagt?’ Middelburg kende Sukarno uit
de tijd dat hij in Djakarta diende, dus natuurlijk onderhield hij zich met de President.
Uitgever mr. J. Boerwinkel van H.J. Paris schreef me, dat hij mijn
Sukarno-manuscript ‘zéér leesbaar’ vond. ‘Ik heb het in één ruk uitgelezen en dat
zegt dus op zichzelf wel iets.’ Wat volgens hem echter het meeste ontbrak was de
aantrekkelijkheid van het onderwerp voor het koperspubliek. ‘Helaas kan geen
uitgever zich veroorloven boeken uit te geven die hij zelf goed en aantrekkelijk vindt
of de moeite waard vindt. Hij moet zijn boeken verkopen!’
Las ‘The Tide of Nationalism’ van Abba Eban.45. Hij geeft natuurlijk af op Nasser.
Maar Eban heeft gelijk, wanneer hij schrijft dat de schepping van Israël en de
renaissance van het Arabische socialisme samenvallen. Hij heeft ook gelijk wanneer
hij constateert dat niets de Arabische wereld krachtiger heeft verdeeld dan de pogingen
een eenheid tot stand te brengen.

22 augustus 1959
Prins Paul Theodore Paleologue Crivez46. lijkt eindelijk zijn zin te krijgen. Ik schreef
hem naar het Château de la Tour bij Nice. Kardinaal Tisserant heeft namens het
Vaticaan voorgesteld een einde te maken aan het schisma met de grieks-orthodoxe
kerk, dat nu 915 jaar heeft geduurd. Er zijn naar schatting 500 miljoen
rooms-katholieken in de wereld en 130 miljoen grieks-orthodoxe gelovigen. Ook
een vertegenwoordiger van de russisch-orthodoxe kerk heeft verklaard, dat er met
man en macht aan hereniging diende te worden gewerkt.
Beatrix gaf een persconferentie op paleis Soestdijk voor drie Amerikaanse
journalisten, onder wie Harry Gilroy van de ‘New York Times’. De prinses zei
absoluut niet over trouwen te denken en het heerlijk te vinden ‘vrij’ te zijn.
Opmerkelijke brief in de ‘New York Herald Tribune’ over Suriname. Manfred
Lehman uit New York schreef dit land op acht uur vliegen te hebben ontdekt, ‘because
it has the most democratic system imaginable, a stable government, no revo-
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lutions, no runaway inflation, no need for loans, no plans to interfere in neighboring
countries’. Lehman vond het maar vreemd, dat er nooit in de V.S. over Suriname
werd geschreven.47. ‘The overwhelming and inspiring feature of Surinam's life today,’
schreef Lehman, ‘is that perfect ease and peace with which races from four continents
are integrated into a pulsating happy family...’
Oud-president Harry Truman publiceerde in de ‘New York Times’48. een
uitvoerig pleidooi tègen een reis van president Dwight D. Eisenhower naar
Moskou. Nikita Khrushchev zou over enkele weken in de V.S. arriveren.
De anti-campagne rond een tègenbezoek was al aan de gang. Volgens de
Democraat Truman waren er twee problemen: hoe de Sovjets aan hun
woord te houden en hoe het Kremlin er van te weerhouden overal en elders
zich te bemoeien met de interne aangelegenheden van andere landen. Dat
er sinds Yalta en Potsdam geen vooruitgang was gemaakt was te wijten
aan het feit, ‘dat de communisten zich niet aan hun woord hielden’.
Truman vervolgde: ‘Khrushchev's main objective, I believe, is to see
whether he can divide us as a people and lure us into compromising our
rights. He would also seek by every means to divide us from our Allies
and then go about picking them off one by one. Since Khrushchev has the
initiative to make war, he also has the advantage of beguiling us with offers
of peace. This is where Khrushchev is most dangerous and why we have
to be exceedingly careful about maintaining our strength and never letting
down our guard.’ De ‘mind’ van de oude heer Truman liep steeds verder
achter.
Wanneer je bovenstaand exposé van de toen 75-jarige oud-president weer
leest en beluistert wat de huidige 75-jarige president Ronald Reagan over
de Sovjet-Unie en haar leiding debiteert, dan heb ik de neiging somber te
worden. Er werd de afgelopen kwart eeuw nauwelijks enige vordering
gemaakt in contact te komen met de werkelijkheid van de U.S.S.R.
Intussen bevond de Cubaanse revolutie zich in de achtste maand. Een
Amerikaanse officier, majoor William Morgan uit Cleveland, Ohio, had
met Castro mee gevochten en verscheen in Havana op de televisie omringd
door Fidel en diens kameraden.
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Morgan was namens Castro in pro-Batista zakenkringen geïnfiltreerd. De
Amerikaanse officier riep de samenzweerders voor een laatste gesprek
vóór de tegen-coup zou worden uitgevoerd in zijn villa bijeen. Uit een
zijkamer stapte Fidel Castro en de veertig heren werden door de politie
gearresteerd. De oppositie trok geen lering uit deze les en zette vanuit de
Dominicaanse Republiek en vanuit Miami haar ondermijnende activiteiten
via William Morgan voort. Een paar weken later landde in Las Villas een
C-46 van de Dominicaanse Republiek om bij Morgan en zijn mannen
wapens af te leveren. Fidel Castro aanschouwde het tafereel van onder
een mangoboom in de nabijheid.49. De volgende avond landde er opnieuw
een C-46 met wapens. Het toestel werd door Batista's persoonlijke piloot,
kolonel José Antonio Soto, gevlogen. Ook werden negen anti-Castro
militairen afgezet. Fidel voegde zich zelfs bij de uitgelaten en dansende
rebellen, die luidkeels ‘Down with Fidel!’ riepen. Toen eenmaal de
bazooka's, machinegeweren, munitie en ander oorlogsmaterieel waren
uitgeladen, werd de hele bende gearresteerd.
En tenslotte de affaire Roger Casement, een Ierse officier, die in 1916
wegens verraad werd opgehangen. Hij werd gearresteerd, toen hij in 1916
door een Duitse U-boot aan de Ierse kust werd afgezet. De executie in de
Britse Pentonville prison veroorzaakte alom protest. Yeats schreef de
regels: ‘The ghost of Roger Casement is beating on the door.’ G.K.
Chesterton, John Galsworthy en anderen zetten zich in om zijn leven te
redden. Nadat Casement toch was opgehangen, stak zowel in Ierland als
in de V.S. een storm van protest op tegen de Britse regering, die daarop
besloot de aanvankelijk goede naam van Casement verder in discrediet te
brengen. Er werden geruchten verspreid over ‘schandalige zwarte
dagboeken’, die de Britse autoriteiten gevonden zouden hebben, waarin
de meest gedetailleerde verslagen zouden zijn gevonden, die ooit over
homosexuele orgiën zouden zijn geschreven. De dagboeken werden
getoond aan koning George V en de aartsbisschop van Canterbury, die
beiden diep geschokt zouden zijn geweest. De Britse premier, de graaf
Asquith liet de dagboeken aan Walter Hines Page zien en zei er bij, dat
deze Amerikaanse ambassadeur niet kieskeurig behoefde te zijn met aan
wie hij het verhaal zou dóór vertellen. Het gevolg was, dat de buitenlandse
pro-Roger Casement agitatie snel in kracht afnam. Het duurde veertig jaar,
vóór men de vijf ‘shabby notebooks, all written in the same tight hand,
over the period 1903-1911’ voor nadere bestudering door enkele
geselecteerde historici vrij gaf.
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Daarop volgde een jarenlang debat over de authenticiteit van de dagboekjes.
Pas in 1974 verscheen ‘Roger Casement, the biography of a patriot who
lived for England and died for Ireland’, geschreven door Brian Inglis. Dit
portret van de man is dus gebaseerd op uitgetypte verslagen afkomstig
van de oorspronkelijke vijf dagboeken.50.
De affaire Casement raakte mij. Er was een zekere parallel te trekken met
de in 1959 reeds twee jaren durende strijd met het ministerie van
Buitenlandse Zaken onder Joseph Luns. Ook ik werd afgeschilderd als
een verrader. ‘De Telegraaf’ had mij bij monde van columnist Pasquino
reeds vergeleken met Johan van Oldenbarnevelt, die wegens landverraad
was onthoofd. ‘Wat zal de Justitie met Oltmans doen, die zijn mama heeft
verraden,’ aldus Pasquino. Luns gebruikte geen dagboeken. Zijn ministerie
zond de zogenaamde Röell-Heldring-Hilverdink-Van Haagen dossiers
rond, die niet alléén dienden te onderstrepen, dat ik ‘een labiele man’ was,
maar dat ik er homoseksuele vrienden op na hield.51. Van overheidswege
stelde men alles in het werk om te voorkomen, dat ik au sérieux zou worden
genomen. Een onwettige activiteit waarvan ik de bewijzen heb, dat zij in
1987 onverminderd wordt voortgezet. Maar omdat dertig jaar later het
ministerie van Buitenlandse Zaken zo ver gaat om bijvoorbeeld toe te
staan, dat homoseksueel geaarde diplomaten hun geliefde mannen mee
mogen nemen naar buitenlandse posten, worden nu andere labels gebruikt
zoals pro-Sovjet, en zelfs het label communist. Wanneer in het
madurodamse eenmaal een reputatie grondig is aangetast, behoeft men
slechts van tijd tot tijd de valse verdachtmakingen opnieuw aan te stippen
om de reactie op te wekken van: ‘Dat is waar ook, die Oltmans is altijd
fout geweest.’ Terugkerend naar 1959 kom ik bij collega Bernard Person,
die toen zijn zestiger jaren bereikte, zoals dit nu met mij is gebeurd.

25 augustus 1959 (dagboek)
Kew Gardens, New York
Person ondervindt moeilijkheden met zijn radioprogramma's, zoals hij ook steeds
meer problemen heeft met zijn Nederlandse werkgever, het ‘Algemeen Handelsblad’.
Hij vertelde met de diplomaten Polderman en Van den Bogaert te hebben gesproken
om de steun van de overheid te bemachtigen. De perikelen rond Person versterken
me in de gedachte, dat ik ook
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eens zestig zal zijn. Je wordt dan afgeschreven.
Martha Dalrymple, de privé-secretaresse van David Rockefeller antwoordde, dat
alhoewel mijnheer Rockefeller ‘a deep interest in Indonesia’ had, hij niet kon helpen
- met de Rockefeller Foundation - om een boek over het leven van Sukarno te
financieren.

28 augustus 1959
Forest Hills, Long Island
Eindelijk is een wens in vervulling gegaan. Ik heb Alex Olmedo, de Indiaanse
Peruviaan, een 23-jarige student uit Californië, in het Amerikaanse Davis Cup Team
zien spelen. Hij verloor weliswaar tegen de Australiër Neale Fraser, die twintig ‘aces’
serveerde in een vier set match tegen Olmedo. Op een bepaald moment was hij het
oneens met de scheidsrechter, die een slag van Fraser als ‘uit’ had gegeven. Alex
serveerde daarop ostentatief ‘uit’ en het publiek applaudiseerde voor deze sportieve
daad.

31 augustus 1959
Stephen Benedict arriveerde vanuit Washington en regelde een Forest Hills Club
House Pass voor mij. Olmedo speelde rummy met vrienden aan een tafeltje naast
ons. Ik hield hem steeds in de gaten en lette op wat hij deed en zei. Vond hem
buitengewoon aantrekkelijk. Onze ogen kruisten elkaar herhaaldelijk. Hij stond op
en vroeg me of het me zou hinderen wanneer hij de radio aanzette. ‘If I play music
I can concentrate better,’ zei hij. Ik dacht: ik zou geen boek met Sukarno moeten
schrijven maar met een tennis-kampioen, Alex Olmedo. Ik liet hem vandaag een
briefje in het ‘Waldorf Astoria Hotel’ bezorgen. Het is onwaarschijnlijk, dat hij op
mijn voorstel zal ingaan.
‘Beste Wim,
Ik vind de artikelen, die je mij hebt gestuurd niet goed. Het eerste over Djuanda-De
Quay geeft eigenlijk niets nieuws. Er staan veel opinies in en een enkel feit, dat al
bekend is. Ik geloof daarom niet dat je het ergens geplaatst zou krijgen, zeker niet
in de Haagse Post, waar Hiltermann de enige is die opinies geeft. Het tweede had
interessant kunnen zijn als je je duidelijker aan de studie van de John Hopkins
University had gehouden.’ Henk vervolgde: ‘Ik ben naar Wenen geweest, naar het
communistische jeugdfestival, dat bijzonder de moeite waard was. Ik heb er drie
stukken over in het Handelsblad geschreven op 25 juli, 5 en 9 augustus. Ze zijn in
de Nederlandse pers de
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enige die de zuivere waarheid bevatten. Ik had er wel zes kunnen schrijven, maar
dan waren de verhoudingen met de andere Nederlandse kranten helemaal verstoord
geweest, omdat die per dag zich bepaalden tot het afdrukken van drie à vier leugens.
Hoewel we dus wèl een en ander gewend zijn op het gebied van “slanted news”,
sloeg de berichtgeving over het festival werkelijk alle record. Ook de persbureaus
waren trouwens niet mis. Oorzaken: altijd weer de luiheid, de bangigheid en het
conformisme van de gemiddelde journalist.’
Hofland vertelde verder collega Person ‘langzamerhand vervelend te vinden’ en
zelfs ‘een beetje zielig’. Ook voelde hij zich schuldig jegens Emile van Konijnenburg,
via wie hij het beloofde boek van C.L. Sulzberger van mij had ontvangen.52. Hij had
Van Konijnenburg nooit bedankt en vroeg: ‘Denk je dat hij mij dat kwalijk neemt?
Schrijf dat eens. Ik zou hem binnenkort wel willen spreken. De tijd daarvoor is nu
definitief aangebroken.’ Ik vroeg me af, of deze zin betekende, dat hij zich eindelijk,
nu het geschil met Indonesië naar een climax liep, in de kwestie Nieuw-Guinea zou
gaan verdiepen. Ik kende Van Konijnenburg sinds 1956. Hofland wist dit. Drie jaar
later werd hij wakker met het besef, dat hij wellicht veel aan dit contact kon hebben.
Intussen had hij redacteur Boerwinkel van het ‘Algemeen Handelsblad’ mijn
Sukarno-manuscript laten lezen. ‘Hij kan schrijven, zei hij mij,’ vervolgde Hofland,
‘maar Boerwinkel vond eveneens dat je boek onmogelijk nu in Nederland kon worden
gepubliceerd. Hij had zich trouwens groen en geel geërgerd aan de inhoud, die hij
als een lofrede op Sukarno en Oltmans beschouwde. Verder vroeg hij mij of ik je dit
vooral niet wilde zeggen.’ Altijd weer hetzelfde refrein: het publiek was niet ‘rijp’
voor andere informatie dan de reeds lang achterhaalde kletskoek die de
dag-in-dag-uit-pers het voorzette.
In de wereld volgde ik op de voet generaal De Gaulles pogingen de
Algerijnse oorlog te beëindigen. Nehru had ernstige problemen aan de
grens met China en zond troepen naar het noordoosten nabij Tibet. Het
Afrikaanse continent was in rep en roer: ‘What place for the White Man?’
luidde een reportage van Curtis Prendergast in ‘Time’.53. Problemen in
Zuid-Afrika (premier Hendrik Verwoerd), de Belgische Congo, Rhodesië,
Uganda, Tanganyika, Sierra Leone, Kenya (Tom Mboya), Guinea (Se
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koué Touré), Ghana (Kwame Nkrumah), overal voerden blanken
achterhoede-gevechten tegen de onvermijdelijke loop der geschiedenis.
Ex-dictator Fulgencio Batista van Cuba verliet de Dominicaanse Republiek
en vestigde zich in het Ritz Hotel op Madeira. Zijn elfjarige zoon had nog
per telegram een beroep op president Eisenhower gedaan en gevraagd of
de familie zich niet in Florida mocht vestigen. Maar Batista, die met 400
miljoen dollars uit de Cubaanse staatskas was afgereisd was voorlopig
niet welkom in de V.S. Een andere verjaagde dictator, Marcos Pérez
Jiménez van Venezuela, zat in het Pierre Hotel in New York met
soortgelijke problemen van mogelijke deportatie. De harpsichordiste,
Wanda Landowska (80), overleed in haar buitenhuis in Connecticut. En
de beroemde vakbondsleider van de Amerikaanse Teamsters, James Hoffa
(46), vergaderde in het Greenbrier Hotel in White Sulphur Springs,
West-Viginia, over de wijze, waarop maatregelen genomen zouden kunnen
worden om de door het congres aanvaarde vakbondswet te bestrijden.
Hoffa had niet minder dan 110 advocaten hiervoor bijeen geroepen. Vooral
de jonge advocaat Robert Kennedy had zich bij de verhoren van
vakbondsleiders en gangsters onderscheiden bij het bestrijden van de
misdaad en het aan banden leggen van de vrijwel onbeperkte macht van
vakbonden en vakbondsleiders in de V.S. Opmerkelijk ook vond ik een
vurig pleidooi van de socialist Lord Attlee voor de Britse monarchie in de
New York Herald Tribune.54. Nà een halve eeuw actief te zijn geweest in
de socialistische beweging somde hij als volgt de voordelen op: ‘The
advantage of constitutional kingship is, in my view, very simple. The
monarch is the general representative of all the people and stands aloof
from the party political battle. A president, however popular, is bound to
have been chosen as representative of some political trend, and as such is
open to attack from those of a different view. A monarch is a kind of
referee, although the occasions when he or she has to blow the whistle are
nowadays very few. The monarchy attracts to itself the kind of sentimental
loyalty which otherwise might go to the leader of a faction. There is
therefore, far less danger under a constitutional monarchy of the people
being carried away by a Hitler, a Mussolini or even a de Gaulle. The
monarchy gives a certain stability and continuity to the Government. The
substitution of one political leader for another causes no upset. The Queen's
Government is carried on... A British King making himself a dictator is
unthinkable.’
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1 september 1959 (dagboek)
Ik lees Louis Fischers ‘The Story of Indonesia’55.. Schermerhorn was inderdaad een
politieke amateur. Wat ik vooral schokkend vind zijn de details over de
aaneenschakeling van blunders van mijnheer Beel.56. Ik vraag me in goede gemoede
af wat in de hemel de regerende kliek in Den Haag, als exponent van een
democratische monarchie, beroert.

5 september 1959
Vanmorgen brak het Limoges bakje, dat ik van mijn moeder had gekregen met de
spreuk: ‘Pèse trois fois tes paroles et sept fois tes écrits.’ Jammer. Vanmiddag verloor
ik ook bijna de pijp, die ik van Martin Portier heb gekregen, maar vond die later in
het gras terug.

6 september 1959
Hollywood wil een film maken van de ‘Ugly American’. Senator J. William Fulbright,
voorzitter van de Senaatscommissie voor Buitenlandse Zaken verzet zich er tegen
dat het State Department medewerking zou verlenen. Dit verbaast me. Fulbright
noemt het boek nu ‘false and in many ways shameful’, terwijl het juist een uitstekende
en broodnodige parodie is op de dikwijls bespottelijke wijze waarop de V.S. nog
altijd met hun buitenlandse betrekkingen omspringen.
‘De Telegraaf’ maakte veel ophef van het feit, dat mijn tandarts, dr. Jan Mulder,
uit Indonesië was gezet. Het verwonderde me, dat hij er nog zo lang heeft gezeten
met zijn antirepublikeinse tirades tegen Sukarno.
De Vaticaanse radio maakte bekend, dat de gesprekken tussen de rooms-katholieke
en grieks-orthodoxe kerken in 1960 in Venetië zullen worden voortgezet. Prins Paul
Theodore Paléologue heeft toch sukses met zijn verzoeningspoging.

10 september 1959
Albert Hilverdink57. schrijft uit Frankfurt een brief verlucht met tekeningen, dat hij
en zijn Duitse vriend aan een echtscheiding toe zijn. ‘Ik heb dan ook alléén nog mijn
schoonheid over om mij te troosten... Inmiddels heb ik me laten inschrijven voor
emigratie van Amerika, wat allemaal wel heel leuk is,
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behalve dat ik zes jaar zal moeten wachten.’ Ik vraag me af, hoe zal Berties leven
verlopen, waar zal hij uiteindelijk terechtkomen? De hemel mag het weten. Ik houd
nog altijd zéér veel van hem.

12 september 1959
Prinses Beatrix is in New York aangekomen. Nà de geslaagde ontvangst van Sukarno
wilden de V.S. ook een vriendelijkheid jegens Nederland organiseren. Men maakt
er veel werk van. H.K.H. zal de viering van Hendrik Hudsons historische vaart
bijwonen. De ‘New York Times’ en ‘Herald Tribune’ verwelkomden de ‘illustrous
guest’ met slijmerige hoofdartikelen. Nu moet dus, omdat Amerika weigert mee te
doen aan de waanzin rond Nieuw-Guinea, iets van het anti-Amerikanisme in
Nederland, worden teruggedraaid. Daar moet Beatrix voor dienen. Omdat ik volgens
de Nederlandse autoriteiten in New York, Van Roijen en Van den Bogaert voorop,
‘niemand meer vertegenwoordig’ ben ik uitgesloten van alle evenementen en mag
dus opnieuw niet in de buurt van Beatrix komen.58. Intussen ontdek ik een nieuw
hoofdartikel van Albert Besnard in het ‘Algemeen Handelsblad’ over ‘de
onverantwoordelijke en hooghartige Sukarno’. Mede uit mijn correspondentie met
Henk Hofland blijkt dus voldoende wat een type deze journalist Besnard was en hoe
hij er een beroep van maakte zijn privé fantasieën en achterhaalde illusies over wat
zich in de wereld van Azië in 1959 afspeelde, de lezers thuis onbeschaamd op te
dringen.
Las ‘Leven op rantsoen’ van collega Henk Leffelaar.59. Hij zat van zijn 10de tot
zijn 16de jaar in een Japans interneringskamp in Indië. Hoe droevig het lot van de
mensen in de Japanse gevangenschap ook is geweest, deze beschrijving pakte me
niet echt.

14 september 1959
Gaf een lezing in Hewlett, Long-Island, voor ongeveer 300 dames van het Jewish
Community Center over het onderwerp: ‘Let's stop losing friends abroad’. Honorarium
100 dollars. De eerste vijftien minuten had ik moeite op gang te komen. Daarna liep
het vanzelf.
Het blijft onrustig in Indonesië. De militaire politie arres-
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teerde, terwijl Sukarno op reis was in de buitengewesten, Gatot Tarumamihardja, de
door de President benoemde procureur-generaal. Deze P.G. studeerde rechten in
Leiden en was bezig de heersende corruptie uit te kammen. Het Indonesische leger
was daarbij in het geding gekomen, en nu werd Gatot er van beschuldigd de goede
naam van het leger te hebben geschaad. Ik denk trouwens dat de P.G. gelijk heeft,
wanneer hij de strijdkrachten van ‘monkey business’ verdenkt. Toch maak ik me
steeds meer bezorgd, dat Bungkarno de zaak niet meer zo in de hand heeft als vroeger.

16 september 1959
Nikita Khrushchev, zijn vrouw Nina, dochters Julia en Rada, schoonzoon Sergei
Adzhubei, redacteur bij Izvestia, en een gevolg van 63 personen landden vandaag
op Andrew Air Force Base in Maryland. In zijn antwoord op de welkomstwoorden
van president Eisenhower kondigde de Sovjet-premier aan, dat enige uren te voren
de U.S.S.R. een raket naar de maan had gezonden.
Intussen reden vanavond een lange stoet auto's door Manhattan, continu
claxonerend; de inzittenden riepen: ‘Het monster is hier!’ Nixons plannetje, zoals
dit acht weken geleden in Moskou was opgekomen, zou geen pad over rozen worden.
In een recordtempo had men de reis er doorgedrukt.
Koningin Juliana opende intussen de zitting van de Staten-Generaal aan het
Binnenhof en herhaalde andermaal, dat het koninkrijk er op toe wenste te zien, dat
de bewoners van het gebiedsdeel Nieuw-Guinea hun eigen politieke status zouden
kunnen bepalen. Het pesten van Indonesië werd koppig voortgezet. Intussen bezocht
prinses Beatrix het Museum van Primitive Art in Manhattan en de ‘Times’ berichtte,
dat H.K.H. vooral aandacht had geschonken aan een collectie kunstvoorwerpen
afkomstig uit het Sentani-meer op Nederlands Nieuw-Guinea. Ze was intussen ook
ereburgeres van Brooklyn geworden.
Zag op televisie de rede van Khrushchev voor de National Press Club in
Washington D.C. De premier zei onder meer: ‘First of all, I want to emphasize that
we have come to you with the best of intentions and with an open heart. We have
come with a feeling of friendship for the American people and a sincere desire to
bring about an improvement of the relations between our countries, to strengthen
world peace. This is the main purpose of our visit.
We would like to reach agreement with your Government on
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issues of vital importance. These issues are many, but first of all I should like tot
mention the easement of international tensions and abolition of the cold war,
disarmament, a peace treaty with Germany, world trade and improvement of the
relations between our countries.
I think that de President and I will concentrate in our talks on the question of
terminating the cold war and strengthening peace, on the relaxation of international
tensions. Only recently your President remarked that thought should be given to the
question of how long the arms race and the state of international tension should
continue and whether the world had not reached a point where an explosion could
occur. We fully share the dissatisfaction with the present international situation and
the alarm felt in these words.
It is not too hard to see from history that wars, the mutual destruction of people,
have unfortunately been a constant feature of the human society until now. And
though mankind has constantly advanced along the road of progress, wars have
become more and more destructive with every step. They have claimed more and
more human lives and their flames have spread over ever larger territories.
In the twentieth century mankind has already had two world wars, and they claimed
more victims than any other war in the past. Now that people have learned to control
the energy of the atom, and rockets have been developed capable of covering
thousands of kilometers in a matter of minutes, the most advanced planes, warships
and tanks used in World War II look like toys compared with the latest means of
warfare. Under these circumstances it would be sheer madness to allow a new world
war to come to a head.
To ensure peace and to banish war forever from the life of human society is the
noble aim to which al people aspire. Our age has produced an awareness among the
people that war must be averted and peace must be ensured. It is to this noble goal
that the mighty peace movement is dedicated. We are confident that war is not
inevitable in our time. Man can and must be freed of the fear of horrors,
The best, the most reliable way to make war impossible would be to place all states
without exception, in conditions where they would have no means of conducting war
or, in other words, to solve the problem of disarmament. Of course, disarmament
affects the most sensitive interests of state - the interests of their security - and invades
the field of secret information that any state would find it hard tot surrender, especially
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in a situation marked by international tensions and mutual suspicion.’
Er waren natuurlijk de gebruikelijke vijandige vragen van de Joodse lobby in de
V.S. Eén rotzak vroeg zelfs waar Khrushchev had gezeten, toen Joseph Stalin zijn
misdaden beging. De premier liet zich niet provoceren en trok adrem van leer.
Las de afgelopen weken verscheiden boeken. William Manchesters ‘A Rockefeller
Family Portrait’ en Earl Mazo's boek over Richard Nixon. Ook ‘Hope for South
Africa’ van Alan Paton. Hij schreef: ‘The word “kaffir” is the most offensive that
any European can use of an African...’60. Ik vrees, dat ik mijn vader dit woord nog
heb horen gebruiken, wanneer hij de toestand in Zuid-Afrika beschreef.61. Hij was
op Java geboren. Ik geloof, dat hij, en vele blanken met hem, geheel anders tegen
Aziaten aankeek, dan tegen zwarten. Hij probeerde me ook wel eens te overtuigen,
dat Bantu's ‘schepselen’ waren.
Grosso modo zou het Afrikaanse continent ook eigenlijk pas voornamelijk nà 1960
- het jaar dat mijn ouders voorgoed uit Afrika naar Europa terugkeerden - aan haar
eigenlijke revolutie van ‘rising expectations’ beginnen. Patons boek was de eerste
maal, dat ik me het belang van het African National Congress (A.N.C.) in Zuid-Afrika
realiseerde.
Tenslotte verdiepte ik me in dr. Eustace Chessers boekje ‘Live and let Live’ met
een voorwoord van Sir John Wolfenden.62. Ik vond waardevolle gedachten. ‘A man
is responsible for what he does not for what he feels.’ ‘Homosexuality is as old as
humanity itself.’ Of: ‘The desire for physical expression is capable of being sublimated
into deep and lasting friendship of a socially valuable kind.’ ‘To a psychologist
sodomy is a system of failure in early development rather than a sign of abnormal
wickedness.’ En tenslotte een opmerking over opvoeding: ‘I do not mean merely
teaching children “the facts of life”, but teaching parents that their emotional
relationships with their children are at least as important as seeing that they get
enough vitamins...’
Martin Portier63. schreef me het volgende: ‘Je weet niet half hoeveel ik aan je denk,
over je gezondheid, werk, alles. In stilte leef ik met je en in jouw “hatti”64., Wim. Ik
weet dat je soms
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een briefje van mij broodnodig hebt.’ Hij kende ook moeilijkheden in zijn eigen
leven en gezin en zei te overwegen zich naar Nieuw-Guinea of Suriname te laten
uitzenden.
Louis Fischer nodigde me uit hem in het Institute for Advanced Study aan de
Princeton University te bezoeken. Ik had hem onder meer geschreven, dat ik de
indruk had dat hij uit de school had geklapt ten aanzien van Sukarno. ‘You will have
noticed a statement in my book,’ schreef hij, ‘that I purposely took notes during my
talks with Sukarno and Hatta and others so that they would know that I was
interviewing them voor publication.’

17 september 1959
Intussen bevond Nikita Khrushchev zich dus in Washington. Hij bezocht het Abraham
Lincoln monument. ‘There has been a minimum of nonsense,’ merkte James Reston
in de ‘New York Times’ op. Oud-president Harry Truman had een uitnodiging voor
een receptie ter ere van Khrushchev niet aangenomen. Nauwelijks verwonderlijk
voor deze ongeneselijke koude-oorlog ‘warrior’. En toen de premier werd voorgesteld
aan de directeur van de C.I.A., Allen Dulles, had hij gezegd: ‘I believe we get the
same reports - and probably from the same people.’ Dulles had geantwoord: ‘May
be we should pool our efforts.’ Khrushchev: ‘Yes. We should buy our intelligence
data together and save money. We would have to pay the people (intelligence
gatherers) only once.’ Intussen heeft generaal Charles de Gaulle met leeuwemoed
het recht op zelfbeschikking voor de Algerijnen uitgesproken. ‘In the name of France
and the Republic, by virtue of the power granted to me by the Constitution to consult
its citizens, granted that God let me live and that the people lend me their ear, I
commit myself to ask, on the one hand of Algerians in their twelve departments,
what it is they finally wish to be and, on the other hand, of all Frenchmen to endorse
their choice.’

19 september 1959
De rede van premier Nikita Khrushchev voor de Algemene Vergadering van de
U.N.O. neemt twee pagina's in de ‘New York Times’ in beslag en is een historisch
document van de eerste orde. Het westen zal de progressieve voorstellen wel weer
af doen als ‘old hat’, want indien men er op in zou gaan zou om te beginnen Wall
Street in elkaar donderen. Hij zei
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onder meer:65.
‘The main thing in our profound conviction is to remove the main roadblocks that
have been raised in the way of disarmament to endeavor to find a new approach to
the solution of this problem.
The experience of disarmament negotiations has shown that one of the main
obstacles to agreement has been the question of control which was raised. Now we
were and are in favor of strict international control over the implementation of the
disarmament agreement when it is reached, but we have always been against the
system of control being separated from measures for disarmament, against the organs
of control becoming in effect organs for the collection of intelligence information
and conditions where there would in effect be no actual disarmament.
We are in favor of genuine disarmament under control but we are against control
without disarmament.
The essence of all proposals is that over a period of four years all states should
effect complete disarmament and should no longer have any means of waging war.
This means that land armies, navies and air forces shall cease to exist; that general
staffs and war ministries shall be abolished; that military educational establishments
shall be closed. Dozens of millions of men shall return to peaceful creative labor.
Military bases in foreign territories shall be abolished. All atomic and hydrogen
bombs at the disposal of states shall be destroyed and their further production
terminated. The energy of fissionable materials shall be used exclusively for peaceful,
economic and scientific purposes.
Military rockets of all ranges shall be liquidated and rocket facilities shall remain
only as a means of transportation, and for the harnessing of outer space for the benefit
of all mankind.
At the disposal of states there should remain only strictly limited contingents of
police, of militia, agreed upon for each country, armed with small arms and intended
exclusively to maintain internal order and protect the personal security of the citizens.
To insure that one one would violate their obligations, we propose the setting up
of an international control body comprising all states, with the participation of all
states. There should be initiated a system of control over all disarmament
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measures which should be created and should function in conformity with the stages
by which disarmament should be effected.’
Nikita Khrushchev is nu in San Francisco, wat hij de aantrekkelijkste Amerikaanse
stad zou noemen.
President Sukarno, in Djakarta teruggekeerd, heeft de gearresteerde
procureur-generaal, Gatot Tarumamihardj a, op het paleis ontboden en sprak één uur
met hem. Bijzonderheden werden niet bekend gemaakt. Ik vind het overigens een
positief bericht dat W.J.G. Baron Gevers66. de heer A.H. Hasselman als tijdelijk
zaakgelastigde in Djakarta gaat opvolgen.
James Reston publiceerde enkele duizenden woorden reacties uit Washington op
het bezoek van Khrushchev. Vooral een ontmoeting van de premier in Kamer F 53
van het Capitool met de commissie voor Buitenlandse Zaken uit de Senaat had hem
‘a formidable adversary’ getoond. ‘Skilful in debate, evasive, well-informed about
United States policies and personalities, proud, confident, resourceful, witty and
sometimes illtempered in defense of this country and its ideology.’67.
Bijvoorbeeld, Senator J. William Fulbright merkte op: ‘I am sure you are convinced
of your system, but suppose it becomes clear that non-Communist countries are
outproducing, the Communist countries and are attracting the allegiance of more and
more of the world's people as compared to the Communist system. Will you accept
this without the use of force, and is there any way you can give your assurance that
you will?’ ‘I would willingly reply to this,’ Mr. Khrushchev said. ‘If history were to
show that the capitalist system is more able to develop the creative force, the
productive force than the Communist system, I would be the first to raise my hand
in favor of the capitalist system against the Communist, because one cannot be in
favor of any system which brings nothing but poverty to the people.
In that case I would face the question of whether I should join the Republican or
the Democratic party. Although, frankly speaking, I don't see much difference and
therefore the choice would be a very difficult one.’
In aansluiting schreef Reston zijn eigen vaste kolom in de ‘Times’ vandaag. ‘Nikita
Khrushchev has completely misjudged the temper and psychology of the West. He
has put on a good
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show, but he has come not to learn but to teach, not with an olive branch in his hand
but a sputnik... The west wants to talk quietly. Mr. Khrushchev is shouting from the
rooftops... The west wants to limit and inspect the arms race. Mr. Khrushchev want
to wipe it out altogether... It is a remarkable spectacle. He will cooperate with us on
the moon, but not on the earth. He is against the use of force, but he won't discuss
Laos... All this is done, too, with an air of aggrieved innocence... Nevertheless mr.
Khrushchev has done this country a favor by coming. May be this will sweep away
the illusion that we are dealing with a drunken peasant who took over the palace and
doesn't quite know what he is after.’68.

21 september 1959
Emile van Konijnenburgs uitgebreide lobby is gelukt. Mathieu Smedts zendt mij een
nieuwe accreditatie voor ‘Vrij Nederland’ in de V.S. Ik zond hem onmiddellijk een
telegram: ‘Extremely grateful stop will do my very best, Wim Oltmans.’ Het Indiase
blad ‘United Asia’ publiceerde mijn eerste bijdrage: ‘The slow death of colonialism:
Dutch blunder in Indonesia’, met het conflict rond Nieuw-Guinea als thema.
Het blad ‘Screenland’ adverteert met een loterij. De winnaar of winnares krijgt
als beloning een afspraak met de blonde filmster Tab Hunter. Ik vind die man een
beauty.

22 september 1959
Sprak vandaag voor tweeduizend studenten van het West-Chester, Pennsylvania,
State Teachers College over het onderwerp ‘The Race for Asian-African Friendship.’
Om 10:00 had ik moeten spreken. De bijeenkomst werd om 10:07 geopend. Er volgde
orgelmuziek. Daarna werd een overleden rector herdacht. Vervolgens werd door een
koor een nummertje weggegeven en om precies 10:25 kon ik beginnen. Tenslotte
was er een half uur voor een lezing, die één uur had moeten duren. Ik begon dus met
te zeggen, dat het me weinig verbaasde dat er veel kritiek was op het onderwijs,
vooral wanneer op scholen de helft van een college-uur aan orgel-muziek of
koormuziek wordt opgemaakt.
Na afloop keek het bestuur me niet meer aan, maar een professor nam me mee
naar collegezaal 221, afgeladen met studenten, die vragen wilden stellen. Het
enthousiasme zette zich voort gedurende de lunch. We gingen nog naar het huis van

68.

‘The New Yorkf Times’, 18 sept. 1959.

Willem Oltmans, Memoires 1959-1961

56
Jim Concannon, om verder te discussiëren.

23 september 1959
Ken Kelly en David Exley, heren net nauwe banden met Sjef van den Bogaert van
de Nederlandse missie, maar wèl belast met persaccreditatie bij de U.N.O. verklaarden
vanmiddag, dat de brief van P.M. Smedts van V.N. ‘niet voldoende’ was. Er moet
in staan, dat ik ‘staf correspondent voor V.N.’ ben.

25 september 1959
Bernard Person heeft een beroep gedaan op minister Luns. Hij belde hem in zijn
hotelkamer, maar kon hem nauwelijks verstaan omdat een radio ‘met crazy music’
stond te brullen. Person bepleitte, dat hij de helft van zijn inkomsten had verloren,
nu hij geen U.N.O. radiopraatjes meer kon houden. Luns had hem verzekerd, dat
Sjef van den Bogaert op zijn instructie een scherp telegram naar Den Haag zou sturen.
Er moest dan maar een regeringsuitzending van zijn praatje worden gemaakt. Luns
waarschuwde: ‘Mijnheer Person, ik kan echter geen besluit in de zaak nemen, wat
soms teleurstellend is voor een minister, vooral wanneer hij ziet wat voor gemeens
er gebeurt,’ aldus citeerde Person Luns.
De minister hield vandaag eveneens zijn jaarlijkse rede voor de Algemene
Vergadering van de U.N.O., een verhaal van elf pagina's. Uitdrukkelijk was met
Indonesië afgesproken, dat men elkaar voor het wereldforum met rust zou laten. Luns
kon het niet nalaten indirect toch het onderwerp ter sprake te brengen. Hij zei dus,
onder meer:
‘But, mr. president, if developed countries are to behave according to raid-twentieth
century standards in matters of assistance and the sharing of wealth, the
underdeveloped countries should likewise endeavour to observe certain basic rules
of conduct. Unlawful seizures of the property of our countrymen and other
discriminatory actions perpetrated against them have, fortunately, not been able to
arrest the economic progress in the Netherlands, nor have they even changed our
attitude towards the problem of economic development. But I must say that the
willingness of the developed countries to pursue that line of policy would be put to
a lesser test if there were no cases of undermining unilaterally what we endeavour
to build up multilaterally.’

Willem Oltmans, Memoires 1959-1961

57

26 september 1959
Had dagelijks in de Verenigde-Naties talrijke gesprekken en maakte soms vrienden
voor het leven. De Hongaarse radiocorrespondent, Eugen Randé, bijvoorbeeld en de
toenmalige Hongaarse councillor Imre Holai. Ook had ik vele contacten met
Indonesische afgevaardigden. Dan zaten de Nederlanders me in de lounge voor
gedelegeerden aan te gapen. Ik maakte eigenlijk die dagen voor het eerst nader kennis
met de Indonesische ambassadeur in Bonn, dr. Zairin Zain. Wanneer hij me zag
begon hij altijd met ‘dag meneertje’. Hij stelde me voor aan de In donesische
ambassadeur in London, Sunarjo. Deze stak van wal. Hij maakte zich bezorgd, dat
de jeugd van Indonesië straks niet meer in Holland geïnteresseerd zou zijn. Zijn
kinderen studeerden in West-Duitsland maar reisden het liefst via Ostende naar
Engeland. ‘Nederland moet haast maken, wil men niet alle nog bestaande banden
vernietigen. Zakenmensen aan beide zijden hebben hun belangstelling al opgegeven.’
Hier was ik het niet nee eens, alhoewel ik zéér goed de trend, die hij aangaf, zag. Hij
raadde me aan niet in de V.S. maar in Nederland lezingen te geven. Ik antwoordde,
dat er geen sprake van was, dat men mij in Nederland over het onderwerp Indonesië
zou contracteren.69. Dr. Ali Sastroamidjojo voegde zich bij ons. We spraken over
Louis Fischers boek. Pak Ali vertelde hoe hij op zijn hoede was geweest tijdens het
gesprek met Fischer. ‘U deed dit als een praktische politicus, maar het is duidelijk,
dat Bungkarno met hem heeft gesproken als mens.’ Sastroamidjojo lachte en zei:
‘Dus een praktische politicus is geen mens?’ Hij maakte verder duidelijk niet gunstig
over de Amerikaanse schrijver te denken. Dr. Zain leende mijn exemplaar van Fischers
boek.
George van Renesse70. heeft op een receptie in het koninklijke paleis op de Dam
voor gasten van het koninklijk paar improvisaties gespeeld op melodieën, die
willekeurig werden opgegeven.
Met levendige belangstelling las ik ‘Cuba: Island of Paradox’ van Ruby Hart
Philips,71. de correspondente van de ‘New York Times’ in Havana. Zij had sedert
1931 in het land gewoond en de revolutie van Fidel Castro en zijn ‘barbudos’ van
begin tot eind meegemaakt en ter plekke beleefd. Haar onge-
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zouten kritiek op de politiek van haar land, de gedragingen van verscheidene
Amerikaanse ambassadeurs en tenslotte de traditionele steun van Washington voor
Latijnsamerikaanse dictators maakten haar boek voor mij tot een bron van belangrijke
informatie. Ik had haar geschreven naar haar toe te willen komen. Zij antwoordde:
‘Cuba is really a lovely country, but I have seen the hopes of the Cuban people dashed
so many times when they changed governments. Economic conditions are getting
worse here. It will be a miracle if Fidel Castro can save the nation from chaos. The
lack of American dollars is becoming acute... Be sure and come to see me if you get
to Havana.’72.

27 september 1959
Nikita Khrushchev voerde na zijn reis door de V.S. nog laatste besprekingen met
generaal Eisenhower in Camp David en gaf daarna een persconferentie in de National
Press Club. Hij zei onder meer:
‘Now a couple of words about my impressions. I have many impressions. I shall
talk to you today as a man who has enriched himself by all that he saw and heard in
your great country. I had meetings with the President, with well-known political and
public figures in your country, with business men and with ordinary Americans.
The first thing that will interest you, of course, would be my impressions about
the meetings with President Eisenhower. We had pleasant talks with him and on all
the subjects touched upon there was a great deal in common in our understanding of
the positions and about - and our understanding of the need to improve relations
between our two countries.
It should be realized, of course, that it is not so easy to do away with the burden
that has piled up during all these cold war years. One cannot hope for a sudden change
of atmosphere. But the process of improving relations between our countries would
require a great deal of effort and patience and above all desire to achieve that end on
both sides.
The Soviet Union, our Government and the people I represent are guided by the
interests of consolidating peace and friendship between nations. We have then and
we will make every effort to put an end to the cold war and to improve relations
between our countries.
I have no doubt whatsoever that the President is sincere in his
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desire to improve relations between our countries. I must say that I believe the
President faces more difficult conditions than I do.
Apparently there are yet in the United States influential forces which are opposed
to an improvement of relations between our countries and to a relaxation of
international tension. That should be taken into consideration. But I believe that in
the final run common sense, will prompt the right course of action in the settlement
of international problems, of course directed toward the consolidation of peace
throughout the world.’
Ook sprak de Sovjet premier via de televisie het Amerikaanse volk toe. Ik laat een
belangrijke passage volgen, omdat plaatsgebrek verhindert de hele speech hier op to
nemen. Khrushchev zei voor de buis:
‘There can be no stability or tranquility in the world so long as the two strongest
powers are not on good terms with each other.
Imagine the following picture: two neighbors live side by side, each of them doesn't
like the routine and way of life in the other's house. So they build up a fence and
with their households abuse each other night and day. Is it a happy life such neighbors
live? Anyone will say that it isn't. Sooner or later things may come to blows.
However, bad neighbors still have a way out. One of them can sell his house and
move elsewhere. But what can nations do? They can't move anywhere.
Well, what is the way out? You have capitalism, we have socialism. Well, are we
to have world-wide shambles over this? Or are we to establish normal relations and
live in peace each in his own way? In the Soviet Union everyone is in favor of living
in peace and in favor of peaceful coexistence.
Have you ever pondered over this question? If we are not planning to fight,
whatever for do you or we need all these armaments for. I'm told that your country
every year spends an average of over $ 40.000.000.000 on armaments. As for us,
well I won't conceal that we are also spending about 25.000.000.000 for the same
purpose.
Surely a better use of the people's money can be found. Of course, it is not easy
for any state to decide to disarm unless there is confidence that the others will do the
same. Everyone is afraid that someone might attack him.
You probably know that the Soviet Government a week ago submitted to the
United Nations a proposal on general and complete disarmament with all the strictest
comprehensive
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controls.
What do we have in mind? To abolish all armed forces alltogether. To do away
with all types of armaments, including atomic, hydrogen and missiles, to leave states
only strictly limited contingents of police with small arms.
If our partners do not agree to such far-reaching measures, we are prepared to
reach agreement on partial disarmament steps for a start.’
Zes en twintig jaar later zou er in Moskou een nieuwe partijsecretaris en
leider op het Kremlin worden aangesteld, Mikhail Gorbachev. Meer dan
een kwart eeuw was voorbij gegaan, waarin de wapenwedloop absurde
proporties zou krijgen en tot de oneindige ruimte van het universum werd
uitgebreid. Terwijl jaar in jaar uit van de daken werd geschreeuwd, dat
het scheppen van een modus vivendi tussen de superpowers de eerste
prioriteit behoorde te zijn bij het voeren van buitenlandse politiek werd
reeds in 1981 in Washington aangekondigd, dat de regering van Ronald
Reagan tegen het jaar 1986 en ten koste van 1,5 triljoen dollars, niet alléén
de Amerikaanse economie zou hebben hervormd maar dat ook de militaire
positie van de V.S. in de wereld voldoende zou zijn versterkt, om de
Sovjet-Unie tot concessies te dwingen. Intussen bedraagt de federale schuld
van de V.S. twee triljoen - waarvan de helft tot stand kwam gedurende de
Reagan-administration - terwijl 14 procent van de nationale begroting,
oftewel een bedrag van 140 miljard dollars, wordt opgesoupeerd aan de
rente op dit rood staan van de Amerikaanse regering. En nà dus met te
becijferen en onmetelijke schade te hebben berokkend vooral ook ten
aanzien van toekomstige generaties wat betreft het opvijzelen van het
welzijn en de welvaart voor alle mensen in de wereld, constateren we
sedert 1985 geluiden vanuit Moskou, die de tirades van Nikita Khrushchev
uit 1959 in duidelijke herinnering roepen. Twee maanden nà Richard
Nixons bezoek aan Moskou reisde Khrushchev reeds naar Washington.
Sinds de ontmoeting van Reagan en Gorbachev in Genève in 1985 zijn
twaalf maanden zonder top-ontmoeting verstreken. Het tempo van
toenadering lijkt thans bedachtzamer en misschien meer weloverwogen
dan in 1959 maar veel van de geluiden, die Gorbachev thans laat horen,
lijken verdacht veel op die van Nikita Khrushchev zeven en twintig jaar
geleden. Zou de wereld, nu de gevaren onmetelijk groter zijn geworden,
‘rijp’ zijn voor werkelijke détente?
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28 september 1959 (dagboek)
Lehighton, Pennsylvania
Vandaag gaf ik hier twee lezingen voor enkele honderden leerlingen van het Carbon
County Teacher's Institute. Honorarium 200 dollars. In de ochtend was ik blijkbaar
nogal scherp geweest. Een juffrouw vroeg me: ‘You think, we do not use our heads?’
Ik antwoordde: ‘That's what it amounts to.’ Dan krijg je altijd het standaardantwoord:
‘Why don't you go back where you came from.’ Ditmaal zei de juffrouw: ‘Why
should we get foreigners to speak to us?’ Ik antwoordde: ‘Then you should not allow
Alex Olmedo to play on the U.S. Davis Cup Team either.’
Mijn vriend George Branford was een Esquire Course for Male Models begonnen.
In de uitnodiging stond: ‘How would you like to be called handsome, well-built,
debonair, suave, well-groomed, etcetera - all the attributes that make a man interesting
and attractive and nice to be near - perhaps even be a successful male model? All
this is now within your reach.’ George73. gaf een party om zijn cursus te openen.
Iedere keer, wanneer ik het New Yorkse zwarte circuit binnentrad, realiseerde ik me
hoe sophisticated en fysiek mooi negerjongens en -meisjes kunnen zijn.
Verbazingwekkend vind ik ook altijd weer, die innerlijke blijdschap en uitgelatenheid
van negers, zoals deze tot uitdrukking komen warmeer zij dansen. Mijn oog viel op
een jongen, Don Denley. Ik had hem ergens eerder gezien. Hij droeg een fel geel
shirt op zijn zwarte huid en verloor zich totaal in het dansen. Een beest in ieder
opzicht. Zéér aantrekkelijk.
Hans Beynon van ‘De Volkskrant’ zond me een briefje: ‘Ouwe kontjoh74., Even
in vliegende haast: we hebben Sudjoko uit Den Haag weggekregen.75. Hij gaat terug
naar Djakarta en wordt vervangen door Martono Kadri uit Bonn. Nogmaals dank
voor je trouwe zendingen. Ik hoop van harte dat het jullie daar goed gaat. En dat we
je hier gauw thuis in West mogen ontvangen. Mary zal dan wat lekkers koken.’ Ik
wist dus, ook van Henk Hofland, hoe Beynon ook in Volkskrant-verband, en in
samenspel met ‘zijn vrienden’ op Buitenlandse Zaken, mijn werk en mijn persoon
waar mogelijk in een kwaad daglicht had gesteld; desondanks zond hij een dergelijk
briefje. Charles Röell zei altijd: ‘Ik ben blij dat ik het den ander niet heb
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aangedaan.’

29 september 1959
Woonde de eerste United Nations Correspondents Circle Fellowship Meeting bij.
Ontmoette er Mikhail Polonik, de Sovjet press officer bij de U.N.O., met wie ik
bevriend zou worden. Ook de Hongaar Randé was aanwezig. Eén van de sprekers
was ambassadeur Matsudeira van Japan. Hij vertelde, ook tot afgrijzen van Polonik,
het volgende verhaal: ‘In 1944 werd ik naar Moskou gezonden met de instructie te
voorkomen, dat de Sovjet-Unie te elfder ure Japan de oorlog zou verklaren. Ondanks
vrij intensieve intelligence activiteiten konden we niets ongewoons ontdekken. Pas
nà Yalta hoorde onze marine-attaché een radio-commentaar over Yalta in relatie tot
Japan. Daar zat een aanwijzing in. Ik wilde onze minister waarschuwen, maar onze
toenmalige ambassadeur, “a fine old gentleman”, was van mening, dat we geen
vervelende memoranda dienden te zenden, omdat van ons werd verwacht, dat we
dergelijk slecht nieuws zouden voorkomen. Daarop probeerden we vergeefs minister
Molotov te benaderen. Inmiddels vertrokken duizenden Sovjet militairen naar het
Verre Oosten. Ze kwamen van het westelijke front en werden naar Manchurije
gezonden. We waarschuwden Tokyo, dat de oorlog ieder moment kon uitbreken. De
Japanse regering wilde de minister van Buitenlandse Zaken naar Moskou sturen.
Toen Molotov ons eindelijk ontving was het slechts om mee te delen dat we in oorlog
waren.’ En alsof dit niet genoeg was, vervolgde hij met het verhaal van een Russische
grootmoeder, moeder en zoon, die twintig jaar als vluchtelingen in de Japanse
ambassade in Moskou hadden gewoond. Nadat de Sovjet regering de diplomatieke
immuniteit van de ambassade tenslotte had opgegeven en de K.G.B. agenten de
mensen kwamen ophalen hadden zij zich alle drie opgehangen. ‘Het was de meest
afschuwwekkende ervaring uit mijn ganse diplomatieke carrière,’ aldus de
ambassadeur. Na deze exposé's was de avond grondig vergald en wat als een
vriendschapsontmoeting was bedoeld ging in een ijzige, haast vijandige stemming
uiteen.
Michael Korda zond me mijn Indonesië-manuscript, ‘Cry for Independence’, terug.
Simon & Schuster was uiteindelijk niet geïnteresseerd. Een teleurstelling. ‘It's always
difficult,’ schreef Mike, ‘to turn down a book, especially knowing the amount of
work and devotion that has gone into its writing. But it is one of the brute facts of
publishing, and there is
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nothing to be done about it.76.

30 september 1959
Dr. Ali Sastroamidjojo sprak vandaag de Algemene Vergadering van de U.N.O. toe.
Hij noemde Nederland niet bij de naam maar ging rechttoe rechtaan op de kwestie
Nieuw-Guinea (West Irian) in en verzekerde zijn gehoor, dat ‘the Government and
people of Indonesia are determined to remove this illegal remnant of colonism and
to reunit West-Irian with the rest of Indonesia’. Ambassadeur Zain vroeg me al: ‘Gaat
Luns Pak Ali beantwoorden of is het Schuurtje?’ Het was ambassadeur Schurmann,
die de vergadering toesprak om Sastroamidjojo tègen te spreken en er op te wijzen,
dat de Indonesische afgevaardigde minister Luns slecht had gelezen en slecht had
begrepen. Zielige vertoning tussen volwassenen op een moment in de geschiedenis,
dat geheel andere prioriteiten tussen Indonesië en Nederland hadden behoren te
spelen.
Ferhat Abbas, premier van de vooroorlogse regering van Algerije, heeft vier
voorwaarden gesteld om een einde te maken aan de oorlog, die nu zes jaar duurt en
bijna één miljoen slachtoffers heeft geëist. Dit betekent het Algerijnse antwoord op
het vredesaanbod van De Gaulle. Het ziet er niet naar uit dat Frankrijk er op in zal
gaan.

10 oktober 1959
Om 12:30 werd ik door dr. Eli Goldstein ontvangen in het Yorkville Lions Club
gebouw op 150 East 94 Street in Manhattan. Ik zou deze ‘Liederkrantz Club’ tijdens
de lunch toespreken. Het gehoor bestond voornamelijk uit zakenlieden, doktoren,
enkele chirurgen en zelfs een begrafenis-ondernemer.
Later werd ik door de persattaché Sjef van den Bogaert in de U.N.O. aangeschoten.
We spraken bijna anderhalf uur. Hij meldde, dat de leden van de Nederlandse delegatie
naar de Algemene Vergadering hem bij herhaling hadden gezegd: ‘We zijn blij, dat
wij niet met Oltmans hebben te maken...’ Hij vond mij een demagoog en een
kruisvaarder. Ik antwoordde glashard: ‘Ik heb ook een uitstekende leermeester in
Bungkarno gehad.’ Het scheelde weinig of we hadden de allergrootste keet gekregen,
Hare Majesteits persambtenaar en ik. Ik noemde de meeste Nederlandse journalisten
grammofoonplaten. ‘Ze geven klakkeloos door wat ze wordt voorgeschoteld,

76.

Brief d.d. 28 sept. 1959.

Willem Oltmans, Memoires 1959-1961

64
zinnig of onzinnig, wáár of onwaar.’ Hij werd erg boos en deed een poging mijn
woorden te verdraaien, maar ik hield de zaak in de hand. Hij dreigde mijn
beschuldiging aan de groep van Nederlandse journalisten in New York te zullen
overbrengen, maar draaide later bij. Hij wond zich zelfs op over passages uit de rede
van Pak Ali. Ik antwoordde, dat ik zijn minister, mijnheer Luns, in diens rede een
‘arrogant bastard’ vond. Over de weigering van Luns mij bij achtergrondgesprekken
met Nederlandse journalisten te betrekken zei Van den Bogaert: ‘Onder de
omstandigheden, dat u over een privé-lijn naar president Sukarno beschikt, kan
minister Luns u toch niet bij vertrouwelijke gesprekken betrekken?’ ‘Of juist wèl,’
antwoordde ik. ‘Eisenhower nodigt beslist geen journalist uit met een privé-lijn naar
Khrushchev,’ ging hij verder. ‘Eisenhower misschien niet,’ zei ik, ‘want die is van
huis uit militair, maar staatslieden doen dit maar al te dikwijls. Trouwens,’ voegde
ik er vrolijk aan toe, ‘ik informeer president Sukarno altijd over zaken, die ik meen
dat hij zou moeten weten...’

2 oktober 1959
Walter Robertson, staatssecretaris voor Far Eastern Affairs en de Filippijnse
ambasseur in Londen, Leon Guerrero, hebben tijdens een lunch, aangeboden door
de Amerikaanse delegatie vliegende keet gekregen. Michael James deed er uitvoerig
verslag van in de ‘New York Times’. De affaire is het gesprek van de dag in de
U.N.O. Volgens Robertson luisterde de regering in Manilla teveel naar de ambassadeur
in Washington, brigadegeneraal Carlos P. Romulo. Dàt was het startsein geworden
voor een ordinaire kijfpartij, waarbij volgens ingewijden Guerrero dreigde zijn jasje
uit te trekken om met de staatssecretaris op de vuist te gaan. Ik zat hierover met dr.
Zain te praten, toen hij Pak Ali en Ibu Sastroamidjojo aan zag komen in de
diplomatenlounge. ‘Bu Ali is een goede propagandiste voor u,’ zei Zain. Hij zou met
het echtpaar Sastroamidjojo en Jean Mintz van de ‘Asia Society’ gaan lunchen. ‘Ik
breng ze allemaal weer bij elkaar,’ aldus ambassadeur Zain. Hij was trouwens van
mening, dat de meeste Indonesische diplomaten het werk van ‘lobbyen’ niet begrepen.
Zain had als jonge Indonesische diplomaat in de Nederlandse diplomatieke dienst
meegelopen, onder anderen onder de heer Van Roijen. Tegen mevrouw Sastroamidjojo
maakte ik de opmerking, dat haar man dikwijls ‘moody’ was en dat je nooit wist,
wanneer je hem benaderde, hoe hij zou reageren. ‘Mijnheer Oltmans, weet u,’
antwoordde zij, ‘dat in Djakarta zelfs Mas Ruslan Abdulgani
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dikwijls mij eerst benaderde om te zien in welk humeur Pak Ali was. Ik ging dan
even poolshoogte nemen en gaf hem vervolgens mijn advies.’
Bernard Person had Frieda ook reeds gebeld. Hij wilde me dringend spreken. Ik
ging dus naar zijn kantoor in de persafdeling van het gebouw van de Verenigde
Naties. Hij vertelde, nà de zaak uitvoerig met zijn vrouw, To, te hebben besproken,
dat ik, zolang minister Luns alles in het werk stelde om hem zijn radio-bezigheden
terug te bezorgen, ‘nooit meer tegen iemand zijn naam zou mogen uitspreken’. Ik
moet verbouwereerd hebben gekeken, want hij vervolgd: ‘Wim, je begrijpt het niet.
Luns wordt razend, “il volt rouge”, wanneer hij zelfs maar jouw naam hoort. Vergeet
niet, mijn levensbestaan hangt af van wat Luns nu voor me doet.’ Ik was niet alléén
perplex over dit onverwachte verhaal. Ik vroeg me af wat er werkelijk had gespeeld
en had ‘kassian’ met Person.
Op weg naar huis liep een neger vlak langs me op het trottoir en zei duidelijk
verstaanbaar: ‘You are beautiful.’ Ik herinnerde me bovendien, dat Person had gezegd
van Luns te hebben gehoord: ‘Pater Beaufort huilt bijna wanneer hij hoort hoe u,
mijnheer Person, bent behandeld.’ Amusant. Dezelfde Luns, die alles in het werk
stelde mij uit Nederland weggepest te krijgen, waardoor ik in feite mijn beroep als
journalist in Nederland - en zelfs daarbuiten - niet meer kon uitoefenen, was nu door
mijn gewaardeerde collega Person ingeschakeld om zijn bestaan te redden. Wat kan
Luns hebben gezegd om die arme Person zo bang te maken, dat hij tot bovenstaand
gesprek met mij gedwongen kon worden?

3 oktober 1959
Vandaag is mevrouw Schimmelpenninck jarig.77. Ik bewaar een lieve herinnering
aan haar.
Schreef president Sukarno. Hij heeft intussen procureur-generaal Gatot
Tarumamihardja van diens functie ontheven en terug op het ministerie van justitie
geplaatst. Ook een aantal legerofficieren werden overgeplaatst. De typische
Indonesische ‘musjawarah-mufakat’78. oplossing voor een intern conflict.
Prinses Beatrix had zich overigens in een vraaggesprek met Amerikaanse
journalisten laten ontvallen dat zij pleziervaarten als met het schip ‘Agamennon’ op
de Middellandse Zee prettig
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vond omdat zij zich dan tussen ‘my own people’ bevond. Dit betekende, de ‘blue
bloods’ van de Europese vorstenhuizen. Bij thuiskomst op Schiphol verklaarde zij
tegenover de pers, dat er met die uitlating een verkeerde indruk was gewekt, ‘deels
door een misverstand bij de intonatie, deels door een verkeerde vertaling. Zij had
zeker niet het begrip ‘standing’ bedoeld. Ik hoopte, dat dit waar was.
Intussen was Nikita Khrushchev, nà een korte tussenstop in Moskou in
een TU-144 doorgevlogen naar Peking om de 10de viering van de
machtsovername door Mao Tse-tung bij te wonen. ‘Time’ schreef: ‘Playing
to the hilt his role as top banana on the world diplomatic circuit, Nikita
Khrushchev took his road show to Asia.’79. De reis van dertien dagen naar
de V.S. had weliswaar geen enkele oorzaak tot mogelijke internationale
conflicten weggenomen, maar desondanks heerste er euforie in de wereld
over de toegenomen vredeskansen. Premier Harold Macmillan jubelde,
dat iedereen het er over eens was, dat er een topconferentie diende te
komen. Nu diende men nog slechts de datum en plaats te bepalen. Vanaf
het Gate of Heavenly Peace in Peking namen Khrushchev (65) en Mao
(65) een parade van 100 donkergroene tanks en 144 eenheden
gemotoriseerde artillerie af, terwijl 100.000 militairen en 700.000 arbeiders,
boeren en buitenlui voorbij marcheerden. In de lucht vlogen 155 in China
vervaardigde straal-bommenwerpers voorbij.
Radio Moskou maakte onderhand bekend, dat Lunik III was opgelaten om
foto's te maken van de andere zijde van de maan. De Amerikaanse
ambassadeur in Cuba, Philip Bonsal, dreigde naar Washington terug te
keren. Minister van Buitenlandse Zaken Raul Roa arrangeerde daarop in
zijn huis een maaltijd voor Castro en Bonsal, die tot diep in de nacht
duurde. Intussen heeft de Amerikaanse regering het staatsburgerschap van
majoor William Morgan, die achter Castro staat, vervallen verklaard.
Koning Norodom Suramarit en koningin Kossamak van Cambodja
ontvingen een cadeau van de Amerikaanse firma, die de snelweg van 180
kilometer tussen Pnom Penh en Sihanoukville had aangelegd. Prins
Norodom Vakrivan hielp bij het open maken van het geschenk. Omdat
bleek dat dit iedere keer weer in een kleinere doos was verpakt, verlieten
de koning en koningin het vertrek om zich naar een ontvangst te begeven.
Daar aangekomen trilde het paleis op haar grondvesten. Het geschenk
bevatte een bom. Prins Norodom Vakrivan was dood, evenals één lakei
en enkele bedienden
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raakten gewond.

4 oktober 1959
Heb ‘Yesterday’ van Maria Dermout gelezen in de Engelse vertaling van Hans
Koningsberger.80. Ik was geroerd door de passage, waarin oom Freds ‘bung’81. genaamd
Buyung, zich uit over de dood van zijn voormalige ‘tuan’. Die beschrijving was
perfect en prachtig. Maria Dermout weet werkelijk dat unieke Javaanse gevoel van
‘senang-heid’ te schilderen. Ik heb nà het lezen van dit boek meteen een brief aan
Martin geschreven. Dàt kardinale element van warme intermenselijke relaties uit
Java herinner ik me met weemoed. Bhaskoro liet laatst aan de vooravond van het
huwelijk van zijn vriend druiven rondgaan. Ik wilde er ook eentje nemen. Hij zei:
‘Nee Wim, vanavond mogen alléén “budjangs”82. grapes eten, jij bent met Frieda
getrouwd.’
Ik schreef een serie van drie artikelen over Louis Fischers boek ‘The Story of
Indonesia’. Bernald Kalb wijdde er een ellenlange reportage aan in het Sunday
Magazine van de ‘Times’. Maar Smedts gooide mijn werk opnieuw in de prullemand.
Ik had er, mede op het dringende advies van Emile van Konijnenburg nog wel ‘van
een medewerker’ boven gezet om niemand in het lieve vaderland met de naam
Oltmans te irriteren (of provoceren).

5 oktober 1959
York, Pennsylvania
Vandaag was ik uitgenodigd voor een receptie van Adam Rapacki, de Poolse
minister van Buitenlandse Zaken, maar ik moest een lezing geven in York. Ik vloog
met een Silver Falcon Convair van Eastern Airlines naar Baltimore en nam de trein
naar York. Genoot van het landschap. Op het moment, dat de trein een rivierbedding
naderde gooiden jongens met stenen. Eén ging recht door een ruit achter me en de
coupés waren bezaaid met glas.
Ik sprak voor 200 dames van de Young Woman's Club over ‘The world scene
through a reporter's eye’. Honorarium 125 dollars. Een dame zei me nà afloop: ‘We
hebben zelden zoveel leden bijeen, maar nadat uw foto in de krant verscheen...’
Mijn vriendin in Djakarta, Penny Hedinah, had op mijn ver-
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zoek met haar broer, luitenant Machram Tjokrodimurti83., een bezoek gebracht aan
mijn voormalige chauffeur van de auto van de Faktorij, Pak Hoessein. ‘We told him,
you sent us, and we were received with open arms,’ schreef zij. ‘He wonders when
you come back to Indonesia again. When he heard that you were to return to
Indonesia, he reserved a room for you in his house in case you could not find a room
in a hotel. Also luitenant Wahono had prepared a room for you.’ Ook gaf zij mij de
laatste berichten over mijn vriend luitenant Sumarto, die nooit een brief beantwoordt.
Ik was haar dankbaar.

6 oktober 1959
Ambassadeur Zain had Fischers boek nu uit en gaf het me terug. ‘Het is een
verzameling meningen van anderen, aldus dr. Zain, 'te journalistiek en te weinig
eigen observaties en gedachten. De mensen die over ons schrijven gaan altijd weer
voorbij aan de innerlijke strijd, die wij momenteel in Indonesië met ons zelf voeren,
namelijk van een oude koloniale administratie overgaande in een gecentraliseerde
administratie, waarbij dus voortaan vanuit één punt de aanwijzingen zullen worden
gegeven. Men denkt altijd in het westen, dat wij alles maar moeten opbouwen in vijf
of tien jaar. Iets dergelijks werkt alléén van vader op zoon. U moet mijn beide
redevoeringen lezen, die ik in Bremen heb gehouden en die de koers van het aan de
gang zijnde proces aangeven.’
Kamil, de Indonesisisch tegenspeler van Sjef van den Bogaert, beklaagde zich
erover, dat noch de Nederlandse pers, noch de ‘New York Times’ melding hadden
gemaakt van de komst van Sovjet onderzeeërs bij de Indonesische marine. Mij was
dit via Dewanto enkele weken geleden bekend geworden. Ik had P.M. Smedts en
Bernard Person op de hoogte gebracht. Geen van beiden gebruikten het lek.
Indonesische duikboten zouden voor de Nederlandse marine rond Irian-Barar immers
een gevaar kunnen vormen?
Ik beluisterde op de perstribune de rede van Krishna Menon, de Indiase minister
van Buitenlandse Zaken, voor mij altijd een fascinerende persoonlijkheid. Madame
Pandit, de zuster van premier Nehru, was ook aanwezig. Menon kon provocerende
uitspraken doen, zoals vandaag, dat 200.000 bewoners van IJsland hetzelfde stemrecht
genoten in de Verenigde Naties als 400 miljoen bewoners van India.84. Hij sprak nooit
een
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geprepareerde tekst uit, maar besteeg het rostrum met een pak papieren en
notitieblaadjes, waarin hij voortdurende rommelde, zoals toen hij Laos behandelde.
Het gemiddelde inkomen per jaar voor een Indiër is in 1959 nog slechts 57 U.S.
dollars. Onvoorstelbaar, maar waar. Hij behandelde de kwesties Nieuw-Guinea en
Algerije in één adem, wat bewees dat de politiek van Luns en de zijnen steeds verder
naar een failliet afdreef. Menon zei letterlijk:
‘This brings me to the other part of the colonial empire, which presents another
picture - Algeria and West Irian. The Indonesian delegation in its wisdom did not
take a decision to place West Irian on the agenda of this session of the General
Assembly. The Government of India considers West Irian as unfinished business,
that is, that part of Indonesia which, as in the case of Portuguese Goa, is still remaining
under alien rule. I do not desire to go into the technical and legal questions which
have been discussed so many times. Time after time the General Assembly has
appealed to the Dutch and Indonesian Governments to negotiate so that West Irian
may be united with the rest of Indonesia and so that liberation of the former Dutch
colony will be complete.
I would like to say, on behalf of a Government that has very friendly relations
with the Dutch Government, that any policy of this kind would make the Netherlands
Government much more appreciated in the Asian continent, establish to it relations
between Europe and Asia, and be a blow to the doctrines of racialism and imperialism
which are likely to endanger world peace. A progressive though small country like
Holland, with a great technical and industrial capacity which must survive very
largely by the clientele from the large populations of the world, in its own interest
and, in addition, as a response to the appeal we make, will, we hope, find it possible,
without any pressures from anywhere else and perhaps of its own volition, to enter
into negotiations with the Indonesian Government so that this little problem may be
solved forever.’85.
Later beluisterde ik de permanente afgevaardigde van het koninkrijk Saudi-Arabia,
de Palestijn Ahmad Shukairy, die inging op het gisteren door Israël gedane voorstel
om onmiddellijk onderhandelingen te beginnen om alle problemen met de Arabische
wereld tot een oplossing te brengen. Shukairy stelde mijns inziens terecht, dat alvorens
in pourparlers terecht te
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komen Israël eerst maar eens blijk moest geven van goede wil, door de in de U.N.O.
aanvaarde resoluties der afgelopen jaren op te volgen. Als voorbeelden noemde hij
de terugkeer van Palestijnse vluchtelingen naar hun geboortegrond in Palestina en
de internationalisering van Jeruzalem. Ik besloot een contact op te bouwen met
Shukairy.
In de avond ging ik naar de receptie van Vassili Kuznetsov, eerste vice-minister
van Buitenlandse Zaken van de U.S.S.R. en leider van de Sovjet delegatie naar de
14de Algemene Vergadering van de U.N.O. Ik sprak met minister Krishna Menon
en complimenteerde hem met de passage aangaande Nieuw-Guinea. Hij vroeg me
echter: ‘If you write about it, then please do not make it in a way unfriendly to
Holland.’ ‘Of course not, I interprete your remarks as friendly and necessary advise.’
Ik vertelde hem vervolgens iets over de groep-Rijkens, de industriëlen, die het
hartgrondig oneens waren met de regeringspolitiek.86.

7 oktober 1959
Bernard Person zegt me het gerucht over de Indonesische onderzeeërs met de
Nederlandse autoriteiten te hebben besproken, die het krachtig hadden ontkend. Hij
deed er dus niets aan. Alsof men door er over te zwijgen de werkelijkheid zou kunnen
vervalsen. Maar arme Person was tenslotte bezig zijn brood op de plank via Luns te
verzekeren...
Ik probeerde Zairin Zain mee te krijgen naar een ontmoeting met Louis Fischer,
maar hij wilde niet.
Over democratie gesproken; een politiek systeem van westerse import waar ook
Sukarno sedert 1945 mee worstelde.87. In de grootste stad van Brazilië heeft men uit
protest tegen de stijgende levenskosten en voedseltekorten een rhinoceros als
kandidaat voor de Onafhankelijke partij gekozen. Tad Szulc rapporteerde in de ‘New
York Times’88. dat het beest, Cacareco, 50.000 en misschien zelfs als alle stemmen
waren geteld 100.000 zogenaamde ‘write-in-votes’ had gekregen. Cacareco kreeg
eveneens tienduizenden stemmen in de steden Santos en Campinas.
Tot welke waanzin en excessen het westerse politieke systeem kàn leiden is
duidelijk in de Belgische Congo. Sedert de bloedige onlusten van januari van dit jaar
en de roep om onafhan-
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kelijkheid zijn in Leopoldville niet minder dan 60 politieke partijen als paddestoelen
uit de grond gerezen.89.

8 oktober 1959
Mijn vriend, Diarto,90. meldde uit Djakarta, dat het de hoogste tijd werd dat ik naar
Indonesië terugkeerde om poolshoogte te nemen van de ontwikkelingen. ‘Eens heb
je gezegd, dat je in Chaerul Saleh een opkomende man zag. Of je gelijk hebt! Nu is
hij een belangrijke minister. Je hebt toch een goede kijk.’91.. Om 13:30 woonde ik
een gesprek bij met Gyalo Thondup, de broer van de Dalai Lama. Geen der
Nederlandse journalisten was aanwezig. De boodschap was, dat sedert China in 1950
Tibet had overgenomen men nu een beroep deed op alle lidstaten van de U.N.O. de
vrijheid van het Buddhisme te helpen garanderen. Er bevonden zich reeds 25.000
Tibetanen in India. ‘We feel no hatred towards the communist Chinese, but we want
to live our own free way and in peace.’ Ik vroeg hem hoe de verstandhouding was
met de Pancha Lama. Deze waren hartelijk, ‘but he is completely controlled by the
communists’. Ontmoette Ruth Hagy Brod, een producer voor ABC radio en televisie.
Zij deelde mee een goede vriend van Joseph Luns te zijn. ‘How come?’ vroeg ik,
‘he is an idiot.’ Ik legde haar vervolgens het Papoea gedonder uit. ‘I couldn't agree
more with you,’ antwoordde zij tenslotte. Ze had van Luns een anekdote gehoord.
Toen prinses Beatrix met de shah van Iran had gedanst, maakte zij tegen minister
Luns de opmerking: ‘Because I dance the cha-cha with the shah-shah, don't get any
ideas!’
In de U.N.O. zat ik op de perstribune te luisteren naar de Zuidafrikaanse
afgevaardigde, de minister van Buitenlandse Zaken, de heer E.H. Louw, die de
afgevaardigde van Equador van repliek diende over de zaak Hans Beukes. Deze
Zuidafrikaanse jongeman wilde in Oslo gaan studeren, maar ondervond, dat Pretoria
zijn paspoort had ingetrokken. Ambassadeur Louw zei, dat het reisdocument ‘om
geheel andere redenen’ was ingetrokken. Niet ver van me af zat een jongeman, die
zich zéér over de woorden van de Zuidafrikaanse minister opwond. Ik vroeg hem:
‘Waarom?’ op een briefje, dat ik doorgaf. Hij schreef in antwoord: ‘I am Hans
Beukes.’ Hij vervolgde: ‘The poor chap (Louw) is lying mad and rearranging
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chronological events in order to prove his allegations. Actually, he is paying me a
hell of a compliment by being so concerned by my appearance here.’ Ik dacht: ‘Small
world.’
Om 18:00 ging ik naar de receptie van dr. Endre Sik, de Hongaarse minister van
Buitenlandse Zaken. Ik had eerst een gesprek met Ahmad Shukairy, de permanente
vertegenwoordiger van Saudi-Arabia. Ik zei genoten te hebben van zijn redevoering
in de Algemene Vergadering. ‘Ifyou need an assistent, I am at your disposal,’ zei ik.
‘Thank you, it has been taken care off. But your sympathy is more important to me.’92.

9 oktober 1959
De Indonesische ambassadeur in London, mr. Sunarjo, zette zijn gedachten op een
rij. ‘De psychologie van de Nederlanders jegens Indonesië is fataal. In de jaren van
het kolonialisme was het beroerdste aspect de morele onderdrukking, zoals het gebruik
van het woord ‘inlander’. Ik vertelde, dat de grootmoeder van mijn vrouw, dat woord
nog steeds gebruikte om één van mijn beste vrienden, Martin Portier, aan te duiden.93.
Hij vervolgde: ‘De Nederlanders kunnen ons economisch vertrappen, maar we
behouden onze eer. Desnoods zijn we maar arm. Nederland zou bij zichzelf te rade
moeten gaan en zich moeten afvragen: hebben we Indonesië nog nodig? Hebben we
de handel nog nodig? Nederlanders zouden hun sentimenten opzij moeten zetten.
Heeft men ons in Nederland werkelijk afgeschreven: okay, dan “sudah”. Maar wat
ons betreft is de deur nog altijd wijd open. De Nederlanders moeten eens proberen
niet aan te komen met het beroemde Hollandse zinnetje van “ja, maar...” Het wordt
weinig in Nederland beseft, maar het was Willem Drees, die is begonnen met
Indonesië af te schrijven.’ Ik antwoordde: ‘Die man begon zijn carrière als stenograaf
en wist nauwelijks waar Indonesië lag. Hij is steeds een exponent van
oer-Hollandsheid geweest en sloeg daarom in bij Jan Rap en zijn maat. Hij hielp de
armen aan centen, maar was natuurlijk nooit een staatsman. Drees was het type van
de brave vaderlander, die om 09:00 op de fiets stapte om naar kantoor te gaan, tas
onder de snelbinder, boterhammen mee, in een krant gepakt. Populair als de mieter
maar een ramp voor Nederland-Indonesië. Hij liet het buitenlandse beleid aan Luns
over bij gebrek aan eigen kennis. De enige keer dat ik met hem
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te maken had bewees hij mij zijn onkunde.94.
‘Het is waar,’ aldus de Indonesische ambassadeur in London, ‘dat de Britse
diplomatie niet zeurt. Het Verenigd Koninkrijk heeft in feite permanent twee ministers
van Buitenlandse Zaken - en ik bedoel niet zoals bij jullie een tijdje Luns en Beijen
- maar men besteed bijzondere aandacht aan de Commonwealth. Dit is niet hypocriet
bedoeld, maar werkelijke politieke wijsheid. Kijk maar eens hoe Engeland zich
opstelt jegens Kuweit of de sultan van Oman. Welke Indonesiër is ooit door Nederland
in de adelstand verheven, zoals in het Verenigd Koninkrijk? Denkt u eens aan sir
Claude Corea? Kwame Nkrumah is in London koninklijk ontvangen. Hij is lid
geworden van de Privy Council van koningin Elisabeth II. Toch gooit hij Britse
journalisten, die hem niet aan staan, uit Ghana.’ ‘Nederlanders zijn in de koloniën
onwaardige verliezers geweest,’ zei ik, ‘en ik geneer me er voor.’
Lunchte met A. Czarkowski van de Poolse delegatie. Polen had een militaire missie
in Bonn, maar geen diplomatieke betrekkingen met de Bondsrepubliek. Czarkowski
zat altijd om ‘informatie’ verlegen. Hij stelde voor, dat ik een artikel zou schrijven
over N.A.V.O.-aangelegenheden, en daar zou hij me dan voor betalen. Ik vroeg me
af, of hij een verkapte manier van spionage op het oog had.
In de middag had ik een gesprek met een lid van de Westduitse
waarnemersdelegatie bij de U.N.O., dr. Gerwin. Hij vertelde, dat van iedere vier
bewoners in de Bondsrepubliek (52 miljoen) één bewoner uit Oost-Duitsland kwam
of van elders was gevlucht. Zeker 9 tot 10 miljoen mensen in West-Duitsland waren
afkomstig uit de gebieden, die Polen nà de oorlog had overgenomen. In Bonn was
het voornaamste politieke probleem: hereniging.

10 oktober 1959
New York, ‘Gotham Hotel’
Ontmoeting van enkele uren met de schrijver Louis Fischer.95. Hij werkt op
Princetown University aan een nieuw boek over de Sovjet buitenlandse politiek, dat
hem enige jaren werk zal kosten. ‘De Sovjet-Unie is een puur nationalistische staat,’
aldus Fischer, ‘maar op een goede dag zal er een Kemal Atatürk opstaan - of voor
mijn part een Clement Attlee - waarbij
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eindelijk het accent zal komen te vallen op een stijging van consumptiegoederen.
Het westen zou beter een regeling voor de machtsstrijd in de wereld met een puur
nationalistisch Sovjet regime kunnen sluiten, dan wanneer er eenmaal een soort
wereldregering zou zijn. Ik ben ook van mening, dat het voor het Kremlin nuttiger
zou zijn geweest in Peking Chiang Kaishek op de been te houden en China te blijven
ondermijnen. In ieder geval vind ik het ongelooflijk arrogant om te zeggen: ‘We
hebben China aan Mao verloren, zoals ze in Washington doen, want de Chinezen
zelf hebben China aan Mao verloren! Ook Moskou zal zich op den duur van Mao
afkeren. Het zou overigens buitengwoon wenselijk zijn, indien de V.S. eindelijk een
streep zouden zetten onder het hysterische anti-communisme. Politieke ideologieën
kunnen in ieder geval gemakkelijker bijgestemd en aangepast worden dan religieuze
overtuigingen. We zullen ons in Amerika aanzienlijk soberder moeten opstellen ten
aanzien van problemen betreffende het internationale communisme. Hoe zouden wij
bijvoorbeeld een land als India werkelijk behulpzaam kunnen zijn zonder behoorlijk
over internationale politieke vraagstukken te hebben dóórgedacht. We zouden
wereldvraagstukken veel intelligenter tegemoet moeten treden. We zouden de
werkelijke buitenlandse politiek van de U.S.S.R. moeten proberen te doorgronden,
los van propaganda en loze slogans.’
Ik bracht het gesprek op Indonesië. ‘Als ik ergens van overtuigd ben geraakt tijdens
mijn langdurig verblijf in dat land dan is het dat buitenstaanders hun problemen nooit
zullen kunnen oplossen. Dat zullen de Indonesiërs zelf moeten doen. Al zouden we
10 miljard dollars in de republiek pompen, het zou fundamenteel niet werkelijk
helpen. Wanneer we hen nu dat geld zouden geven, zou het bovendien verloren gaan.
Indonesië is een dermate rijk, gezegend en vruchtbaar gebied. De vulkanen hebben
de aarde eeuwenlang bevrucht.’ ‘Als in Guatemala,’ zei Donald Grant. We brachten
naar voren, dat Bungkarno had gezegd, dat Indonesië rijk genoeg was om 250 miljoen
mensen te voeden, terwijl intussen voor 100 miljoen dollars rijst diende te worden
ingevoerd. ‘India heeft ook haar landbouwproblemen nog niet opgelost,’ aldus
Fischer.96. Hij vervolgde: ‘Maar ze hebben daar nu een nieuwe religie: staal en
industriële produktie. Het is het broertje van nationalisme. Ze verwaarlozen in New
Delhi de Indiase boer nog teveel. Paki-
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stan had een dergelijk probleem. Ze hadden eerst een dictator nodig, die het
grootgrondbezit naar de knoppen hielp. Want zolang je “landlords” hebt, worden
verkiezingen gemanipuleerd. Voor ons in het westen heeft dictatuur een bepaalde
bijklank, die in Pakistan of Indonesië niet opgaat. In Pakistan en Indonesië bestaan
een sterke hand van boven af en bepaalde persoonlijke en politieke vrijheden naast
elkaar. Deze landen hebben immers een sterke executieve macht nodig? Ik ben er
van overtuigd, dat bijvoorbeeld Sukarno deze vrijheden nooit zal vernietigen in
Indonesië. Zijn probleem is, hoe een krachtige autoriteit aan de top van de federale
regering te krijgen. Op die manier los je zelfs het probleem van de Darul Islam97. op.
En indien West Java er op zou staan het gebied door de Darul Islam te laten
overheersen, laat dit dan zo zijn. Ik vond trouwens de beschuldigingen jegens minister
Ruslan Abdulgani indertijd absurd. Die man is één van de werkelijke staatslieden in
dát land. Hij leest ook bijzonder veel. Ik ben er altijd van overtuigd geweest, dat
indien de regering in Djakarta over meer centrale macht zou hebben beschikt, de
opstand van de buitengewesten in 1958 niet zou hebben plaats gehad,’ aldus Fischer.
Bernard Kalb meldde uit Jakarta98., als om te illustreren wat Louis Fischer beweerde,
dat dr. Mohammed Hatta nà lange tijd te hebben gezwegen Sukarno en de regering
ernstig en publiekelijk had bekritiseerd vanwege de aangekondigde devaluatie met
90 procent van 500 en 1000 rupia biljetten, terwijl ook alle banktegoeden boven de
25.000 rupiahs door de overheid werden bevroren. Men had de consequenties van
deze monetaire maatregelen niet voldoende doordacht, aldus Hatta, en de regering
was ‘groping in the dark, where to go from here.’
Vandaag kreeg ik trouwens de schok van mijn leven, toen mijn vriend Pudjas
Santoso van het Indonesische consulaat-generaal me toevertrouwde, dat ik op de lijst
van persona non grata van Indonesië was geplaatst. Pak Ali had Pudjas zelfs een
schrobbering gegeven, dat ik aanwezig was geweest bij de voetbalwedstrijd tussen
teams van Indonesië uit New York en Washington D.C. Ik ben enerzijds grenzeloos
verbaasd en anderzijds woedend. Ik schreef president Sukarno onmiddellijk een
expressebrief.
‘Excellentie,
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(Na geprotesteerd te hebben) Ik ben mij wel bewust, dat ik mij niet alléén in Holland,
maar ook in Indonesische kringen vele vijanden op de hals heb gehaald. Ik kan heus
wel tegen een stootje. Maar wat heb ik misdreven - may I ask? - dat ik thans
“ongewenst” in Indonesië zou zijn?... Ik vraag geen dank. Ik vraag slechts erkenning
en waardering, dat ik trouw ben gebleven aan mijn overtuiging de belangen van
Nederland het beste te dienen door openlijk de feiten onder ogen te zien en in de
kwestie Irian-Barar achter u en achter Indonesië te staan?... Ik heb mij de
vernederingen van mijn eigen land op de hals gehaald en ben voor landverrader
uitgemaakt in de Nederlandse pers, omdat ik het oneerlijk vond zoals men tegenover
u stond. Maar is het dan mogelijk, dat uiteindelijk ook mijn Indonesische vrienden
zich tegen mij zullen keren?... Zonder reden in de rug te worden aangevallen is niet
fair. Misschien kan mij alsnog een Indonesisch visum worden verstrekt ten bewijze
dat alles okay is...’ Vervolgens drong ik er in de krachtigste bewoordingen op aan
dat Sukarno persoonlijk een stap zou doen om mijn positie te verduidelijken. Schreef
ook aan Emile van Konijnenburg en P.M. Smedts over deze zaak.

12 oktober 1959
Dr. Zairin Zain had van het incident gehoord en verzekerde me, dat dr. Sastroamidjojo
mij per special-delivery alsnog had uitgenodigd voor de officiële receptie van de
Indonesische delegatie naar de Algemene Vergadering van de U.N.O. Ik zei, dat dit
niet waar was. Zain: ‘Alles is nu anders. Nu ben ik hier. Pak Ali liegt niet, wanneer
hij zegt jou een uitnodiging te hebben gezonden.’
Bij thuiskomst was er geen uitnodiging. Ik besloot nà alles wat er was gebeurd er
ostentatief niet naar toe te gaan. In plaats daarvan ben ik met Frieda gaan dineren bij
de Persons. Person ken ik nu twee jaar, maar hij wordt een zeurpiet. Soms begint hij
te praten à la Sjef van den Bogaert. Hij vindt dat ik spoken zie, wanneer ik me van
alle kanten bedreigd voel.

13 oktober 1959
Mijn grootvader, ir. Willem Oltmans, zou vandaag 88 jaar zijn geworden.99. Zijn
weduwe zit opgesloten in een psychiatrische kliniek, de Willem Arntz Hoeve.
Vreselijk; ik kan niets voor haar doen.
Om 14:00 gaf ik een lezing voor een paar duizend scholieren
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van de Windham Public School in Willimantic, Connecticut. Honorarium 100 dollars.
Mike Soul, een verslaggever van de ‘Daily Chronicle’, nam me mee om zijn
hoofdredacteur te ontmoeten.100.
Stapte uit in New Haven, Connecticut, waar ik van 1948-1950 studeerde, en waar
ik acht jaar geleden mijn cello uit geldgebrek achter liet bij de heer Wrozina,
vioolbouwer. Het instrument stond braaf te wachten om te worden opgehaald. Ik
schreef mijn ouders in Zuid-Afrika, dat ik de cello terug had. Vooral mijn moeder
hechtte hier waarde aan.

14 oktober 1959
Een journalist van de ‘Cleveland Press’, John Robbins, heeft een boek geschreven,
dat ‘Too Many Asians’ heet.101. Een schokkende titel, goed voor de verkoop, maar
genant ruw, eigenlijk kenmerkend voor de Amerikaanse mentaliteit. Ik liet het boek
aan ambassadeur Ahmad Shukairy van Saudi-Arabia zien in de U.N.O. lounge. Hij
begreep onmiddellijk waar ik op doelde. ‘Please do write a report to me on this book,
and I will bring the matter up in the Political Committee debate,’ zei hij.
Lunchte met Mikhail Polonik van de Sovjet delegatie in restaurant ‘Centaur’. Hij
wil me behulpzaam zijn met het regelen van een reis naar de U.S.S.R. Ook zou ik
artikelen kunnen schrijven voor sommige Sovjet tijdschriften.
John van Haagen102. telefoneerde vanuit Virginia, dat hij met een onderzeëer in de
haven van Norfolk lag. Ik ga er natuurlijk naar toe.
Mevrouw Franklin Delano Roosevelt schreef vriendelijk, dat zij zou proberen mijn
lezing op 4 november voor de Federation of Jewish Women's Organisations bij te
wonen. ‘What is the hour of your talk?’103.
P.M. Smedts zendt me een oer-Hollandse brief. De kwestie Oltmans lag zéér
moeilijk. Hij had mij in de nieuwe aanstellingsbrief ‘contributor’ (dus leverancier
van bijdragen) genoemd. Dit was voor de U.N.O. onvoldoende. Er moest
‘correspondent’ staan. Smedts schreef, dat hij ‘contributor’ niet in ‘correspondent’
kon veranderen. ‘Veel meer kan ik op het ogenblik niet doen. Wèl wil ik u iets
beloven. Als er één jaar
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lang geen klachten komen, wat het tere punt betreft (namelijk dat ik als correspondent
van “Vrij Nederland” een mening in het buitenland zou verkondigen tegengesteld
aan die van Luns of de regering), zal ik ernstig overwegen u de titel correspondent
te geven.’

15 oktober 1959
Kende reeds enige tijd Henri Sokolove, lid van de Amerikaase delegatie en werkzaam
voor het Far Eastern Bureau van het State Department. Hij stak gunstig af bij de
andere Amerikaanse diplomaten. Ik lunchte vandaag met hem, met B.A. Masfar van
de Indonesische delegatie en Robert Kinney, labor attaché op de Amerikaanse
ambassade in Djakarta.

17 oktober 1959
Norfolk, Virginia
De Greyhound bus deed er ongeveer zes uur over van New York. Alles wees op
de heersende scheiding van negers en blanken. Ik las in de ‘Times’, dat een Afrikaanse
leider had gezegd, dat de wit-mens in Afrika zijn hond beter behandelde dan de
zwarten. We waren een uur te laat, maar John was in zijn uniform in het busstation.
Wat eigenlijk de bloody limit is, dat negers in militair uniform net zo worden
gediscrimineerd als de overige zwarten. Dus wèl goed genoeg om in Korea te
sneuvelen, maar aparte toiletten, aparte plaatsen in bussen en treinen, restaurants en
hotels. Dit was tenslotte al 1959!
We namen een kamer in het ‘Thomas Nelson Hotel’, gingen ergens eten en praatten
tot 03:00 in de nacht. Om 06:15 ging hij naar zijn oorlogsschip terug. Het is heerlijk
om hem weer te zien. Hij is nog altijd even alert en vlug van verstand als vroeger.
Ik was verbaasd over sommige toestanden bij de Koninklijke Marine. Offcieren en
onderofficieren kunnen baden tussen 16:00 en 24:00. De rest van het schip moet dan
maar zien wanneer zij een douche kan nemen. Officieren krijgen drie maal per week
een ‘extraatje’: een loempia, een slaatje of een bami-hap. ‘Voor ons is dàn geen tijd,’
zei John. ‘Twee blikjes melk om 's ochtends koffie te maken voor het hele schip.
Wanneer we 30 oktober in Rotterdam aankomen, wordt er niet vantevoren gezegd,
wie er op wacht zal moeten, met als gevolg dat de maten hun vrouwen of vriendinnen
niet kunnen waarschuwen, wanneer ze hen zullen kunnen komen afhalen. Het eten
aan boord is abominabel. Zo zelfs, dat bij aankomst in Norfolk, de hele crew als
hongerige wolven een aanval ondernam op het Yankee voedsel.’ Hij zou het liefste
naar de V.S.
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emigreren.

18 oktober 1959
Charles de Gaulle behaalde een verpletterende overwinning in de Nationale
Vergadering. Met 441 tegen 23 stemmen won hij de steun van de
volksvertegenwoordiging voor zijn plan om Algerijnen over hun eigen toekomst te
laten stemmen. De Franse regering verwachtte aanslagen en terreur. De socialist
François Mitterand ontdekte tegen middernacht, op weg naar huis, dat hij werd
gevolgd. Hij maakte een snelle draai achter de Luxemburg tuinen, sprong uit zijn
auto, dook onder een hek door precies op tijd, want zijn wagen werd doorzeefd met
kogels.104.
John, die nu korporaal is en 10 dollars extra kreeg om de wal op te gaan kwam
om 13:30 naar mijn hotel. Matrozen krijgen 7,50 dollars. Hij sprak over de onderzeeër
de ‘Dolfijn’ en was van mening, dat de bezuinigingsrage in Den Haag ten koste ging
van het welzijn van de bemanning. Ik zat hem te bestuderen en alhoewel zijn ‘act’
dezelfde was, vond ik toch de presentatie van zijn meningen sterk verbeterd.
We aten in restaurant ‘Oriental’ en kwamen drie Indonesiërs tegen. Eén van hen,
Urip Santoso, was bij de adelborsten in Den Helder opgeleid. Hij kende mijn artikelen
uit ‘De Nieuwsgier’. ‘De kwestie Nieuw-Guinea wordt uiteindelijk aan de groene
tafel beslist,’ meende hij. Zij hadden in de V.S. een opleiding tot kikvorsman gekregen
en zouden spoedig via Washington en Tokyo naar huis gaan.
Ik was in tranen bij het afscheid. Johns gezicht was betrokken. Vreemd. Gods
wegen zijn diep en ondoorgrondelijk. Ik houd van John. Weinig mensen zijn me zó
dierbaar. De Greyhound bus stopte bij een wegrestaurant. Opnieuw zag ik hoe blanken
eerst werden bediend en de zwarten op hun beurt moesten wachten. Apartheid galore
anno 1959 in het vrijheidslievende Amerika.
Paramount heeft ‘That kind of Woman’ uitgebracht met Tab Hunter. Hij speelt
een parachutist, die in een trein de maîtresse van een industrieel ontmoet, Sophia
Loren. Geen wonder dat zij op die kerel tippelde.
In de bus terug naar New York las ik eerst ‘Too Many Asians’ uit.
Indonesia werd herhaaldelijk besproken, en bijna steeds bezijden de feiten,
die ik uit eigen observatie kon controleren. Het pleidooi
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voor geboortebeperking in Asia luidde bijvoorbeeld als volgt: ‘When the
sun goes down on an Asian village, the people are left in darkness. They
have no books, no movies, no television. There is only one thing to do to go to bed.’105. Dus: ‘At the root of Asia's problem of population is
copulation.’ Hierin gaf ik hem wèl gelijk.
C.L. Sulzberger was in Djakarta en produceerde een aantal meningen over
Sukarno. ‘Essentially Sukarno is gentle and not a man of action,’ schreef
hij. ‘As a youngster he enjoyed shooting birds. However, many years ago,
he wounded an eagle and a companion cut the bird's wings off. Since then
he has never killed anything not even a fish. “I remember the look in that
eagle's eyes,” he said.’ Ik kende dit gevoel. Op 20 april 1957106. ontdekte
ik in een hangar te Singapore enkele kooien met tientallen aapjes op weg
naar Australië. ‘Ze keken me aan met mensenogen,’ schreef ik toen. Ik
kan nu, in 1987, met overtuiging zeggen, dat gedeelde gevoelens de
voornaamste aantrekkingskracht voor mij bij Sukarno waren. Ik heb eens
gelezen dat Napoleon naar St. Helena werd gevolgd door bewonderaars
als maarschalk Bertrand, graaf De Montholon en graaf Las Cases. Zij
wisten allen dat Napoleon nog 6 miljoen franken bezat. Las Cases was
vooral ook meegegaan om een boek te schrijven. Bertrand raakte uit de
gratie, nadat madame Bertrand niet op de avances van de gevallen keizer
was ingegaan. Madame Las Cases sliep wèl bij Napoleon en nà diens dood
werd het echtpaar met 2 miljoen franken beloond. Voor mij was Bungkarno
eigenlijk een vriend in de klasse Martin Portier of John van Haagen, of
als Sumarto en Machram, mijn vrienden uit het Indonesische Garuda I
bataljon. Hij was daarnaast staatshoofd van Indonesië, zoals John korporaal
was bij de Nederlandse Marine. Zelfs de kwestie Nieuw-Guinea stond
daar buiten. Ik hield van Sukarno, omdat ik gevoelens met hem deelde als
door Sulzberger aangegeven.

20 oktober 1959 (dagboek)
Kew Gardens, Long Island
Tot mijn stomme verbazing zie ik, dat de voormalige staatssecretaris Walter
Robertson voor een derde maal in de ‘Times’ terug komt op zijn burgermans ruzie
met ambassadeur Guerreco en deze laatste er thans van beschuldigt ‘the male
equivalent’ te zijn van ‘Tokyo Rose’, de dame die in de oorlog vanuit Japan
anti-Amerikaanse radio uitzendingen verzorgde. Gek-
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ker kan het niet.
Hans Beynon schrijft: ‘Wim, Saudaraku, Hierbij een artikel dat ik schreef naar
gegevens overzee. Dit zal je wel wat milder stemmen. Wij zijn de eersten, die sedert
17 augustus deze ontwikkeling zo opbouwend beschrijven. Groeten, Hans.’ Inderdaad
was het artikel van zijn hand, ‘Breekt realiteitszin door in “nieuw” Indonesië?’107.,
naar Nederlandse maatstaven vooruitstrevend.
De Surinaamse diplomaat Eienaar vertelde me, dat hij ‘nà het schuifelen van de
kaarten’ opnieuw was ingedeeld, bij de Nederlandse delegatie bij de U.N.O. Daarna
liep ik tegen Sjef van den Bogaert aan. Hij had, nà ons lange gesprek van 10 oktober
nog eens zijn oor te luisteren gelegd in kringen van de vaderlandse diplomatie, ‘maar
de tijd is nog niet gekomen om uw betrekkingen met onze dienst te verbeteren’.
Van de Verenigde Naties ging ik naar het ziekenhuis, waar Erling Christophersen,
mijn Noorse studievriend van Yale University108., zijn opleiding tot chirurg volgde.
Hij zag er prima uit, blond, bruin gebrand van het zeilen, alléén wat dikker geworden.
Hij had als medicus in de Amerikaanse Luchtmacht gediend en toonde mij lovende
getuigschriften. Alléén zijn huwelijk met Lorna Blount stond op springen. Zij eiste
via advocaten 45 procent van zijn inkomsten voor zichzelf en hun twee zoons. Zelf
heeft hij nog vijf jaar studie voor de boeg en de familie Blount is zéér gefortuneerd,
dus Erling is in moeilijkheden. Zijn twee kinderen vormen het belangrijkste beletsel,
de scheiding door te zetten. Hij zei me intens veel van de jongens109. te houden.
Zijn verhaal bevestigde mijn diepe overtuiging, dat wanneer je niet volmaakt zeker
bent van een verbintenis met een vrouw, dat je haar als man niet moet aanraken, want
die aanraking leidt onherroepelijk tot een vervolg, en tot meer, meer en meer van
hetzelfde. Het blijft een eenzijdigde affaire om te beginnen, want één partij twijfelt.
Bijna altijd is het dan te laat om de eerste misstap nog te kunnen terugdraaien. De
kinderen worden dan uit ongeluk geboren en de rest van het scenario laat zich
gemakkelijk schrijven. N'importe wat anderen denken of zeggen, ik weet, dat mijn
houding jegens Frieda de enig juiste en verantwoordelijke is geweest.110.
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21 Oktober 1959
Overhandigde ambassadeur Ahmad Shukairy een rapportje van twee pagina's over
het boek van John Robbins. Ik bepaalde me uitsluitend tot het overnemen van een
aantal cruciale alinea's, niets meer of minder.
In Indonesië heeft president Sukarno het Congres van de Partai Kommunis
Indonesia toegesproken. Generaal Nasution had het aanvankelijk verboden, maar
volkomen terecht verklaarde het staatshoofd, dat Indonesische communisten ook
Indonesiërs zijn en zich bovendien hadden ingezet voor de revolutie en
onafhankelijkheid. ‘De Telegraaf’ noemde het beleid van Sukarno ‘een Presidentiële
liefdesverklaring’. Ze zijn mesjogge bij die krant en weten of begrijpen niets van
wat zich in de wereld afspeelt.
Bernard Person besteedt opvallend veel aandacht aan wat Luns, Schürmann en
andere Nederlandse diplomaten aan ‘kattekwaad’ uithalen in de U.N.O. Ik vind het
onaangenaam om te constateren, hoe hij, wat hij nooit eerder deed of behoefde te
doen, zich thans in zekere mate journalistiek prostitueert uit lijfsbehoud.
Ex-politieke gevangene H.C.G.J. Schmidt klopt overal in Nederland tevergeefs
aan voor een baantje. Indonesië-veteranen en oud-strijders hebben fel bij de regering
geprotesteerd. Toen mijnheer nog een poltieke speelbal was tussen Djakarta en Den
Haag kreeg hij grote koppen in de kranten. Nu is men ‘de held’ vergeten.
In de lounge voor diplomaten van de U.N.O. sprak ik uitvoerig met ambassadeur
Zain. ‘Pak Ali wilde je werkelijk op de receptie van ons hebben,’ zei hij, ‘en misschien
kun je hem een briefje schrijven.’111. ‘Je moet de situatie waar je in zit als een legkaart
zien. Ik weet, dat je bij Bandrio (minister Subandrio) niet moet slijmen. Ik zeg hem
dan ook rechtuit de waarheid. Laatst zei ik hem nog: Je bent goed in public relations
maar je moet nog leren onderhandelen...’ Subandrio is te oppervlakkig. Wat hij
bijvoorbeeld op dit moment jegens China of Australië doet, is niet positief genoeg.
Je zou wat je doet in lezingen of wat je schrijft eigenlijk de secretaris van Bandrio,
Mohammed Chusin, moeten toezenden. Dan weten ze beter wat je uitspookt. Dan
zeggen ze natuurlijk dat je met mannetjes gaat, maar we hebben tenslotte niets te
maken met iemands innerlijke ziekten. Wat telt zijn je artikelen en lezingen.’ We
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spraken ook nog over diplomaat Sudjoko,112. over wie de ambassadeur zei: ‘Hij heeft
een goede relatie met Bandrio. Hij is nu de rechterhand van professor Yamin. Het is
een brutaal ventje. Hij commandeert zelfs de mensen die boven hem staan. Maar hij
is ook een harde werker en in Den Haag deed hij al het werk, want Max Maramis
deed helemaal niets’.
Lees ‘Walter Lippmann and his times’.113. In de Yale University Library bevindt
zich een Lippmann-Room en terecht. Al zijn materiaal is dáár verzameld. Dit boek
bestaat uit 12 essays van vooraanstaande denkers over Lippmann, een schat van
informatie en denkwerk.
De Iraakse diplomaat Mohammed Alwan schreef ‘Algeria before the United
Nations’114.. Voor mij was het walgelijk om te lezen, hoe reeds in 1955, toen hier de
debatten werden gevoerd om de Algerijnse oorlog op de agenda te krijgen van de
U.N.O., Nederland met een dijk legalistisch gezwam probeerde achter Frankrijk te
staan om bemoeienis van de Verenigde Naties te voorkomen. Ik werkte toen in Rome.
Alhoewel ik dáár voor het eerst Algerijnse diplomaten ontmoette, is me dit schandaal
grotendeels ontgaan. Nederland beriep zich op de Ordonantie van 1834, dat Algerije
deel uitmaakte van de metropool Frankrijk. Trouwens, in 1957, toen ik voor het eerst
tien dagen doorbracht bij de Verenigde Naties, stemde Nederland steevast met
Frankrijk mee, terwijl Denemarken en Noorwegen, eveneens N.A.V.O.-partners,
voor het eerst een neutrale middenpositie innamen. Maar Luns was vanaf het begin
van zijn ministerschap altijd een braaf meelopertje met de partij, die geheid zou gaan
verliezen.
Vanavond luisterde ik naar de Romance van Svendsen. Op ‘De Horst’, als jongetje,
speelde ik dit stuk op de cello begeleid door mijn moeder op de altviool.
Herinneringen. Ze maken me verdrietig, als het afscheid van John in Norfolk. Ik ken
mijn moeder nauwelijks meer. De afgelopen zes maanden kreeg ik maar één brief
van haar. Ons contact staat stil. Nu leven mijn ouders nog. Eens komt de dag dat zij
er niet meer zullen zijn, dan zullen ook zij tot het verleden behoren. En wat, mag ik
vragen, deden we met het heden? Onze vliegtuigen, auto's en technologie doen ons
geloven, dat we beschaafde, ontwikkelde mensen zijn. Maar in wezen zijn we
oerprimitief gebleven. We weten bijna helemaal niets van onszelf, laat staan
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over anderen. Inderdaad: met koppensnellen zijn we gestopt, behalve dan een
incidentele wederopleving zoals in Algerije waar honderdduizenden het leven laten.
Zeker, we gebruiken monsieur Rochas en andere luchtjes om ons zelf en anderen
niet meer te hoeven ruiken. Maar wie gunt zichzelf de tijd om zich af te vragen: waar
leef ik voor: met welk doel? Hoe ver staan mijn eigen ouders nu al van mij af? Zal
er nog gelegenheid zijn om elkaar opnieuw in de ogen te kijken, elkaar lief te hebben?
Je leven is uit deze twee mensen voortgekomen. Ze lijken nu ‘vreemden’. Ik zou er
veel voor geven, wanneer ik vanavond kon zeggen, zoals vroeger op ‘De Horst’:
‘Night Mam, night Vader.’

22 oktober 1959
Mevrouw Eleanor Roosevelt schrijft vanuit Val-Kill Cottage op Hyde Park, dat ze
wil proberen mijn lezing 4 november bij te wonen.115. Lief van haar.
‘Waarde Oltmans,
Wat betreft de uitlatingen van Sastroamidjojo begrip je, dat ik mij er niet over kan
opwinden. De man begrijpt nog steeds niet, dat ik mij druk maak over het
Nieuw-Guineaprobleem omdat ik het in eerste aanleg gewenst acht dat Nederland
uit hoofde van het wereldbelang hieraan iets doet. Het is funest als een dergelijk
probleem blijft hangen, daar de communisten er dankbaar gebruik van maken. Pak
Ali denkt nog, dat mijn activiteiten (en die van de groep Rijkens) voortkomen uit de
wens om met een aantal Indonesiërs op vriendschappelijke voet te kunnen leven, de
stumper!’116.

23 oktober 1959
Beluister Krishna Menon in het Fourth Committee over de kwestie Zuid-West-Afrika.
Die man is werkelijk briljant. ‘When our lands hold diamonds,’ zei hij, ‘then they
attract “civilization”. They give the country itself another name, but the minerals
remain in foreign hands. There are no nicer places in Africa, then where the whites
live. The lowlands are for the others. During a London Conference some years ago
the delegate of South-Africa said, his country counted only one and a half million
inhabitants. The delegate of India reminded him of those other 8 million inhabitants.
Very often, people who try to save face lose their heads. We in India are under the
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protection of the South East Asia Treaty Organisation (S.E.A.T.O.). Actually, I think
all peoples below the 27th parallel are protected by that military alliance, although
we never have been asked.’ Enzovoorts. En dan spreekt Menon zonder van te voren
opgestelde tekst. Een lust voor het oor (en de ‘mind’).
De ontwikkelingen in Cuba zijn nog verre van stabiel. Afgevallen zijn de
eerste president van bevrijd Cuba, Manuel Urrutia, Castro's eerste
commandant van de Luchtmacht, Diaz Lanz,117. en nu ook majoor Hubert
Matos (40). Matos voerde de revolutionaire strijdkrachten aan in
Camaguey. Evenals de anderen was hij gekant tegen de toename van
communistische invloed op het revolutionaire proces, inbegrepen het
Agrarian Reform Institute. Nadat Raul Castro minister voor de
Revolutionary Armed Forces was geworden trad Matos uit protest af. Hij
werd gearresteerd en gevangen gezet. Ik vroeg me inderdaad af: waar staat
Castro eigenlijk?

7 november 1959 (dagboek)
Western-Airlines, DC 6-B
Het is prachtig weer. We vliegen eerst naar Denver, Colorado. De stad ligt aan de
voet van bergen, de Rocky Mountains, met besneeuwde bergtoppen. Dit wordt
‘Champagne Flight 209’ genoemd. De glazen zijn vergeten. We drinken uit papieren
bekers. Schreef mijn ouders een lange brief. Nà stops in Phoenix, Arizona, en Los
Angeles, arriveerde ik in San Francisco, waar ik overnachtte. Tot 04:00 in de ochtend
in de stad gewandeld.

9 november 1959
Vandaag sprak ik voor duizend scholieren van Clark College in Vancouver,
Washington. Honorarium 400 dollars.118. Het was allemaal zéér plezierig, vooral de
vragen van de studenten na afloop in een ander leslokaal.
Vloog van de nieuwe airport van Portland naar Vancouver, Canada, met flight
659 United-Airlines en nam vandaar een bus naar Bellingham, Washington.
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10 november 1959
Gaf opnieuw voor een duizend studenten een lezing voor het Western Washington
College of Education. Nà afloop vroeg een leraar van een nabij gelegen middelbare
school, of ik van 12:10 tot 13:10 zijn klas wilde toespreken, wat ik natuurlijk heb
gedaan (zonder contract).
Vervolgens reisde ik met een Fokker Friendship terug naar Vancouver, Washington,
voor een tweede lezing aldaar, nu voor de Washington Staff School for the Deaf.
Vooraf aan mijn babbel speelde een meisje Schumann en vermoordde vervolgens
Chopin. Nà afloop, om 22:00 namen acht studenten me mee naar een huis om verder
te praten. Ik vond vooral Don Hale aardig, een ‘cleancut, innocent, honest American
boy’. Je moet er niet aan denken hoeveel duizenden jonge Amerikanen in de Pacific
- zijn ouders woonden op Guam - tegen de Japanners of in Korea het leven hebben
moeten laten. Ik adviseerde hun gezamenlijk een Youth Forum televisieprogramma
te gaan opzetten. Overal waar ik sprak aan de westcoast, gaf ik interviews aan
plaatselijke bladen en kreeg ik behoorlijk publiciteit.

11 november 1959
Y.M.C.A., Portland, Oregon
Bracht hier de nacht door.
In Djokjakarta is de Colombo Conference gehouden. Hiervan maken deel uit:
Burma, Cambodja, Ceylon, Malaya, India, Indonesië, Laos, Nepal, Pakistan, de
Filippijnen, Sarawak, Singapore, Thailand en Zuid-Vietnam. De donorlanden zijn:
Australië, Canada, Japan, Nieuw-Zeeland, Groot-Brittanië en de Verenigde Staten.
Tot dusverre werd zes miljard dollars uitgedeeld, verdeeld over de 700 miljoen
mensen van de 15 aangesloten landen. President Sukarno sprak de vergadering in
een rede van 10.000 woorden toe. Hij legde de vinger op de zere westerse wonde.
De hulp van rijke landen was welkom, indien men zich niet zou mengen in het proces
van opbouw van een socialistische economie. ‘Wij hebben hier onze eigen problemen,’
aldus Bungkarno, ‘en die zullen wij zelf moeten oplossen.’ Hij waarschuwde, dat
elke hulp die ideologisch gebonden zou zijn, voor Indonesië niet acceptabel zou zijn.
De antropologe dr. Margaret Mead (57) probeerde het begrip ‘beatnik’ te
verwoorden: ‘A person who can't tolerate the meaninglessness of the low level of
goodness, and just because it is both low level and good casts his artistic rebellions
in bizarre
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and often misunderstood forms.’119. Somerset Maugham, (85), zich inschepend in
Marseille voor een ‘cruise’ van vijf maanden naar het Verre Oosten, werd gevraagd
of hij een nieuwe roman zou schrijven. ‘Listen,’ he erupted, ‘I am only an extinct
vulcano!’

12 november 1959
Phoenix, Arizona
Overnachtte in de Y.M.C.A. kamer 623. Deze jeugdhotels zijn centra par excellence
voor homoseksuele activiteiten. Ik kreeg midden in de nacht bezoek van een jongen,
die me per se wilde masseren. Seks kwam er eigenlijk niet aan te pas. Hij wilde bij
me kruipen. Hij was waarschijnlijk niet eens homo, maar ‘just another frustrated
lonely soul’. Geef mij maar Iman Muradi.120.
Vloog met een DC-3 van Bonanza Airlines naar Flagstaf, Arizona, waar ik een
kamer nam in het Townhouse Motel. Ed Hunt, een verslaggever van de ‘Arizona
Daily Sun’ kwam me interviewen en een foto maken, terwijl ik in de zon op een
typewriter zat te werken.121. Hij beklaagde zich er over, dat alle kleinere dagbladen
door de groteren werden opgekocht en dat er nog maar 154 couranten in kleinere
plaatsen en steden over waren.
Wandelde in de stad. Het wemelde hier van de Indianen. De Navajo's zijn
aantrekkelijk, trots en hebben een prima uitstraling. Strakke, gebleekte jeans zijn
precies even ‘in’ als in Djakarta. Ze dragen cowboyhoeden en veel laarzen. Hun
sluike haar dikwijls in een staart. Sommige ouderen Indianen dragen traditionele
klederdrachten. Tikkeltje toeristisch misschien.
Om 20:00 sprak ik op het Arizona State College. Honorarium 250 dollars.
Vanmiddag werd ik trouwens al opgehaald en gaf twee inleidingen van ieder anderhalf
uur voor studenten buiten het contract om. Ik kijk niet op een dubbeltje voor jonge
mensen.
Robert Aura Smith (60), de Albert Besnard van de ‘New York Times’, is overleden.
Ik kan er niet rouwig om zijn. Zijn verouderde denkbeelden hielden de vooruitgang
onnodig tegen.
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13 november 1959
Gisteravond met een groep studenten doorgebracht. Er was een neger onder hen,
Bobby Belton, die uitstekende en gerichte vragen stelde.
Vanmorgen eerst een radio-interview gemaakt met Chuck Gillum voor Station
K.C.L.S. Nà een paar lessen te hebben gegeven ging ik met een leraar, Strausz, naar
diens huis. ‘Je hebt drie categorieën studenten,’ zei hij, ‘de studenten die het meteen
met je eens zijn, de studenten die het à priori met je oneens zijn en dan is er die derde
onbesliste groep. Daar moet je op mikken wil je ze voor een standpunt winnen.
Wanneer je ze te hard aanpakt, kruipen ze direct in hun schulp en bereik je niets.’
In alle lezingen vroeg ik om schriftelijke vragen. Soms kreeg ik er 33 in één college.
Heb ze bewaard. Een enkele keer kwam er een vraag over Indonesië.
Op de campus in Flagstaff liep een jongetje van 12 jaar van gemengd indiaans ras.
Ik vroeg hem of hij ook eens naar college wilde gaan. ‘Nop,’ antwoordde hij. Waarom
niet? ‘Want to become a tramp.’ Of hij bedoelde rond te trekken in blue jeans? ‘No,
black ones!’ I loved that kid.
Arnold Toynbee, de Britse historicus122., schreef in de ‘Sunday Magazine’ van de
‘New York Times’ over zeventien grote leiders uit onze tijd. ‘We can, however,
think of cases in which a powerful personality has succeeded in obtaining unexpected
results from apparently unexpected human materials. What is it that has held together
the vast strangling Indonesian archipelago since the removal of the former political
framework of Dutch colonial rule? Here distances are enormous, local insular
partriotism is strong, and the outer islands are restive under Java's domination. Why
has not Indonesia fallen to pieces?’
Toynbee vervolgde: ‘President Sukarno's personality goes a long way toward
accounting for the apparent miracle.’123.

14 november 1959
Logeerde in het Biltmore Hotel en telefoneerde met Frieda. Ontmoette Ken
Finkenbinder (21), baby-face, bruin verbrand, blond, zelfs langer dan ik en vrij
verward. Hij diende als marinier in Camp Pendleton. We gingen lunchen in Holly-
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wood in het ‘Nickodell’ restaurant. Hij kon uren lang luisteren naar Beethovens
vijfde symfonie, om daarna te proberen zijn stemming op een canvas vast te leggen.
Studeerde chemie en slaagde er in bij een proef een labaratorium op te blazen,
inbegrepen een ijzeren deur. Hij had 150.000 dollars van zijn ouders geërfd en kon
zich privé van alles permitteren. Hij was door een zwarte Nanny opgevoed, want
zijn ouders hadden er geen benul van gehad, hoe met hem om te springen. Het was
zonder meer duidelijk, dat hij het grootste deel van zijn 21 jaren ongelukkig was
geweest. Toch was dit op zijn gezicht niet te zien. In de 15 maanden, dat hij in dienst
was had hij één keer bij een vrouw geslapen en één keer gemasturbeerd. Op de kamer
leerde hij me judo tricks. Hij wilde niet alléén blijven tijdens de nacht. We sliepen
dus samen.
Mariet Kraijenhoff kwamen me af halen. Ik vond haar aardig. Belde met het
Nederlandse consulaat om te ontdekken waar mijn vriend van het Baarns Lyceum,
Wicher de Marees van Swinderen, uithing. Ze wilden absoluut niets zeggen noch
helpen.
Later ging ik met Ken Finkenbinder naar een feest bij kennissen van me, Norman
en Marty Newhoff. De kapper van Tab Hunter was er, die bevestigde dat de acteur
homo was en zéér bekend in die kringen. Er was een disc-jockey, die avances maakte
om een trio met Ken en mij te kunnen maken. Toen we er niet op in gingen, vertrok
hij beledigd. Er was een grote variëteit van mensen, tot een lid van de gemeenterad
van L.A. toe.124.
Ik zie nu, dat er in de ‘Times’ een hoofdartikel stond - gelijktijdig met het stuk
van Arnold Toynbee dat Sukarno Indonesië naar de bliksem hielp. ‘In Indonesia the
highly vocal but often impractical “nationalism” of Sukarno has managed to wreck
the economy of the country and to set back almost indefinitely the recovery that
Indonesia so badly needs.’125.

17 november 1959
San Francisco, Y.M.C.A.
Telefoneerde Frieda voor haar verjaardag. Zij had me alle post gezonden.
‘Vrij Nederland’ had een nieuwe accreditatiebrief voor de
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U.N.O. gezonden. ‘Willem Oltmans is a professional journalist who contributed
articles for us since 1956. We want him to cover for us all political conferences at
the United Nations as well as in the United States. We appreciate your lending him
all possible regular facilities for the proper executing of his work. P.M. Smedts.’ Zou
het deze keer werken?
Er was ook een klacht van de president van mijn lezingenbureau, W. Colston
Leigh. Iemand had het volgende geschreven: ‘Yesterday we heard Willem Oltmans
at a local college. We thoroughly enjoyed the international news which he had to
offer. But we feel he hurts his cause by his ruthless language toward those who
displease him. To call everyone right and left by the name “idiot” is undignified and
unworthy of a man who is trying to influence people on a higher level of thinking.
We hope, mr. Oltmans will consider his methods of presentation and adopt a more
rational and intelligent mode of language.’ Mr. Leigh vervolgde: ‘I don't know what
is in your mind or what is your intention, but I do know that you are hurting any
future possibilities for lectures. I cannot quite understand your attitude this year
because last year the reports we got were so completely different.’ Een waarschuwing?
En gerechtvaardigd?
Vanmorgen werd ik afgehaald per auto door mr. William Kellogg.126. We reden
naar Los Altos Hills, waar ik een damesclub, ‘The Morning Forum’, zou toespreken.
Tijdens de rit door de heuvels van drie kwartier dacht ik aan de jongen, die ik
gisteravond in een gay bar, ‘The Fez’, had ontmoet. Hij was een danser en beautician
en deed me in alle opzichten aan Bertie Hilverdink127. denken, behalve dat deze jongen
tenger en mager was. Zijn grote bruine ogen waren opgemaakt. Hij droeg een blazer
met foulard. Zo'n figuur stoot me eigenlijk af. Hij zei: ‘I can hook any man by cooking
for him.’ Het liet me koud. Hij noemde me niet oprecht en ‘phony’. Toen ik zei hem
best aardig te vinden, barstte hij in tranen uit. Ik ben weggegaan. Eigenlijk had ik
desnoods met hem willen slapen, om hem iets van mezelf te geven, niet mijn body,
maar iets wat veel belangrijker is en waar hij blijkbaar nooit iets van krijgt, maar
waar hij kennelijk naar hunkert. Dus een beetje affectie. De lezing was plezierig en
werd gevolgd door een lunch in de Country Club. 's Avonds vroegen de Kelloggs
me te eten. Ik begreep nu pas hun banden met Nederland. Bill was een voor-
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malige luitenant-kolonel van de luchtmacht. In de oorlog was hij eerst als luitenant
van de parachutisten gedropped bij Salerno, Italië, en later bij Nijmegen. Hij toonde
scrapbooks. Hij was drager van een hoge Nederlandse onderscheiding en was
gedecoreerd door Churchill, Stalin en Roosevelt. De Kelloggs hadden enkele jaren
in Den Haag gewoond, hij als liaison officier van S.H.A.P.E. Ze hadden een tweeling,
jongen en meisje, geadopteerd. Ik bracht de kinderen naar bed. We zaten nadien uren
bij een open haardvuur te praten tot Bill me in een Mercedes naar San-Francisco
terug reed.128.128

18 november 1959
Lees Henry Millers ‘The red notebook’. Een eigenaardige collectie gefotocopieerde
notities.

19 november 1959
San Bernardino, Californië
Valley College
Nam de Los Angeles Airways helicopter naar hier. Gaf een lezing in de avond
voor studenten. De zaal was open voor publiek van buiten af. Honorarium 300 dollars.
Miller publiceerde bijvoorbeeld een lange lijst van vrouwennamen, met wie hij
zegt seks te hebben bedreven. Hij drukte alle gedetailleerde routes van zijn reizen
door de V.S. af. Ik stel me dat later helemaal anders voor. Je moet een dagboek zo
natuurgetrouw uitgeven als maar mogelijk. Voorlopig zijn mijn dagboeken voor
Henk Hofland. Maar zal ik ooit in staat zijn ze zelf te redigeren.
‘I do love you - in a strange sort of way,
I gave you my soul - but...
I'd love you even if I married someone else.’ Henry Miller
‘Howdy Buddy,
I made it back to Camp Pendleton with time to spare. I don't have much time to
write, I am getting ready for a two-day war. This war is one of the first ones for my
unit I am now attached to. I am going to be working real hard. I have some real good
men in my unit and some are real goofed up. I am sending you my picture. Be careful
and smile, Ken (U.S. Marine Corps).’

128.
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22 november 1959
Los Angeles, Park Sovereign flats
Logeer bij de Newhoffs. Ken Finkenbinder is hier en Mariet Kraijenhoff voegde
zich bij ons aan de pool. Mariet lijkt me een eenzaam meisje. Ze kende vele vrienden
van het Baarns Lyceum, Yvonne Beernik, Mauk Dudok van Heel, Peggy van
Riemsdijk en anderen.

28 november 1959
Nà een laatste lezing in San Francisco's Town Hall was ik op tijd terug in
Kew-Gardens voor Thanksgiving. Er lag een dijk brieven; van Hugh S. Cummings,
de voormalige Amerikaanse ambassadeur in Djakarta, nu director of Intelligence of
the State Department,129. van de Indonesische ambassadeur in Washington, Mukarto
Notowidigdo,130. en van Emile van Konijnenburg. Hij citeerde uit een lezingentekst,
waarin ik had gezegd: ‘I fully realize that some people at home object to my voicing
divergent opinions abroad.’ ‘Je haalt dan enige voorbeelden aan, maar het beste
voorbeeld is dat van Emile Zola met “J'accuse”, die in verband met “divergent
opinions” met de Franse overheid de benen moest nemen. Omdat Zola een goed
Fransman was, meende hij, dat hij de plichtt had om de overheid op de gemaakte
fout te wijzen. Gelukkig kan in de vrije wereld een verschil van mening thans naar
voren worden gebracht zonder naar het buitenland te moeten uitwijken. De gebruikte
middelen dienen uiteraard open en eerlijk te zijn en aan alle eisen van het fatsoen te
voldoen, hetgeen niet inhoudt: een zoetsappig optreden. Met hartelijke groeten, Emile
van Konijnenburg131..’ Dit was een charmante reactie. Ik vroeg me echter af of Konijn
zich alléén maar van de domme hield en deed alsof hij niet in de gaten had, dat ik
door de overheid opzettelijk - sinds het Adres aan de Staten-Generaal over
Nieuw-Guinea in 1957 - werd gekoeioneerd en mijn journalistieke arbeid onmogelijk
werd gemaakt of dat hij, nà alles wat er was gebeurd, dit bij zijn drukke
K.L.M.-bezigheden al weer was ‘vergeten’.
Lunchte in de U.N.O. met de Roemeense diplomaat Raymond Vianu. We waren
het over China en aspecten van de relatie Moskou-Washington niet eens, maar hij
noemde me
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Ik had hem materiaal van mijn lezingen gezonden.
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desalniettemin ‘an unusual Dutchman, compared to the extreme right-wing statements
made by the Dutch Goverment in the United Nations’. Ambassadeur Shukairy vroeg
waarom ik niet op de door hem aangeboden lunch was geweest. Legde uit dat ik in
Californië had gereisd. Oom Kwee Djee Hoo had een tekst van een lezing aan de
Nederlandse diplomaat J.J. Fekkes gegeven en gezegd; ‘U bent het natuurlijk niet
met hem eens.’ Fekkes had geantwoord: ‘Hoe weet u dat?’
De assistant-secretary of state for Far Eastern Affairs, J. Graham Parsons, de
opvolger van Walter Robertson, schreef: ‘Your remarks in your lectures on the
improvement in relations between the United States and Indonesia are gratifying.
However, I regret that you disagree with our policy towards China. I am enclosing
for your reference a copy of a recent address I made in which appears, in a good part
at least, the rationals on which our China policy is based as well as an exposition of
what I believe should be our attitude towards the new nations of Asia.’
Bisschop Lyken Donahue, een persoonlijke vriend van monseigneur Hemmick,
geheim kamerheer van de Paus132., schreef me herhaaldelijk tevergeefs te hebben
gebeld. Hij inviteerde me samen te eten.
John van Haagen had me al verteld, dat er steeds meer Indonesische infiltranten
op Nieuw-Guinea werden gesignaleerd en dat Nederlandse militairen
Papoeaverkenners gebruikten om ze in de jungle op te sporen. De Nederlandse pers
maakte er steeds vaker melding van. De Irian-Baratkwestie glijdt stap voor stap naar
schieten toe. Crazy. ‘Vrij Nederland’ publiceerde ‘van een medewerker’ een
uitgebreide beschouwing onder de kop: ‘Nederland en Indonesië verknoeien tijd met
een stupide dodenrit.’133. Het weekblad voegde er een hoofdartikel bij gericht tegen
Luns c.s. De minister had ‘ontstemd’ gereageerd op een vraaggesprek van de B.B.C.
met de Indonesische minister van Buitenlandse Zaken Subandrio. ‘Vrij Nederland’:
‘Minister Luns heeft in zijn Indonesisch “beleid” tot dusverre geen enkele gelegenheid
voorbij laten gaan om zich belachelijk te maken en om enige waandenkbeelden tot
dogma's van een volstrekt irreële en weltfremde politiek te verheffen. Nu is de
waarheid in onze Indonesische politiek langzamerhand een zaak geworden, die niet
meer te verdragen is voor leiders van die politiek. Dat die in het geheel niets meer
met het Neder-
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landse belang te maken heeft zijn we in de loop der jaren langzamerhand allemaal
vergeten.’ De partijchef van Luns, de heer Romme, maakte in het parlement intussen
duidelijk, wat het standpunt van westerse landen inzake de door Khrushchev
voorgestelde ontspanningspolitiek behoorde te zijn: ‘Eerst moet het Sovjetvolk zijn
regeerders aan de kant zetten en dan pas valt er met Romme en Luns c.s. over détente
te praten.’ Vanuit Kew-Gardens, Long-Island waren deze berichten uit de vaderlandse
pers voor mij Alice-in-Wonderland-lectuur.
Aardiger vond ik een verslagje van de persconferentie, die prins Bernhard had
gegeven134., nadat hij met een DC 7 B van de K.L.M., ‘Zwarte Zee’, was geland
terugkomend van een reis naar Brazilië en Peru. Hij had voornamelijk Nederlandse
emigrantenkolonies bezocht. Hij adviseerde niet individueel naar Latijns Amerika
te emigreren maar in groepsverband. De gouverneur van een staat in Brazilië had
hem gezegd: ‘Iedere Nederlandse landbouwer is een leraar voor onze boeren.’ Hij
zei: ‘Ik heb de afgelopen maanden veel gereisd. Ik ben naar Turkije geweest en naar
Tanganjika, naar Brazilië nu en Peru. Ik ben ook in Mexico uitgestapt en was in Los
Angeles. Vaak hebben Nederlandse firma's ingeschreven voor projecten. Zij krijgen
dikwijls de opdrachten omdat ons land zo'n uitstekende naam heeft. Ik kan niet in
woorden uitdrukken hoe zeer het mij spijt, dat die firma's zich later hebben
teruggetrokken, waarschijnlijk omdat het winstpercentage bij nader inzien toch te
laag was. Dan moet men niet aan zo'n inschrijving beginnen. Het is niet te ramen
hoeveel schade zo'n enkel incident ons land berokkent. Ik vind dat erg pijnlijk.’ Ook
had de prins zich in Los Angeles ingezet voor landingsrechten voor de K.L.M. Was
in de avond in ‘Club 316’ aan de Eastside in Manhattan. Ontmoette een buitengewoon
aardige negerjongen, James Nixon, die mij geknipt lijkt voor de modellenschool van
George Branford. Zal hem daar introduceren.
Dr. Albert Rappaport, director of the San Francisco Town Hall Forum, schreef
W. Colston Leigh, ‘I am delighted to report to you, that Willem Oltmans' appearance
before Town Hall was an outstanding success. Our audience gave him an ovation at
the close of his lecture. He has the enthusiasm of youth, the knowledge and
understanding of a mature thinker and the strength of his convictions. You may either
agree or disagree with him but in either case, you stop to listen and learn. He has a
remarkably attractive platform personality.
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Het is possessed of a keen wit and his sense of humor is most effective.’135.

30 november 1959
Bernard Person vertelde me met een droevig gezicht, dat hij zijn nieuwe radiojob in
United-Nations verband precies één week, nadat minister Luns en Sjef van den
Bogaert die voor hem hadden geregeld, weer was kwijt geraakt.
Ontving een brief van mijn jongere broer, Theo, uit het Clifton Hotel bij Kaapstad.
Hij schreef, ‘Your letters are informative as ever. But I have still an old complaint.
They lack a personal touch. We as lay writers cannot be expected to write good letters
but you should be able to write differently from merely summing up your activities.
Don't get me wrong. I am not criticising in the very least. I am merely wondering
what really happens inside you. What are you thinking about? What is it that keeps
you busy? What are your aims in general as well as in particular? Life is only so
short. Let's get the most out of it, but in a worthwhile manner. When I just read your
letter I could not help but think, “I must talk to that brother of mine one of these
days,” because you are not 8 or ten thousand miles away but 300.000 at least.’136.

1 december 1959
Luisterde naar de vlammende rede van Ahmad Shukairy in the First Committee over
de kwestie Algerije. Een pleidooi van veertig kantjes. Hij noemde de vijf jaar durende
oorlog in Noord-Afrika: ‘la maladie française’, waar de Verenigde Naties nu een
geneesmiddel voor dienden te zoeken: hoe de Franse natie en Franse democratie te
genezen dat was de crux van het Algerijnse vraagstuk. Tot dusverre hadden duizenden
Algerijnse vrijheidsstrijders met hun leven betaald bij het zoeken naar een antidote
voor de lijdende Franse natie. Dat was de prijs die de geschiedenis opeiste in het
gevecht tegen de langzame dood van kolonialisme en imperialisme.
Bernard Person had een poging gewaagd om voor het A.N.P. te gaan werken. Hij
zei, dat nà 200 woorden te hebben geseind de hoofdredactie in Den Haag hem meteen
een reprimande had gegeven. Ze wilden alléén Nederlands nieuws uit de Verenigde
Naties hebben. Nu probeert hij het via Waller bij de
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V.P.R.O. Wat hem overkomt is mijn voorland.
Nà de zogenaamde spirit van Bandung, en de spirit van Genève was nà
het bezoek van Nikita Khrushchev aan de V.S. de spirit van Camp David
ontstaan. Tastbare resultaten waren er nauwelijks. Nu hoorde ik Henry
Cabot Lodge in de U.N.O. het volgende zeggen:
‘I have some right to talk about Camp David,’ said Lodge, who escorted
Khrushchev trough his U.S. tour, ‘for the simple reason that I was there.
What is against the spirit of Camp David, Mr. Chairman, is the subversion
of small countries.
What is against the spirit of Camp David are acts which turn a brave little
country into a moaning colonialist slum.
What is against the spirit of Camp David is any behavior which makes a
mockery of peaceful coexistence.
Mr. Chairman, nothing happened at Camp David which requires us to pass
by in silence when a brutality is committed. The spirit of Camp David
never told us to close our eyes to the truth.’
Intussen is Aleksei Kosygin in Moskou benoemd tot Chief Soviet
Planner.137.
In Cuba is Che Guevara de economische tsaar van het land geworden. Hij
studeerde medicijnen in Buenos-Aires, maar kwam tot de conclusie, dat
‘curing nations is more exciting than curing people’. Celia Sanchez wordt
door ‘Time’ geïndentificeerd als Fidels vriendin, die altijd een schoon
hemd voor hem gereed houdt in haar flat.138.
Volgens de aartsbisschop van Canterbury zou men overspel als een misdaad
moeten beschouwen, vooral vanwege ‘de onmetelijke schade’ die aan het
gezin en aan kinderen wordt berokkend. Prostitutie diende behandeld te
worden zoals men drugverslaafden strafte. En: ‘All homosexual acts are
sins, but they should not necessarily be crimes. Some of us think that this
particular evil could be more effectively dealt with pastorally if it were
not regarded as criminal.’

3 december 1959 (dagboek)
Op 13 oktober nam ik Frieda's broer, Jan Westerman, mee naar de U.N.O. We
gebruikten een sandwich in de delegates
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lounge. De Nederlandse diplomaat R.H. Fein139. schreef onmiddellijk een brief naar
vader Westerman om hem te alarmeren, dat zijn jongste zoon140. zich met mij had
ingelaten. Waarop Westerman senior zijn zoon had geschreven: ‘Are you betraying
me? Are you betraying our family?’ Waar bemoeide mijnheer Fein zich in
hemelsnaam mee? Er wordt gezegd, dat ik overdrijf, wanneer ik me constant bespied
voel, maar wat gebeurt er nog verder, waar ik nooit per toeval achter kom? Ik volgde
gisteren de debatten in de U.N.O. over Algerije. De rede van de Cubaanse minister
van B.Z., dr. Raoul Roa, trok mijn aandacht. ‘In our own flesh and blood, we have
felt the consequences of the policies of watertight (imperialistic) compartments,
spheres of influence and vested interests. We know full well that absolute
independence is a fiction in an interdependent framework of an international scope...
thus we proclaim our inalienable right to set up our own democratic forms of political
expression, of economic and cultural understanding... the independence of Algeria
is not a matter of interest solely to the Algerians... the former imperialist countries
are now returning to their homes to defend their own ideals.’
Dr. Roa interesseerde mij. Ik vroeg een Cubaanse diplomaat of de minister niet
een persconferentie zou kunnen geven zodat we hem beter leerden kennen. Later zei
de man mij, dat dr. Roa wilde wachten op reacties op sommige voorstellen uit zijn
rede, zoals het in Havana bijeen roepen der niet-gebonden landen.

4 december 1959
Volgens de ‘Associated Press’ is minister Luns in zijn ambtswoning van de trap
gevallen en heeft hij een hersenschudding opgelopen. Hij moet enkele weken rust
houden. Dat zal mijnheer goed doen.
Oud-president Harry Truman sprak tot een paar duizend studenten in Milwaukee
en zei, dat Fidel Castro best te pruimen zou zijn, ‘indien hij eerst maar eens zijn haar
zou laten knippen en behoorlijke kleren zou dragen’.

5 december 1959
Sprak opnieuw met de Amerikaanse diplomaat Henri Sokolove. Zijn specialiteit was
Azië. Hij zei niet geïnteresseerd te

139.
140.

In 1986 Hare Majesteits ambassadeur in Washington D.C.
Jan kwam op zijn 19de jaar reeds in een kliniek voor alcoholici terecht als produkt van het
Pa-Westermanmilieu.

Willem Oltmans, Memoires 1959-1961

98
zijn in de kwestie Algerije. Islamitische staten als Indonesië en Pakistan, meende
hij, stemden alléén maar vóór Algerije, omdat zij uit waren op eigen politiek gewin.
Ik antwoordde, dat ik verbaasd was, dat hij blijkbaar niets begreep van de
nationalistische stroming in derde-wereldlanden ten aanzien van hun ‘revolution of
rising expectations’. Henri noemde de rede van dr. Ali Sastroamidjojo van vandaag
zelfs ‘onoprecht’. Pak Ali had er bijvoorbeeld aan gerefereerd, dat president Sukarno
en hij zelf uit de gevangenis waren gesleept door de Hollanders om te kunnen
onderhandelen over de vrijheid van het Indonesische volk.

6 december 1959
Om 18:30 arriveerde ik bij de residentie van bisschop Lyken Donahue. Een
dienstmeisje opende de deur. Ik werd naar de eerste verdieping gebracht van 207
West 96 Street. De verwelkoming was hartelijk. Er stonden de gebruikelijke portretten
van zijne eminentie met paus Pius XII en paus Johannes. Nà een cocktail te hebben
gebruikt, reed er een Cadillac vóór. We begaven ons naar het restaurant ‘Longchamps’
op Madison Avenue. Het meisje bij de garderobe bloosde toen hij haar zegende. De
gérant en al het personeel bogen als knipmessen. De maaltijd was de smakelijkste
van de spijskaart.
Hij lachte, toen ik de opmerking maakte, dat de British League against cruelty to
animals een beroep deed op the House of Lords wanneer prins Philip een vos had
geschoten, maar dat de Britse regering zich intussen volledig afzijdig hield wanneer
de Franse bondgenoten 400 Algerijnen in de week vermoordden. Teruggekeerd in
diens werkkamer vroeg de bisschop mij op de vleugel te spelen. Later zette ik de
plaat op van het derde pianoconcert van Rachmaninoff met Van Cliburn. Toen kwam
de bisschop op de bank naast me zitten met een likeurtje in de hand. Ik keek naar het
gouden kruis met Jezus, dat om zijn hals hing. De bisschop werd steeds onrustiger,
schoof verder op en legde een hand op mijn dij. De poging die hij daarna ondernam
noteerde ik niet. Ik schreef: ‘I cannot refrain from stating, that we know so little
“glory” and “grandeur” in our world today, above all when we discover, that even
the few we are taught to respect and look up to, as do all these millions of ignorant
people in the world, are just as unable and poorly equipped to stand by their principles
or be able to evade temptations as the “ordinary” people do.’
Dr. Ali Sastroamidjojo had ik nà al het gedonder genegeerd. Zowel de persattaché
Abdullah Kamil als de diplomaat Asjraf
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Masfar vroegen me naar hem toe te gaan. Kamil: ‘He is an old man. Why don't you
say you are sorry and speak with him, you have nothing to loose.’ Stapte op Pak Ali
af en hij was erg vriendelijk.
De Algerijnse debatten grepen me aan. Ambassadeur Ahmad Shukairy van
Saudi-Arabia lanceerde opnieuw een bewogen oproep aan Parijs de moordpartij te
beëindigen. De Fransen zijn ‘bastards’ en bedriegen de wereld, hun bondgenoten en
hun eigen volk. Shukairy veegde de vloer aan met het westen en kleineerde sir Pierson
Dixon (Engeland), Henry Cabot Lodge (V.S.) en Howard Beale (Australië) omdat
zij altijd in de verkeerde hoek van de wereld zaten als aanhangers van imperialisme
en kolonialisme. Shukairy vroeg me of hij niet te fel was uitgevallen. Later lunchte
ik met Mario Rossi, journalist van de Christian Science Minitor. ‘Certainly: a
journalist is quite entitled and should take a position at times in his carreer,’
antwoordde hij, toen ik vertelde, dat de Nederlandse regering en diplomatie meenden
mij te kunnen koeioneren, omdat ik anders dacht over het dekolonisatieproces in
Indonesië.
Nederland, bij monde van de heer Schurmann was van mening, dat de Algerijnse
oorlog diende te worden opgelost in onderling overleg tussen Parijs en Algiers.
Nederland zou dus tègen de draft-resolution A/C. 1/L.246 stemmen. ‘We do not
consider this a defeatist attitude and believe, on the contrary, that the Assembly would
by such a decision, not to adopt any resolution at all, show evidence of wisdom. As
John Milton once said: ‘They also serve who only stand and wait.’141. Ik was woedend.

7 december 1959
Schreef minister Luns om hem beterschap te wensen ‘met dit onfortuinlijk incident,
(van de trap vallen) hetwelk wellicht zou kunnen bijdragen tot een in de naaste
toekomst verbetering van de betrekkingen tussen uw en mijn land en de republiek
Indonesia.’

8 december 1959
Bernard Person biechtte, dat hij in steeds ernstiger financiële problemen kwam,
vooral wanneer de Algemene Vergadering van de U.N.O. zou eindigen. Hij schreef
nog slechts voor het Handelsblad, de Haagse Post en hield iedere 14 dagen en praatje
voor de V.P.R.O. Holland liet de ouder wordende
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correspondent schieten. Het gaf me opnieuw te denken hoe het zal zijn om zestig te
worden.
Veel kabaal over een resolutie om het gedrag van de Sovjet-Unie in Hongarije te
veroordelen. Nederland is co-sponsor van een Australische tekst ingediend door sir
Leslie Munro. Mijn zwarte collega, Charles Howard, merkte op: ‘I would have liked
to believe in the sincerity over the killings in Hungary by western delegates if they
had said the same things about the French in Algeria.’ Ambassadeur Schurmann stak
weer een ongecontroleerd verhaal af in de Algemene Vergadering, zonder dat 99
procent van het Nederlandse publiek wist wat er werd gezegd, of zich hierom
bekommerde.142.

9 december 1959
Washington D.C.
Ontmoette Kenneth Clark van de Motion Picture Association of America. Ik zocht
nog steeds naar een subsidie voor een boek over Sukarno. Hij adviseerde me
onafhankelijk te blijven. Het beste zou zijn een voorschot van een uitgever te krijgen.
Vervolgens ontmoette ik de ambassadeur van de Filippijnen, generaal Carlos P.
Romulo, de latere minister van Buitenlandse Zaken. Hij noemde de Nederlandse
politiek ten aanzien van Nieuw-Guinea ‘a great mistake’. We spraken over het gevecht
tussen ambassadeur Guerrero en Walter Robertson, over Louis Fischers boek, dat
hij had gelezen en ‘uitstekend’ vond. Hij gaf eveneens lezingen voor W. Colston
Leigh, maar meer om Madame Pandit Nehru te vervangen, indien zij was verhinderd.
Lunch met de Indonesische pers attaché, Sjamsu Sugito, een attaché van de
Indonesische ambassade in Moskou, Kumoro, en de correspondent van het
Indonesische persbureau, P.I.A., Marius Rengku. We bespraken onder meer de
problemen met de Chinese minderheidsgroep in Indonesië. We aten in ‘Peking’. Een
Chinese ober mengde zich in het gesprek en was van mening, dat de Chinezen in
Indonesië dan maar Indonesiërs hadden moeten worden, ‘zoals wij Amerikanen zijn’.
Wat opviel was, dat zelfs onder vrienden dikwijls oudzéér boven kwam. Sugito
herinnerde zich, dat een Nederlandse onderwijzer eens had gezegd; ‘Je bent geen
Indonesiër, je bent een Javaan.’ Kumoro zei, dat bij het zwembad van Tjikini een
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bord hing: ‘Verboden voor honden en inlanders’.143. Sugito verhaalde, hoe hij na de
onafhankelijkheid in het zwembad in Bandung ervoer, dat ‘wanneer wij bruintjes in
het water gingen, dan verlieten de Hollanders de pool. Zij gingen er pas weer in,
wanneer wij er uit waren.’ Kumoro zei eens tegen de marechaussee op Schiphol, dat
hij dacht tien dagen te blijven. Het antwoord: ‘Is dat wel nodig?’
Bisschop Donahue schreef een ‘thank you’ note en zei naar een volgend bezoek
uit te zien. ‘The piano will be tuned this afternoon!’
Walter Lippmann is een serie artikelen begonnen over het Nabije Oosten: ‘A visit
tot Egypt’. Hij sprak uitvoerig met Nasser. ‘Beginning with president Nasser and the
inner circle of his lieutenants,’ schreef Lippmann, ‘the present regime seems to me
attractive, intelligent and genuinely concerned with the destiny of the country. They
will resort unhesingtatingly and ruthlessly to the slogans and the ideologies and the
war cries if they have to quiet the populace. But their hearts are, I believe, in raising
Egypt out of its immemorial poverty and misery...’ Ik dacht, Bungkarno is dus in het
juiste gezelschap, wanneer hij Nasser een vriend noemt. Precies als ik steeds zelf
heb gedacht.

10 december 1959
Eindelijk had ik met lezingen genoeg geld verdiend om bij ‘Richter's’ op Fifth Avenue
voor Frieda een ring te kopen. Kocht bij Macy's een dubbel uitklapbed en een
Grundig-Majestic radio.144.

11 december 1959
Mijn broer Theo behaalde vandaag zijn graad in de economie, met daarnaast een
graad in het Latijn, aan de universiteit van Kaapstad. De plechtigheid vond in Jameson
Memorial Hall plaats. Mijn moeder schreef een brief vol trots.
Om 11.00 sprak ik in de Grand Ball Room van het Barclay Hotel in Philadelphia
een 300 dames toe, behorend tot de ‘Modern Club Forum’, over problemen in Azië
en Afrika. Er volgde een prima lunch.
In de avond dineerden Frieda en ik bij haar oudere broer en diens vrouw, Bill en
Iet in Bronxville. We bespraken voornamelijk het drankprobleem van Jan Westerman.
Ik stelde voor
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dat hij een psycholoog zou raadplegen, bijvoorbeeld dr. Walter Myden.145.

13 december 1959
Eugen Randé nam een interview met me op voor Radio Budapest.
Terwijl ik zat te praten met ambassadeur Silviu Brucan van Roemenië kwam
secretaris-generaal Dag Hammerskjold naar ons toe en bedankte Brucan voor ‘de
brief.’ Later verduidelijkte Brucan: ‘The Government of the Democratic Peoples
Republic of Vietnam (Hanoi) asked me to forward a letter to him, so I told him last
night, I will send you a letter from a very good friend...’
De Indonesische diplomaat Mohammed Sharif kwam bij me zitten en nà benadrukt
te hebben, dat de regering in Djakarta zéér nauwkeurig op de hoogte was van mijn
activiteiten, vroeg hij me: ‘Waarom solliciteert u met uw kennis van Azië niet bij de
“New York Times”, nu Robert Aura Smith is overleden?’ Ik vroeg me af in hoeverre
hij dit meende of van te voren als mop had bedacht.
De door de Burmees U Thant ingediende motie over Algerije werd getorpedeerd
met 39 tegen 20 stemmen bij 22 onthoudingen. Ik zag hoe de Nederlandse diplomaat
L.J. Goedhart, die ik trouwens als een trouwe vazal van Luns had gekenmerkt, zich
aansloot bij de Franse diplomaten, die zich gedroegen of men een daverende
overwinning had behaald.146. In werkelijkheid brengt deze ‘overwinning’ de Fransen
een stap dichter bij hun uiteindelijke graf in Algerije.
Dineerde met de Poolse diplomaat A. Czarkowski in ‘Little Vienna’.
Maakte drie afspraken voor Jan Westerman met dr. Walter Myden, om nà te gaan
wat er zou moeten gebeuren om hem van zijn drankprobleem af te helpen. William
Westerman merkte op: ‘Mijn ouders hebben nooit de feiten onder ogen willen zien.
Misschien is dit nooit eerder nodig geweest.’

14 december 1959
Volgens de ‘New York Times’ is president Sukarno steeds meer geïrriteerd over de
houding van Peking. Volgens een
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presidentieel decreet zullen burgers van China nà 1 januari beperkt worden in het
ongelimiteerd handel drijven in Indonesië. Bungkarno zou geshockeerd zijn door
China's opvallend vertoon van eigenbelang is haar reactie. Peking schatte, dat 300.000
Chinezen door het Indonesische decreet zouden worden getroffen.
President Eisenhower bezocht India. Premier Nehru voelde zich eveneens bedreigd
door een meedogenloze houding van China. Van de Aziatische solidariteit, zoals
deze in 1955 in Bandung door premier Chou En-lai was onderschreven was weinig
over. De schietpartijen langs de grens met de volksrepubliek en de annexatie van
Tibet werden in New Delhi hoogst ernstig opgenomen. ‘Time’ meldde dat India 415
miljoen inwoners had.147.
‘Waarde Oltmans,
Helaas is de maand december dusdanig bezet, dat ik opnieuw niet naar Bonn kan
gaan (om dr. Zairin Zain te bezoeken). Dan het volgende: Sinds ik je schreef heb ik
met een zéér belangrijk persoon gesproken, die jou een goed hart toedraagt. Hij zei
echter uitermate teleurgesteld te zijn over je optreden ten aanzien van Nederland. Je
zou in het openbaar dusdanig pro-Indonesië zijn, dat daardoor de indruk wordt gewekt
dat je uitlatingen door bijbedoelingen worden ingegeven. Ik schrijf je dit zo duidelijk
mogelijk, zodat je weet uit welke hoek de wind waait. Ik acht het mijn plicht je dit
door te geven, al kan ik je de naam niet melden. De mededeling kwam voort uit, naar
mijn mening oprechte teleurstelling. Als ik de situatie goed aanvoel, is dit mijn advies
(hierbij duidelijk taal gebruikend): het hekelen van de Nederlandse politiek ten
aanzien van Nieuw-Guinea wordt beduimeld door het teveel op schoot zitten (gezien
worden met) Indonesiërs. Wij zijn het er over eens, dat de Nederlandse politiek
kansloos is, maar het is zonde indien je optreden door bijkomende omstandigheden
niet als 24 karaats wordt gezien. Met vriendelijke groeten, Emile van Konijnenburg.’
Ik antwoordde, dat ik diens ‘frankness’ zéér waardeerde. ‘Ik hecht normaliter
waarde aan verklaringen van mensen, die well-informed zijn. De persoon die met u
heeft gesproken blijkt eenzijdig of niet te zijn ingelicht.’ Etcetera.
Max Maramis verlaat eindelijk Den Haag en is opgevolgd door Susanto Djojosugito
als hoofd van de diplomatieke mis-
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sie, zoals dit tegenwoordig heet.

15 december 1959
Ik had de Chairman van de ‘New York Times’ geschreven, dat ik niet begreep dat
dit blad geen editie voor de westkust uitgaf, gezien de meer dan treurige bladen in
Californië. Zijn assistent, Andrew Fisher, antwoordde: ‘The problems of air transport,
schedules, the weight factor, weather conditions, and costs create limits.’ Het zou
dus op grote schaal niet mogelijk zijn.

18 december 1959
Gisteravond ontmoette ik in een cinema een Puertoricaanse jongen (19). Joe verloor
zijn moeder toen hij 3 jaar oud was: zijn vader toen hij 14 jaar was. Hij woonde bij
zijn grootmoeder, die hem niet interesseerde. Hij huilde 's avonds in bed van
eenzaamheid. Hij zocht contacten met vrienden, maar ontdekte altijd weer, dat zij
geen oprechte motieven hadden en alléén maar op seks uit waren. Hij klaagde over
de leegheid van het Amerikaanse leven, dat hij omschreef als ‘a race for survial’. Ik
zei hem: ‘We all have those experiences. Some of us get cracks in the motif of our
design, which will never be healed or mended.’
De Grundig radio-set arriveerde. Frieda begon te spreken over ‘our baby’. Ik vroeg
haar dit achterwege te laten.
Om 17:30 ontmoette ik Erling Christophersen, mijn Yale vriend, in zijn ziekenhuis.
Zijn schoonvader, mr. Charles Blount, deed alles om hem het leven zuur te maken.
De Volkswagen, die hij had gekregen, was hem afgenomen. Nà een lang gesprek in
de Harvard Club had hij de volgende dag een hartaanval gekregen. Erlings verhaal
bevestigde voor mij andermaal, dat ik ten opzichte van de heer Westerman een juist
beleid had gevoerd: namelijk geen gunsten en helemaal niets aannemen. Erling had
wel seks met Lorna bedreven en twee jongens zaten in de knel tussen scheidende
ouders. We dineerden later met enkele jonge doktoren, waaronder een Filippijn en
een Egyptenaar. Tijdens de politieke discussies zei deze laatste verbaasd te zijn uit
mijn mond standpunten te horen, die de zijne waren.
Een journalist vroeg president Eisenhower op zijn persconferentie: ‘Heeft
u een idee, sir, wat Castro dwars zit?’ Ike leek in de war
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gebracht en antwoordde: ‘We zijn Cuba's voornaamste markt.148. Je zou
veronderstellen, dat ze dus goede betrekkingen met ons zouden ambiëren.’
De president liet er op volgen: ‘I don't know exactly what the difficulty
is.’149. Een dergelijke presidentiële uitspraak na één jaar van crisis tussen
Washington en Havana was onvoorstelbaar.
Het is duidelijk, dat ondanks de verzekeringen van president Sukarno of
minister Subandrio, dat Indonesië geen geweld zal gebruiken bij de
bevrijding van Nieuw-Guinea, er steeds meer berichten komen uit Fakfak
en Kaimana, de naar de Kei-eilanden en Ceram toegekeerde onderkant
van de hals van Irian-Barat, over Indonesische infiltranten.
Een Jezuïet en paleontoloog, Pierre Teilhard de Chardin, stierf in 1955 en
werd in Poughkeepsie, New York, begraven. Hij schreef een boek, ‘The
Phenomenom of Man’, waar veel over wordt gesproken. Teilhard was
priester, maar ook wetenschapper. Hij zag de evolutie als een in beweging
zijnd universum op weg naar God. Omega was het punt buiten ruimte en
tijd waar alle lijnen der evolutie naar toe liepen. Hij spreekt over atomen,
over de biosfeer en ionosfeer, maar schijnt een paar jaar vóór zijn dood
geschreven te hebben, dat Christus nimmer werkelijker, persoonlijker en
immenser leek dan toen. Ik zou dit boek willen lezen, maar ik begrijp niet
hoe hij, als wetenschapper, stof en materie uiteindelijk toch nog met
mystiek en religie kan verwarren.

19 december 1959 (dagboek)
De heer en mevrouw Kwee Djee Hoo gaven een feestje in hun woning in Riverdale.
Ik miste Pak Ali. Hij bleek met Masfar naar Havana vertrokken om een ontmoeting
te hebben met Fidel Castro. De oude vos bleef actief. Ik genoot van de warmte en
vriendschap van mijn Indonesische vrienden. Harisanto was er natuurlijk. Hij was
lief als altijd. Suwarto van het ministerie van Voorlichting was er ook. Hij studeert
één jaar aan de Columbia School ofJournalism. De Indonesische maaltijd was heerlijk.
Bisschop Donahue zond opnieuw een schriftelijke boodschap: ‘Hope we can get
together soon: let me know.’

148.
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Cuba leverde nog steeds 3.200.000 ton suiker tegen dubbel de wereldprijs aan de V.S.
(totale import: 4.500.000 ton).
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21 december 1959
Dr. Walter Myden (psycholoog) bevestigde, dat Jan Westerman destructief bezig
was met teveel drinken - omdat hij zich verstoten door zijn ouders voelde en
‘unloved’. Opname in een ziekenhuis werd afgeraden.

23 december 1959
Samen met William Westerman, Frieda's oudste broer, sprak ik 45 minuten met dr.
Walter Myden. De dokter raadde een behandeling van vijf jaren aan, drie maal per
week, à raison van 25 dollars per uur. Bill zal de vader inlichten en natuurlijk
achterwege laten, dat ik de contacten legde of mij er mee had bemoeid.
Dineerde met Frieda bij Arnold en Aggie Brackman in Dobbs Ferry. Zij serveerden
een rijsttafel. Hij beargumenteerde de positie van Bungkarno als volgt: ‘De massa
van het Indonesische volk is onwetend. Daarom is het unfair, dat leiders inspelen op
de emoties van die massa. Leiders zouden juist moeten leiden, omdat zij beter in
staat zijn de situatie te beoordelen. Sukarno is een demagoog, die zal doodlopen. Hij
zal steeds dieper in het moeras verzinken. Prawinegara, Natsir en de andere
Indonesiërs, die zich tegen de leiding van Sukarno hadden gekeerd, hadden zulks
gedaan nadat de regering het Nederlandse bezit had genationaliseerd, omdat naar
hun mening die maatregelen het volk tot de bedelstaf zouden brengen. Sinds Sukarno
nu de leiding van de regering op zich had genomen was het gevaarlijk geworden.
Gaat het nu mis dan is Bungkarno zelf verantwoordelijk.’ Ik antwoordde, dat ik
steeds meer bevreesd was, dat een aantal figuren om de President heen hem opzettelijk
in die val zouden manoeuvreren. ‘Dat is een interessant gezichtspunt.’ Ik hechtte
waarde aan Brackmans mening omdat hij tenslotte jaren in Indonesië had doorgebracht
als U.P.I.-verslaggever en Indonesië-specialist was van de ‘New York Times’.

24 december 1959
Jan Westerman kwam eten. Hij bracht een plaat van Bruchs vioolconcert mee. Frieda
maakte macaroni. Gezellig.
Nikita Khrushchev zond president Eisenhower voor Kerstmis 41 bomen en struiken
voor de boerderij in Gettysburg en een lading poppen en speelgoed voor de
kleinkinderen.
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25 december 1959
Mijn moeder schreef uit Kaapstad de details over mijn broer Theo's graduation.
‘Behalve B. com. heeft hij nu een B.A. die klinkt als een klok,’ schreef zij. ‘Het
omvat: Roman Law, Law I, Law II, Latijn, Nederlands, Afrikaans, Economics I, II
en III, Philosophy and Public Administration.’ Ik begon me te bezinnen of ik mijn
eigen studie in Yale niet af zou gaan maken.
Omdat W. Colston Leigh uit Vancouver een klacht over mijn lezing aldaar had
ontvangen had ik de Dean van Clark College om opheldering gevraagd. Hij
antwoordde niet te begrijpen, wie een dergelijke brief zou kunnen hebben geschreven.
‘It is easy to be critical of mr. Oltmans,’ antwoordde Dean Cannell aan het bureau,
‘on perhaps two counts. Het criticized the local newspaper in a cavalier and caustic
manner as a good example of the generally poor quality of the American press; and
two: as a travelling reporter he seemed peculiarly uninterested in learning from his
travels in this area, being seemingly oblivious to local geography, getting cities in
the wrong state, and so forth. Both of these criticisms obviously reflect a little hurt
local pride. On the positive side it must be said that few people in my twenty-five
years experience at the College have stirred our student body more deeply nor aroused
them to greater concern over affairs outside their own day-to-day lives. The students
felt close to mr. Oltmans, because of this youth and admired his sincere and zealous
sense of mission... I think, mr. Oltmans can be a smash hit whenever he steps on toes
a little more gingerly.
Lewis D. Cannell, December 10, 1959.’
Koning Boudewijn is in de Congo. Vijf nationalistische partijen verlangen
onmiddellijke onafhankelijkheid van België zonder voorwaarden. Patrice Lumumba
wordt door de Belgen gevangen gehouden. Joseph Kasavubu van de Asso-Abako
werd toegejuicht als de nieuwe koning van het land.

27 december 1959
Schreef naar Yale University om te onderzoeken of ik mijn studie Political Science
in 1948 begonnen en in 1950 wegens geldgebrek onderbroken, alsnog zou kunnen
afmaken.
‘Howdy Buddy,
I hope we are still buddies, after my not writing for so long. Things have worked
out real nice for me this Christmas season. I just got back from a leave of 15 days.
Now I am on guard duty... I am hoping to see you some day again. Our friendship
is kind of unorthodox but it is the best and the fullest
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I have ever had. You did me a lot of good and some day I may be able to repay you.
I have to go now but will be expecting a letter soon.
Your friend, Ken (Finkenbinder)
B. Co. 1st Bn 2nd ITR MCB
Camp Pendleton, California,’

28 december 1959
Lorna Blount Christophersen belde me en nam me mee naar het buitenhuis van de
familie in Westport, waar we tot 04:00 a.m. aan de keukentafel samen spraken. Nu
hoorde ik haar kant van het verhaal. Erling in bed betrapt met een dienstbode; Lorna
had met Randy in haar armen, een pistool gericht op haar man; een relatie, in
Charleston, die één jaar duurde, van Erling met een homoseksueel, (toen hij bij de
luchtmacht diende) en meer van dergelijke onverkwikkelijke informatie. De vader
wilde, dat Lorna haar man zou aangeven bij de politie - wat teveel aan mevrouw
Röell deed denken.150. Via haar advocaat wilde zij in ieder geval verhinderen, dat
Erling naar Noorwegen afreisde. Ik vroeg haar 24 uur niets te ondernemen totdat ik
opnieuw met mijn vriend had gesproken.
‘Waarde Oltmans,
Heb het zéér op prijs gesteld dat je zo uitvoerig reageerde in je brief van 14
december. Mag ik voorop stellen, dat je mij niet behoefde te overtuigen. Ik ben zeker
van je goede bedoelingen doch kan mij tevens indenken dat je met je spontane reacties
wel eens een fout beeld kan geven van je werkelijke bedoelingen. Vele argumenten,
die je in je brief aanhaalt, zeggen degene die je brief leest veel, doch ontgaan de
outsider. De ‘outsider’ kijkt alléén naar de outside en veroordeelt dan als het mogelijk
is. Gelukkig schrijf je aan het einde van je brief, dat je op je hoede bent. Men oordeelt
snel en meedogenloos. Nu behoef je niet met alles met die outsiders rekening te
houden: er zijn momenten dat je zegt: (goed Nederlands) ‘mijn neus uit met die
lieden’, doch dat kan je nu eenmaal niet te veel doen. Terwille van jezelf heb je met
de outsiders (als ik het zo mag noemen) rekening te houden. Nogmaals, je spontane
reacties, je gulle lach, zit velen dwars, vooral diegenen die nu eenmaal niet spontaan
zijn en niet kunnen lachen. Een uiterlijke gereserveerdheid zal je pers stellig ten
goede komen. Met vriendelijke groeten, Emile van Konijnenburg.151.
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29 december 1959
Bezocht Erling opnieuw. Hij had mevrouw Blount, Lorna's moeder, bij Bloomingdales
ontmoet. Zij scheen helemaal op zijn hand en raadde hem aan zo snel mogelijk naar
Noorwegen af te reizen en de ellende van New York te vergeten. Zij had hem met
de auto terug naar het ziekenhuis gereden. Ik begreep, dat het huwelijk van mijn
vriend niet te herstellen was. Jan Westerman kwam bij ons eten. Hij kreeg een baantje
bij ‘Time Incorporated’. De ouders komen met de Westerdam van de Holland-Amerika
lijn uit Nederland terug. Zij vallen wat Jan betreft met de neus in de boter.
Hans Beynon van ‘De Volkskrant’ zond me met een begeleidend briefje een bijna
één pagina groot artikel van zijn hand ter gelegenheid van het feit dat tien jaar geleden
de soevereiniteit over Nederlands Indië aan Indonesië werd overgedragen. Beynon
kwam met vragen aanzetten als, ‘Zal de geschiedenis wellicht uitwijzen, dat Nederland
niet was voorbereid op de schok van het verlies van Indië?’

30 december 1959
De ouders van Frieda gaan volledig akkoord met Jans behandeling bij dr. Walter
Myden. Ze schijnen deze psycholoog zelfs een gelukkige keuze te vinden.
Arrangeerde een ontmoeting tussen Erling en Lorna Christophersen in het ‘Gotham
Hotel’. Zij laaide voortdurend op in woede, en maakte zelfs mij wanhopig. Erling
was de kalmte zelve en had de situatie volkomen onder controle. Na uren praten
verlieten zij het hotel samen in een taxi. Ik hield mijn hart vast. Later belde Lorna
om me te bedanken.

1 januari 1960
Droomde dat vader Westerman een kamer binnen kwam en me uitnodigde mee aan
tafel te gaan met de familie. Ook droomde ik dat parachutisten afsprongen, waarbij
één parachute zich niet opende. Ik vloog op de jongen af. Zijn rug bloedde. Ik
probeerde hem neer te leggen.
Lees ‘The Coming Political Breakthrough’ van Chester Bowles.152.
Nikita Khruschev gaat Indonesië bezoeken. Ik zou die reis willen meemaken, maar
hoe? Eisenhower bezocht in december India, Pakistan en Afghanistan. Voor Djakarta
was geen tijd.
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2 januari 1960
Het was Erling Christophersens verjaardag. Ik ging hem met Lorna afhalen in het
ziekenhuis. Hij tekende de verklaring, zoals ik die had opgesteld, onmiddellijk.153.
We namen een taxi naar Idlewild Airport, waar Erling met een toestel van Icelandic
Airways naar Noorwegen vertrok. Hij scheen erg dankbaar voor de vreedzame afloop.
Bisschop Donahue telefoneerde en zond er een briefje overheen, of ik kwam
dineren. Hij benadrukte opnieuw dat de piano was gestemd.

5 januari 1960
Minister Luns is weer aan het werk gegaan.
Schreef een brief aan president Sukarno of hij wilde bemiddelen, dat ik een visum
zou kunnen krijgen voor de reportage van de reis van Khrushchev.

6 januari 1960
Sprak met consul-generaal Kwee Djee Hoo. Hij dacht dat Maramis en Sudjoko mijn
naam op de zwarte lijst hadden weten te krijgen en raadde aan een brief aan Sudjoko
in Djakarta te schrijven, Djalan Hadji Agus Salim 37, en mijn excuses te maken voor
het geschil in 1957. Daarnaast diende ik de hulp van dr. Ruslan Abdulgani in te
roepen. Ik schreef Sudjoko onder meer; ‘Zou ik u willen verzoeken het verschil van
mening, dat wij thans drie jaren geleden hebben gehad en dat mogelijk te wijten is
geweest aan mijn onhandig optreden te willen vergeten.’154.
Op Madison Avenue ontmoette ik Lorna's moeder ‘My daughter is a jealous
woman,’ zei mevrouw Blount, ‘nobody can live with her. She should get professional
treatment.’ Ik zei, dat ik Lorna reeds had aangeraden naar dr. Walter Myden te gaan.
Mrs. Blount bedankte me voor alles wat ik had gedaan en zei, alvorens in haar auto
te stappen, waarvan de zwarte chauffeur de deur open hield: ‘You are now like one
of my own children.’
Lunch met collega Brackman van de ‘Times’. Hij wil een boek schrijven over de
P.K.I., Partai Komunis Indonesia.155. Mijn
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Zijn studie zou in 1963 verschijnen.
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eigen manuscript over Sukarno had volgens hem reorganisatie nodig. Hij sprak
langdurig over de Westerling-periode en vergeleek diens steun van Nederlandse
planters met de ‘colons’ in Algerije. De planters voelden zich door Den Haag en het
koningshuis in de steek gelaten. Volgens Brackman had de Sumatraanse rebellie
Indonesië gered van het communisme. De Sukarno-kliek werd wakker geschud.
Bungkarno, de briljante politicus werd gedwongen te kiezen tussen de P.K.I. en het
leger en koos voor generaal Nasution. ‘Maar Nasution en het leger kunnen niet
werkelijk iets doen, zolang de massa zich achter Sukarno schaart. Nu komt straks
Khrushchev in februari. Dat redt die maand. Daarna gaat Sukarno naar Afrika. En
dan? Er zal deze zomer een nieuwe crisis komen.’ Ik luisterde graag naar Brackman,
ook al was ik het absoluut niet met hem eens. Brackman leed aan de Amerikaanse
ziekte de wereld te willen verdelen tussen communisten en anti-communisten. Wat
in de rebellie van 1958 op de eerste plaats speelde was een machtsspel tussen Java
en de buitengewesten, terwijl daarnaast Indonesië zich als alle derde-wereldlanden
een weg diende te banen tussen de in een koude oorlog verwikkelde machtsblokken.156.
Bracht Lorna Christophersen bij dr. Walter Myden. Later zei ze: ‘Die man is een
homo. Hij is veel te perfect. Hoe kan hij mij helpen, wannneer hij zelf dermate in de
war is?’ Ze kwam bij ons eten. Ik had er genoeg van haar te helpen. Hoe meer ik
nadenk over mijn eigen dagboek, hoe meer ik me afvraag wat ik ooit met deze
aantekeningen zou kunnen doen. Mijn moeder zei altijd: ‘Pas wanneer je alles hebt
verbrand, zal je helemaal in orde zijn.’
Dean Richard C. Carroll van Yale College ontmoedigde me in zijn antwoord: hij
raadde mij af mijn studie weer op te pakken, althans wat Yale University betrof. Hij
sloot een kopie in van de examens die ik had afgelegd in Yale en adviseerde op
Columbia verder te gaan.
W. Colston Leigh verlengde mijn lezingencontract tot 1 september 1961.
Santo's zwager, kolonel Ashari Danudirdjo, ontving als voormalig militair attaché
in Washington van ambassadeur Howard Jones de Medal of Merit. Santo nam me
mee naar het architectenbureau waar hij werkte.
Hij liet me veel tekeningen zien.
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Twee Democraten hebben aangekondigd in de race tegen Dwight D. Eisenhower te
zullen uit komen: senator Hubert Humphrey (48) uit Minnesota en John F. Kennedy
(42) uit Massachusetts. ‘Time’ somde J.F.K. 's credentials als volgt op:157.
‘His shockheaded youthfulness, his wealth, and his Roman Catholic faith are mixed
political blessings in the race where the Democratic bosses yearn for a candidate
with no handicaps. Among his assets are an engaging personality, a persuasive and
positive speaking talent and a pretty wife, the former Jacqueline Bovier, daughter of
a Manhattan financier; together and with Baby Daughter Caroline, the Kennedys
have probably filled more picture-magazine space than all other candidates combined.
A man of proven courage (his Pulitzer-prizewinning book, Profiles in Courage, was
written while he was recovering from a painful, near fatal series of operations for a
wartime spine injury), Kennedy has waged a forthright and energetic campaign on
most issues, has doubled back only on his 1956 Senate vote against high, rigid farm
price supports (the vote that lost him much Midwest support in the 1956
vice-presidential race) to embrace supports in this campaign. By poll and by general
agreement of the professionals, Kennedy currently leads the field of Democratic
hopefuls.’
Nikita Khrushchev liet Llewlyn Thompson, de Amerikaanse ambassadeur, bij
minister Gromyko komen en een brief overhandigen, dat hij in het voorjaar president
Eisenhower in Parijs hoopte te ontmoeten. Intussen was de Sovjet graanoogst over
1959 met twee miljoen ton gezakt naar 46 miljoen, zodat de premier zich woedend
en sarcastisch uit liet over de prestaties van de gecollectiviseerde Sovjet boeren.
Malthus berekende in 1798, dat de capaciteit van de aarde om voedsel te produceren
onvoldoende zou zijn om de capaciteit van de voortplanting bij te houden. Op 1
januari 1960 werd de wereldbevolking geschat op 2,8 miljard. ‘Time’ publiceerde
een alarmerende grafiek.158.
Norbert Wiener, wiskundige aan het Massachusetts Institute of Technology,
uitvinder van cybernetica (de science of control mechanisms) heeft gewaarschuwd,
dat ‘computers and other educated machines may yet outgrow man's control’. Hij
was het oneens met de algemeen geaccepteerde mening, dat machines nooit een mate
van originaliteit zouden kunnen bezitten. ‘It is my thesis,’ zei Wiener, ‘that machines
can and do transcend some of the
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limitations of their designers. Machines have already been built that can learn by
experience.’

8 januari 1960 (dagboek)
A.F.K. Parée, mijn vroegere collega bij het ‘Algemeen Handelsblad’ en secretaris
van de N.J.K., schreef me vertrouwelijk over de moeilijkheden rond mijn
lidmaatschap. ‘Toen je officiële aanmelding als lid binnenkwam, moest deze de weg
gaan, die in de statuten is voorgeschreven. Je ontving het aanmeldingsformulier,
vulde dat prompt in en je werd in “De Journalist” voorgedragen. Die publikatie kon
ik onmogelijk achterhouden omdat nu eenmaal ieder lid de gelegenheid moet hebben
zich over een aanmelding uit te spreken (ballotage). Nu leert de ervaring, dat er van
die gelegenheid zeer weinig gebruik wordt gemaakt. In jouw geval wat dit anders:
tot mijn schrik ontving ik tal van bezwaarschriften, die ik in de vergadering van 22
julij.1. het dagelijks bestuur voorlegde. Besloten
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werd, dat de voorzitter, collega Vrolijk, deze stukken zou bestuderen en dan in de
volgende vergadering zijn standpunt zou geven.
Dat gebeurde op 11 september. Wat ik je nu ga zeggen, moet wel “zeer
vertrouwelijk” zijn: Collega Vrolijk rapporteerde als zijn oordeel, dat hij niet in het
geding wilde brengen die bezwaren, die gericht waren tegen je optreden met
betrekking tot Nieuw-Guinea. Hij is van mening, dat iedere journalist het recht heeft
daaromtrent een eigen mening te hebben. Hij voegde er aan toe (vandaar mijn verzoek,
dit deel van mijn brief als zeer vertrouwelijk te beschouwen!): “het zou best mogelijk
kunnen zijn, dat ik begrip kan opbrengen ten aanzien van Oltmans” bezwaren inzake
Nieuw-Guinea, en daarom wil ik die niet laten gelden.’
Wèl liet collega Vrolijk gelden hetgeen collega S. v.d. Velde te Utrecht tegen jou
had ingebracht: je houding in 1957 in Djakarta tegenover collega's, die niet geneigd
waren je actie voor een Adres aan de Nederlandse regering inzake Nieuw-Guinea te
steunen. Dus je pogingen tot intimidatie van deze collega's (ik haal hier de woorden
van v.d. Velde aan). In dat verband bracht collega Van de Velde naar voren een
gesprek, dat hij op 28 januari 1957 op de redactie van de ‘Javabode’ met jou had en
waarin je je ten opzichte van collega Martino had uitgelaten in woorden, die een
dreigend karakter hadden. Hij herinnerde in dat verband aan een artikel in de
G.P.D.-bladen, waarvan v.d. Velde destijds correspondent was, met name het
Haarlems Dagblad van 4 februari 1957, waarin hij jouw optreden had gesignaleerd.’
Vandaag, 31 juli 1986, ben ik teruggegaan naar deel III-1957, datum 28
janurari 1957. Ik schreef: ‘Was bij Van Tol, hoofd van Unilever, die het
Adres aan de Staten-Generaal reeds naar Holland had door
getelegrafeerd.159. Hij stond er duidelijk sympathiek tegenover.
Doorgepompt, zonder lunch, naar v.d. Velde van de “Javabode”. De heer
Hartgerink en professor Drost hadden hem reeds namens ons bezocht. Een
rotzooi: ik had hun dus ook een tekst moeten brengen. Intussen hebben ze
een hatelijk stukje opgenomen. Martino had de “Javabode” reeds gebeld,
dat zegt dus genoeg. Ik heb daarna op het Hoge Commissariaat Martino
ontmoet, die mij in de schoenen trachtte te schuiven, dat ik zaterdag j.1.
zou hebben gezegd, dat er bij “De Nieuwsgier” en de “Javabode”
intekenlijsten voor het Adres zouden liggen. Ik had “en
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plein publique” een big fight met hem, waarbij iedereen kon meeluisteren.
Pekelharing was niet aanwezig. Ondanks een verhit debat gingen Martino
en ik redelijk uit elkaar.’160.
Ik teken hier in 1986 bij aan, dat ik me terdege herinner in Martino een
hielenlikker van alles en iedereen, die tegen Sukarno en vóór het
vasthouden aan Nieuw-Guinea waren, te zien. Vandaar dus, dat hij een
suksesvolle en acceptabele man voor het A.N.P. was, en altijd, tot op
vandaag, en His Master's Voice Club is geweest. Ik was inderdaad geladen
met minachting jegens deze collega en kan me prima voorstellen, dat dit
bij hem - en misschien v.d. Velde - als dreiging over kwam. Martino wilde
het Adres en de tekst niet aan Den Haag doorgeven, of althans dermate
verhaspeld, dat hij het net zo goed had kunnen laten. Het was Martino, die
het fabeltje in de wereld riep, dat wij door ons Adres alle Nederlanders in
Indonesië in een dwangpositie brachten, want zij, die niet tekenden, zouden
door Indonesië kunnen worden uitgewezen. Er waren in januari 1957
44.000 Nederlanders in Indonesië: ruim 400 zonden hun handtekening in,
dus om die reden zou Indonesië 43.600 Nederlanders uitwijzen. Met
dergelijk geklets hielden Martino en v.d. Velde zich bezig en daarom
mocht ik dus geen lid van de N.J.K. worden.
(dagboek)
Parée vervolgde: ‘Vrolijk wees er op, dat je in het aanmeldingsformulier van 15
april 1959 meedeelde, dat je totaal jaarlijks bruto-inkomen uit hoofd van je dagelijkse
journalistieke arbeid zeer wisselend en momenteel niet boven de duizend gulden per
jaar kwam. Daarmee voldoe je niet aan de bepaling om lid te kunnen worden, omdat
de hoofdbron van bestaan uit journalistieke arbeid moet zijn verkregen, blijkens de
statuten.’ Mijn aanvraag was overigens niet afgewezen, maar terzijde gelegd. Hij
voegde er aan toe, dat hij hoopte dat dit besluit niet storend zou zijn ‘voor onze
verdere kameraadschappelijke verhouding’.
Dr. Walter Myden telefoneerde om te zeggen een gesprek te hebben gehad met
vader Westerman. Hij had eveneens de conflictsituatie met Frieda en mij naar voren
gebracht. Pa Westerman ‘had gotten violent, and he would only forgive Frieda, when
he were to have his way’.
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10 januari 1960
Bisschop Donahue schreef opnieuw een briefje of we elkaar konden ontmoeten. ‘You
must not go on your extended lecture tour without a visit here. I would come for you
with the car.’
Kamil, de Indonesische persattaché, zei me: ‘You better go and see Pak Ali before
he leaves for Indonesia... it will be important how he talks about you.’
Las ‘Diplomat’ van Charles Thayer.161. Boordevol informatie, van hoe de Paléologen
in Constantinopel buitenlandse diplomaten behandelden (pag. 42) tot en met waarom
de Amerikaanse ambassadeur in Djakarta, John M. Allison (die ik dus heb gekend),
het dermate oneens was met de politiek van John Foster Dulles van openlijke militaire
interventie in Indonesië (in 1958) dat hij uit protest aftrad en voor straf als
ambassadeur naar Praag werd gezonden (pag. 242). Het dichtst bij een Nederlands
equivalent van Allison kwam Duco Middelburg, die voor straf naar Polen ging. Dr.
J.H. van Roijen daarentegen zou juist een voorbeeld van het tegenovergestelde
symptoom zijn: glashard een Nieuw-Guineapolitiek verdedigen waar hij het au fond
hartgrondig mee oneens was en later mooi weer spelen.

10 januari 1960
Schreef Martin Portier. In vergelijking tot onze vrienden in Nederland hebben we,
nu we hier twee jaar wonen, eigenlijk niemand. Wat kennissen en professionele
vrienden en ik ken Stephen Benedict en Jim Carmichael - en dan zijn er de
Indonesiërs, en natuurlijk Santo - maar eigenlijk leven we in deze miljoenenstad
alléén.

12 januari 1960
Erie, Pennsylvania
Sprak voor de ‘Woman's Club’. De ‘Morning News’ publiceerde een reportage
met een foto, waar ik aan de vleugel in het clubgebouw zat. Logeerde in de Y.M.C.A.
omdat er vanwege mist geen vliegtuigen vertrokken. Een kerel, vol tatoeagess, klopte
op mijn deur. Hij vroeg: ‘Will you suck me, I can't find a woman to do it.’ Verzocht
hem zo aardig mogelijk te vertrekken.
Het deed me denken aan de vrouw van één van mijn beste vrienden, die me onlangs
zei, dat haar man altijd bereid was op
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bed op zijn rug te gaan liggen en zich door haar te laten zuigen. ‘Soms dwong hij
me dit in de douche te doen, maar hij hield niet van me en was alleen nog hiertoe
bereid.’ Mijn reactie was opnieuw: dan heb ik jegens Frieda alléén maar juist
gehandeld.

13 januari 1960
Louis Fischer zei me hoe ik mijn boek over Bungkarno zou moeten wijzigen. ‘If you
do not want to write a book of knowledge,’ zei hij, ‘make it a personal, an emotional
book. Tell about the psychology of the Dutch, the psychology of the Indonesians
and how they clash. You do not need much display of knowledge. You need rather
love. Do not speak of the French in Algeria, but think of it. Tell about the emotions
of the Dutch in relation to Indonesians, or the Indonesian desire of detachment. Make
the reader understand what it is this hate of colonialism. Convey finesse. Don't
lecture.’

15 januari 1960
Lang gesprek met de heer Colston Leigh, de president van mijn lezingenbureau.
‘You have two groups to keep in mind when you lecture: the audience and those who
sign you up, while in the mean time you represent my business. I think in dollars and
cents. I have to be without feelings. You are harming my business. First in
Pennsylvania, where you choose to criticize the Dean of the College - even a Clement
Attlee would not have done that. You are a Dutchman, like the Germans, you are
empirebuilders and businessmen. But you are also arrogant. You are a foreigner and
you cannot call Elvis Presley in public an idiot. You might be right, but they do not
want to hear it. You have to entertain people, so they can go home and say “we had
a nice afternoon”. Now, our Eastcoast agents are afraid to book you. The first year,
all went fine. Every single reaction was favorable. I am not in the oratory business.
Usually, young speakers like you, we use one year and then throw them out. I am
told, you are an agent of Sukarno and paid by him. I could not care less if you were.’
Ik bestreed dit met nadruk en vroeg me af wie hem dit kon hebben verteld?
Ambassadeur Van Roijen?162. Zo'n uitspraak maakte me razend. ‘Still, we will continue
a third year with you and our westcoast agents told us they are willing to try once
more.’ Toen ik zijn kamer uitliep zei hij; ‘Goodbye, my friend.’
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Ging ‘vitaminen’ halen bij Santo. We lunchten bij de Italiaan naast zijn kantoor.
Ik had Emile van Konijnenburg geschreven of hij wilde helpen mij een visum voor
Indonesië te bezorgen. Hij antwoordde: ‘Het is naar mijn mening niet gewenst
slapende honden wakker te maken. Lawaai moet je pas maken als de aanvraag niet
wordt ingewilligd. Ik hoop je te ontmoeten als het je mogelijk is naar Djakarta via
Nederland te reizen.’163.
Schreef opnieuw naar Sukarno om hulp. Vader Westerman schijnt dr. Walter
Myden nu als voogd te hebben aangesteld over jan.

17 januari 1960
Omaha, Nebraska
Vloog in een Constellation, via St. Louis. John F. Kennedy hield een rede voor
de National Press Club. Sensible. Hij citeerde Eisenhower, die eens gezegd had:
‘Being president is a very great experience, but the word politics, I have no great
liking for that.’ Kennedy: ‘No president, it seems to me, can escape politics. He has
not only been chosen by the nation, he has been chosen by the party. And if he insists
that he is “President of all the people” and should, therefore, offend none of them if he blurs the issues and differences between the parties - if he neglects the party
machinery and avoids his party's leadership - then he has not only weakened the
political party as an instrument of the democratic process - he has dealt a blow to the
democratic process itself.’ Als ik zou stemmen in de V.S. zou ik op de Democratische
candidaat stemmen.
Las de tekst van Khrushchevs speech voor de Supreme Soviet alsmede de tekst
van de nieuwe wet voor de Soviet Armed Forces. Ik vraag me het volgende af:
‘Mankind, man's physical and sexual perversions, demand the challenge of force,
physical as well as psychological. De riddertoernooien, de kruistochten, de zeeslagen,
de parachutisten in Normandië, de mariniers in Okinawa en Korea: it is an expression
- all of it - of the basic physical needs of man. Now, they are reducing these outlets
to pushbutton wars: armies, navies and airforces will be reduced or abolished. What
is to happen next? De Elvis Presleys, de gang warfare, de sadistic murders are
replacing the traditional outlets in the form of hand to hand combat and oldtime
armed conflicts.’
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18 januari 1960
Omaha, Nebraska
Arriveerde gisteravond in een sneeuwstorm en nam een kamer in het Regis Hotel.
Als eerste verscheen vanmorgen Bob McMorris van de ‘Ohama World Herald’. Een
fotograaf maakte een plaatje. Vervolgens verscheen Fred Larkin (75) van de ‘Ad-Sell
League’ waar ik na een avondeten een lezing voor zou houden. Vanwege de sneeuw
en ijs was de avondontmoeting afgelast, maar in plaats daarvan zou er een lunch zijn
met een twaalftal leden van de club. Deze ontmoeting was in de Kamer van
Koophandel. Honorarium 300 dollars.

20 januari 1960
Louisville, Kentucky
Via Kansas City, Iowa, arriveerde ik hier gisteren en nam een kamer in de
Y.M.C.A.164. In de avond ging ik naar ‘Porgy and Bess’165., maar voor de cinema liepen
vier zwarte jongeren en twee blanken met borden, dat ‘blacks were not allowed in
this theatre’. Ik beloofde hen, tijdens mijn lezing over dit voorval te zullen spreken.
Ontbijt met Phyllis Knight van station W.H.A.S. Zij wilde dat ik bleef voor de
T.V.-show van 18:00, maar ik wilde eerder vertrekken. ‘Remember, any time you
come to Louisville, you have a date with me.’ De radio-opname werd gevolgd door
een interview met Helen Leopold van de ‘Louisville Times.’
Om 14:00 sprak ik voor 600 dames uit de zogenaamde ‘betere kringen’ (meer
geld). Over het rassenvraagstuk en het geval van de cinema kreeg ik ten antwoord:
‘Het is zeker een probleem, maar wanneer we zwarten eenmaal tot de cinema zouden
toelaten, dan zouden ze in zulken getale komen, dat het voor blanken onmogelijk
wordt om naar de bioscoop te gaan.’ Kwam laat terug op La Guardia en name een
taxi naar huis. Er wachtte een lieve brief van Frieda.
Henk Hofland kondigde zijn komst naar Johnstown, Pennsylvania, aan. Hij zou
bij een krant gaan werken. De Amerikaanse regering betaalde hem als beurs 12
dollars per dag: het ‘Algemeen Handelsblad’ 50 dollars voor een wekelijks artikeltje
en dus zouden hij, zijn vrouw en zoontje Henk over 410
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dollars per maand beschikken. Hij maakte zich zorgen of het genoeg was. De eerste
week in de V.S. wilde hij Mimi en zoon bij ons onderbrengen. Hij vervolgde: ‘Ik
heb intussen je Colston-Leighstencil over je lezingen gelezen, en ik ben het er meestal
volkomen mee eens. Ik zou graag eens een lezing van je horen als ik in Amerika ben,
want ik ben heel nieuwsgierig hoe je het doet.’

21 januari 1960
Havana, Cuba.
Vloog met Northeast Airlines, flight 71, naar het zuiden. Frieda bracht me weg
en regelde, dat ik eerste klas kon vliegen. Het was een Boeing 707 jet, ik moet zeggen,
een superplane. In Miami, Florida, stapte ik over op een Viscount van Cubana Airlines
en nam [in Havana] een kamer in het ‘Bristol Hotel’. Ik had het nieuws uit [Cuba]
het afgelopen jaar gevolgd. Ik wilde poolshoogte nemen. Fidel Castro was één jaar
en drie weken aan de macht. Ik belde Ruby Hart Philips, de correspondente van de
‘New York Times’. Zij reageerde met: ‘Come right over.’
Ruby, in haar vijftiger jaren, ontving me in een rommelig kantoor, broek, sweater,
chain-smoking, een papegaai zat op een stoel kauwend op een bal van touw, terwijl
een katje met gebroken ribben ergens op de grond lag. ‘Seventy five per cent of the
Cuban people support Castro,’ zei ze, ‘they have nothing to loose. But the middleclass
is destroyed. The rich brought their money abroad. My sister gives balletlessons, she
lost three pupils in one week, all from middleclass families.’ Ik vroeg haar of zij
dacht, dat Cuba op weg was communistisch te worden. Zij antwoordde: ‘This island
at the entrance of the Mexican Gulf will never be allowed to go red. It is too close
to the United States. It is true, that the sugar mills were in foreign hands. I have gone
myself to check the lists of shareholders and I was amazed, all Americans. But now
they try to sell their sugar to Japan, which is stupid. Cuba cannot exist without
America.’ Zij vervolgde: ‘Castro sees no-one, not even me who supported this
movement throughout the Revolution.166. Until one night, when Herbert Matthews167.
and Tad Szulc168.

166.
167.
168.

Ik dacht: een correspondente van de ‘New York Times’ heeft een uitgesproken mening:
waarom mocht ik geen mening hebben over Nieuw-Guinea of Sukarno?
Lid van de hoofdredactie van de ‘New York Times’.
Latijnsamerikaanse specialist van de ‘New York Times’.

Willem Oltmans, Memoires 1959-1961

121
were here, we met him at 03:00 at the Hilton. Castro said he was hungry, so we sat
down to eat. We talked till 08:00 a.m. “Why don't Americans like us,” he asked. I
told him flatly in the face, that he himself had begun blasting Americans. “So you
think, I am too close to communism,” he asked at one point. He only smiled, when
we replied in the affirmative. In the mean time,’ ging ze door, ‘ambassador Philip
Bonsal is being called in the Castro-press “a smiling hypocrite”. He is just an errand
boy anyway and was again recalled to Washington.’
Ik vroeg haar of ze dacht dat er in Havana een Bandung-conferentie gehouden zou
worden. ‘Sponsored by whom?’ vroeg ze. Tot mijn onuitsprekelijke verbazing zei
deze correspondente van de ‘Times’ daarop, dat ‘Bandung was sponsored by the
communists, just like Cairo.’ Ik begreep, dat zij Bandung verwarde met de Asian
Friendship League in Cairo. Zij ridiculiseerde het bezoek van minister Raoul Roa
aan Joegoslavië en voegde er aan toe: ‘Tito or Nasser will never come to Cuba.’169.
Ik vond haar steeds moeilijker te volgen en begreep, dat zij het belang van de
ouvertures van Cuba in de richting van Azië en Afrika onderschatte. De wereld zag
zij als een wedloop tussen rassen. ‘The white race will disappear in another 50, may
be 100 years. The increase of colored races adds to our stupidities. May be they call
it anarchism, but we, whites, are not going to make it. Americans have no fling for
diplomatic niceties. They are bad political chessplayers, no vision, no brains for
diplomacy and we happily blunder along.’
Ons gesprek eindigde, toen zij op de televisie een massademonstratie ontdekte
vóór de Spaanse ambassade. Gisteravond was er een sensationeel incident geweest.
Terwijl Fidel Castro in de t.v.-studio's in Vedado over het tweede net bezig was
uiteen te zetten, dat de Spaanse ambassade betrekkingen onderhield met
contrarevolutionaire elementen, was ambassadeur Pablo de Lojendio naar de studio
gesneld en was voor de camera's gedrongen, protesterend dat hij belasterd en door
het slijk was gehaald. Fidel stond op en riep de ambassadeur toe: ‘You are not in
Spain now: you are in the Republic of Cuba.’ De camera's waren even weggevallen,
lang genoeg om de ambassadeur, begeleid door majoor Juan Almeida, naar buiten
te geleiden. Toen de camera's weer draaiden, verklaarde Fidel: ‘This man is a
representative of a tyranny which has oppressed
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the Spanish people for over twenty years... This episode shows only one thing, the
hatred which fascism and international reactionaries have for the Cuban revolution.’
De Spaanse ambassadeur kreeg 24 uur om het land te verlaten.

22 januari 1960
Havana, Cuba
Vanmorgen begaf ik mij naar het ministerie ‘de Relaciones Exteriores’. Ik
ontmoette er eerst Jorge L. Marti, associate editor van het blad ‘El Mundo’. Hij
hevelde me over naar Tony de la Osa, de p.r.-man van het ministerie. Hij zal proberen,
nu minister Roa in het buitenland is, mij te introduceren bij de plaatsvervangend
minister van B.Z. Ik wandelde in de stad. Ontmoette allerlei mensen. Een
straatfotograaf maakte foto's, Een politieman waarschuwde op mijn fototas te letten
en niet op een bank in slaap te vallen. Er waren veel militairen, jonge mensen, die
soms lange haren hadden en baarden. Veel droegen wapens, bijna allemaal pistolen.
Er waren ook veel homo's, die je aanspraken. Ontmoette één negerjongen, die aanhield
en me mee wilde nemen naar zijn huis. ‘I love foreigners,’ zei hij.
Steeds denk ik over wat Amerikanen zouden kunnen doen om de anti-westerse
trend in de wereld een halt toe te roepen. Ruby Hart Philips heeft alle hoop opgegeven.
Het blanke ras zal worden geëlimineerd, zoals dat eens met de Indianen in Amerika
geschiedde. Nehru en Sukarno zijn ‘restjes’ (leftovers) van het imperialisme. Zulke
leiders zullen snel uitsterven. De Khrushchevs, Castro's en de hemel mag weten wie
nog meer zullen als paddestoelen uit de grond oprijzen. Religie, Morele
Herbewapening en wat dies meer zij, is allemaal ‘too little and too late’. We hebben
een nieuwe methode nodig om de broederschap der volkeren te prediken. Het is
oneindig verwarrend.
Sprak enige tijd met dr. Ernesto Ardura bij het blad ‘El Mundo.’170. Later in de
avond had ik een ontmoeting bij ‘Revolucion’ en sprak met een jonge verslaggever,
Luis Perez.171. Hij vroeg of ik dacht, dat Cuba een leidende kracht in de derde wereld
zou worden. Ik zei, dit niet te verwachten, maar ik dacht, dat Cuba een belangrijke
rol in Latijns Amerika zou gaan spelen. Hij zette later in de kop, dat ik Sukarno de
Fidel van Indonesië had genoemd.

170.
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Interview gepubliceerd, 24 jan. 1960.
Interview gepubliceerd, 25 jan. 1960.
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Ik had in de stad een negerjongen ontmoet, Gerardo Fulleda Leon (17). Hij beloofde
om 20:30 naar het ‘Bristol Hotel’ te komen, Hij wandelde om die tijd mijn kamer in
met de woorden: ‘If you were a girl, I would marry you with all my heart.’ Hij was
enig kind. Zijn ouders scheidden toen hij acht jaar was. Soms woonde hij bij zijn
moeder, soms bij een oom en tante, zoals op dit moment. Hij vertelde, dat de jongens
het opwindend vonden als hij blue jeans droeg vooral vanwege zijn billen. Voor we
seks hadden, merkte hij nog op: ‘If you were my brother, I would not get an errection.’
Later ging ik alléén ergens eten en werd opnieuw herhaaldelijk op straat
aangesproken, meestal voor seks. Een jongen vroeg drie dollars, wanneer hij mee
naar het hotel zou gaan. Er zijn bijna geen toeristen, dus de spoeling is dun.

23 januari 1960
Havana, Cuba
Om 10:30 betrad ik het ministerie van Buitenlandse Zaken. In de antichambre
ontmoette ik dr. Herbert von Borch, de Washington correspondent van het Hamburgse
‘Die Welt’. Er zat ook een Nederlander te wachten. H.H.J. Hofman uit Spakenburg,
managing-director van N.V. Hollandse Knopenfabriek. Het bleek dat de namen waren
verwisseld: mijnheer Hofman verbleef ook in het ‘Bristol Hotel’ en had de mededeling
voor mij bestemd ontvangen, dat vice-minister Marcelo Fernandez Font gereed was
hem te ontvangen. Dit was dus niet het geval. Hij verliet teleurgesteld het gebouw.
Ruby zei later, dat ze het een ‘priceless story’ vond.
Dr. Marcello Fernandez Font (27) was een prettige man, softspoken, jong en
diplomatiek in zijn optreden. Hij lachte om de suggestie, dat men in het buitenland
dacht, dat Cuba communistisch zou worden. ‘It is our Agrarian Reform Law which
will decide whether our revolution will be a success or a failure,’ zei hij. Hij had een
ontmoeting gehad met dr. Ali Sastroamidjojo. Ons gesprek bleef echter op alle fronten
aan de oppervlakte, meer dan ik had verwacht. Hij bepaalde zich tot uitspraken, dat
Cuba vriendschap zocht met alle landen, en dat Cuba uitstekende betrekkingen
onderhield met de Nederlandse zakenwereld. Zijn minister, dr. Raoul Roa, werd juist
vandaag door zijne heiligheid de Paus ontvangen.
Om 17:00 arriveerde Geraldo bij het ‘Bristol Hotel’. Hij gaf me een foto. Ik had
hem mee willen nemen naar een film en dan ergens gaan eten, maar ik gaf vandaag
al 30 dollars uit. Het gaat dus niet.
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Schreef Bungkarno over Cuba en de mogelijkheid dit land bij de niet-gebonden groep
van landen te betrekken.

24 januari 1960
Havana, Cuba
Nam afscheid van Ruby Hart Philips, waar ik een N.B.C.-reporter ontmoette. Om
13:00 kwam Geraldo nog naar het hotel. Welke ondefinieerbare emoties begeleiden
toch altijd weer zulke korte, hevige ontmoetingen als bij deze jongen? Waar komt
toch dat gevoel vandaan, dat zelfs nà drie dagen je toch ‘iets’ achterlaat. Dit ‘iets’:
hoe groeit het, waar komt het vandaan, waarom doet het altijd weer pijn om afscheid
te nemen. God bless you, Geraldo.
In de DC-7B van National Airlines dacht ik aan Ruby's waarschuwing: ‘If
Washington gives in to Cuba now, all of Latin America will be lost.’
Nam een kamer in de Miami Y.M.C.A.
Zag in de avond de film ‘Suddenly last summer’ van Tennessee Williams met
Elisabeth Taylor, Katherine Hepburn en Montgomery Clift. Cousin Sebastian
beschouwde mensen als gangen van een menu. Nà enige tijd in Italië vond hij dat
het tijd werd naar het noorden te trekken om blonde mensen te hebben. Ook vond ik
de race van de jonge schilpadden op een eiland in de Stille Oceaan, met de cirkelende
roofvogels er boven, het moment dat Sebastian God zag, schitterend gevonden.

25 januari 1960
West Palm Beach, Florida
Nam een Greyhound bus naar hier. Verblijf in het Hotel Dixie Court. Nam een
taxi naar de ‘Everglades Club’ waar ik de ‘Palm Beach Round Table’ om 16:00 zou
toespreken. Mevrouw Alexander Hadden verwelkomde me. Ik zei, dat ze mij aan
mevrouw Eleanor Roosevelt deed denken. Zij antwoordde: ‘Ik kende Eleanor goed
en was meerdere malen haar gast op het Witte Huis.’ We moesten eerst in de tuin
voor fotografen poseren. Ik begreep, dat ik in het hart van de Amerikaanse geld-chique
terecht was gekomen, dus die mensen, meestal op leeftijd, die de winters in Florida
doorbrengen en dan sprekers als entertainment uitnodigen. Honorarium 300 dollars.
De lezing liep gesmeerd: kreeg lang applaus. Daarna werd thee geserveerd op een
terras naast een golfcourse. Ik verwijderde me voor een wandeling. Belde de ‘Palm
Beach Post’ en dic-
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teerde een verhaaltje over Cuba.172. Later moest ik aan een diner zitten, aangeboden
door mr. and mrs. Douglas Pickens uit Ohio, waar zij een landbouwbedrijf hadden.
Een mevrouw Chadbourne (72) was mijn tafeldame. Zij liet me een smaragd zien,
die zij van een maharadja had gekregen. Zij verzamelde een fortuin op de beurs van
Wall Street vertrouwde ze mij toe. Nà het eten, dat om 23:15 was beëindigd, reed ze
mij naar haar landhuis aan de zee. De hele avond bleef ik in gedachten bij de mensen
in Cuba, maar een paar honderd kilometer verder op, verwikkeld in een strijd voor
een rechtvaardiger maatschappij. En hier zag je etalages van winkels om van te
watertanden. Ik zag ook veel modieuze textiel, die ik voor Frieda zou hebben willen
kopen.

26 januari 1960
Coral Gables, Florida
Am staying with Shirley Millar, een vriendin van Frieda en haar ouders. De vader
denkt, dat Fidel Castro vermoord zal worden. Jorge Zayas publiceerde een serie
artikelen in de ‘Miami Herald’ onder de titel ‘I was wrong about Castro’. Het is het
oude liedje: Sukarno, Nasser, ende andere nationalistische leiders in de derde wereld
kregen ook het label ‘communist’ toen zij de tweede fase van de revolutie bereikten.
Eisenhower maakte intussen een plan bekend vis à vis Cuba:
1. non-intervention in the domestic affairs of other countries, including Cuba.
2. a consistent policy of combatting illegal acts in territory under American
jurisdiction and where these acts are directed against other governments.
3. the illusion attempted by Castro to picture the United States as a plotting agressor
is unfounded and regrettable.
4. the United States recognizes the right of Cuba to exercise national sovereignty
in undertaking any desirable social, economic and political reforms. But the U.S.
feels that international legal obligations must be met and America will continue to
defend its own sovereignty and legitimate interests.
5. the United States intends that differences between this country and Cuba should
be subject to diplomatic negotiation or solution through other appropriate international
procedures.173.

172.
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Gepubliceerd 26 jan. 1960.
De geschiedenis zou een heel ander beeld van de Amerikaanse bedoelingen geven.

Willem Oltmans, Memoires 1959-1961

126

27 januari 1960
Droomde, dat ik in Djakarta arriveerde zonder een visum en dat ik onmiddellijk werd
uitgewezen. Niemand hielp me om te kunnen blijven.
Ik vergezelde mr. Millar naar de golfclub om een balletje te slaan. In Yale, in 1949,
had ik het wel eens geprobeerd. Tot mijn verbazing scheen ik de ballen precies zoals
het moest te raken. Ik dacht altijd dat ik hier niet toe in staat was. Las in de ‘Miami
Herald’, dat niet minder dan twintig Yale-studenten boetes hadden gekregen, omdat
zij en masse een meisje van 14 jaar in een studentengebouw hadden verkracht.
Het heerlijkste van dit verblijf vind ik de warme zon.
Schokkend vond ik om bij terugkeer in Florida te ontdekken, dat Albert
Camus bij een ongeluk met een sportauto om het leven was gekomen. Een
absurde dood op zijn 46ste jaar. Een denkerschrijver, die zijn leven had
gewijd aan het absurde. Je kan je afvragen, welke denk-ontdekkingen ons
werden onthouden door de dood van juist deze creatieve man. Een andere
pittige ontwikkeling was de confrontatie generaal-majoor Jacques Massu
en Charles de Gaulle. Massu had in een interview met een Duits blad
gezegd, dat het leger De Gaulle had geaccepteerd bij gebrek aan een betere
candidaat. Binnen de kortste keren werd de generaal naar Parijs ontboden
en nà een confrontatie met de President van zijn commando ontheven. In
Algiers gingen de ‘colons’ meteen de straat op en schreeuwden: ‘Hang
De Gaulle!’ het Algerijnse vraagstuk bleef een tekstboekvoorbeeld van
achtergebleven ‘minds’ - en programmeringen - vergeleken bij Charles
de Gaulle en de zijnen, die al enige tijd hadden begrepen, dat de bakens
van de geschiedenis dienden te worden verzet.
Ook Walter Lippmann produceerde opnieuw een heldere analyse, ditmaal
van de groeiende confrontatie met Cuba. ‘The problem is larger than Cuba
itself,’ schreef hij. ‘It is the problem of what this country is to do about
the revolutionary movement in Latin America, of which Castro's is a
spectacular but by no means the only manisfestation. For what is going
on in Cuba today is no mere palace revolution at the top, in which one
olichargy has ousted another. This is a social revolution involving the
masses of the Cuban people, and its aim is not to install a new set of rulers
but to work out a new social order.’ Lippmann preciseerde verder: ‘Our
experience, which began with the Mexican revolution some 40 years ago,
has taught us that armed intervention or even economic coercion by
blockade, embargo and economic reprisals does little good and much harm.
They do not protect the legiti-
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mate American interests which are jeopardized by the revolution and they
make it very difficult to come to reasonable settlements when the
revolutionary fervor subsides, and the time of reconciliation and
reconstruction arrives.’174. Dit was ook mijn eigen analyse van de Cubaanse
ontwikkelingen. Ik plakte Lippmanns observaties op pagina F/491/1960/111
van mijn dagboek.

28 januari 1960 (dagboek)
Ben met Shirley naar het strand van Crandon Park beach geweest. Het wemelde er
van de zonnebadende studenten. Eén jongen met een prachtig bruinverbrand lijf,
donkere ogen en een aantrekkelijk gezicht fascineerde me enorm. Ik volgde hem
onafgebroken gedurende één uur in alles wat hij deed. Die jongen bood zonder twijfel
een reeks mogelijkheden. Om allerlei redenen zou ik erg graag met hem willen hebben
spreken.
Lees ‘Political Power and Personal Freedom’ van Sidney Hook.175. Ik vind een
filosofische bespreking van wat democratie eigenlijk is boeiend. ‘The acceptance of
the principle of freely given consent as a binding rule of social life entails certain
beliefs about the empirical nature of man. The two most important are: first, that
men are responsible: and second, that they are sufficiently rational to know when
and where the shoe pinces and when and where not. No-one would advocate
democracy in an insane asylum or an institution of the feebleminded.’ Ik dacht:
‘Helaas, dit bewijst waarom democratie eigenlijk niet werkt want mensen zijn noch
verantwoordelijk, noch rationeel.’ Hook meende dan ook: ‘Consent is not free if it
is bound or blinded by ignorance.’176.

29 januari 1960
Kew-Gardens, New York
Thuis wachtte veel post en werk. In de U.N.O. beklaagde Bernard Person zich er
over, dat hij langzamerhand van zijn spaargeld moest leven. Pat O'Hara, de
secretaresse van Pak Ali Sastroamidjojo, zei te zijn ontslagen, omdat ze weigerde
als ‘babu’ van de ambassadeur op te treden en ook diens jas en hoed aan de kapstok
te hangen.

174.
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‘The New York Herald Tribune’, 28 jan. 1960.
Criterion Books, New York (1959).
Zou gedeelten uit vooral de eerste twee hoofdstukken hier hebben willen overnemen, omdat
ze essentieel waren voor mijn eigen inzichten in het niet-functioneren van de politiek.
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De laatste week van 1959 zijn 344 Algerijnen gedood in deze onzinnige oorlog.
Lunchte met Santo en een Yoegoslavische vriend van hem, die ook bij Ginsburg
& Associates architecten werkt. Genoot iedere minuut van hun gezelschap.
Dr. Walter Myden telefoneerde om te bevestigen, dat het met Jan Westerman
bergopwaarts gaat, terwijl Lorna Christophersen nooit meer kwam opdagen.

30 januari 1960
Nam contact op met Jim Nixon, die ik enige tijd geleden in ‘Club 316’ had ontmoet
en aan George Brandford en diens Esquire School for male models had voorgesteld.
George had hem aangenomen. Hij kwam meteen naar Kew-Gardens. Hij beklaagde
zich: ‘I fall in love all the time, but nobody falls in love with me.’ Jim wilde seks en
gaf me te kennen mijn penis te willen zuigen, maar dat wilde ik niet. Deze jongen
wilde ik met voorzichtigheid benaderen en in vriendschap.
In Algiers was een opstand uitgebroken onder leiding van onder meer een 28-jarige
ex-parachutist, Pierre Lagaillarde. ‘Ik mag dan een fascist zijn,’ riep hij uit, ‘maar
ik ben geen reactionair. Ik ben anti-communist, anti-semiet en anti-Wall Street.’ In
Parijs zei André Malraux, dat de muiterij van het leger met geweld diende te worden
bedwongen, terwijl minister Jacques Soustelle meende dat men diende te
onderhandelen. Premier Michel Debré begaf zich naar Algiers met de mededeling,
dat De Gaulle verwachtte, dat het loyale leger zijn plicht zou doen. Vijf generaals
en elf hoge officieren antwoordden, dat zij niet bereid waren op Fransen te schieten.
Daarop besloot De Gaulle een solo-optreden voor de televisie te houden; gekleed in
uniform van brigade-generaal hield hij een uiterst geïnspireerd pleidooi voor het
zelfbeschikkingsrecht voor Algerije. Hij zei onder meer:
‘Frenchmen of Algeria, how can you fail to see that in rising up against the state
and against the nation, you are surely heading toward ruin and at the same time
running the risk of causing France to lose Algeria at the very moment when the
decline of the rebellion is becoming evident?... How can you listen to the liars and
the conspirators?...
Next I speak to the army... As you know, I have the supreme responsibility. It is
I who bear the country's destiny. I must, therefore, be obeyed by every French
soldier... No soldier under penalty of being guilty of serious fault, may associate
himself even passively with the insurrection. In the last analy-
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sis, law and order must be re-established. The methods employed to make law and
order prevail may be of various sorts. But it is your duty to bring this about. I have
given and am giving this order.’
De Gaulle: ‘I speak to France. Well, my dear old country, here we are together
once again, facing a harsh test... While the guilty ones, who dream of being usurpers,
take as a pretext the decision I have made concerning Algeria, let it be known
everywhere, let it be clearly understood, that I do not intend to go back on that
decision. To yield on this point and under these conditions... would be to make the
state bow before the outrage that is being inflicted on it... Thus France would become
but a poor broken toy adrift on a sea of hazard.’ De semi-mystieke relatie tussen
Charles de Gaulle en het Franse volk wierp andermaal haar vruchten af. In één dag
bereikten 17.000 telegrammen en brieven het Elysée. Maar Pierre Lagaillarde
kondigde via loudspeakers aan, dat hij het ultimatum van het leger om zich
onvoorwaardelijk over te geven afwees.

1 februari 1960
Sewickley, Pennsylvania
Vloog gisteren naar Pittsburgh en spoedde me eerst naar mijn bejaarde vriendin,
mrs. Chester Lehmann. Ze was in zwart gekleed, wegens de dood van haar echtgenoot.
David, de butler, serveerde Dubonnet en pickled champignons. Zij gaf me een
sigarettenkoker, die eens aan haar man had behoord. Dr. Hugh Clark verscheen
eveneens ten tonele.177. Hij was weer geestig en gevat, zoals ik me hem herinnerde,
en liet zich ontvallen: ‘I like people and pork chops well done...’ Ook andere gasten
arriveerden, onder wie mr. en mrs. M.G. Patton, bij wie ik later zou logeren. Er werd
een exquise diner geserveerd, dat eindigde met crêpes, brandy en abrikozensauce.
Je hoorde flarden van gesprekken, zoals: ‘... then Arthur Rubinstein told me how he
met Picasso after many years...’ Ik word van dit soort samenkomsten, die au fond
leeg zijn, altijd weer stil en teruggetrokken.
Mevrouw Lehman, die ik tante Vivian was gaan noemen, vestigde mijn aandacht
op een artikel in het ‘New York Times Magazine’, ‘Lecture on Lecturing’: ‘Listening
to the sound of another's voice has become a habit that means big business.’178.
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Zie Deel III, Memoires: 1957-1959.
‘Sunday Magazine’, 31 jan. 1960.
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Het was geschreven door Cleveland Amory. Mijn manager W. Colston Leigh werd
er in aangehaald die zou hebben gezegd, in antwoord op de vraag of de ‘boom’
misschien voorbij was: ‘Absolutely not. Look at the cold war. Wonderful! Nothing
but crises. Crises is wonderful for the lecturebusiness!’ De ‘Times’ meldde dat de
honoraria varieerden van 25 tot 5.000 dollars.179. Het blad noemde het percentage,
dat het bureau aftrok van 30 tot 33 procent (en de spreker betaalt zijn reizen en
onkosten) òf 50 procent (en het bureau betaalt de kosten): ‘one of the strange facts
about the lecture business’. De ‘Times’ vergeleek dit absurd hoge percentage met
de 10 procent, die gebruikelijk was in de ‘entertainment business’. Ik wist dit al heel
lang, maar wat kon ik er tegen doen?
Gaf in Sewickley een lezing voor de ‘Woman's Club’.
Vond een aantekening in de ‘Times’: ‘A feeling of solitude is, according to Faguet,
the misery of superior men... One must take sides and the choice is cruel... Before
an antique and nobel monument someone said to Bonaparte: “It's sad.” He replied:
“Yes, it is said like grandeur.”’

2 februari 1960
Minneapolis, Minnesota
Vloog via Chicago naar hier. Wilde bij de arme sloebers in de Y.M.C.A. slapen,
maar het was vol. Zit in het ‘Curtis Hotel’. Radio-interview met K.S.T.P., een N.B.C.
station, door Dave Burrington. Sprak voornamelijk over Algerije en Cuba, plus een
betoogje over Fidel Castro. Daarna een gesprek met Lael Withrow van de
‘Minneapolis Tribune’, plus foto's. Tenslotte arriveerde een tv-crew van hetzelfde
station.
Sprak voor de ‘Woman's Club’, voorafgegaan door een plezierige lunch met een
aantal dames. De vraag is, wat heb ik bereikt? Honorarium 225 dollars?
Las een uitstekend boek: ‘Democracy is not enough’.180. Scott intrigeerde me. Hij
is well-informed for a change, wat hem waardevol maakt. Amerikaanse bril, zeker,
en toch. Hij is bij Sukarno geweest en begrijpt tenminste wat de filosofie achter
‘geleide democratie’ is. Hij vertelde een vooraanstaand Nederlands bankier te hebben
gesproken, die had benadrukt dat het geen enkele zin had aan Nieuw-Guinea vast te
houden. ‘Senti-
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Henry Kissinger krijgt in 1986 tussen de 35.000 en 50.000 per lezing.
John Scott, Harcourt, Brace & Company, New York (1960). Opnieuw is het niet mogelijk
waardevolle passages hier over te nemen. Scott werkte bovendien voor ‘Time & Life’.
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ments and false pride,’ noemde Scott de wortel van het Papoea-drama (pag. 159). Ik
recommendeerde dit boek bij mijn gehoor.

3 februari 1960
Cleveland, Ohio
De Y.M.C.A. was opnieuw vol. Ben in ‘Hotel Olmstead’. Schreef een brief aan
Frieda.
U.S. News & World Report komt met een vlammende reportage: ‘Communist
rule 90 miles away - what Castro is doing in Cuba. The red pattern in Cuba is clearer
than ever before.’ Dat noemen ze onze ‘vrije pers’. Geloof er niets van.181.
Lees Maurice Paléologues dagboek over de Dreyfus-affaire.
Speelde op een vleugel vóór de lezing die om 10:45 in de ‘Cleveland Town Hall’
aanving. Een grote, volle zaal. Experimenteerde met mijn gehoor en vroeg waarom
het in de V.S. niet mogelijk was een Republikeinse president te hebben en een
Democratische minister van Buitenlandse Zaken, of omgekeerd, om een eensgezinder
buitenlandse politiek te bewerkstelligen. Ook had ik de ‘Cleveland Press’ gebeld,
maar men was niet in een interview geïnteresseerd. Ik meldde dit dus in mijn lezing.
Prompt kwam mevrouw Louis B. Seltzer, de vrouw van de hoofdredacteur op me af
om te verzekeren, dat er alsnog een interview zou worden gemaakt. Later reden we
naar de krant, in gezelschap mevrouw Seltzer, maar Louis was zo woedend over mijn
kritiek op zijn krant in de ‘Town Hall’, dat het interview niet doorging.
Ik was benaderd door Dick May, hoofd van een speciale instituut voor jongens
van 12-16 jaar, ‘The Hawken School’. Ik vond hem aardig. We reden er naar toe. Ik
spendeerde geruime tijd met jongens in een klas van twaalf-jarigen. Indonesië stond
op de kaart als Nederlands-Indië aangegeven. Ik sprak over Sukarno.
Intussen was mijnheer Pierre Lagaillarde opgesloten in een Parijse gevangenis.
De Westerling van Frankrijk kwam terecht waar hij hoorde. Het prestige van De
Gaulle bereikte nieuwe hoogten. De militaire opstand was de kop ingedrukt. C.L.
Sulzberger citeerde ‘Le Canard Enchainé’: ‘People of France: you are being made
fun of. For five years they have been taking your sons and your money for a war
which you don't approve... One forty-five-millionth of the population is laying down
the law for forty-four million Frenchmen. That is
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Zie mijn gesprek met dr. Marcelo Fernandez Font, pag. 123.
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enough!’182.

4 februari 1960
Akron, Ohio
Gaf een lezing voor de ‘Woman's City Club’. De manager van W. Colston Leigh
in Chicago, mrs. Barbara Applegate183., had de spreekbeurten keurig achter elkaar
geboekt.
Ik herinner me hoe een dame in Cleveland naar me toe was gekomen en zei: ‘We
have got to keep blacks segregated. Would you embrace a negroe?’ ‘Of course,’
antwoordde ik, ‘and I have done many times so. There are whites I would not embrace
either.’ Eveneens in Cleveland werd ik benaderd door een vertegenwoordigster van
het Hoytt lezingenbureau. Zij wilde dat ik voor hen kwam werken. ‘You are it,’ zei
ze.

5 februari 1960
Detroit, Michigan
Life is like the weather.184. Storms: they come and go. It's sometimes cold and
sometimes warm. You look for love and friendship, but you do not find it. You simply
meet no-one. But sexe comes, it keeps arriving. You hit ever so often the jackpot,
and it approaches the real thing. I checked into the Y.M.C.A., changed clothes and
intended to go to a movie. On the seventh floor I ran into a black boy, smiling
beautiful. We simply looked at each other. I asked him to come to my room. We
‘knew’ each other instantly. Hij studeerde Drama at Eastern Michigan University.
He wanted to become an actor. We played with each other. At one point he said so
sweetly ‘hold me’, that it touched me all the way. I realize, anybody who will come
some day across these lines will perhaps say, ‘these boys were sick’. But were we?
Joe droeg een grijze coderoy broek en een schots gekleurd wollen hemd, een witte
sweater, een mooi gouden horloge en een gouden ring, een beetje vrouwelijk, met
een paarse steen. Hij maakte een paar telephonecalls en vroeg me mee naar zijn huis
te gaan en zijn roommate te ontmoeten, Jack, student medicijnen, lang, breed en
zwart.
Zijn kamer was prima ingericht, veel platen, moderne tekeningen aan de muur,
een smaakvolle spiegel en een oude kast.

182.
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‘The New York Times’, 3 febr. 1960.
Manager van mijn New Yorkse lezingenbureau.
Schreef steeds meer Engels in mijn dagboek en vooral hier heb ik de oorspronkelijke tekst
niet willen vertalen.
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The expression of his eyes was perfect. Eyes can be hundred percent unengaging. In
some ways, he reminded me, when smiling, of Sumarto.185. When I would let him
alone for some moment, and drift away, he would immediately ask: ‘What is wrong?’,
as if he sensed it at once. On our way to his room, we stopped at a bookshop. I bought
a colored picture book of ‘Porgy and Bess’. They also sold wooden statuettes, but
none from Indonesia. I will try to bring the shop in contact with an importfirm of
Indonesian carvings in New-York.
We went to see friends ofJoe and then visited his girlfriend, an almost white black
girl, a teacher and amateur actress. I told her to keep a closer eye on him. She seemed
mature and understanding. She would never be in his way. Because, it became clear
to me, that when I met Joe, he was simply cruising at the Y.M.C.A. for sexe. From
there we drove to ‘Tantrum’, a beatnik hideway. Ronnie, a political science major
at Michigan University, and black, chauffeured us around. We listened to drums for
a half hour. Then a guy, who was going to read poetry broke it off, because the
audience wasn't silent enough. Next, a waiter, queer as hell, sang some songs. Later
they dropped me at the Y.M.C.A. I wonder, however, why these emotional flare-ups
happen all the time. I met Joe around 17:30 and left him by 01:00. Okay, we were
really ‘together’. Why getting emotionally involved in less than six hours? Why do
we need these ‘shake-ups’ and at the same time ‘shake-outs’? Stood a moment ago
at the elevator near the window at the seventh floor, where our eyes first crossed
each other, overlooking the thousands of lights of Detroit. There in the yonder,
somewhere, is this boy, Joe, a lonely, lonely young man, dying for some simple and
true love, affection, understanding, easily hurt, physically attractive, complex, a
negroe. Just another human being in an unfriendly, unloving world. What could I do
for him, give hem, share with him? ‘You can help me, Bill,’ he said, as his last words
in the car. I would like to telephone Frieda right now. She, too, needs help, needs so
much love. But the essence and the character of our relationship is so different and
has to change.186.

185.
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Zie Deel II, Memoires: 1953-1957.
Het is niet helemaal duidelijk, maar dit stond er.
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5 februari 1960
Dearborn, Michigan
Sprak voor een 1.200 dames in de ‘Dearborn Town Hall’. Mevrouw Robert
Hornbuckle, die de show runde, was een kordate dame waar ik op zijn tijd van hou.
Zij had aplomb en een aantrekkelijke persoonlijkheid. Maar misschien was ik wat
te scherp in mijn woorden, wat wel meer gebeurt wanneer ik eigenlijk moe ben.
Tijdens de lunch was er een modeshow. Ik kocht een sweater voor Frieda, die men
haar zou toezenden.

6 februari 1960
Sioux City, Iowa
In een Convair van Braniff Airways op weg naar hier dacht ik over Joe Dennis. I
am almost 35 years and still the heart is so easily inflammable. One forgets, growing
older, that one continues to fall in love in that strange, indescribable manner, which
makes love, including its physical expression and closeness, possible between men.
Anastas Mikoyan arrived in Cuba and the U.S. press screams that Fidel Castro
has become a communist. Continuously, false conceptions are implanted into people's
minds.187. The newspaper business in the U.S. is a cutthroat affair. Alle grotere steden
worden gemonopoliseerd door krantenbedrijven, die in handen zijn van één man of
zéér bepaalde politieke en economische belangen. De kranten in Detroit zijn in een
strijd gewikkeld met bijvoorbeeld de twee kranten in Dearborn met oplagen van
12.000 en 18.000. Wanneer ik mijn gehoor vraag of er geen druk kan worden
uitgeoefend, dat de plaatselijke kranten worden verbeterd, krijg ik steeds ten antwoord
dat men machteloos staat. De beide avondbladen in Cleveland waren jarenlang in
een strijd op leven en dood gewikkeld en produceerden steeds sensationeler en
immoreler koppen, tot eindelijk de ene krant de andere kon opslurpen en vernietigen.
De overwinnaar heeft nu alle macht aan zich getrokken en kan met een avondeditie
van 96 pagina's uitkomen.
Het amuseerde me in het dagboek van prins Maurice Paléologue te lezen: ‘Prins
M.C.F.W. Esterhazy had borrowed in his dealings with the German military attaché
Schwartzkoppen, for the purpose, as he often did, the hand of his delightful little
mistress, madame De Weede, the wife of the counselor at the Netherlands legation.’
Ik schreef mijn lieve vriendin, Deliane
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Ik associeerde Castro die dagen eerder met Nehru en Sukarno dan met Khrushchev of
Mikoyan.
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de Ramaix-van Weede op Château Bouillon, in Baulers, België188. om nadere
informatie. De prins Esterhazy (1847-1923) was immers de werkelijke samensteller
van de geheime documenten, bestemd voor de Franse ambassade in Parijs? Terwijl
de Franse kapitein Dreyfuss in 1894 werd veroordeeld, omdat hij het zou hebben
gedaan. Dreyfuss zou in 1906 worden gerehabiliteerd en alsnog het legioen van eer
ontvangen.
Sprak tijdens een lunch van de Sioux City ‘Woman's Club’. Honorarium 250
dollars.

7 februari 1960
Chicago, Y.M.C.A.
Een kamer in ‘Palmer House’ kostte 13 dollars. Hier 2, 50. ‘Life Magazine’ schrijft
over Europese prinsessen en meldde, dat koningin Juliana volgend jaar afstand zal
doen van de troon ten behoeve van Beatrix. De ‘coup’ van 1956, zoals kamerheer
Van Maasdijk die omschreef,189. zou dan op deze wijze verwezenlijkt worden door
een troonswisseling. Hoe komen ‘Time & Life’ aan de informatie?
Er was een redelijk aardige brief van Frieda.
Telefoneerde Joe Dennis.

8 februari 1960
De DC-7B van United Airlines had mechaniche problemen. Landde twee en een half
uur te laat op Willow Run Airport waar Joe en een vriend mij opwachtten. We reden
naar Manson Hall, Eastern Michigan University in Ypsilanti, waar Joe me onderbracht
bij een andere student, die een vrij bed had. ‘I never expected you to call again,
because I probably would not have done it, and then I think other people are like I
am.’ Zijn grootste liefde was een joodse jongen met Spaanse voorouders geweest,
Eddy. Op een avond dansten ze samen, maar een Aziatische jongen was tussenbeiden
gekomen en hij had Eddy nooit meer gezien.
De Nederlandse consul, Willem von Weiler, zou morgen mijn lezing inleiden190.
en had plannen gemaakt voor een diner en partij. Ik zegde die af, want ik wilde bij
Joe blijven.

188.
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Zie delen I en II Memoires.
Zie deel II Memoires.
Dit verwonderde me al, en er zou ook veel gedonder van komen.
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9 februari 1960
Detroit, ‘Henrose Hotel’
Joe en ik kwamen per Greyhound bus naar hier, en namen een 2-persoonskaaier,
1307. We gingen naar ‘Sweet Bird of Youth’ van Tennessee Williams, directed by
Elia Kazan met Geraldine Page en Sidney Blackmer in de hoofdrollen. The lines
were often overdone. De naam Monte Carlo dook te pas en te onpas op. De wet van
de afnemende meeropbrengst trad in werking. Wanneer woorden als goddamn, bitch,
whore en bastard te vaak worden herhaald kots je er van. Ik merk het aan mijn eigen
publiek. Volgens Joe was Williams te ruw om het werkelijke leven in het zuiden
weer te geven. Ook zat er volgens Joe iets van de angst van de homoseksueel in, om
oud te worden. Toneel of theaters is niets voor mij. Ritselen met tassen en zakjes
snoep vind ik niet te verdragen.
Later zei hij, toen we in de ‘Wayne Super Club’ aten: ‘If I had told you this
morning, that I would not sleep with you tonite, what would you have done, pick up
another slut in time?’ Ik vond deze reactie kinderachtig en goedkoop. Ik ben bang,
dat Joe op het verkeerde pad zal raken. Is hij slechts een nieuwe pagina in mijn
dagboek? Is it healthier and nobler to read books, even if they don't give you the
sensation of the human contact, than to enter into experiences like these? May be
everyone is in for chance meetings like Joe Dennis, after which we return to silence,
to purity, to pages of certain books, Joe will be much on my mind the coming days.
I will try to retrace the different steps of how I gradually slipped into this
‘guetapens’191.

10 februari 1960
Werd in het Oakland Theatre verwelkomd door Willem von Weiler, de consul in
Detroit. Hij wist kennelijk niets van me af, want hij vroeg: ‘Bent u pro-Sukarno?’
Ik antwoordde: ‘Ik ben pro-Holland en ik houd ook van Sukarno.’ Om 10:30 gaf ik
een lezing voor de ‘Pontiac Oakland Town Hall’ en raakte slechts even Nieuw-Guinea
en Indonesië aan. ‘Uitstekend, ik had dit niet willen missen,’ aldus Von Weiler. Er
was een lunch in de ‘Country Club’, waar ik vragen beantwoordde. ‘You spoke about
things that are never said, but should be said,’ aldus een lunchgast. Een ander: ‘You
should run for President.’
Intussen beklaagde Von Weiler zich over de buitenlandse

191.

Frans woord voor ‘trap’, hinderlaag.

Willem Oltmans, Memoires 1959-1961

137
dienst en de krenterigheid van Den Haag, het gedrag van de ambassade in Washington
en het consulaat-generaal in Chicago. Onlangs moest een Nederlander hier een
aangetekende brief ontvangen over het feit, dat hij vijf gulden hondenbelasting
schuldig was in Den Haag. Of hij, consul von Weiler, maar even persoonlijk de
kwitantie wilde gaan overhandigen bij de betrokken landgenoot. De kwitantie was
in zes doorslagen gesteld. ‘Toen ik 25 kilometer buiten Detroit in Lincoln Park het
ding ging brengen, lachte die man me natuurlijk uit en verzekerde mij, dat hij die
vijf gulden absoluut nooit zou betalen en de bewuste nota zou laten inlijsten.’

11 februari 1960
Milwaukee, Wisconsin
Nam een kamer in ‘Hotel Schroeder’ in een stemming of ik van een begrafenis
kwam. Zoals mevrouw Roëll vroeger zei, wanneer ik ruzie met Bertie Hilverdink
had gehad: ‘Je ziet er uit of je een kind hebt verloren.’ Ik voelde me depressief over
de affaire met Joe Dennis. Was bovendien moe.
Sprak tijdens een lunch van de ‘Woman's Club’. Vloog terug naar Chicago. Woonde
een concert bij van de Chicago Symphony met Fritz Reiner. Nà ‘La Mer’ van Debussy
dirigeerde hij het vioolconcert van Prokofiev. De 72-jarige dirigent verrekte hierbij
zijn rug en moest zich terugtrekken. Walter Hendl viel in voor de Unvollendete van
Schubert. Het was weer raak. Dames die zuurtjes aten, geritsel met programma's. De
dame naast me zei: ‘Ik heb wel eens een vrouw haar nagels zien vijlen tijdens een
concert.’
Ruby Hart Phillips publiceerde vanuit Havana, ‘Castro's course still a
puzzle’.192. Zij was blijkbaar ook niet overtuigd, dat Fidel tot het
communisme was bekeerd. Mikoyan had bij de opening van de Sovjet
tentoonstelling in Havana meegedeeld, dat Cuba om dit Sovjet gebaar had
gevraagd. Dit, terwijl er sedert 1952 geen diplomatieke betrekkingen tussen
Moskou en Havana waren geweest. Zij schreef: ‘The basic ideology of
the Cuban Revolutionary Government is “humanist” according to its
leaders. Premier Castro has said that the revolution is neither to the left
nor to the right, that it is a wholly “Cuban Revolution” without any outside
aid or influence and that it is unique in the political history of the world.
Whether it is truly unique or merely marching down the familiar road to
complete communism remains to be
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seen.’ Ook ‘Times’-reporter James Reston was in Havana en noemde
Mikoyan ‘the new sugar daddy from Moscow’. Hij had namelijk 345.000
ton suiker gekocht van Castro tegen ‘2,78 dollarcents a pound’, dus
beneden de wereldprijs van 3 cents en ver beneden de 5,25 cents a pound,
die de V.S. steeds bereid waren geweest te betalen. Verder had het Kremlin
een lening van 100 miljoen dollars gegeven tegen 2 ½ procent rente.
Intussen had premier Nikita Khrushchev een belangwekkende rede voor
het Indiase parlement gehouden. ‘It is our belief that any country that
wants to consolidate her independence must develop her national industry,
her economy, must raise the peoples livingstandard and their culture. The
Soviet Union's assistance in the economic development of the
under-developed nations mostly takes the form of credits acid loans granted
on most easy terms... The first Indian-Soviet cooperation project - the steel
works of Bhilai - is now producing an ever-increasing amount of steel and
iron, so essential for the Indian economy, and has now become a plant
with a full cycle of metallurgical production.’193. Men kan niet zeggen dat
de economische samenwerking tussen India en de U.S.S.R., die thans meer
dan een kwart eeuw nogal intensief is geweest, geleidelijkaan geleid heeft
tot een overname van India door de communisten.
Bernard Kalb meldde uit Djakarata, dat D.N. Aidit, secretaris-generaal
van de P.K.I., één dag nà diens terugkeer uit Moskou een scherpe aanval
lanceerde op het economische beleid van de regering-Sukarno. Aidit stelde
een economische crisis in het vooruitzicht wanneer Bungkarno niet zou
overgaan tot landhervorming, strengere controle uitoefende op winsten
van buitenlandse maatschappijen, en loonsverhogingen in het vooruitzicht
zou stellen. Ook keerde Aidit zich tegen de restricties uitgevaardigd tegen
Chinezen in Indonesië. Er zouden vijf schepen uit Peking komen om de
eerste 3.000 repatrianten op te halen.

14 februari 1960 (dagboek)
Oak Park, Illinois
Gaf vanmiddag een lezing voor de High School Conference on International Affairs
voor 700 middelbare scholieren in het auditorium van de Oak Park & River Forest
High School. De voordracht werd een complete flop, waarom weet ik niet.
De avond bracht ik door met Dick en Barbara Applegate. Dick is manager voor
‘United Press’ in Zuidoost-Azië geweest en heeft 18 maanden in China gevangen
gezeten. Hij noemde
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Sukarno: ‘A jerk, incompetent and a phony talker, who never did one bit of good to
Indonesia. If the Bung had only been out of the way, may be someone had come up
who had put Indonesia together.’194. Sukarno kon geen enkel recht op Nieuw-Guinea
doen gelden, net zo min als hij een claim had op Suriname of de Antillen. Hij zei
Sukarno hoogst persoonlijk te hebben horen zeggen, dat hij ‘sateh’ van de Hollanders
zou maken.
Ook verhaalde hij hoe hij indertijd door dr. H.N. Boon uit Nederland-Indië was
gesmeten. Boon liet in Djakarta de thee door Javaanse bedienden serveren, volgens
de ‘adat’ - en zoals ik dat in 1956 ook bij de Suwandi Mangkudipuro's nog heb gezien
- op de kniëen. Dick Applegate had in het bijzijn van Boon de bediende duidelijk
gemaakt, dat hij dat niet meer behoefde te doen. Dit had de toorn van de politieke
adviseur van de luitenant gouverneur-generaal opgewekt.

15 februari 1960
Kew-Gardens, Long Island
Brieven van Martin Portier en John van Haagen. John heeft 80 percent van het
jaar gevaren en maakt zich zorgen te veel van zijn vrouw weg te zijn. ‘Je moet in de
korte tijd dat je dan weer thuis bent veel inhalen en dan is er slechts een kleinigheid
voor nodig en alles gaat fout. Je hebt er spijt van. Je bent te trots. Dan wil je alles
doen om het goed te maken. Ik ben nu bijna vijf en twintig. Ik vraag me af hoeveel
jaar ik eigenlijk gelukkig ben geweest. Denk jij nog wel eens terug...’195.
‘Bonaire, 3 februari 1960 (tweede brief),
Vanavond is schrijfavond. De bemanning is van boord. We zullen hier oefenen
tot half maart en dan gaan we via Guantanomo op Cuba terug. Dit is een zware trip
met een zo goed als nieuwe bemanning, dus de ouwe jongens moeten alles opknappen.
We waren een weekeinde in Willemstad. Ik kan er niet enthousiast over zijn. De
“belanda's” denken dat ze god zijn en de bevolking zelf loopt met een boogje om
ons heen. We moesten dus ons eigen vermaak zoeken.
Hoe is het met je dagboek, je werk, je boek, en Frieda?’196. So long pal, John.’
‘Beste Wim,
We arriveren met KL 645 op 6 maart. Ik moet dan meteen door
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naar Washington, daarom vraag ik je dringend de familie even te komen halen en
naar het hotel te brengen. Ik hoop niet dat het duurder is dan jij zegt, want ik zwem
niet in het geld.’ Henk zou Mimi en de jongen één week later komen ophalen. Ook
vroeg hij voor een wandelwagentje (leverde er een tekening bij hoe liet er uit moest
zien bij) te zorgen, ‘op die manier bespaar jij mij een hoop gezanik. Dag. Henk
(Hofland).’
Aardige brief van Gerardo uit Havana.197.
Ik was uit mijn humeur over een officiële brief van Sutomo Josowidigdo, consul
van Indonesië in New York, die me recht voor de raap meedeelde, dat ik niet welkom
ben in Indonesië.198. Zond kopieën, aan Bungkarno, dr. Zairin in Bonn en Emile van
Konijnenburg. Stank voor dank. Het was te verwachten. Zain waarschuwde er altijd
al voor.
Las dat het Zuidafrikaanse parlement een wet had aangenonien, dat apartheid
voortaan zou gelden tot drie mijlen uit de kust in zee, ‘so that colored swimmers
could not get closer than the sharks to the white waters.’199. De apartheidssituatie in
het zuiden, zoals in Charlotte, North-Carolina is ook niet mis. Claude Sitton meldde
protesten van zwarte studenten tegen gesepareerde eetzalen voor zwarte en blanke
studenten. Ik wil er in mijn komende lezingen op in gaan.200.
In ‘Vrij Nederland’201. is een hoofdartikel verschenen, dat alsvolgt begon: ‘Liefde
voor ons vorstenhuis gaat bij velen soms over tot een oranje-zotheid. De geringste
kritiek op het koninklijk huis maakt zulke mensen razend.’ V.N. had er op gewezen,
dat ‘het een scheve situatie’ was, dat prins Bernhard zowel commissaris bij de
Steenkolen Handels Vereniging was geworden en tevens lid was van de Mijnraad.
Bij nader inzien scheen de regering dat ook te hebben ingezien, en P.B. werd
‘bewerkt’. De S.H.V. was immers op het Ruhrgebied georiënteerd, terwijl dat gebied
een concurrent van de mijnen in Limburg was.
In Amsterdam is een rel van enig formaat uitgebroken. H.A. Lunshof beschuldigde
op 9 januari medewerkers van het ‘Hollands Maandblad’ van communistische
sympathieën. Het is me niet duidelijk waarom ‘Propria Cures’ hierdoor in een proces
met ‘Elseviers Weekblad’ is terecht gekomen. Maar wat
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wèl zeker is, dat mijn voormalige advocaat, mr. A.J.M. van Dal, verbazingwekkende
uitspraken deed in de verdediging van ‘Elsevier.’ Het woord antisemiet was volgens
hem evenmin beledigend als socialist of wederdoper. Van Dals verdediging bestond
verder202. uit het voorlezen van een reeks aanstootgevende, voornamelijk antiklerikale
passages uit P.C. Deze passages hadden met antisemitisme geen lor te maken, maar
moesten aantonen, dat de mentaliteit van P.C. volstrekt nihilistisch is. Vanuit Kew
Gardens gezien een fikse, typisch hollandse rel.

16 februari 1960
Frieda kondigde voor de zoveelste maal aan, dat het einde van ons zogenaamde
huwelijk nabij was. Mijn moeder schreef een lieve wedding-anniversarykaart uit
Kaapstad. Tenslotte zouden wij de 19de drie jaar voor de wet zijn gehuwd. Over
contact onderhouden schreef Mam: ‘Jij geeft op dat gebied wel een bijzonder goed
voorbeeld, Wim! Het is zoo gezellig om de paar dagen een brief vol avonturen van
je in de bus te vinden. We bewonderen je ongeëvenaarde schrijfactiviteiten dan ook
zéér en bedanken je ook heel hartelijk voor alle interessante epistels en bijlagen. Wat
je niet allemaal beleeft! Maar weinigen zullen het je nadoen.’ Mijn ouders zouden
24 mei 1960 hun veertig jarig huwelijksfeest vieren.
Om 14:30 moest ik een lezing geven voor de ‘Woman's Club’ van Glen Cove,
Long Island. Honorarium 85 dollars.

17 februari 1960
Joe Dennis schreef onder meer: ‘You were very kind and understanding the two days
we were together and for that I am grateful. For that was what I needed more than
anything. I was all mixed up. I had ambivalent feelings as to what our relationship
was. I didn't want it to be anything but ideal in the platonic sense. I didn't want it to
be cheap or dirty or anything which might make either of us ashamed... Wim, I badly
need someone to give me the understanding that you are capable of. If you can be
patient with me in this rather limited manner, and help me to grow, and us to grow
to something much higher and much finer, I will remain your loving friend forever,
Joe.’

202.
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18 februari 1960
Lunch met Arnold Brackman. Hij stelt me voor aan Arthur Fletcher, editor of the
‘World Wide Press Service’. Hij dacht, dat mij een visum voor Indonesië zou worden
geweigerd; ‘that idiot Sukarno is now playing for higher stakes’. Hij volgde ook het
bezoek van Nikita Khrushchev aan Indonesië, dat sinds vandaag de gang is.
Om 14:30 gaf ik een lezing voor de ‘Woman's Auxiliary of Congregation
Emanu-El’.

19 februari 1960
Drie jaar geleden trouwden Frieda en ik. Om haar brak ik tenslotte mijn reportage
in Indonesië af en kwam in december 1957 terug naar New York, terwijl op dat
moment 44.000 Nederlanders uit de republiek werden gesmeten. Sedertdien was het
iedere keer strijk en zet hommeles wanneer ik weg moest, hetzij voor lezingen, hetzij
naar Nederland. Nà acht scènes in drie jaar, dat we uit elkaar dienden te gaan, zijn
we nu definitief besloten ons huwelijk te laten ontbinden. Ik schreef mijn ouders:
‘Ik geloofde en heb steeds geloofd, dat we uiteindelijk de moeilijkheden te boven
zouden komen. Ik heb het willen geloven. In veel gevallen blijven mensen bij elkaar
vanwege de kinderen en zijn dan ongelukkig de rest van hun leven. De hemel zij
gedankt, dat bij ons geen kinderen in de ellende zijn betrokken. Er heeft nooit zegen
op dit huwelijk gerust, dus wanneer we nu in vriendschap uit elkaar gaan, doen we
niemand veel kwaad. Wel had ik u beiden deze teleurstelling gaarne bespaard.
Niemand heeft schuld. We hebben het samen verpest.’
Santo zei, dat hij een flatje voor me wist in Manhattan. George (Branford) van de
school voor black male models bood aan, dat we samen konden gaan wonen. Frieda
lichtte haar familie in, zodat de Westermans de vlag uit konden steken. Zij wilde met
Barbro Larson, een Zweedse K.L.M.-stewardess gaan samen wonen en vooral een
hond hebben. Ik liep bij dr. Walter Myden binnen, die me verzekerde, dat een
psychoanalyse mijn seksuele oriëntatie kon wijzigen. Met man en macht probeerde
ik uit te leggen, dat voor mij een relatie met een ander mens, boy or girl, heilig was,
gaaf en echt behoorde te zijn. Over een dergelijke relatie met een jongen had ik zelfs
nooit gedacht. De enige die er voor in aanmerking was gekomen was Frieda. Dr.
Myden zei, dat een vrouw, die verliefd is en geen seks had de kans liep haar organen
te beschadigen. ‘Die drogen op.’ ‘En daarom zou ik iets moeten doen wat ik niet
echt voel?’ vroeg
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ik. ‘Dat zijn rationalisaties,’ aldus Walt. ‘Misschien, maar voor mij heeft een relatie
geen bestaanswaarde, die ik niet echt tot in het merg van mijn botten voel,’ zei ik.
‘Ik ben niet bereid terwille van de gevoelens van een ander te experimenteren met
het hoogste goed van ieder mens, de voortplanting.’ Walt keek bedenkelijk. Hij zei
nog, dat Jan Westerman de psyche van een kind had en dat Lorna Christopherson
nooit meer was komen opdagen en haar rekeningen niet had betaald.
Vanavond was ik op de ‘Overseas Press Club’ waar een Indonesische student
vertelde, dat een Nederlandse diplomaat een lezing was komen houden aan de
Universiteit van Utah en een film had laten zien, over wat Nederland allemaal deed
voor de Papoea's. Daar gaat ons belastinggeld. Er kraait geen haan naar. In
samenwerking met de U.S. National Student Association werd een conferentie voor
college editors gehouden. Harrison Salisbury van de ‘New York Times’ leek me
capabel en niet ontbloot van humor. Ook ontmoette ik Stan Swinton, general news
editor van de ‘Associated Press’.

20 februari 1960
Vandaag nam ik deel aan het Verre-Oostenpanel op de Overseas Press Club onder
leiding van Stan Swinton. Hij was samen met Brackman in de periode nà 1946 in
Nederlands-Indië, toen eigenlijk al Indonesië, gestationeerd. Hij kende Sukarno
uitstekend. Een andere journalist, Foster Hailey, vertelde me, dat hij in 1948 ontslag
had genomen van de hoofdredactie van de ‘New York Times’ omdat hij het gloeiend
oneens was geweest met hoofdartikelen, die de Nederlandse politionele acties in
Indonesië ondersteunden. Toen hij in 1957 vanuit Australië Indonesië bezocht, had
Sukarno geweigerd hem te ontvangen. Ik vroeg Hailey waarom naar zijn mening
Bernard Kalb vanuit Djakarta nooit of te nimmer in de ‘New York Times’ mensen
aan het woord liet, die het oneens waren met de Nieuw-Guineapolitiek van Nederland,
zoals nimmer de actie van het Adres aan de Staten-Generaal gemeld was. ‘Daarvoor
is hij niet vrij genoeg,’ aldus Hailey. ‘Hij kent tenslotte de hoofdredactionele politieke
lijn ten aanzien van dit vraagstuk.’ Al direct tijdens de opening van ons panel botste
ik met Paul Hermuses van ‘Time Magazine’, die zonder blikken of blozen verklaarde,
‘Indonesia tries to be active neutral, but actually they are pro-communist and leftist
(in één adem), rather than pro-West...’ Afgezien van de uiterste verwardheid van
deze uitspraak nam ik direct stelling tegen Hermuses. Behalve dat zijn gezichtspunt
onwaar was, legde ik uit dat het westen ten
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aanzien van Indonesië het niet gemakkelijk maakte om pro-West te zijn.
Later kwam William Jessup van ‘Newsweek’ naar me toe met de Indonesische
vertegenwoordigers Suwarto, Suhartono en Riardi. Jessup scheen mijn mening te
delen. Hij vertelde, dat minister Subandrio bij zijn jongste bezoek aan Peking door
Chou En-lai onbeschoft was bejegend en hem had gezegd er woedend over te zijn.
Suhartono was mij trouwens in het panel bijgevallen en had gevraagd, waarom het
woord ‘geleide democratie’ in de Amerikaanse pers altijd tussen haakjes werd
geschreven.
Ik zag, dat W.G.J. Baron Gevers had gevraagd om buiten bezwaar van de schatkist
niet naar Djakarta te worden gezonden. Hij zou enige tijd verlof nemen. Zoals ik
hem had leren kennen203. geloof ik veel eerder, dat hij het vertikte de politiek van
Luns in Indonesië te gaan representeren.

21 februari 1960
Senator John F. Kennedy gaf een persconferentie in de ‘Overseas Press Club’. Riardi
van Indonesië stelde een vraag. J.F.K. antwoordde: ‘Ik heb altijd de Amerikaanse
positie jegens Indonesië gesteund, zelfs toen die positie inging tegen één van onze
oudste bondgenoten, Holland. Ik denk echter, dat Indonesië hiervoor niet al te veel
waardering jegens ons heeft laten blijken. Amerika zal zich moeten associëren met
de getijden in Azië, zelfs wanneer wij daardoor zouden botsen met bondgenoten als
Nederland, Engeland, Portugal of Spanje (waarom Spanje?).’ Hij vervolgde: ‘Ik ben
van mening, dat de V.S. Nasser hadden moeten helpen bij de financiering van de
Aswandam en dat we ons niet zouden moeten aansluiten bij het zogenaamde Baghdad
Pact. We zouden onze nucleaire tests moeten gaan beperken. Ik geloof in het recht
op zelfbeschikking voor Algerije en ik ben van mening, dat de nieuwe President van
de V.S. een aantal buitenlandse reizen zal moeten gaan maken, en dit niet aan het
einde van zijn carrière zal moeten doen, zoals Eiserhower thans doet.’
Ik schreef die dag: ‘More then ever before I am convinced that John F. Kennedy
should not run for the White House. It is an insult for the presidency of the U.S. when
you see what guys
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do run.’204.
Ontmoette Heek Asser in de ‘Overseas Press Club’. Hij is getrouwd met één van
mijn eerste vriendinnetjes, Lydia van Reede. Hoe was het om kinderen te hebben?
‘Great! They are wonderful to have and to play with...’ Ontmoette eveneens Guilbert
Swinkels van ‘De Volkskrant’.
Zond de vader van Henk Hofland eindelijk 100 dollars van mijn schuld terug.

22 februari 1960
Nikita Khrushchev toerde door Java. President Sukarno zei in een speech: ‘I am
asked why I invited the premier, a communist, to Indonesia. I reply, why not? Is a
communist some sort of devil? Khrushchev is just a human being. He is not very
tall, and he is, if I may say so a little fat.’ Kalb rapporteerde: ‘Cheers and applause
from a large crowd frequently interrupted both men's speeches.’ Sukarno onderstreepte
in alle bijeenkomsten bij herhaling, dat Indonesië haar eigen weg naar een
socialistische maatschappij zou volgen, terwijl het land daarbij vriendschappelijke
betrekkingen zowel met het westen als met de communistische landen zou
onderhouden. De ‘New York Times’ merkte meteen in een hoofdartikel op, dat ‘zelfs’
Sukarno er met nadruk op had gewezen, dat Indonesië haar eigen weg zou volgen,
ook al had hij ‘de slag om Dien Bien Phu’ een overwinning voor de nationale
bevrijding van Vietnam genoemd en Korea als een slagveld van het imperialisme
omschreven. In beide laatste gevallen had Sukarno het uiteraard bij het rechte eind.
Willem von Weiler schreef ‘many favorable comments’ over mijn lezing in
Michigan te hebben gehoord. Hij had een ‘Handbook on Netherlands New-Guinea’
ontvangen en Van den Bogaert gevraagd er mij één te sturen. Nu zullen de slapende
honden wakker worden. Nederland had 27 consuls in de V.S., waarvan er 12 geen
Nederlands spraken. ‘It was a lot of fun to have met you.’ En hij tekende: ‘The rotund
consul, W.K. von Weiler.’
Ben met Jim Nixon naar ‘The Cool World’ in het Eugene O'Neill Theatre gegaan,
een toneelstuk van warren Miller en Robert Rossen. Het was een première met de
zwarte acteur Billy Dee Williams in de hoofdrol. Jim was zéér plezierig om
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mee uit te gaan. Hij is vol van George Branford. Ik wist trouwens niet, toen ik kaartjes
kocht, dat het een all negroe cast was. Vond Billy Dee Williams animal-like attractive.
De scène, van de jongeman die verloren raakte op straat en aan een oudere man zich
vastklampte was duidelijk ingegeven op het thema van de homo-gigolo. Walter Kerr
schreef, dat hij Billy als ‘gangleader with a frustrated yen for a gun of his own’ een
bewonderenswaardig eerste optreden vond. Arthur Gelb deed hem veel meer recht
in de ‘Times’. Daar zie je weer wat een pest recensenten zijn.

23 februari 1960
Philadelphia, Y.M.C.A.
Sliep hier en nam een bus naar Allentown, Pennsylvania, voor een lezing aan het
Cedar Crest College voor meisjes. Honorarium 150 dollars. Een oudere sergeant bij
de marine, in uniform, met een rij decoraties, gehuwd en kinderen, vertelde dat hij
de dienst ging verlaten en met de bisschop in zijn parochie overeen was gekomen,
dat hij priester zou worden. Ik opperde, of hij weleens aan een psychoanalyse had
gedacht.
De lezing ging goed. Vorige maand was professor Arthur Schlesinger Jr. komen
spreken. Men zei me, dat mijn voordracht effectiever was geweest, omdat hij, ondanks
pogingen daartoe, de studenten niet werkelijk had geraakt en meegekregen. Ik voel
dat ook altijd onmiddellijk. Trouwens, I feel close to young people.
Vloog met een DC-6 van ‘United Airlines’ terug. Frieda denkt, dat het mogelijk
is dat we over bijvoorbeeld twee jaar alsnog, maar dan echt zullen trouwen. Dat is
voor mij uitgesloten. Zij begrijpt nog altijd de oorspronkelijke beschadigingen niet,
die voor mij onherstelbaar zijn. Schoonouders, die je voor misdadiger uitmaakten.
En al het gedonder uit 1955-1956. Het was toen al kapot. Grootmama Poslavsky
schreef een hartelijke brief voor de 19de februari. Ik vind het naar om haar nu ook
te moeten schrijven over dit ‘annulment’, want er was dus nooit een huwelijk.
Kalb stelde het vanuit Bali voor of Nikita Khrushchev aan het einde van zijn
13-daagse reis door Indonesië economische hulp in Sukarno's keelgat probeerde te
proppen. De U.S.S.R. had reeds 118 miljoen dollars beschikbaar gesteld en daar
zouden nu 130 miljoen bijkomen. Ook zou technische assistentie aan de Gadjah
Mada Universiteit in Jogjakarta worden gegeven voor studie van het vreedzaam
gebruik van atoomenergie.
Mijnheer Theo Bot kondigde in de U.N.O. aan, dat Neder-
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land besloten had nog dit jaar een New-Guinea-Council te zullen opzetten, dus een
eerste ‘parlement’ voor de Papoea's. Luns pompte rustig verder op weg naar het
uiteindelijke failliet van al die onzin. Maar bij het Nederlandse volk scheen hij juist
met de dag populairder te worden. Het volk heeft de leiders welke het verdient.
Prins Bernhard landde op Fort Lamy in Chad om met vrienden in het zuidelijke
deel van de Sahara een film- en jacht-safari mee te maken. Geef hun brood en spelen.
In Genève heeft de 170ste vergadering plaats gehad om het stop zetten
van nucleaire testen te bewerkstelligen. De V.S. hebben ze stop gezet,
maar voor geheime testen van de Sovjet-Unie wordt gevreesd. De controle
op testen blijft het breekpunt. Intussen stationeerde Amerika in Engeland
15 Thor raketten met thermonuclear warheads, die Moskou in 17 minuten
kunnen bereiken. Minister van B.Z. Christian Herter lanceerde een
proefballon over een toekomstige wereld zonder wapens en beschermd
door een internationale politiemacht aan de hand van universeel aanvaarde
regels en wetten...
Mikoyan bezocht Ernest Hemingway in diens huis buiten Havana en bood
hem een aantal in Moskou uitgegeven boeken aan. ‘Komsomolskaya
Pravda’ meldde, dat de Amerikaanse schrijver Mikoyan had gezegd: ‘In
my long years in Cuba I have not seen a government as honest and
incorruptible as the present revolutionary government.’

24 februari 1960
Sukarno zette zijn besprekingen met Khrushchev in Tampaksiring op Bali voort. Hij
had gepleit voor het betrekken van Bandung-landen bij topconferenties tussen Oost
en West. Maar de superpowers dulden geen pottekijkers. Ook had de Sovjet premier
tijdens een banket gezegd: ‘I do not want to hide that there is a little disagreement
between me and my friend Bungkarno. And this disagreement could even continue
to grow if pressure was exerted continuously upon me.’ Iedereen had verwonderd
gekeken. Khrushchev had vervolgd: ‘This disagreement is the fact that there are very
many drinks and food served here and all are pressed to eat.’205.
Brief van John van Haagen uit Willemstad. Hij wil de marine verlaten. Wanneer
hij dit niet deed zou zijn huwelijk ‘naar de bliksem gaan’. Hij zou blij zijn, wanneer
ik deze zomeer ook in
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Holland was, ‘dan kunnen we in ieder geval met elkaar spreken. Soms vind ik het
gemakkelijker om met jou te praten dan met Greet.’
Nikita Khrushchev verklaarde op Bali aan de zijde van Indonesië te staan ten
aanzien van het Nieuw-Guineageschil.

25 februari 1960
Woonde de United Nations Correspondents Circle meeting bij met mijn vriend, de
vertegenwoordiger van Algerije bij de U.N.O., Abdelkadir Chanderli.206. Hij
benadrukte, dat wanneer de provisional Algerian Government vergaderde men Frans
sprak, ‘the French are out of their minds not to work with us, the last French oriented
generation in Algeria.’ Ik dacht, idem dito Nederland-Indonesië. ‘Not the cold war
will be decisive in the future,’ zei Chanderli, ‘but the vast masses in Asia, Africa and
Latin America will eventually seal the fate of the world.’ Een B.B.C. correspondent
intervenieerde, zonder het woord te vragen. Hij adviseerde de ambassadeur, dat zijn
land er verstandig aan zou doen De Gaulle halverwege tegemoet te komen en
gematigdheid en staatskunst ten toon te spreiden. Ik intervenieerde daarop op mijn
beurt, en vroeg of persvertegenwoordigers van grote mogendheden meenden het
gesprek te kunnen monopoliseren. Ook herinnerde ik aan de fameuze geallieerde eis
jegens Hitler van ‘unconditional surrender’. ‘Waarom zou Algerije,’ vroeg ik, ‘op
haar beurt geen vrijheid zonder voorwaarden mogen eisen?’ Later sprak ik met
Chanderli onder vier ogen, die het Nederlandse gedrag jegens Indonesië en
Nieuw-Guinea ‘ridicuul’ noemde. Hij voegde er echter aan toe Nederland dankbaar
te zijn voor het aanzienlijke bedrag, dat was geschonken om Algerijnse kinderen
hulp te kunnen bieden.
Simon Malley (Radio Tunis) kwam naar me toe. Hij vertelde, dat het Executive
Committee van de United Nations Correspondents Association had besloten, dat ik
geen bonafide journalist was en geen lid kon worden. Nà alle keet, die ik had gemaakt
over de aanvankelijke oppositie van Paul Sanders van ‘Het Parool’ tegen mijn
lidmaatschap, had deze zich ditmaal van stemming onthouden. Nu had Sjef van den
Bogaert wijselijk Michael Littlejohns van Reuters ingeschakeld het vuile werk te
doen. Malley zei: ‘I fought for you and I am embarrassed about these guys.’
Nà afloop ging ik met een Joegoslavische journalist en een
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correspondent van ‘France l'Observateur’ naar ‘Reuben's’ in de 58ste Straat. De
Franse collega zette uiteen hoe hij door zijn regering werd gesaboteerd. Hij was
trouwens de enige Fransman, die aanwezig was geweest bij het gesprek met de
Algerijn Chanderli. Hij verzekerde me, dat zelfs de man van ‘Agence France Press’
niet was gekomen uit vrees voor represailles van de zijde van de Franse permanente
vertegenwoordiging bij de U.N.O. Hij zei, dat dit zelfs gold voor een reis naar Cuba
en men er beter aan deed zich eerst met de overheid te verstaan wat wel of niet te
doen in Havana. Dit aangehoord hebbende besefte ik andermaal, dat ik mij dan
weliswaar buiten alle gebruikelijke journalistencircuits had geplaatst, maar dat ik in
ieder geval zo ‘vrij’ was als een vogel in de lucht.207.

26 februari 1960
Bernard Kalb begint nu de kwestie Nieuw-Guinea in de ‘Times’ voor te stellen als
zou het een communistisch stokpaardje zijn. Ik heb die man nooit echt vertrouwd.
Lees een amusante collectie Khrushchev-speeches, ‘For victory in peaceful
competition with Capitalism.’208. Bijvoorbeeld: ‘People who say they believe in God
and are allegedly guided by divine principles began the aggressive war against Egypt...
while the Soviet Government, made up of atheists, did everything to stop it.’ En
verderop: ‘A Government headed by people who declare that they believe in God
are today waging a bloody war in Algeria.’ Hij vervolgde: ‘I think, there is no God.
I have long since rid myself of such a notion. I am a supporter of the scientific outlook
on the world. Science and belief in supra-natural forces are incompatible. One
excludes the other. That is, of course, if we are fully consistent in our scientific
views.’ Hij sprak over miljonairs en biljonairs, die hun poen uit Azië en Afrika hadden
gehaald en nog haalden, en juist zij, meer dan wie ook, hadden er toe bij gedragen
‘to make a communist internationalist out of me. All capitalists live on the worker's
labour and exploit them.’209.
Frieda, die altijd geestig was, zei vandaag bij een kopje koffie: ‘Ik weet wat ik
moet doen: I have to lock you up for a while in a whore-house,’ denkende dat dit de
oplossing van onze huwelijksproblemen zou kunnen brengen. Het was niet seks, wat
tussen ons stond maar ‘mind’. Ik herinnerde me hoe de boys de
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zomer dat ik in de airportshop in Idlewild werkte, altijd tegen me zeiden: ‘The nicest
thing to do with Frieda is to suck her pussy.’ Wanneer ik naar die jongensparen kijk
in ‘Pam Pam’ vraag ik me meer dan eens af, of de attractie van het bedrijf elkaars
penis zuigen zou kunnen zijn.
Kocht de strijkkwartetten van Debussy en Ravel door het Paganini kwartet.

27 februari 1960
De sit-ins in het zuiden van de V.S. om gelijke rechten in restaurants te bemachtigen
gaan onverminderd verder. In Nashville, Tennessee, moest de politie er aan te pas
komen, evenals in Atlanta, Georgia; Richmond, Virginia; Montgomery, Alabama en
andere plaatsen.

28 februari 1960
Kalb berichtte uit Djakarta, dat Nikita Khrushchev uiteindelijk 250 miljoen dollars
had opgehoest als economische steun aan Indonesië.
Ben met Jim Nixon naar de film ‘Black Orpheus’ gegaan van Marcel Camus en
gefilmd rond het beroemde carnaval in Rio de Janeiro. Ik herinner me hoe Orpheus
naar het bureau van vermiste personen gaat om Eurydice te zoeken en een portier
tegenkomt op de gang, die zegt: ‘You won't find souls here, only piles of papier.’
Hij vindt haar tenslotte in het air-conditioned dodenhuis in een ‘freezer’ opgeborgen.
‘I believe in eternal love,’ zei Orpheus, toen hij zijn geliefde in de armen meedroeg.
Een meesterwerk.
Ik vroeg Jim: ‘Begrijp je eigenlijk waarom ik het gewoon prettig vind om met
negers om te gaan?’ Tot mijn verwondering zei hij: ‘Ja zeker.’210. Hij was het eens,
dat Hollywood nooit een dergelijk subtiele film zou kunnen produceren.
De Fransen hebben in Algerije opnieuw zes Algerijnen dood geschoten.

29 februari 1960
Sprak uitvoerig op Idlewild met Emile van Konijnenburg vóór hij naar Amsterdam
vloog. Hij vertelde hoe de flop van Mr. G.B.J. Hiltermann in Rome was verlopen,
na door Konijn te zijn aangemoedigd de reis te ondernemen, opdat hij een ander
geluid inzake Nieuw-Guinea zou kunnen laten horen. Sukarno had Van Konijnenburg
eerst alléén gesproken en er
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zich over beklaagd moe te zijn. ‘Ik zie u morgen,’ had hij gezegd, maar ook Van
Konijnenburg had geen kans meer gekregen bij zijn vriend te komen. De omgeving
van de President had hem afgeschermd. ‘Wanneer ze in Djakarta denken, dat ik nog
eens zoiets met Hiltermann voor elkaar krijg hebben ze het mis. Hiltermann zei direct
al, toen zijn missie mislukte: ‘Dan ga ik naar Nieuw-Guinea!’
Mohammed Hatta had in Parijs een ontmoeting met Van Konijnenburg gehad. De
oud vice-president had gezegd: ‘Het ellendige is, dat Sukarno niets meer te vertellen
heeft. De ring om hem heen is hermetisch gesloten. ‘Ik dacht aan de voorspelling
van professor P.N. Drost, dat Sukarno eens de gevangene van de militairen zou zijn
en in een paleis zou wonen ‘zonder telefoon’. Was het al zo ver?
Over de heer Bot zei Konijn: ‘Ze moeten een karikatuur tekenen van
Papoea-parlementariërs om een tafel met in het blad uithollingen gesneden om plaats
te maken voor hun peniskokers.’ Hij vervolgde: ‘Over vijftig jaar zullen de
geschiedenisboekjes te kennen geven, dat Nikita Khrushchev de juiste benadering
voor de wereldpolitiek had. Moet je na gaan: hij komt eerst naar Amerika en brengt
vrouw Nina mee, die twee jurkjes bij zich heeft: één zwart met witte stippen en één
wit met zwarte stippen. De man in de straat spreekt niet meer over Khrushchev de
klootzak, maar nu is Khrushchev “iemand” in hun ogen. Voor de kleine man met
gezonde burgerlijkheid is Khrushchev toch altijd aantrekkelijker dan Eisenhower
met zijn Cadillac limousines. Intussen gaan we allemaal in het westen de pomp in.’

1 maart 1960
Ruby Hart Philips presenteert in de ‘New York Times’ een à propos voorbeeld van
waar Fidel Castro mee bezig is. Een Amerikaanse jongen, Jack Everhart, kwam in
1936 naar Cuba. Hij gaf Engelse les aan de Ruston Academy. Nà vier jaren keerde
hij naar zijn ouders in Pueblo, Colorado, terug en besprak de mogelijkheid een ranch
in Cuba te beginnen. Zij waren bereid te helpen. Voor een paar duizend dollars kocht
hij 7.000 acres in de provincie Pinar del Rio. Hij leende nog eens 35.000 dollars om
een totaal van 20.000 acres te kunnen bezitten. Het duurde vele jaren voor hij de
schuld door hard werken kon afbetalen. Nu na twintig jaar mag hij van de
revolutionaire regering niet meer dan 1.000 acres bezitten. Zijn ranch is miljoenen
dollars waard. Castro zal nu zijn bezit onteigenen. Everhart zal naar de V.S.
terugkeren. Zo is het ook met
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de plantages op Java gegaan.
Mijn broer Theo schreef uit Sea Point, Cape province, dat het besluit uit elkaar te
gaan door Frieda en mij op den duur betreurd zou worden. We hadden reeds lang
genoeg geknokt om nu niet dóór te zetten. Ik kon beter afzien van reizen en lezingen
geven en een kantoorbaantje zoeken, ‘and come home every day at 18:30 and be
happy together. Next thing you do,’ schreef hij, ‘is go together to a church and see
a padre and explain your difficulties. The episcopal church is probably the best I can
recommend. Bring a little religion in and you find your life is worth living again.’
Een roerende brief. Meer schreef ik er niet over. Nu, in 1986, teken ik er bij aan, dat
ik mijn broers mening niet deelde, dat mijn leven gescheiden van Frieda, of
ongetrouwd, niet meer ‘worth living’ zou zijn. Ik beschouwde een uit elkaar gaan
als een verbetering over de hele linie, als een zuiveringsoperatie, die hoog nodig was
geworden, juist om in rust en zonder gewetensbezwaren verder te kunnen leven.211.

2 maart 1960
In Nashville, Tennessee, zijn opnieuw 50 arrestaties verricht. Overal in het zuiden
is onrust over bestaande apartheid.

3 maart 1960
Nam afscheid van de consul-generaal Kwee Djee Hoo. Gaf hem ‘Tjies’ van Charlie
Robinson ten afscheid. Hij zei dat ik dr. Sastroamidjojo nooit had moeten vertellen,
dat ik Bungkarno via Pak Hardjo op het paleis schreef, ‘want nu wordt diens post
gecontroleerd’. Hij verzekerde me met de President over mijn visum te zullen spreken.
‘Ze hebben het je geweigerd om te demonstreren dat ze van alle Hollanders niets
meer moeten hebben in Indonesië.’ Oom Kwee zei liever op 55-jarige leeftijd zelf
ontslag te hebben genomen, ‘dan te wachten tot ze me er uit gooien. Palar in Ottawa
wacht waarschijnlijk tot hij wordt opgezegd.’ Toen ik vertelde, dat Van Konijnenburg
in Rome zelfs niet meer bij Bungkarno had kunnen komen, zei hij: ‘Dat is treurig.
Hij heeft altijd zoveel Indonesiërs gratis laten vliegen.’
Generaal Haris Abdul Nasution heeft in het parlement gezegd, dat Indonesië
langzamerhand bereid was alle consequenties van de strijd om Nieuw-Guinea te
aanvaarden, ‘ook als die consequenties militair zijn en ook als die consequenties een
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territoriale oorlog tot gevolg zullen hebben.’
Ik luisterde naar Liszts ‘Waltz Oubliée’, die Freddy Heath altijd speelde, en dan
komen gevoelens van warmte en vriendschap voor hem meteen boven. Ik moet hem
terug zien. Net als met Erwin Aschmoneit het liedje ‘l'Abeille et le papillon’.
Er arriveerde een brief van mevrouw Maria Oltmans uit Havana, Cuba. Zij had
over me in de pers gelezen en was nieuwsgierig of we familie van elkaar waren.
Het Vaticaan heeft de eerste neger als kardinaal benoemd: Laurian Rugambwa uit
Tanganyika (48). Wat zou monseigneur Hemmick hierover hebben te zeggen?

4 maart 1960
Een Frans munitieschip, ‘La Coubre’, is in Havana in de lucht gevlogen. Ruby meldde,
dat Castro vermoedde dat de Amerikanen er achter zaten. Er waren twee honderd
doden en gewonden. De lading was in Antwerpen aan boord gekomen.
Zowel William als Jan Westerman logeren hier. Bill zei tijdens een wandeling,
die we samen maakten: ‘Frieda heeft een groot incasseringsvermogen, maar je moet
nu toch wel opschieten.’

7 maart 1960
Henk Hofland, Mimi en zoontje, een zoet kereltje, zijn vanmorgen op Idlewild
aangekomen. Ze zitten in kamer 404 van het ‘Homestead Hotel’ hier in Kew-Gardens.
Frieda wachtte ze op bij de vliegtuigtrap. Ook een functionaris van het State
Department was aanwezig. We discussieerden over Eisenhower in India en
Khrushchev in Indonesië en waren het niet helemaal eens. Ze kochten een wagentje
voor Henk jr. Mimi liet een traan toen het in de sneeuw vast raakte.
Martin Portier schreef geschokt te zijn, dat we uit elkaar gingen. ‘Doe het goede
om het kwade te kunnen overwinnen indien het scheiden ten goede van jullie beiden
komt, okay.’
President Sukarno heeft het parlement ontbonden. Hij gaat voorlopig weer bij
decreet regeren. Mettertijd zal een People's Congress in leven worden geroepen in
overeenstemming met de Grondwet van 1945. Het laatste volgens westerse regels
gekozen parlement van 257 zetels was dus permanent ontbonden en zou niet
terugkeren.
Oom Suwandi Mangkudipuro schreef me niet te kunnen helpen bij het verkrijgen
van een visum. ‘Alles is nu anders in Indonesië. Er komen andere en nieuwe mensen
op het toneel. De oudjes hebben het nu eenzaam en verlaten.’ Hij meldde, dat dochter
Astid nu was gehuwd met ir. Sujono Sosrodarsono,
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hoofd van de Provinciale Werken van Zuid-Sumatra.212. Ze woonden in Palembang.
President Eisenhower kwam terug van een emotionele en soms onrustige reis door
Latijns Amerika en zal een besluit over Cuba moeten nemen. De afgevaardigde van
Nebraska, Larry Brock, drukte het in het congres als volgt uit: ‘It is about time we
took a big stick to Castro. Possibly we should take him back to the woodshed and
give him an oldfashioned spanking. While we are at it, we might give him a clean
shave, so that people could get a good look at him. Honest people don't usually hide
their face behind a bush.’213.
Henk belde voor hij naar Washington vloog van de airport met de volgende
mededeling. ‘Heel veel dank voor alles wat je regelde. Maar ik wil je nog
waarschuwen, dat je je dagboeken in de gaten houdt, want Mimi zou er in kunnen
gaan lezen. Wat de Jacob Obrechtstraat betreft staat er immers bezwarend materiaal
in.’ Ik wist niet wat hij bedoelde. Ik zou zo niet met Frieda hebben kunnen leven. Ik
heb haar altijd vertrouwd, dat zij mijn dagboeken als van mij beschouwde.

8 maart 1960
‘Beste Wim,
Jammer dat je huwelijk is mislukt. Frieda ken ik veel te weinig om hierover iets
te zeggen. Met genoegen vernam ik van de arrangementen die je hebt getroffen om
Herik en Mimi op te vangen. Ik heb namelijk het gevoel dat zij deze hulp nodig
hebben. Je cheque heb ik ontvangen en verzilverd. Aan Henk heb ik intussen wat
dollars meegegeven, zodat hij niet afhankelijk is van de financiële steun van anderen.
Mijn vrouw laat je hartelijke groeten en verzoekt mij speciaal een beroep op je te
doen ten aanzien van steun in andere vorm dan geld, die je hen wellicht kan geven.
(Vader) Hofland.’

9 maart 1960
William Westerman vertrok naar Curaçao. Hij deed me in allerlei opzichten aan
Erwin Aschmoneit denken. Dezelfde levenslustige wildheid en open eerlijkheid.
Gisteren deden we inkopen. Hij had kleren nodig. Ik schoot hem 70 dollars voor.
Later tracteerde hij mij op de ‘Chinese Inn’. Tijdens het eten zei
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In 1986 is ir. Sujono minister in de regering van president Suharto en zit Astid in het
zogenaamde parlement van het huidige Indonesië.
Dana Adams Schmidt, ‘The New York Times’, 6 mrt. 1960.
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hij: ‘Je hebt, wanneer je je reizen aftrekt, 500 nachten naast Frieda geslapen, als broer
en zus dus, dat is niet normaal. Het is eigenlijk een misdaad een vrouw dàt te
onthouden. Krijgen jullie nu annulment, dan is je naam voorgoed verpest, want dan
wordt er gezegd, dat je niet in staat was iets als een man te presteren.’ Ik vroeg hem
of hij vóór het huwelijk met een vrouw zou slapen. ‘Nee.’ En zou je aan kinderen
willen beginnen, wanneer je je dit feitelijk niet kunt permiteren? ‘Laat ik dit zeggen,’
antwoordde hij nà mijn verdere uiteenzetting, waarom het nooit een huwelijk was
geweest, ‘Jouw opvattingen zijn hoogst ongewoon.’ Ik dacht, daar zal je gelijk in
hebben, maar ik weiger mezelf dieper in de nesten te werken, zoals ik overal zie hoe
mijn vrienden dat doen.
Ben associate member geworden van de Foreign Press Association!’
Willem von Weiler schrijft uit Detroit, dat hij niet Van den Bogaert, maar Bill
Wichers, Netherlands Information Service in Holland, Michigan had gevraagd mij
het handboek over Nieuw-Guinea te zenden. Withers had Von Weiler teruggeschreven,
dat hij onder instructie van het ministerie van Buitenlandse Zaken stond geen
faciliteiten aan mij te verlenen. Withers: ‘I hope that my reply to you will poor some
oil on troubled waters.’ Daarop had Von Weiler een vertrouwelijke brief aan Wichers
gezonden van de volgende inhoud:
‘Dear Bill,
Your confidential letter of February 27 was received and its contents was not a
surprise to me, as Mr. Oltmans has already indicated to me in a private talk with him,
that he is not looked upon with favor by the Dutch Government. As I mentioned to
you before, I had never heard of him prior to meeting him in Pontiac, where he
addressed the “Pontiac Town Hall” meeting in the “Oakland Theatre”, which was
attended by some 750 ladies. After this meeting we had a luncheon in Devon Gables
for about 150, which included a question and answer period. I can state here, that
mr. Oltmans made a terrific impression upon his audience, and that he, at no time,
made any derogatory remarks about the Netherlands policy in regard to Indonesia
or New-Guinea. I was told afterwards by several persons, who attended the lecture,
that this has been the most outstanding program of the Town Hall series. With his
fine personality, fluency of speech and good manners, he has done, in my opinion,
an outstanding public relations job for The Netherlands, in which I am primarily
interested. Everybody has a right to his own opinions, and, since he did not make
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publicly any inflammatory remarks, which could have made my presence at this
meeting embarassing, I feel that his appearance in Pontiac was a great success for
Holland as the concert of the Netherlands string quartet in Cranbrook House last
week, which I had the pleasure to introduce.
W.K. von Weiler, Consul.’

10 maart 1960
Luitenant Daniel Maukar (28) heeft met een MIG-17 zowel het Merdekapaleis in
Djakarta als het buitenverblijf in Bogor beschoten. Vier mensen werden gewond,
een M.P. bij het paleis, een schilder en twee voorbijgangers. Regelde voor de Lyons
Club in Yorksville, New York, dat de ambassadeur ad interim van India een lezing
zou komen geven.
Het maakt Frieda nerveus, dat gebleken is, dat de K.L.M. nu geen reductiebiljetten
meer voor mij verstrekt, wat in strijd met de regels is. Zij zei het via PANAM of
Sabena te zullen regelen. De arm van B.Z. strekt ver, dat is duidelijk.
Op straat zag ik de acteur Billy Dee Williams. Zou hem willen ontmoeten.

11 maart 1960
Op Third Avenue hoorde ik een gesprek tussen twee kerels, één met een poedel.
‘You have no right to insult me in front of other people. It is my affair if I want to
sell my ass. Next time I will kick in your teeths, so you will never be able to suck
cock again.’ Ik sprak de man in een jacket met een onderzee-embleem later aan en
vroeg wat er was gebeurd. Hij zei, dat de man met de poedel hele dagen doorbracht
in de toiletten van Carnegie Hall en niets anders deed, dan service verlenen aan kerels
die gezogen wensten te worden.
Joseph Alsop is in Havana. Hij is eindelijk wakker geworden en vergelijkt nu Fidel
Castro met Gamal Abdel Nasser. ‘Castro, like Nasser is doing business with the
Soviets. Castro, like Nasser before the Iraqi revolution is using the local communists
for his own purposes. Castro, like Nasser, has been greatly influenced by marxist
ideas... But it is wholly incorrect to regard Nasser's Egypt as a Soviet base in the
Middle East. And if Castro's nationalism is like Nasser's nationalism, Castro will not
willingly transform Cuba into a Soviet base in the Caribbean. This may happen in
Cuba, as it may happen in Egypt, because of miscalculation and folly. But it will not
happen by
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intention.’214.

13 maart 1960
Henk Hofland belde. Hij komt morgenavond uit Pennsylvania terug. Zijn eerste vraag
was, of we herrie met Mimi hadden en of ik er zeker van was, dat zij niet in mijn
dagboeken had gelezen. Was met stomheid geslagen.
Zijn vader en moeder schreven me samen een brief, omdat ik hun over de aankomst
en omstandigheden had bericht. Kennelijk hadden Henk en Mimi zelf nog niet
geschreven. Zijn moeder: ‘Wim, wat heerlijk dat je ons zoo uitvoerig over de
aankomst van de kinderen hebt geschreven. We waren zoo blij met je brief.’
Ik lees ‘Communist China and Asia’ van professor A. Doak Barnett.215. Schat van
informatie. Alléén de Republiek Indonesië werd afgedaan met twee en een halve
pagina van de 500. Schreef opnieuw naar president Sukarno.

14 maart 1960
Henk arriveerde per auto uit Johnstown, Pennsylvania. Hij vindt het heerlijk in
Amerika en wil nà zijn traineeship naar de V.S. terugkeren. We gingen naar de
‘Hofbrau’ in Kew-Gardens voor een glas Dubonnet. Hij vond, dat zowel Amerika
als Nederland teveel accent legde op morele redeneringen bij het voeren van
buitenlandse politiek. ‘De Britten gebruiken veel meer een vaste staf van
beroepsdiplomaten en kenners van de situatie,’ zei hij. ‘Wanneer de Democraten
straks winnen, dan zal het State Department een metamorfose ondergaan en worden
alle Republikeinen naar huis gezonden en komen grasgroene Democraten de
buitenlandse politiek uitmaken.’ Het was een these, die ik sedert enige jaren in mijn
lezingen in de V.S. insgelijks verkondigde. Ik vroeg hem dringend Bernard Person
te bellen.

15 maart 1960
Frieda schreef haar vader of hij 600 dollars wilde geven voor ons annulment. Hij
antwoordde, dat hij van mening was, dat we ieder 300 dollars dienden te betalen.
Frieda voelde zich verstoten voor de zoveelste maal. ‘Ik wil een annulment,’ zei ze,
‘dus waarom zou jij er de helft van betalen.’ ‘Als ik ze had zou ik het best willen
doen, maar ik heb geen extra 300 dollars,’

214.
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‘The New York Herald Tribune’, 11 irrt. 1960.
Council of Foreign Relations, Harper & Brothers, New York (1960).
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antwoordde ik.
Mike Errecalde zei me, dat hij, zodra zijn vrouw Nellie de deur uit was, vrouwen
binnen haalde ‘to screw them and forget about them’. Zelf vraag ik vrienden naar
Kew-Gardens, niet altijd om seks met ze te hebben. Ik geniet juist van die ‘closeness’
die ik nu eenmaal in staat ben tussen vrienden en mijzelf te creëren.

16 maart 1960
Koppen in de kranten: ‘500 Negroes seized in south in spread of racial protests.’
Sprak vanmorgen voor de Woman's Club in Springfield, Massachusetts. De
ontmoeting vond plaats in het Museum of Fine Arts. Peter Stolar kwam een interview
maken voor de ‘Daily News’. Hij schreef dat er in China 65 miljoen inwoners waren,
terwijl ik natuurlijk 650 miljoen had gezegd. Logeerde bij captain Frederick Wallace
van de U.S. Air Force en zijn Hollandse vrouw Wies, met hun twee kinderen.216. Fred
was een neger. Ik nam ze mee naar een discussieavond over Foreign Affairs. Fred
waarschuwde: ‘Dit wordt voor ons een onprettige avond, want mensen weten niet
wat voor houding ze moeten aannemen. Er zullen mensen zijn, die ons niet eens
willen groeten. Trouwens, wanneer je ons vanavond mee neemt, zullen ze je nooit
terugvragen naar Springfield.’ En dit was dan de staat Massachusetts anno 1960.
Fred is gestationeerd op de Westover Air Force Base.

17 maart 1960
Toen ik vanmorgen in een taxi het huis van de Wallaces verliet en wuifde naar Wies
en haar darling kinderen achter de deur, had ik het weer even te kwaad, zoals laatst
met Joe Dennis in Detroit. Ben zéér op ze gesteld.
Lunchte in Springfield met Peter Stolar. Later kwam ook Ed Kennedy van station
W.W.L.P. Een camera stond klaar in een hotelkamer naast het restaurant en ik gaf
een tv-interview. De Springfield ‘Daily News’ had in een hoofdartikel geschreven217.:
‘Visiting journalists are apt to be picked up in Havana by Castro-agents without
warning and detained - without charges - for periods lasting from minutes to hours.’
Ik had een brief geprepareerd voor de ‘Daily News’ waarin ik dergelijke beweringen
absurd noemde en Peter bezwoer me, dat mijn protest zou worden afgedrukt. Het is
inderdaad gebeurd.
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Om 19:00 arriveerde ik in de ‘University Club’ van Waterbury, Connecticut, om een
lezing te geven voor een select gezelschap van dertig personen. Nà het diner stelde
ik voor, dat we in de lounge zouden gaan zitten. Er werden foto's gemaakt en een
zwarte verslaggever van de ‘Waterbury Republican’ kwam een interview maken.218.
Genoeglijke avond. Men dacht dat ik in het ‘Roger Smith Hotel’ logeerde, maar ik
ging naar de Y.M.C.A. Het honorarium was 125 dollars, waar ik na het percentage
voor het bureau en mijn reiskosten hoogstens 35 dollars van overhield.
Ik had de Indonesische student Suhartono een brief geschreven als beloofd. Hij
antwoordde: ‘Dear Sinjo Willem, Thank you very much for your letter and cordial
invitation. It is rather surprising that a Belanda should keep his word to an Indonesian,
for this is unnatural... Selamat djalan dan sampai bertemu lagi, Suhartono, Graduate
Student Center, New Brunswick, New Jersey.’219.
Professor Pieter Drost bewoonde nu een huis aan de Engelse zuidkust, waar hij
werkte aan een Anglo/American/Netherlands Law Lexicon. ‘Een hels werk, dat me
niet met rust laat,’ schreef hij. Hij vervolgde: ‘Het gaat wel slecht met Indonesië. Nu
worden ook de Chinezen weggewerkt. De burgeroorlog woedt voort, de malaise,
materieel, moreel en intellectueel verspreidt en verdiept zich, de politieke chaos en
economische ontwrichting nemen hand over hand toe. Waar gaat dat heerlijke land
naar toe? Helaas zijn al mijn persoonlijke banden voorgoed en onherstelbaar
verbroken. Het is niet waarschijnlijk, dat ik Indonesië ooit nog terug zal zien, hetwelk
mij toch wel zeer aan het hart gaat.’220.
James Reston beklaagde zich er over, dat president Eisenhower niet krachtiger
ingreep bij de rassenonlusten. ‘One hundred years after Appomattox, the President
ought to be willing to say at least a word for the Negro trying to eat a hamburger
next to a white man in Atlanta...’221. Ik zei hetzelfde gisteravond voor de University
Club in Waterbury.

218.
219.
220.
221.

Gepubliceerd 18 mrt. 1960.
De brief is uiteraard sterk verkort.
Met prof. dr. mr. P.N. Drost zond ik in 1957 vanuit Djakarta een Adres aan de Staten-Generaal
over de kwestie Nieuw-Guinea.
‘The New York Times’, 17 mrt. 1960.
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18 maart 1960
W. Colston Leigh belde, dat er reeds twee nieuwe lezingen in Springfield,
Massachusetts, voor het volgende seizoen waren geboekt. Mrs. Beatrice Grant,
vice-president, zei: ‘You must have been a great success there.’
Dr. J.H. van Roijen heeft in ‘Life Magazine’ een brief gezet om de bewering tegen
te spreken, dat koningin Juliana binnen één jaar zou aftreden. Nu heeft deze mijnheer
eens iets nuttigs gedaan.
Vanavond ben ik naar de ‘Everrades’ sauna gegaan (voor mannen) en ontmoette
er een student medicijnen uit Hawaii, Daniel Yuzon. Hij specialiseerde zich in
pathologie. Deze keer nam ik hem mee naar Kew-Gardens. Hij sliep bij mij.222.
In Indonesië kondigde president Sukarno aan volgens de Grondwet van
1945 een ‘gotong-rojong’ (mutual-help) parlement te zullen gaan vormen.
Hij zou de Masjumi-partij buitenspel zetten, wat me gezien Indonesische
verhoudingen een discutabele zet leek. Wat de Nederlandse pers in haar
gramschap over Nieuw-Guinea die maanden van 1960 inzake Sukarno en
Indonesië ten beste gaf, grensde aan het ongelooflijke. ‘De Telegraaf’ was
uiteraard de koploper bij het verspreiden van leugens en verzinsels, terwijl
ook Albert Besnard nog altijd hoogtij vierde in het ‘Algemeen
Handelsblad.’223. ‘Sukarno, de afbreker, zette zijn werk voort.’224. Soms gaf
ik Besnard gelijk. Hij bepleitte bijvoorbeeld dat ‘een waarlijk “listige”
(Indonesische) regering de gehechtheid van de nog in het land aanwezige
Nederlanders aan het land zo lang mogelijk had moeten exploiteren’, in
plaats van ze er uit gooien.225. Maar wanneer Besnard dan nog altijd zowel
Sukarno als de P.K.I. ‘haat voor Nederland’ in de schoenen schoof, gaf
hij slechts blijk van politieke onkunde en projectie van eigen minachting
en zelfoverschatting. Nauwelijks had Nikita Khruschev 250 miljoen dollars
voor Indonesië beschikbaar gesteld, of de Amerikaanse ambassadeur
Howard P. Jones, vergezeld van Raymond B. Allen, directeur van de
International Co-operation Administration, begaf zich met premier Djuanda
Kartawidjaja en minister Subandrio naar het Merdeka-paleis, om Sukarno
300 miljoen dollars aan te bieden.
Ruby Hart Philips meldde in de ‘Times’, dat Majoor Ernesto Che
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Ik meldde niet of we seks hadden: ben er echter zeker van.
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[Afbeeldingen]

Dagboek schrijven, plakken, knippen
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Student Joe Dennis
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Marinier Keil Finkenbinder

Soldaat Bob Jones in Korea
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Patrice Lumumba

Op het bootje naar Brazzaville (Franse Congo) met een Egyptische collega
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President Sukarno gaf een receptie in het Waldorf Astoria Hotel. Rechts Minister Subandrio.
Achtergrond: Kolonel Sugandhi
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Nasser, Sukarno, Nehru en Nkrumah, leiders der niet-gebonden landen

Fidel Castro spreekt de UNO toe en raadpleegde notities, die hij eerder had verscheurd
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Nikita Khrushchev raadpleegde maarschalk Tito

Gesprek met Sovjet-ambassadeur Georgii Arkadev
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Nederlandse delegatie; de heren Eieraar (Suriname), ambassadeur Schürmann en Minister Luns

In de kleuterschool op een Cubaans coöperatief landbouwbedrijf
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Emily Machbul

Willem Oltmans, Memoires 1959-1961

161

[New York (vervolg)]
Guevarra, president van de National Bank of Cuba, in het vooruitzicht had
gesteld, ‘that our economic war will be with the powerful North American
nation. Our hardest fight will be against the U.S. monopolies.’ Hij
vervolgde, dat Cuba's economische overeenkomst met Moskou perfect
was. ‘Perhaps the agreement with us was made by the Soviet Union to
disturb the United States, but we do not care whether or not the U.S. is
disturbed.’226. Dit was natuurlijk taal, die in 1960 nergens anders in Latijns
Amerika viel te beluisteren.

21 maart 1960 (dagboek)
Broer Theo schreef opnieuw uit Zuid-Afrika, dat hij, nà mijn argumenten te hebben
gelezen, het een fout bleef vinden om te scheiden. ‘Where I feel you misunderstood
me is to think, that trying to find a religion is the same as going to a psychologist.
Both approaches may help. Don't put them at par, they have nothing in common.
They are no interchangeable alternatives.’ Mijn moeder had gedroomd, dat Frieda
naar Cape Town wilde komen en stelde voor, dat zij dit een aantal maanden zou doen
om tot rust te komen.
Pablo Casals zei in een interview voor W.Q.X.R. dat hij geen contact had ‘with
the music of the past forty years. This modern music, I feel, is an error. They demand
brilliancy and accelerated tempi nowadays. I want music to return to more naturality.
A natural flow should come back to music.’ Hij speelde iedere dag - in Puerto Rico
- preludes en fuga's van Bach en wandelde (dagelijks) 45 minuten. Hij was 84.
Ik was de hele dag zéér geroerd door de brief van Theo. Ook door de mededeling
dat oom Dirk Klink in Kaapstad plotseling was overleden. Ik stopte bij St. Patricks
Cathedral en brandde een kaars.
Om 14:00 een lezing gegeven voor de ‘Woman's Club’ in Garden City, Long
Island.
De fotograaf Bill Rousseau zei foto's van me te willen nemen. We hadden een
lang gesprek over zijn ervaringen met jongens in het Amerikaanse leger. Ik vertelde
hem over mijn betrekkingen met Indonesische militairen in de Sinaï woestijn.227. Hij
antwoordde gevoelens, zoals ik toen voor luitenant Sumarto had gehad, ook in het
Amerikaanse leger te hebben ondervonden. Ik vroeg me af of ik toch aan een ‘idée
fixe’ leed ten aanzien van Aziaten.
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Ik zag in de ‘Indonesian Observer’228. een foto van 9 bij 14 centimeter van luitenant
Daniel Maukar, die nà de beschietingen van twee presidentiële paleizen en een
noodlanding in een rijstveld gevangen was genomen. Ik werd er naar van, dat die
jongen mogelijk zou worden geëxecuteerd.
Luisterde naar een kwartet van Bela Bartok. Pablo Casals heeft gelijk. Maar ik
ben geen 84.

22 maart 1960
Nog meer sneeuw vandaag.
Lieve brief van mijn vriendin Penny Hedinah uit Djakarta. ‘I can't believe or
imagine that you are going to seperate from Frieda. Why Wim, didn't you know her
well enough before you married her? Did you marry her in a hurry? Did you consider
divorce carefully, so you will never be sorry in the future for what you have done?
A wedded life isn't just a long honeymoon, my dear. Please don't give up so soon.’
Hoe de werkelijkheid uit te leggen?
Ruby Hart Philips schreef mij onder meer: ‘Every time the State Department makes
a move in Cuba it is the wrong one.’ Zij vroeg me verder minister van B.Z. Roa niet
te vergelijken met diens collega, Fawzi, van Egypte. ‘Roa does nothing to tone down.
He pours oil on the fire. Having been a well-known anti-Yankee imperialist for many
years, he applauds. Hadn't you heard, Cuba has a “New Diplomacy”! They have put
out a pamphlet about it to send all over the world. Just as soon as the copy in english
is ready I shall send you a copy. I think you might find it interesting.’
In Zuid-Afrika zijn verschrikkelijke rassenonlusten uitgebroken. Er zijn honderden
doden gevallen, zowel bij Sharpeville, 40 kilometer buiten Johannesburg, als bij
Langa, in de omgeving van Kaapstad. Er werden Harvard trainingsvliegtuigen ingezet,
en Sabre-jets om de mensen schrik aan te jagen. Groepen van 20.000, 50. 000 en
70.000 Afrikanen stonden tegenover enkele honderden politiemensen en militairen.
Premier Hendrik Verwoerd kondigde de noodtoestand af en, bevreesd voor
burgeroorlog, werden alle verloven ingetrokken. Ben bezorgd over mijn familie in
Kaapstad.
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12 mrt. 1960. Had een abonnement op dit blad om op de hoogte te blijven.

Willem Oltmans, Memoires 1959-1961

163

Amsterdam
23 maart 1960
Parijs, ‘Hotel de France et Choiseul’
Na veel vertraging door sneeuw met een TWA-vlucht hier aangekomen op weg
naar Amsterdam. Weinig geslapen vanwege de losse handen van een student van de
Harvard Law School naast me. Een snob, een zenuwpees en onecht.
We cirkelden 25 minuten boven het vliegveld, omdat Nikita Khrushchev's plane
tegelijkertijd landde. Een Amerikaan maakte de onzinnige opmerking: ‘We will now
live a little longer, since I came here to assassinate Khrushchev.’ De eerste bekende,
die ik in het Gare des Invalides ontmoette, was Pat Chauvel.229. Zij schrijft nu voor
‘France Soir’. De taxichauffeur verzekerde: ‘Moi aussi je l'admire monsieur K.
Neamoins, il est le plus grand menteur du monde, le roi des menteurs. Il va manger
avec Charles, mais Charles n'aimera pas ses familiarité's, comme il a commis avec
Eisenhower quand il était en Amérique.’
Geniet van Parijs, de hoffelijkheid van de Fransen, de lange rijen bloemenstalletjes
bij de Madeleine, iets wat New York niet kent. De knoppen in de kastanjebomen van
de Champs Elysées beginnen uit te lopen, ook iets wat je op Fifth Avenue niet vindt.
Om 15:00 zag ik De Gaulle en Khrushchev in een open auto voorbijrijden op weg
naar de kranslegging bij de Arc de Triomphe. ‘The butcher van Budapest’ werd vier
jaar later door de mensen toegejuicht.230.
Liep ‘Le Fiacre’ binnen en zat daarna nog uren bij ‘Café Flore’ in Saint Germain
naar mensen te kijken. Waar is Gides ‘Journal’, die ik vroeger altijd bij me had? Ik
ben hem in New York niet loyaal geweest. Zag twee jongens elkaar op straat een
uitgebreide tongzoen geven. Op weg terug naar het hotel waren tientallen ‘gays’ in
de bosjes van de Tuileries aan het fozen, masturberen en wat dies meer zij. Deze tuin
was door Andre
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Lenôtre in de zeventiende eeuw voor Lodewijk XIV aangelegd, en kwam 300 jaar
later nog altijd handig van pas.
Ik denk veel over Frieda, maar ik ben ervan overtuigd, dat ik uitstekend verder
zou kunnen leven zonder haar. Wie zegt dromen te kunnen verklaren kletst. Ik
droomde dat een burge-meester een lezing gaf. Hij vertelde: ‘Wanneer je als
burgemeester een aftrap doet bij een voetbalwedstrijd dan ben je een rotburgemeester
bij het verliezende team en een steengoede bij het winnende team.’231.

25 maart 1960
Amsterdam, ‘American Hotel’
Mijn moeder schreef uit Kaapstad over haar droom. ‘Frieda telefoneerde mij vanuit
New York en zei heel duidelijk: “Mam, I am so worried.” Ik vroeg, wat is er dan?
Maar zij herhaalde, dat zij very worried en tired was. Toen zij dat had gezegd, vroeg
ik of ik misschien even met jou kon spreken. Daarop kwam jij aan de telefoon. Ik
hoorde je stem wel, maar ik kon totaal niet verstaan wat je zei. De volgende ochtend
vertelde ik mijn droom aan je vader. Ik wilde jullie meteen weer schrijven, omdat er
voor jullie trouble was ontstaan. Maar je vader vond, dat ik geen sombere dingen
moest denken op zulke onduidelijke gronden. Maar van Theo vernamen we toen, dat
er wel degelijk trouble is of was.’ Moeders zijn uniek in je leven. Telefoneerde
mevrouw Röell, voornamelijk om te weten hoe het met Inez was. Ze smeet de haak
op de hoorn. Schreef haar een briefkaartje: ‘Ik heb me toch wel erg, van den beginne
af, in u vergist.’232.
Dronk een kopje koffie met dr. Anton Constandse. Ik vond hem nogal kritisch
over Henk Hofland, die hij omschreef als ‘lui en ongeïnteresseerd’. Hij vertelde ook,
dat zowel de heer Max Maramis als Sudjoko van de Indonesische diplomatieke
vertegenwoordiging zich steeds bij hem bijzonder laatdunkend over mij had uitgelaten.
Dit maakte me opnieuw razend jegens die ambtenaren. Sliep bij Rob Lang.

26 maart 1960
Ontmoette vanmorgen P.M. Smedts van ‘Vrij Nederland.’ Hij vertrouwde me toe
dat het ministerie van Buitenlandse Zaken hem ongeveer zes maanden geleden een
nieuwe brief had geschreven om over mij te protesteren. Hij had de brief
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niet beantwoord, en zei zich de inhoud zelfs niet meer te herinneren.233. Hij was niet
geïnteresseerd in artikelen over China, indien ik er in zou slagen naar Peking te
reizen. Hij wilde niet, dat ik voor V.N. naar Bungkarno zou gaan, wanneer deze in
Tunis zou zijn. Het artikel, dat ik hem had gezonden over ‘Amerikaanse politieke
schizofrenie’, zou hij in de toekomst plaatsen.

28 maart 1960
Logeerde twee dagen bij Martin Portier in Alkmaar. Hij wekte me 's ochtends met
koffie en een aangestoken cigaret. Droomde afschuwelijk over Frieda. We hadden
een verschrikkelijke ruzie. Zij marcheerde af, begeleid door haar familie en vloog
ergens naar toe. Martin maakte een tekening voor me; een ondergaande zon en
palmbomen en zei: ‘Dat drukt de liefde in Indonesië uit en het leven in Holland.’
Ontving een lieve brief van Frieda. Schreef haar meteen terug.

28 maart 1960
Reed met Martin op de motorfiets mee naar Amsterdam. Logeerde bij mijn
grootmoeder Poslavsky in Zeist. Zij vond het ook beter uit elkaar te gaan234. en sprak
over een ‘incomptabilité des moeurs...’ De weduwe van mijn grootvader, Sima Sastro
Pawiro, verbleef nog steeds in de Willem Arntz Hoeve. Men beschouwde haar als
zéér verward, ook omdat zij voort-durend zei, dat ik haar bezocht, zelfs terwijl ik in
New York was. Wij waren gewoon in gedachten bij elkaar, en dat wist zij. Ik hield
van haar.

29 maart 1960
Ontmoette Hans Beynon van ‘De Volkskrant’. Hij ontving dus het boek van Louis
Fischer over Indonesië, maar schreef er niet over, naar zijn zeggen, de zak. Hij
glimlacht altijd zo aardig, maar hij is uitgekookt.

30 maart 1960
Volgde in het gebouw van de Tweede Kamer een poosje het geredekavel over
Nieuw-Guinea. De griffier, naast de heer Kortenhorst zat openlijk een krant te lezen.
De heer Van Meel (25 minuten), Wierda (30 minuten), Bruins Slot (20 minuten),
Van Dis (30 minuten), Diepenhorst (20 minuten), N. v.d.
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Veen (40 minuten), Cornelissen (15 minuten), v.d. Kieft (60 minuten), Stokman (25
minuten), Stoffels van Haaften (25 minuten), bij elkaar werd er 290 minuten aan
klinklare onzin gespendeerd. Het ging niet goed in de agrarische sector bij de Papoea's.
Ze zouden vrijelijk klapperbomen en rubberbomen moeten kunnen planten. De heer
Wierda wilde dat de startbaan op Biak zou worden verlegd. Indonesië zou inderdaad
militair kunnen gaan infiltreren en wanneer er meer troepen naar Irian-Barat zouden
gaan, betekende dit een verzwakking van de N.A.V.O. Men wilde nagaan of een
bataljon mariniers bestemd voor het gebiedsdeel zou kunnen worden opgericht. Toen
Bruins Slot begon te spreken sliep de heer Kortenhorst (de voorzitter) vast.
Ontmoette de heer Martono van de Indonesische missie, een ‘leerling’ van dr.
Zain, ‘die mij heeft leren denken,’ zei hij. Hij vervolgde: ‘Alles ging goed tussen U
en Indonesië, tot op een bepaald moment er iets moet zijn gebeurd en niemand weet
precies wat.’ Hij meldde, dat de heer Sudjoko in Djakarta de afdeling Nederland op
het ministerie van Buitenlandse Zaken behandelde. Zo gaat het met mislukkingen
maar al te vaak. Woonde een uitvoering van het Residentie Orkest bij met Willem
van Otterloo en Herman Krebbers in het vioolconcert in a klein van Bach. Nà de
pauze de vijfde symfonie van Mahler. Logeerde bij mijn oom en tante, prof. dr. G.
Meijer in Wassenaar. Mijn oom redeneerde, dat wanneer men met Nikita Khrushchev
sprak, ‘zou men zeker met Sukarno kunnen onderhandelen’.

31 maart 1960
Er is nà Sharpeville veel onrust in Zuid-Afrika en vooral ook in Kaapstad. Premier
Jan de Quay ziet geen aanleiding tot het ondernemen van stappen, alhoewel de
socialisten er om vragen. Surinamers in Nederland zijn woedend hierover vanwege
de slappe houding van de regering. Ook werd bekend gemaakt, dat de ‘Karel
Doorman’, als vlaggeschip, begeleid door twee jagers, naar Nieuw-Guinea zou gaan.
De nieuwste ‘canard’ van De Quay en Luns. Een squadron Seahawks zou mee gaan
en tien Sikorsky helicopters.

3 april 1960
Met Martin Portier op zijn motorfiets van Alkmaar naar Den Dolder gereden om
Sima Sastro Pawiro te bezoeken. Mijn
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oom, prof. dr. A. Poslavsky, de geneesheer-directeur235. was in Engeland, dus we
gingen op eigen kracht naar het Winkler Paviljoen, waar ze in een bezoekkamer door
twee verpleegsters strompelend werd binnen geleid. De entourage was kaal en
vreselijk, met allerlei halfzachte dames drentelend in de tuin. Sima herkende ons
meteen en sprak maar steeds over ‘guna-guna’236. en de duivel die rondwaarde. Ze
trok vooral naar Martin, die haar zachtjes begon te pietjiet' en.237. Ze zag er vreselijk
uit. Het haar was idioot geknipt en haar ogen leken verdwaasd. Ik hield haar vast en
probeerde iets van de gevoelens van mijn grootvader bij haar te doen herleven, vooral
via mijn handen. Maar iedere poging warm en hartelijk te zijn was vergeefs. Sommige
tanden van haar gebit waren al afgebroken. Men deed niets meer aan haar. Lucie
Poslavsky en haar dochter kwamen ook een kijkje nemen, maar ik maakte een einde
aan de voorstelling en gaf haar een innige zoen, wetende, dat ik haar nooit meer terug
zou zien.
Een dag met Martin is heerlijk. Ik wilde met hem in Amsterdam gaan eten, maar
zijn eetlust was hem vergaan. Ik hou nog steeds veel van hem. Hij heeft nog altijd
een mooi lijf en een fascinerende filosofie over mensen en het leven. Hij leest de
Bijbel, zelfs als hij op wacht zit. Hij probeert altijd geduldig anderen te begrijpen,
maar hoe oneindig moeilijk blijft het voor Hollanders om echt te leven met een
Indonesiër als Martin. Het is totaal verschillend vanaf de wieg, vanaf het allereerste
begin, alles. Het is dan nu onze taak te ontrafelen welke diepe verschillen er tussen
ons zijn, vooral omdat Indonesiërs meesters zijn in de kunst van de maskerade.
Wanneer ik in New York ben, zeg ik tegen mezelf en droom ik, dat ik nooit alléén
zal zijn, zolang Martin er is. Wanneer ik hier ben, zoals vandaag dicht bij hem, met
hem, realiseer ik me hoe oneindig alléén ik me voel. Dat is iedereen natuurlijk.
‘Geloven is een gave,’ zegt Martin. Zou er dan toch een God zijn?
‘Lieve Wimmes,238.
Uit de berichten heb je zeker wel vernomen, dat Zuid-Afrika sedert de 21ste in de
noodtoestand verkeert. Gisteren was het nogal spannend, omdat duizenden “natives”
naar de stad zijn gemarcheerd. Er is niets gebeurd, want ze waren erg rustig. Uit
voorzorg zijn echter veel zaken dicht gegaan. Ook broer
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Hendrik liet vanaf 14:00 de inbraakluiken neer.239. Deze episode is baie slecht voor
de bezigheid.240. Het is nog lang niet zo erg als in de moffentijd en bang zijn we
definitief niet, maar het is wel een onaangename situatie. Je je liefhebbende Mam.’
‘Eastern Michigan University
Hi, Wim,
Remember you promised to be my friend and confidant? Well, if ever I was in
need of a friend, it is right now. I have a great many pressing problems which you,
being the understanding person you seem to be, would be a great help in solving. I
have such unfortunate luck with matters of the heart. I always seem to hurt people
or get hurt myself. May be, it is because of a lack of sympathy and sensitivity on my
part. Actually I will have to wait until I see you to explain the whole thing, but I am
at this point very unhappy. Your friend always, Joe Dennis.’

4 april 1960
Omdat president Sukarno midden deze maand in Wenen zou zijn, had ik het plan
geopperd een groep journalisten bij hem te introduceren. Ik ontmoette de heer Martono
opnieuw, ditmaal in ‘De Posthoorn’. Ik stelde voor Lücker (Volkskrant), Koets
(Parool), Stempels (N.R.C.), Hiltermann (Haagse Post) en P.M. Smedts (Vrij
Nederland). ‘A great idea,’ zei hij, ‘maar dat had je eerder moeten bedenken. Er is
geen tijd van voorbereiding meer mogelijk.’ Toch zou hij direct met de chef van de
missie, Susanto, spreken. ‘Holland has no great ideas anymore,’ zei Martono, ‘that's
why the Dutch will disappear from the map. Hiltermann had toch ook met deze
gedachte bij me kunnen komen?’
Bracht een tweede bezoek bij de Chinese vertegenwoordiging in Den Haag om te
zien of ik naar Peking kon reizen.
Alhoewel ik een afspraak had op Buitenlandse Zaken met R.C. Pekelharing, werd
ik ontvangen door de heer Van de Brandeler, hoofd voorlichting. Hij zei, dat het
aanvankelijk een onderwerp van discussie was geweest, of hij mij überhaupt diende
te ontmoeten. ‘Wanneer u dus in Californië een lezing geeft en daarin bepaalde
dingen zegt, en dit mag u gerust weten, dan krijgen wij navraag van de Amerikaanse
ambassade of de regeringspolitiek ten aanzien van bijvoorbeeld Indonesië is gewijzigd.
Want dacht u nu werkelijk, dat ambassadeur Ken-
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neth Young niet alles precies wist wat er gebeurde?’ Ik had dus gesproken over
groeiende stromingen, zoals die van de zakenlieden rond dr. Paul Rijkens, die van
de Papoea's af wilden. Van de Brandeler: ‘Voor ons zijn uw uitspraken pijnlijk,
omdat geen van de partijen, met uitzondering van de C.P.N., er iets voor voelen om
afstand van Irian Barat te doen.’ Hij benadrukte, dat ook het Nederlandse bedrijfsleven
er tegen was. Ik zei niet dat het Emile van Konijnenburg was, vice-president van de
K.L.M., maar antwoordde, dat ik zelfs vandaag van een vooraanstaand zakenman
had gehoord, dat degeen die de ‘Karel Doorman’ naar Azië stuurde ‘een gat in zijn
hoofd had’. ‘Mijn Indonesische collega, Ganis Harsono,’ aldus Van de Brandeler,
‘heeft die reis vandaag een provocatie genoemd.’ Ik antwoordde: ‘Een open
provocatie, het is geschift.’
Ik sneed de kwesties Von Weiler, Van den Bogaert en wat dies meer zij aan. Alles
bij elkaar mocht ik de man wel. Gezien de ernstige moeilijkheden met de V.S. over
de landingsrechten van de K.L.M. in Los Angeles bood ik aan met de Nederlandse
overheid samen te werken en deze kwestie in mijn lezingen te bepleiten. De
voorlichter wilde over dit voorstel ‘misschien wel eens nadenken’. Ik zou er nooit
meer over horen, maar al met al was het een aardig gesprek en een zoveelste poging
van mijn kant aan de systematische sabotage van Den Haag jegens mijn werk en
broodwinning een einde te maken. Toen ik hem ten afscheid een hand gaf, zei Van
de Brandeler: ‘Ik weet altijd graag welk smoel er bij een naam hoort.’
Voor het eerst bezocht ik Van Konijnenburg thuis aan de Meppelweg 230. We
bespraken in detail een plan de campagne om van de aanwezigheid van Sukarno in
Wenen gebruik te maken. Zijn eerste reaktie was: ‘Voor die ontmoeting met
hoofdredacteuren bestaat in Nederland geen belangstelling.’ Dit praatte ik hem uit
het hoofd. Ook waarschuwde hij voor een tweede debâcle, als met Hiltermann in
Rome. De President moest van te voren het groene licht geven. ‘Ik zal voor de tickets
zorgen, wanneer dit vanuit die groep van hoofdredacteuren zou worden gevraagd.’
Diner op ‘Les Archets’ bij mijn oom en tante Meijer in Wassenaar. Hierna volgde
een huisconcert, waarbij mijn moeders zuster cello en gamba speelde, mijn oom
viool, mijn nicht cello en alt-blokfluit, de heer Wintgens alt en viola d'amore en
mevrouw Van Harinxma toe Slooten viool. Uitgevoerd werden werken van Haydn,
Telemann en Couperin.
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5 april 1960
Van de perstribune in de Tweede Kamer volgde ik opnieuw de debatten. Jan de Quay
en Joseph Luns zaten achter de regeringstafel. Gouverneur dr. J. van Baal
(Nieuw-Guinea) zat op een zijtribune. Ook de leden van de delegatie bij de U.N.O.
waren in een loge aanwezig. De heer Jaap Burger had een motie ingediend over
Zuid-Afrika, de heren Romme, Burger, Oud, Bruins Slot en Tilanus hadden
gezamenlijk een tweede motie ingediend. De vriendelijke De Quay verpakte zijn
antwoord in een uitstekend geen-vis-geen-vlees-praatje wat er op neer kwam, ‘dat
aan regering en volk van Zuid-Afrika de wijsheid gegeven moge worden om de weg
te vinden naar een samenleving, waarin alle bevolkingsgroepen in vrijheid en vrede
kunnen leven en werken.’ Toen minister Toxopeus begon te ouehoeren over ‘een
oefenschool, waarin de autochtone Papoea's zich op het democratische spel konden
voorbereiden’ (dus de op te richten volksraad) ben ik gédegoûteerd weggelopen.
Vond Burger trouwens een slecht spreker, zeker vergeleken bij het aplomb van
Romme. Ook Oud viel me in de praktijk niet mee.
Marinus Flipse241. en Istvan Hajdu hebben een pianoduo gevormd.

6 april 1960
Mijn vriendje, Gerardo Fulleda Leon uit Havana, drukte me in een brief op het hart:
‘Don't pay attention to all the things what they say in the North about Cuba. I hope,
that you, who was here, will not be deceived... who will ever be your friend, Gerardo.’
Bernard Person zond me de brief, die ik over de Algerijnse kwestie in de ‘New
York Herald Tribune’ had laten plaatsen.242. ‘Eer het wegraakt, stuur ik je het maar
even toe in de hoop dat Khrushchev je niet in de zak voor stoute kinderen gestopt
en mee naar Siberië heeft genomen.’ Hij had me gevraagd de heer Rona van de
‘A.B.C. Press’ te gaan bezoeken in de hoop, dat ik voor elkaar zou krijgen, dat hij
daarvoor artikelen kon schrijven. Ik was er al geweest en er was vrijwel geen animo
voor zijn medewerking. Ook sprak hij opnieuw over een uitermate grievende brief
van hoofdredacteur Steketee, ‘die zo deprimerend was, dat ik er liever niet aan terug
denk. Nog een paar dagen geleden had ik er de volgende nachtmerrie
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van. Het “Handelsblad” plaatste mijn berichten plotseling met het opschrift “Van
onze parlementair medewerker”. Ik pijnigde me in mijn slaap de hersens af wat
Steketee daar nou weer mee bedoelde!’, aldus collega Person.

7 april 1960
Martin wekte me met het woord ‘Wimpol’. We are close, very close right now.

8 april 1960
Bonn, West-Duitsland
Hans Hoefnagels van het ‘Algemeen Handelsblad’ haalde me af en reed me naar
de Indonesische ambassade, Drachenfeltzstrasze 2. Dr. Zairin Zain ontving me
hartelijk in zijn werkkamer. Hij zei over de door mij te volgen strategie in Wenen te
hebben nagedacht. ‘Je kunt het niet via officiële kanalen spelen, want men wil dus
massaal alle Nederlandse contacten afketsen. Je zou het via Nahar van het persbureau
P.I.A. kunnen doen, die in de rombongan243. zit en die je goed kent. Anders zou je
het via mevrouw Hartini Sukarno kunnen proberen. Zij reist afzonderlijk en is op dit
moment te gast bij mevrouw Tito. De bedoeling is, dat men elkaar in Wenen
“toevallig” tegen komt. Hier ligt jouw kans voor een kanaaltje naar de President.
Ook is Sumarjo mee, die je kent vanuit Washington. Je kunt gewoon op de gang
tegen hem aanlopen, bij wijze van verrassing, want anders gaat hij weer eerst met
zijn superieuren contact opnemen.’ Om vijf hoofdredacteuren naar Wenen te brengen
was allright, maar hierover ‘indirect Bungkarno benaderen,’ zei de ambassadeur.
‘Dàt moet de compositie van je nieuwe offensief zijn. Dan, wanneer je bij hem wordt
toegelaten, spreek over je plannen voor een boek over hem. Vang hem met zijn
lievelingswapens, zoals zijn geleide-democratieproject en het politieke manifest, laat
uitkomen, dat zijn houding jegens mr. Khrushchev internationaal zéér is gewaardeerd
en laat dan de komst van de vijf hoofdredacteuren uit het gesprek voortvloeien.’
Dr. Zain zei ook, dat de zaakgelastigde ad interim A. Jenie, zijn tweede man, had
gezegd: ‘Misschien komt Oltmans om geld vragen.’ Ik vond dit belachelijk. Hij
lachte, toen ik hem vertelde tegen Van de Brandeler te hebben gezegd over de ‘Karel
Doorman’: ‘Als ik Indonesiër was, zou ik het ding torpederen.’ Hij gaf me nog de
informatie, dat Bungkarno in Wenen in het
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‘Ambassador Hotel’ zou verblijven en Ibu Hartini in het ‘Imperial’. Hij wist niet of
hij zelf naar Wenen zou worden geroepen. ‘Als je me dáár ziet, doe dan niet of je
me goed kent, want dan denken ze, dat het afgesproken werk is.’
Ontmoette Hans Hoefnagels in het ‘Bundeshaus’ vóór ik de trein naar Amsterdam
nam. Minister Luns had hem eens verteld, hoe de ministers Couve de Murville, Herter
en Selwyn Lloyd in Genève hadden zitten bridgen en hem, ‘Joe’, er bij hadden
gevraagd. Volgens Luns had Khrushchev ‘een schier erotische binding met de politiek
en bevredigde zich in het politieke spel, liet fikse grofheden voorbij gaan, maar vloog
op de kleinste opmerking of futiliteit af’. Hans schaakte met Sydney Gruson van de
‘The New York Times’ en een paar Russen van de ambassade, en was lid van de
Amerikaanse Club. Hij had nu twee kinderen. Het was prettig om hem terug te zien.
Hij ‘seems to be quite on the ball’.
Uit de trein tuurde ik naar de Keulse Dom en herinnerde me hoe we vóór de oorlog
als kinderen met onze ouders dáár waren geweest.
De ‘Times of Indonesia’ meldde, dat ‘de dwaasheid van de Karel Doorman’ het
laatste restje goodwill van Nederland in Indonesië vernietigde. Ik realiseerde me
Bungkarno in moeilijke tijden te gaan zien in Wenen.

10 april 1960
Eindelijk John van Haagen terug gezien. Hij zei, dat de ‘Walrus’ twee dagen geleden
was binnen gelopen. Ze waren ook in Cuba geweest, waar hij een brief van mij had
ontvangen. Ik gaf hem het horloge, dat ik van mijn ouders in Zuid-Afrika had
gekregen. Greet had naar prins Bernhard geschreven om walplaatsing voor haar man
te krijgen. Maar het antwoord luidde, dat John ‘onmisbaar’ was in de marine. Hij
was alert en serieus. Ik zei: ‘We kunnen nooit meer uit elkaar, John.’ ‘No pal...,’
antwoordde hij en zijn ogen vertelden de rest van het verhaal.244. Nu zit ik weer met
het probleem mijn vrije tijd tussen Martin en John te verdelen.

11 april 1960
Bezocht dr. Emile van Konijnenburg op het K.L.M.-hoofdkantoor aan de Raamweg.245.
Hij benadrukte vooral Hiltermann niet uit te nodigen vóór er een bevestiging van
Sukarno
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zou zijn gekomen. Dàt was dus onmogelijk onder de omstandigheden. ‘De
Indonesische man van Djakarta in Den Haag, Susanto, loopt rond met een brok in
zijn keel. Hij wil graag iets doen, maar wat?’ zei hij.
Ik sprak met de plaatsvervangend persattaché van de Amerikaanse ambassade, de
heer Pot,246. omdat ik de mededeling van de heer Van de Brandeler wilde verifiëren,
dat ambassadeur Kenneth Young zich met mijn lezingen zou hebben bemoeid. Hij
stelde voor, dat ik met mr. Dunham, politiek adviseur van de ambassadeur, zou
spreken.
Mam schrijft uit Kaapstad: ‘De algemene toestand in het land is weer rustig. Om
je de waarheid te zeggen, we hebben tot op heden niets gemerkt van wat ook.’ Mijn
moeder was bezorgd, nu Frieda en ik uit elkaar gingen: ‘De idee, dat je nu weer geen
huis en haard de jouwe kunt noemen, vervult me met zorg. Ik hoop voor een lief
ding, dat je onder deze omstandigheden niet aan het zwerven zult blijven.’247.

12 april 1960
Logeerde bij de Amerikaanse fotograaf Leonard Freed.248. Hij zou mee gaan naar
Wenen om foto's te maken. De heer Pot van de Amerikaanse ambassade informeerde
me, dat niemand van de ambassade ooit op het ministerie van Buitenlandse Zaken
navraag deed naar de inhoud van mijn Amerikaanse lezingen en noch ambassadeur
Young, noch de heer Dunham of mevrouw Van Delden waren bereid mij te ontvangen.
Van de Brandeler kletste in de ruimte.
Dr. J. Vixseboxse gaat naar Djakarta als hoofd van de diplomatieke
vertegenwoordiging van ons land.
Prinses Wilhelmina gaf weer één van haar periodieke mysterieuze verklaringen
uit: ‘In de overtuiging, dat Christus dit van ons vraagt en in aansluiting aan de jongste
getuigenissen van de Nederlandse kerken en die van hen, die over onze grenzen in
dezelfde geest gesproken hebben, doe ik een beroep op het geweten der wereld, dat
zich zo krachtig heeft doen gelden, om tot een levende werkelijkheid te maken wat
de kerken hebben verkondigd ten aanzien van de gelijkheid voor Christus van alle
rassen en mensen, te beginnen bij de heel eenvoudige dingen van het dagelijkse
leven, die binnen het bereik van
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Voormalig journalist bij het ‘Utrechts Nieuwsblad’.
In 1969 zou mijn moeder een Eurowoning in Amsterdam voor me financieren
Zie ook deel III, Memoires: 1957-1959.

Willem Oltmans, Memoires 1959-1961

174
iedereen liggen.’ Haar mededeling aan het volk betrof één langgerekte moeilijke zin
van 19 regels in ‘De Telegraaf’ van 12 april. Wat beroerde deze eerbiedwaardige
dame op tachtigjarige leeftijd?249.
Ontmoeting met mr. G.B.J. Hiltermann. Hij bezit nu twee langharige tekkelachtige
honden, die hevig keften. Hij bleek nog steeds woedend op Sukarno nà het incident
van vorig jaar in Rome. Van Konijnenburg noemde hij ‘werkelijk een vriend van
Indonesië; zo'n man krijgen ze niet gauw meer, ook al hoopt hij nog eens een paar
miljoen van de “Garuda Indonesian Airways” terug te krijgen,’ aldus de journalist.
‘Ook Buitenlandse Zaken was er vóór dat ik naar Rome ging om met Sukarno te
spreken. Ik had dus bij hem willen nagaan of ik op de radio had kunnen zeggen, wat
geen krant meer behoefde te proberen, er zit toch iets in om een nieuw beginpunt
met Indonesië te maken.’ Maar zo kankerde hij verder: ‘Sukarno is geen staatsman.
Hij is een aansteller, die buitenlandse reizen maakt. Hij helpt het land naar god. En
tenslotte vind ik Indonesië een prachtig land en een aardig volk. Ik ben immers van
huisuit indoloog?’ Hij vervolgde: ‘U zou eens moeten horen hoe ze in New Delhi
over Sukarno spreken, of hoe Khrushchev hem op zijn donder heeft gegeven bij het
vertonen van zilverwerk uit Jogjakarta. Khrushchev heeft immers gezegd: ‘U laat
mij een kolonie zien.’ Hiltermann: ‘Ik ben nu eens op Nieuw-Guinea gaan kijken.
Dat gebied kan je alléén als rijk land beheren, want daar is geen donder. Het gaat
natuurlijk ook helemaal niet om Nieuw-Guinea. Kijkt u maar wat de “London Times”
schrijft.’ Hij had over zijn échec in Rome, ook jegens B.Z., zijn mond gehouden,
maar het was een stomme streek van Sukarno geweest, want hij was niet alléén als
journalist maar ook als mr. G.B.J. Hiltermann gegaan. Dat was een laatste kans
geweest voor een nieuw beginpunt. Hij dacht er niet over naar Wenen te gaan en
opnieuw de kans te lopen op een blauwtje. ‘Het wachten is nu op de verdwijning van
Sukarno. Hij is niet meer belangrijk.’ Over het zenden van de ‘Karel Doorman’: ‘Om
die zet heeft Sukarno immers gevraagd?’
Zit bij de ‘Heinekens Bierhoek’. Twee tafeltjes verderop zit een Indische jongen
met een Surinaamse swinggozer. Zijn ogen en de mijne kruisten. Mijn body trilde.
Hij bleef staren. Vreemd, zeldzaam. God wat is het hanteren van driften en gevoelens
moeilijk. Toen ik opstond met mijn T.W.A.-tas
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van de reis, hoorde ik iemand anders zeggen: ‘Niet reageren, jongen, dat vind hij
mooi, hij wil alléén maar opscheppen...’ Het televisie-journaal liet het afscheid van
Sukarno en Hartini bij de Tito's zien. Ik logeerde bij Martin. We waren intiem als
altijd. Het is de moeilijkst vatbare relatie in mijn leven tot dusverre, dicht bij elkaar
en nog altijd zo ver apart. Ik hoorde hem tegen Jeanne zeggen: ‘Sorry hoor, maar
mijn zoontje, komt eerst en dan mijn vrouwtje.’

13 april 1960
Stan Swinton van de ‘Associated Press’ heeft een gesprek gehad met de rebellenleider
Sumitro Djojohadikusomo in Manilla.250. ‘Als democraat geloof ik, dat de enige
persoonscultus die overgebleven is sedert Stalins dood, die van Sukarno is.251. Ik ben
van mening, dat Indonesië ideeën en een toekomst nodig heeft in plaats van een
tweede of een derde vrouw.’252. ‘Sukarno is precies als Castro hij wordt ingepalmd
door de communisten.’253. Sumitro's uitspraken, dat Sukarno zou vallen herinnerde
me aan de hardnekkigheid waarmee Acheson en Dulles al jarenlang de val van Mao
aankondigen. Uiteindelijk valt iedereen. Maar wanneer?
Het was winderig en guur maar ik reed samen met Martin op de B.M.W. naar
Amsterdam. Vond een brief van Bernard Person, vol alarm of Anton Constandse wel
had begrepen, dat zijn zorgen naar Steketee uitgingen en niet naar hem. Ook moest
ik Rona van de A.B.C. Press zeggen, dat hij wilde meewerken voor dagbladen, niet
weekbladen. Toch liet zijn humor hem niet in de steek. Bij aankomst van het
geboortekaartje van een dochter van Hans en Ieneke Hoefnagels, had hij tegen zijn
vrouw gezegd: ‘Hoe vind je zo'n Hoefnagels! Hij noemt het kind Francine Steketine!’
Hij voegde er aan toe: ‘Die goede ziel van een Ro geloofde het een ogenblik!’
Ook zag ik dat mijn Yale-vriend, John Knowles, ‘A Seperate Piece’254. heeft
geschreven. ‘Time’ schrijft er over: ‘This excellent first novel is remarkable not only
for the virtues it possesses but for the faults it lacks.’255.
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‘De Telegraaf’, 13 apr. 1960.
Alsof er geen Nehru, Nasser, Tito, Castro etc. in de wereld waren.
Sukarno's idee van geleide democratie was zeker geen politieke filosofie?
Hiermee, met deze leugen, probeerde Sumitro de Amerikanen op zijn hand te krijgen (en
misschien ‘De Telegraaf’).
MacMillan Publishers, New York, (1960).
‘Time Magazine’, 4 apr. 1960.
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14 april 1960
Tot mijn verbazing ontdek ik dat ‘Vrij Nederland’ eindelijk mijn artikel over politieke
schizofrenie in de V.S. heeft opgenomen. Lekker gevoel. Had niet beter getimed
kunnen zijn nu ik naar Wenen ga. Het is een behoorlijk artikel, maar niet goed genoeg.
Sliep bij Willy Oswald (18), een Indische jongen, die ik eerder had ontmoet. ‘Jij bent
mijn eerste,’ verzekerde hij mij, ‘ik wilde dat ik een broer had.’ Hij zou mee naar
New York willen komen om met me samen te wonen. Hij erfde geld en kan het zich
permitteren. ‘Je doet me aan mijn vader denken,’ zei hij. Ik ontmoette bij hem
trouwens Tengku Nassif, een neefje van mijn voormalige hoofdredacteur bij ‘De
Nieuwsgier’.256.
Peter Appel, die ik eens een danscarrière afraadde, danste in de schouwburg
‘Poème’ met zijn Franse partner Irene Skorik en kennelijk met veel sukses volgens
C. Nicolai in ‘Het Parool’.257.
Op Nieuw-Guinea zijn bij Kokas opnieuw Indonesische infiltranten gesignaleerd.
Het gaat natuurlijk duidelijk mis.

15 april 1960
Genoot van hoe de drie jongetjes van John en Greet van Haagen in een teil in de
kamer werden gewassen. John meende, dat veel Indische jongens de homokant op
gingen. ‘Omdat Indische jongens de inslag hebben haantje de voorste te willen zijn,
om te bewijzen, dat zij de “belanda's” er uit kunnen ploffen. Ze vallen op. Ze merken,
dat ze gewild zijn bij meisjes en jongens, gaan langer voor de spiegel staan dan
gewoonlijk en daar begint het mee. De tijden, dat Indische jongens knokten of eenden
paften in het Vondelpark zijn voorbij.’ Ook Greet was het er mee eens, dat wanneer
je in Amsterdam of Rotterdam liep, dan kon je Indische nichten bij bosjes waarnemen.
De Indische recruten, die nu bij de marine waren hadden flesjes en poeierdoosjes in
hun kastje. ‘Soft-living,’ zei John, ‘creates slappe kerels, die bij gevaar niet gaan
zuipen, maar om hun moeder huilen.’ Hij zei op twee boksvrienden nà van vroeger,
niet met Surinamers te kunnen opschieten, ‘die hebben iets primitiefs.’
Eindelijk lees ik Sutan Sjahrirs ‘Indonesische overpeinzingen’.
Hofland had mij dit boekje gegeven.
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16 april 1960
Sliep bij Martins neef, Rob Portier, nu een marinier, nà eerst bij de vloot te hebben
gediend.
‘De Telegraaf’ publiceerde een hoofdartikel ‘Afgrond’.258. Het gevaarlijke van dit
soort geschrijf is, dat een hele dijk leugens en onwaarheden worden doorspekt met
informatie, die een grond van waarheid bevat. Wanneer het blad bijvoorbeeld schrijft,
dat Bungkarno ‘een karakterloze ijdeltuit is’, dan weet het echt niet waarover het
spreekt en liegt het ronduit. Misleidt de lezers eigenlijk. Maar wanneer het schrijft,
‘dat de eerste opbouwende daad voor een onafhankelijk Indonesië; door Sukarno
nog steeds moet worden verricht,’ zit er een halve waarheid in verborgen. Hij wil,
hij zoekt naar een positieve daad. Dat wil zeggen (en dit schrijf ik in 1986), dat nà;
ruim elf jaar Nederlandse gevangenschap, de gedachte van de ‘Pantjasila’, de vijf
grondbeginselen van de staat259., het vestigen van een lingua franca in de Republiek,
het vormen van een eenheidsstaat en last but not least, zijn geleide-democratiefilosofie
uitzonderlijke en uniek waardevolle bijdragen van Sukarno zijn geweest ten aanzien
van de Republiek.
Ook ‘De Volkskrant’, en dus waarschijnlijk Indonesië-medewerker Hans Beynon,
loog er weer vrolijk op los. Het blad sprak van ‘Sukarno's anti-Nederlandcomplex’
bijvoorbeeld.260. Wanneer er één man was in Indonesië in 1960, die nog altijd sterk
tendeerde naar de band met Nederland niet verloren te laten gaan en zelfs via een
bezoek aan Den Haag de onafhankelijkheid van Indonesië volledig bekrachtigd te
krijgen, dan was het juist Sukarno.261.
Bibeb schreef een interview met Jef Last.262. Die man interesseerde me. Wanneer
ik lees, zoals onlangs het boekje van Sjahrir, besef ik altijd weer hoeveel tijd we
verdoen met leeg geklets. Ik denk veel nà, hoe ik bij deze stand van zaken over
Sukarno (nà Wenen) zou kunnen schrijven. Smedts is gelukkig in een artikel voor
‘Vrij Nederland’ geïnteresseerd.
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‘De Telegraf’, 16 apr. 1960.
In 1986 nog altijd de basis van de Indonesische staat.
‘De Volkskrant’, 16 apr. 1960.
Ik betreur het dat ik niet dieper en analytischer op de pers van die dagen kan ingaan, vooral
omdat ik al het materiaal in mijn dagboek er voor verzamelde.
‘Vrij Nederland’, 13 apr. 1960.
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17 april 1960
Wenen, ‘Hotel Europa’
Leonard Freed en ik reisden per slaapwagen naar hier en namen kamers in
Zieglergasse 1, voor 35 Schilling per nacht.
Tegen 18:00 arriveerde bij het ‘Ambassador Hotel’ een lange stoet auto's. Ik stond
alléén langs de Kärtnerstrasze. Motorrijders vooruit met koplichten aan. Toen een
zwarte Cadillac. Ik dacht nog: ‘Ik hoop dat Bungkarno aan mijn kant bij het raam
zit.’ Hij zag me direct en wuifde terug. Raakte opgewonden. Hartini, die midden op
de achterbank zat maakte Bungkarno op mijn zwaaien attent. Nu is het waarschijnlijk,
dat ik hem zal zien. Gedachten flitsten door mijn hoofd. Hoe moet ik mijn artikel
voor V.N. een hartekreet laten zijn? Wat kan ik als éénling in godsnaam doen? Hoe
kan ik ze overtuigen, dat deze man wel degelijk in staat is vriendschap voor een
Nederlander te voelen en eigenlijk onze redding zou moeten zijn?
Later op de avond liep ik bij het ‘Ambassador Hotel’ tegen de Oostenrijkse
chauffeur van de Cadillac aan. Hij zei: ‘The President saw you and told us, that is a
friend of mine.’

18 april 1960
Gaf vanmorgen vroeg brieven af voor ambassadeur Zain en voor de aide-de-camps,
kolonel Sugandhi.263. Zag ook Sumarjo, die zei dat minister Subandrio moe was en
nog geen beslissing had genomen of hij me zou zien.
Dineerde met Leonard Freed en ben dermate gespannen over alles, dat zijn
gebruikelijke gesmak me zelfs niet hinderde.

19 april 1960
‘Café Mozart’
Nam een student uit Texas mee naar bed vannacht. Hij zei, ‘Behalve met mijn
broer heb ik nog nooit met een andere jongen geslapen.’
08:30
Belde kolonel Sugandhi in zijn kamer. Hij vroeg meteen naar hem toe te komen.
We spraken onder vier ogen. Ik sprak mijn verwondering uit over de verkoelde relatie
met Indonesië en noemde de botsing met Sudjoko in Den Haag als de vermoedelijke
oorsprong. Hij scheen op de hoogte te zijn en zei alléén maar: ‘Ik verlang mijnheer
Sudjoko een pak rammel te geven.’ Hij benadrukte voortdurend, dat ik hem niet
kolonel maar Gandhi zou noemen. Ook andere journalisten kregen geen
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visum meer dankzij Subandrio en Buitenlandse Zaken. Op een gegeven moment
pinde hij een speldje van het wapen van Indonesië op mijn revers, waar ik zéér trots
op was. ‘We hebben de rapporten over u gezien. Bapak is tegenwoordig wel erg
druk.’ Toen kwam kolonel Kretarto, de militaire secretaris van de President, binnen.
We gingen openlijk en zonder omwegen in op wat er sedert Ankara en Kopenhagen
in 1958 was gebeurd. Krekarto liet zich op een bepaald moment ontvallen: ‘Die rotte
Bandrio...’ Sugandhi ging intussen naar Bungkarno's suite met het laatste nummer
van ‘Vrij Nederland’ in de hand.264. Nà ongeveer tien minuten kwam hij terug en zei:
‘De President wacht.’ Ik sprong op en kolonel Krekarto zei: ‘Ik voel hoe blij u bent.’
Kolonel Sugandhi zei wandelend op de gang: ‘Ik heb over de zaak Sudjoko al met
de President gesproken.’
Bungkarno wachtte zittend op een bank in een grote salon naast zijn slaapkamer,
zonder de gebruikelijke pitjie265. en gekleed in een donkerblauw streepjespak. We
spraken vrijuit en alléén. De valet, Tukimin, was als altijd binnen handbereik. Ik zei
me bezorgd te maken over de personen, die van zijn vertrouwen misbruik maakten.266.
Ik zei van mening te zijn, dat minister Subandrio mij een visum weigerde en hij
antwoordde: ‘Niet, dat zijn lagere ambtenaren, niet Pak Bandrio.’267. Hij vervolgde:
‘Wacht tot ik terug ben in Djakarta en schrijf dan regelrecht naar mij. Je adresseert
gewoon President Republiek Indonesia.’ Daarop vroeg ik natuurlijk of hij mijn vele
brieven via Pak Suhardjo Hardjowardojo had ontvangen, dus via het hoofd van zijn
militaire huishouding. Ik vond, dat hij onzeker antwoordde. Hij zei: ‘Twee of drie
of zo...’ Ik maakte dus duidelijk, dat het er aanzienlijk meer waren geweest. ‘En
wanneer ik u schrijf om een visum verlening via Pak Tamzil268., zoudt u dat verzoek
dan ontvangen?’ Hij antwoordde: ‘Ja.’ Ik vroeg wat hij van de affaire ‘Karel Doorman’
vond. ‘Ze zijn in Den Haag gewoon bang, dat wij nu zullen aanvallen,’ antwoordde
de President. Hij vervolgde: ‘Wim, je hebt mij eerlijk gezegd, dat je voor de
overdracht van Irian-Barat bent in het belang van je eigen land en dat is mij heel veel
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16 apr. 1960, met mijn artikel over Amerika.
Zwarte fez.
Kolonel Sugandhi was het eerder met die stelling ook eens geweest en ik doelde opnieuw
b.v. op Subandrio.
Helaas geloofde ik Bungkarno in dit opzicht niet echt. Ik weet dat hij het meende, maar
Bandrio was onbetrouwbaar.
Directeur van het presidentiële kabinet.
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waard geweest.’269. Ik pleitte voor de gevangen piloot Daniel Maukar en zei: ‘Als u
zou moeten tekenen, zou u dat toch nooit doen.’ Bungkarno antwoordde: ‘Je bedoelt,
tegen de muur...?’ Hij schudde zijn hoofd. Ik vroeg hoe hij het boek van Louis Fischer
had gevonden. ‘Een beetje kasar, maar boleh,270. in ieder geval niet tègen Indonesië.
Hij is alléén een beetje geobsedeerd over het communisme.’ Daarna: ‘Hoe lang blijf
je nog in Wenen?’ Een paar dagen. ‘Kom dan nog vóór je weggaat, regel maar met
Gandhi.’
Dronk met de kolonels Kretarto en Sugandhi een kop thee. Kretarto zei een oom
te zijn van mijn vriend Basuki Slamet. Schreef dus een briefje om mee te geven. We
spraken over de reis van Khrushchev. Sugandhi: ‘De President was woedend in
Surabaja, toen de Sovjet premier zo uitgebreid over het communisme begon te
spreken. Hij stond op, liep naar de microfoon en vertelde aan de mensen: ‘Saudara,
saudara, dit is de held van het communisme, Nikita Khrushchev, het is een goed
systeem, maar niet voor ons, neen! We willen ons houden aan onze eigen identiteit
en ons eigen systeem. Stel je eens voor, wanneer wij de Russen zouden vertellen,
dat zij het Indonesische “gotong-rojong”-systeem zouden moeten overnemen!’ We
namen foto's. Gandhi vroeg om donderdagochtend om dezelfde tijd terug te komen.
De vriendschap van een Indonesiër is voor mijn hart als van goud.
President Sukarno was inmiddels uitgereden in gezelschap van een blonde en vier
Aziatische jongedames. Het bleken de stewardessen te zijn van het gecharterde
PANAM toestel. Ik vroeg me af, wat men hiervan in Oostenrijk moest denken. De
Weense ‘Express’ maakte er al in ongunstige zin melding van.
12:00
Ik vertelde Bungkarno, dat ‘De Volkskrant’ nog dezer dagen had geschreven, dat
hij de Nederlanders haatte. Hij antwoordde: ‘Ach haten, wat kletsen ze toch...’ Ik
maakte bovendien uit het gesprek met de beide kolonels op, dat minister Subandrio
en oud-minister Ruslan Abdulgani ruzie hadden. Dat pleitte voor Ruslan. De eerste
vraag, die de President me trouwens stelde was: ‘Waar is Frieda?’
Het was me bekend, dat Jean Paul Sartre en Simone de Beauvoir bij Fidel Castro
waren geweest en enthousiast waren over de Cubaanse revolutie. Sartre had gezegd
‘het de meest originele revolutie, die hij ooit had gekend’ te vinden. Hij noemde
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Amerika ‘een natie zonder hoofd’. Nu hebben zij een ‘Fair Play for Cuba Committee’
opgericht waar zij beiden inzitten, evenals de Amerikaanse bokser Joe Louis, de
t.v.-persoonlijkheid Jack Paar, de schrijver Truman Capote, de Britse toneelcriticus
Kenneth Tynan, de schrijver Norman Mailer en anderen. Ontmoette een Armeense
student, Ivan (21), die in Wenen chemie studeerde. Hij zou het liefste dansen. Hij
was uit op vriendschap, warmte. ‘Nobody may kiss my lips, not even my parents.’
Ik nam hem mee naar het ‘Mozart Café’ om Leonard Freed te ontmoeten.271. Ik vond
Ivan aardig, zijn manieren, zijn loop, zijn handen en vingers, zijn ogen, wanneer hij
lachte was hij zéér aantrekkelijk. In de avond gingen we naar de ‘Serbische Küche’
waar we cevabćici aten, een soort blinde vinken, met mosterd, uitjes en Bratkartoffeln,
en helaas knoflook. Hij vertelde, dat zijn kamergenoot, een Indiase student van lange
gestalte, jaloers was geweest, toen Ivan mijn lezingenfolder liet zien.
In Korea is de bom eindelijk gebarsten. En wie trad er op als Amerikaans
ambassadeur? Dezelfde Marshall Green, die ik op het State Department ontmoette.
In Zuid-Afrika werd een aanslag gepleegd op Hendrik Verwoerd (58), de in Holland
geboren premier, die tenslotte medeverantwoordelijkheid droeg voor Sharpeville.

20 april 1960
‘Hotel Ambassador’
Breakfast om 07:30 met collega Nahar, hoofdredacteur van P.I.A. Hij maakte de
volgende bemerkingen: ‘Alles tussen Indonesië en Nederland is nu verpest. Het is
voor alles te laat, ook al ga ik als Indonesiër nog altijd liever met jou om, dan met
een Rus of een Amerikaan. Maar je kunt beter een paar jaar wachten met naar Djakarta
te komen. We kennen elkaar nu eenmaal en kunnen in dezelfde taal met elkaar
spreken. Maar voor mij zijn Hollandse policymakers onbegrijpelijk. De Indonesiër,
en ik bedoel iedere Indonesiër, voelt zich gekrenkt, dat Nederland Irian-Barat achter
houdt.’ Over het ‘incident’ Khrushchev-Sukarno in Surabaja zei hij: ‘Bungkarno
benadrukte gewoon, dat wij onze eigen vorm van sociale-democratie hadden.
Khrushchev zei notabene, dat Bungkarno tot de nationale bourgeoisie diende te
worden gerekend. Dat bracht Bapak op de been. Hij vroeg: ‘Vind je de President
niet oud geworden? Toch blijft hij nog altijd de man in Indonesië, want
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wie zou het land zo effectief bijeen kunnen houden?’ Nahar nam twee maal obat en
vitaminen in, want hij was erg moe. De rombongan bestond uit 38 personen en was
in Bulgarije, Rumenië en Hongarije geweest. ‘Je zou eigenlijk, wanneer je er het
geld voor had, een studie moeten maken van de verschillen in toepassing van het
Marxisme-Leninisme in deze landen vergeleken bij de Sovjet-Unie en China,’ meende
hij. We hoorden twee Nederlandse dames, behangen met juwelen en overlopend van
Haagse kak hardop zeggen, ‘eigenlijk zou het wel leuk geweest zijn wanneer die
hele Hollandse autobus de tong naar die man had uitgestoken met dat gekke zwarte
kalotje op...’ (Sukarno dus). Voor de zoveelste keer geneerde ik me diep voor
landgenoten.
Om 14:00 ontmoette ik Ivan bij zijn laboratorium. Hij kwam in een witte jas naar
buiten. We spraken in het park alvorens naar de cafetaria op de eerste verdieping te
gaan. Hij bracht zijn jeugd door in Lahore, Pakistan, vóór de politieke scheiding met
India. ‘True love lasts for ever in India. It even outlasts death. One emperor built a
memorial for the wife he loved, so the people would remember how much he loved
her after his death. Are you familiar with yoga?’ ‘No.’ ‘Well, yoga is the true science.
Read about it. You will get completely different thoughts on the importance of sexe.’
‘Did you read “Rebecca” by Daphne Du Maurier?’ ‘No.’ ‘And Madame Bovary by
Flaubert?’ ‘No.’ ‘You haven't read anything,’ riep hij uit. We spraken af in de avond
bij de British Library.
Tot 21:00 zaten we in het ‘Mozart Café’, en aten in de ‘Kühfusz’. Daar ontmoetten
wij Vanoye Aikens, eerste danser bij Katherine Dunham, een neger in een bulky blue
sweater, met twee diamanten ringen aan zijn pink. Later ging Ivan opnieuw mee naar
mijn hotelkamer. We lagen tot 05:00 te praten. ‘Yogi,’ zei hij, ‘geeft je controle over
je gevoelsleven, zelfs je sexuele gevoelens. Toen ik zondag bij je sliep heb je wel
gemerkt, ik kreeg absoluut geen erectie.’ Dat was waar, maar nu had hij die wèl.
‘Since I met you,’ ging hij verder, ‘I am completely out of my routine. Wim, tell me:
life, what is it? People are born, marry, die and get born again. It makes me sad when
I think of it. Do you know about Vinoba Bhave?272. I once went to listen to him. He
stated, we are all alike. Why should one have so much more than the other. When I
came home I cried.’
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Ivan ontmoette me vanavond in een blauwe collegeblazer met het embleem van de
University of New Delhi met in het Sankrit de woorden: ‘Truth will always win.’
Hij sprak Russisch, Hindi, Urdi, Engels, Duits en Sankrit.
Hij herinnerde zich het verhaal van een oude man, die zat te piekeren over het
leven onder een boom. Hij mediteerde over God. ‘He came eventually to the
conclusion,’ zei Ivan, ‘that not the only and sole happiness lays in marriage or to
have children, but true happiness will be achieved in serving illiterate people, leading
them towards freedom of guilt, far away from human discontentements, jealouzies
and things like that.’ Hij vertelde dat er naast buddhistische priesters in India ook
Swami's waren, die naakt in hun tempels woonden. ‘They live like kings. Their
followers bring everything to them, food, even gold. They wash the feet of the swami's
with milk and then drink it.’ Ik vroeg hem of hij ooit eerder met een jongen had
geslapen en seks gehad. Hij zei, absoluut eerlijk, dat voelde ik, van niet. ‘What is
wrong with bodily contact,’ vroeg ik verder, ‘met elkaar slapen brengt twee mensen
toch veel dichter bij elkaar als een verdere perfectie van de vriendschap.’273. Hij zei,
‘If I would not see you tomorrow, I would be thinking of you all day.’
De ervaring met Ivan was buitengewoon en overtuigde me opnieuw, dat je uit
boeken nooit echt dicht in contact met het leven kan komen. Menselijke ervaring en
de menselijke ‘touch’ brengen pas echte, bloedeigen levendigheid tot gevoelens en
emoties.

21 april 1960
Vanmorgen wilde ik naar kamer 126 in het Ambassador Hotel gaan, toen ik werd
tegengehouden door een Indonesiër met een snorretje. Op onbeschofte toon beval
hij me ‘beneden te wachten’. Eigenlijk negeerden alle leden van het gezelschap me,
zelfs Abu Hanifah en Yusuf Ronodipuro. Ik telefoneerde kolonel Sugandhi. ‘Oh,
Oltmans, ben je daar?’ Ook hij vroeg of ik beneden in de hal wilde wachten. Later
reed Sukarno vergezeld door de adjudanten Sugandhi, Sabur en Sudarto uit. Er was
een lunch bij de President van Oostenrijk.
Om 15:00, toen men in ‘Hotel Ambassador’ was teruggekeerd, belde ik opnieuw
Sugandhi. ‘O, ja, Oltmans,’ zei Sugandhi, ‘Bapak is sorry, dat hij jou onder de
omstandighheden
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niet kan ontvangen. Hij laat je zeggen, dat je een verzoek om een visum aan hem
moet zenden. En jullie blijven vrienden. Ik heb een groot huis met 14 kamers, Djalan
Diponegoro 5, dus je kunt bij ons slapen. Stuur mij een kopie van je visumaanvraag.’
De afspraak ging dus niet door en de vijanden in de omgeving slaagden er in mij
weg te houden.
Paul Beer, de chauffeur van Bungkarno's Cadillac, vroeg me een cola met hem te
drinken. ‘I have a story for you,’ zei de Oostenrijker. Toen Sukarno had gehoord,
dat hij 24 uur per dag dienst deed met die auto, had hij Beer een kamer in het hotel
bezorgd en ‘look, what I got today’, een portret van de President met het onderschrift:
‘With my greatest appreciation, 21/4 1960.’ Hij voegde er aan toe: ‘And what is the
nicest of all, I did not ask for it.’274.
Terwijl ik met Beer sprak wenkte dr. Zain mij. ‘Intussen is het toch maar mooi
voor elkaar gekomen,’ zei hij. ‘Je ziet het lobbyen is een kunst.’ Daarop vertelde hij,
dat hij de dag dat de President arriveerde en het Hotel binnenkwam vlak voor de
anderen had gezegd (en hij gaf aan dat die anderen niet bepaald vrienden van me
waren): ‘Weet je wie ik heb gezien?’ en noemde mijn naam. Zain had toen meteen
de gelegenheid aangegrepen om hem nader over mijn activiteiten te informeren.
Verder was ambassadeur Zain geïrriteerd, dat ik hem de namen van vijf
hoofdredacteuren had genoemd, als voorstel om Sukarno in Wenen te ontmoeten.
‘Susanto in Den Haag heeft die namen nagetrokken en kwam tot de ontdekking, dat
bij geen van die heren belangstelling bestond om naar Oostenrijk te gaan. Dan moet
je mij zoiets niet zeggen. Ik ben juist altijd uiterst exact in mijn rapporten. Ik had dit
plan doorgegeven. Het zou bovendien geen waarde hebben wanneer de uitnodiging
aan de vijf hoofdredacteuren van ons was gekomen.’ Zain vervolgde: ‘Je weet, dat
wij volgens de politiek van Luns niet meer bestaan, dus zouden wij dan eigenlijk een
dergelijk initiatief moeten nemen?’275. Ook deelde hij mee, dat minister Subrandio
op het punt had gestaan mij te ontvangen276., ‘maar toen ben je toch weer eerst naar
de President gegaan. Je denkt nog altijd tè Westers. Je begrijpt Indonesische
gevoeligheden niet met op die manier bepaalde figuren te passeren. Diploma-
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Ik bloodse waarschijnlijk, want in 1957 had ik Bunkarno om een handtekening op zijn portret
gevraagd.
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tie moet in de toppen van je vingers zitten. Vergeet niet sommige journalisten zijn
de beste diplomaten geworden.’ We namen ondanks de kritiek plezierig afscheid,
als altijd.
Later in de trein: Zain zei ook nog, nadat de ambassadeur in Bonn op mijn
verdiensten had gewezen, dat Subrandio had geantwoord: ‘Natuurlijk handelt hij zo,
want (ambassadeur) Mukarto (Notowidigdo) in Washington betaalt hem.’ Deze
uitspraak maakte me werkelijk razend en Zain geloofde dat dit niet zo was helemaal.277.
Ivan wachtte op me bij het ‘Mozart Café’. Hij had in zijn laboratorium gezegd,
dat hij kokend water had gemorst om de twee rode plekken in zijn nek te verklaren.
‘And they believed me, because they know I never lie.’ We namen een tram naar het
spoorwegstation. Ik omhelsde en kuste hem. Hij zei: ‘It was as if I have known you
all my life.’
Las Sjahrirs ‘Overpeinzingen’ uit. Het is een belangwekkend boek, en in
gevangenschap op Boven Digul, Nieuw-Guinea, geschreven. Misschien heb ik toch
de boot gemist toen ik hem die ene avond in Djakarta bij zijn dochter thuis ontmoette
en geen echt contact met hem legde.

22 april 1960
Willy Oswald haalde me op Centraal Station van de trein. Ben aan een reportage
over Sukarno begonnen.

23 april 1960
Mr. G.B.J. Hiltermann kwam vandaag in de Haagse Post met een lang artikel: ‘De
tragedie Sukarno: Eind van de chaos in Indonesië nadert.’ ‘De revolutionair Sukarno
bleek in de praktijk in het geheel geen staatsman te zijn. Voor de sociaaleconomische
problemen van zijn land is hij volslagen blind. Hij kent die problemen niet en ontkent
er zelfs 't bestaan van.’278. Volgens de commentator diende Den Haag maar vast te
gaan denken over het Indonesië nà Sukarno. ‘De periode Sukarno loopt af,’ aldus
het Amsterdamse orakel, dat ook in 1987 nog onafgebroken zijn wijsheden via radio
en televisie verkondigt. Het kon maanden en het kon jaren duren, dat voegde hij er
veiligheidshalve aan toe. Dat was dan gramschap
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In deel II, Memoires: 1953-1957 gaf ik een exact overzicht van de bedragen die ik dàt jaar
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uitgeleefd nà in Rome voor niets op de gang te hebben gewacht.
Telefoneerde Van Konijnenburg een eerste verslag door. ‘Sukarno is langzamerhand
onder curatele,’ antwoordde hij.279.
Willy vertelde me, dat hij op een kostschool voor jongens had gezeten. ‘De grotere
jongens smeten me tegen de muur, wanneer ik niet wilde dat ze met mijn piemel
speelden.’ Ik vind hem nerveus en vraag me af, wat ik echt voor hem zou kunnen
doen.
Werkte bij John van Haagen in Rotterdam aan mijn ‘Vrij Nederland’-artikel. Hij
las het, en leverde nuttige kritiek.

24 april 1960
Ook Emile van Konijnenburg liet ik mijn artikel lezen. ‘Kwestie Nieuw-Guinea moet
vreedzaam worden opgelost’280. vond hij een juiste benadering in de kop van het stuk.
Hij gaf me zijn auto om het artikel bij ‘Vrij Nederland’ te brengen. Ik hoorde van
zijn chauffeur, Bram, de nodige annecdoten over Plesman, Aler en Van den Beugel,
drie oud-K.L.M.-directeuren. Mathieu Smedts zei het artikel slechts in vraag- en
antwoordtekst te willen plaatsen. Hij wist bovendien nog niet of het onder mijn naam
zou worden geplaatst. Hij had eveneens een afspraak met de Amerikaanse
ambassadeur Kenneth Young.

25 april 1960
Logeerde bij mijn grootmoeder Poslavsky in Zeist. Toen ik haar vertelde 170
dagboekklappers te hebben281. antwoordde zij: ‘Een drs. op Goeree-Overflakee heeft
van minister Cals de opdracht gekregen om een levensbeschrijving van Jan Frederik
Oltmans (1806-1854)282. samen te stellen. Wanneer men over honderd jaar over jou
wil schrijven is die persoon nog niet gelukkig.’
Ik ging op de fiets naar Bosch en Duin, het terrein van onze jeugd op ‘De Horst’
en ‘De Vinkenhof’. Sentimental journey. Ik stapte binnen bij het echtpaar Hein en
Don Bouw, dat vroeger de huishouding van mijn grootmoeder Poslavsky op ‘De
Vinkenhof’ runde. Toen ik alléén met haar was, huilde zij en zei me niet te verwachten
nog meer dan één of twee jaren te
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Misschien te sterk uitgedrukt, maar mijn ervaringen in Wenen wezen in die richting.
Gepubliceerd in ‘Vrij Nederland’, 7 mei 1960.
In 1986 zijn het er ruim duizend.
Mijn voorvader en schrijver van “De Schaapherder” e.a. werken.
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zullen leven. Don is een schat. Zij stelde me aan een K.L.M.-piloot, Wil van Buren,
voor, die in de buurt woonde. Ik vroeg me af, waar ik de rest van mijn leven zou
wonen en rust zal vinden. In Amerika of in Holland? Wanneer ik 40 ben wil ik een
eigen plek hebben.
Wanneer ik de barrage van artikelen van Albert Besnard in het ‘Algemeen
Handelsblad’ op de korrel neem, vraag ik me af: hoe maak je er een einde aan!
Abonnees brieven naar de hoofdredactie laten schrijven? Dat is wat Hofland bedoelde
met ‘de terreur van de onverdraagzame abonnees’, de angst voor het verlies van
lezers. Besnard verspreidde nonsens en geklets, gesanctioneerd door het vermeende
prestige van zijn krant ten detrimente van de lezers en de publieke opinie. ‘Sukarno
is voor Nederland niet meer dan een onaangename lastpost,’ aldus Besnard. ‘Dit
gunstige resultaat danken wij aan het feit, dat wij niet hebben gehaat, niet hebben
gewrokt, maar integendeel ons hoofd en ons hart hebben gehouden bij onze
commerciële, morele en sociale belangen. Sukarno's naam, die eens gehecht was aan
de vrijheidsstrijd van het Indonesische volk, wordt nu de aanduiding van een
ziektebeeld, de tering van de Indonesische psychose.’283. Volgens Besnard had Sukarno
ook maling aan ‘het goede fatsoen’. Ik herinnerde me Mohammed Hatta's
verzekeringen, hoe opgelicht hij zich door de Nederlandse onderhandelaars bij de
ronde-tafelconferentie van 1949 had gevoeld, juist omdat men zich ten aanzien van
tussen de coulissen gemaakte afspraken over de Papoea's, in strijd met alle fatsoen,
niet had gehouden.
Had een fel dispuut met mijn grootmoeder Poslavsky284., die volhield dat
Nieuw-Guinea nooit deel had uitgemaakt van de Oostindische archipel en in feite
bij Melanesië hoorde. Sukarno's eis was volgens haar zuiver Indonesisch kolonialisme.

26 april 1960
Lunch bij mijn oom Poslavsky op de Willem Arntz Hoeve. ‘Iedere keer wanneer je
iets over Nikita Khrushchev leest,’ zei hij, ‘dan denk je, hij is weer linker geworden.
Wat mij zou interesseren is hoe Khrushchev karakterologisch in elkaar zit. Is het een
nette vent?’
Besnard reageerde op een feestrede van ir. J.A. Manusama, dat nà tien jaar eindelijk
tekenen vielen te bespeuren, dat de onafhankelijkheid van de Republiek der
Zuid-Molukken dich-
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‘Algemeen Handelsblad’, 19 apr. 1960.
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ter bij was gekomen. Dit vertegenwoordigde volgens Besnard ‘een stuk gezond
realisme’.285.
Eindelijk zag ik mejuffrouw G. Buringh Boekhoudt286. terug in Baarn, ook om haar
te vragen of ik de 1.600 gulden, die ik haar schuldig was, nog niet behoefde terug te
betalen. Zij vroeg er niet meer over te denken. We spraken lang over Frieda en alle
andere problemen.

27 april 1960
De kranten puilen van nieuws over het zenden van dienstplichtigen naar het
‘oorlogsterrein’ in Nieuw-Guinea. Sukarno ging van Wenen naar Cairo. Gamal Abdel
Nasser sloot prompt het Suez-kanaal voor de ‘Karel Doorman’. Het vlaggeschip van
de marine zal nu door het Panama-kanaal moeten varen. Piekerde over wat ik zou
kunnen verzinnen om de waanzin te helpen keren. Een telegram naar Kenneth Young,
de ‘Doorman’ niet door te laten?

28 april 1960
Sprak met mijn laatste toeverlaat, dr. M. van Blankenstein van ‘Het Parool’.287.
‘Nieuw-Guinea of Sukarno vind ik niet meer belangrijk,’ zei hij. ‘Wij moeten
natuurlijk van Nieuw-Guinea af. Ik ben het ook zeker niet eens met het officiële
regerings-standpunt. Daarom is Paul van 't Veer gisteravond ook met een scherp
commentaar voor de V.A.R.A. gekomen.’ Hij vervolgde: ‘Overigens erger ik me
over dat gebral in Djakarta van de generaals over Irian. Sukarno is zo onbetrouwbaar
als de duivel. Ik begin zo'n tegenzin tegen die man te krijgen, niet zozéér op politieke
gronden, maar hij is een revolutionair die niet zonder revolutie kan. Toen ik die foto
zag uit Hollywood, hand in hand met Joan Crawford en die vette, sensuele lach van
een oosterse potentaat, toen kreeg ik echt tegenzin jegens die man...’288.
Ik voerde aan: ‘Maar ik heb hem nog deze week gesproken. Hij wil nog altijd
normale betrekkingen, zelfs vriendschap met Nederland. ‘Daar ben ik van overtuigd,’
zei van Blankenstein, ‘hij slaat ook alléén maar harder toe, omdat hij in zijn hart
anders wil. Dat heb ik tijdens mijn reis door het Verre Oosten
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‘Algemeen Handelsblad’, 26 apr. 1960.
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Zie ook deel III, Memoires: 1957-1959.
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ook overal gezegd.’
Emile van Konijnenburg gaf te kennen nu het spoor ten aanzien van wat Den Haag
vis à vis Indonesië en Nieuw-Guinea uithaalde kwijt te zijn.
De N.R.C., in een hoofd-artikel, steunde de regering-De Quay-Luns vandaag.
Albert Besnard publiceerde een artikel ‘Vaste Koers’. Alles en iedereen zat op de
verliezende lijn. Behalve links en de P.v.d.A. waar men aarzelend een iets ander
geluid liet horen, maar ook geen werkelijke stap in de richting van de Aziatische
realiteit durfde te zetten.
‘Lieve Wimmes,
De huidige politiek en de bedrijvers daarvan zullen nog eens de hele wereld ten
verderve voeren, aangezien het gewone, gezonde boerenverstand, waar zo op neer
gezien wordt door de zogenaamde verlichte geesten, te enen male schijnt te ontbreken
en zonder het welk, volgens mij althans, niets duurzaams en stabiels kan worden
opgebouwd. Toegegeven dat de huidige wereldproblemen ver boven de krachten
van de menselijke mieren gaan, wil het mij toch voorkomen, dat met meer begrip
voor elkanders moeilijkheden de stand van zaken er heel wat beter uit zou kunnen
zien, dan in de huidige constellatie het geval is. Wat nog het meest tegenzit en
welhaast niet is te veranderen is helaas de menselijke aard, die wel in hoofdzaak
hiervoor verantwoordelijk is. Wat je soms in één familie ziet gebeuren, bijvoorbeeld
bij een erfenisaangelegenheid289. kan je soms met kille verbazing aanzien en kan een
niet te onderdrukken gevoel van afgrijzen in iemand oproepen. Wat wil je dan in een
familie van zo diverse pluimage als die der volkeren verwachten?290.... Je je
liefhebbende Mam.’291.
Mathieu Smedts vertelde, dat Sem Presser al één jaar bezig was om naar China te
gaan; ‘hij komt nooit verder dan de ambassadehal.’ Dat beloofde weinig goeds voor
mijn plan.
De Amerikaanse piloot Allen Pope was in Djakarta ter dood veroordeeld. Ik vreesde
het ergste voor Daniel Maukar. Maar Sukarno was er ook nog.

29 april 1960
Rustig gesprek met Emile van Konijnenburg. Hij noemde Fidel ‘de Nasser van Latijns
Amerika’. Hij vervolgde: ‘De we-
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reldopinie ligt bij de gekleurde volkeren. Kijk maar naar de verschillen in reactie op
Budapest en op Sharpeville. De wereld kijkt de gekleurde volkeren naar de ogen.
Wanneer er straks op Nieuw-Guinea één schot valt, dan heeft Indonesiëe in de ogen
van de wereld automatisch gelijk. We staan met de kwestie Nieuw-Guinea niet voor
het Internationale Hof in Den Haag. De wereld is geen rechtbank, maar een menselijke
aangelegenheid, waarbij gevoelens een rol spelen. De wereld spreekt met Khrushchev.
Waarom niet met Sukarno? De vraag rijst of zelfs nu nog een gesprek van Den Haag
met Sukarno niet op zijn plaats zou zijn. Onze eigen N.A.V.O.-club stemt in de
U.N.O. blanco over Nieuw-Guinea. En nog altijd loopt het belachelijke gerucht hier,
zoals Romme mij heeft gezegd, dat de Amerikanen heimelijk zouden willen, dat wij
op Nieuw-Guinea blijven.’292.

30 april 1960
Lunch met de Hazeus in Waalre.293. We spraken uitvoerig over Nieuw-Guinea, ook
over het bezoek van ir. Frits Philips aan Sukarno in Kopenhagen.294. ‘De
ondernemerswereld, aldus ir. Hazeu, “kan zich niet met de politiek gaan bemoeien,
alhoewel zij dagelijks met de wereldpolitiek heeft te maken. Men vond ons laf, toen
wij ons uit zakelijke overwegingen uit Israel gingen terugtrekken. Wanneer wij
zouden pleiten voor een overdracht van de Papoea's zouden de politici onze
argumenten toch gesteund zien door financiële overwegingen. Teveel politici in Den
Haag zouden zich politiek compromitteren, wanneer zij thans een andere politiek
zouden voor staan. Het zakenleven stopt onder deze omstandigheden geen geld in
Irian-Barat en de regering heeft er geen geld voor.” Ir. Hazeu signaleerde drie groepen
in het geschil: “mensen die uit ethische gronden de Papoea's wilden opvoeden; zij
die op zakelijke gronden direct van Nieuw-Guinea af wilden en zij die wilden gaan
praten met Indonesië over deze kwestie, zoals de heer Philips, die als mens naar
Sukarno is gegaan in Kopenhagen. Maar die Sukarno is anders ook geen erg
betrouwbare mijnheer!” liet hij er meteen op volgen.’295.
Ik antwoordde: ‘Ik wilde dat iemand mij eens zou kunnen
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zeggen wat Sukarno dan heeft gedaan of gezegd, dat hij niet heeft uitgevoerd.’ Daar
kreeg ik dus geen antwoord op. Toch was het een gezellige ontmoeting met oude
vrienden. Mevrouw Hazeu herinnerde zich, dat toen ik in 1946 op Nijenrode bij hen
werd ingekwartierd voor een driedaags bezoek aan Philips, ik had gezegd: ‘Ik heb
geen bloemetje voor u meegenomen, maar twee gebraden kippen,’ in die tijd nog
een bijzonderheid.

1 mei 1960
John van Haagen las de uiteindelijk tekst van mijn ‘Vrij Nederland’-artikel over
Sukarno. ‘Wanneer Smedts de details uit je artikel weg laat296., dan komt Sukarno er
als mens rot af. Wanneer hij namelijk als President en staatshoofd er ook nog aan
denkt om naar Frieda te vragen, dan wil dat behoorlijk wat zeggen.’ Greet was in
een ziekenhuis voor een nier-operatie. John en ik bezochten haar en aten in
Katendrecht bij ‘Tsong San Lao’.
Bisschop Donahue schreef uit New York, dat zijn gestemde piano nog altijd op
mijn bezoek wachtte.

2 mei 1960
Lang gesprek met Sander Schimmelpenninck van der Oye in het Park Hotel. Hij zei
niet met mr. A. Stempels, hoofdredacteur van de N.R.C. overweg te kunnen. ‘Ze zijn
à priori vervelend, omdat ik baron ben, omdat ik bij de huzaren heb gediend en omdat
ik geen papiervreter of atheïst ben.’ Denk dat hij weggaat bij de krant. Hij zei met
een Frans meisje te zijn getrouwd. Ik vroeg: ‘Heeft zij bruine ogen,’ en hij
antwoordde: ‘Ik geloof van wel, maar dat weet ik eigenlijk niet...’
Sprak één uur met de heer Stempels; vrij plezierig. Hij zei, dat de kwestie
Nieuw-Guinea dubbel moeilijk lag, ‘nu we een rechts kabinet hebben, dat moeilijk
de eisen van de oppositie zou kunnen gaan honoreren.’ Hij zei de heren Gerretson,
Welter, Besnard en anderen, evenals ik, gekken te vinden. ‘Steketee van het
“Handelsblad” durft wel en wil ook wel anders,’ aldus Stempels.297. Hij was het er
zonder meer roerend mee eens, dat Nederland van Irian-Barat af moest. Er volgde
op een dergelijke uitspraak dan altijd weer, ook bij Stempels, het
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woordje ‘maar...’ Of ik een agent was van Sukarno of niet, kon hem niets schelen.
Hij geloofde trouwens wel, dat Sukarno de man was, zoals ik hem afschilderde.
Stempels: ‘Nederland heeft op dit moment een figuur van formaat nodig, die het
aandurft de kat de bel aan te binden. De politici kijken allemaal naar elkaar. Alléén
nog de pers zou de impasse kunnen doorbreken. Hij, die het gezag en het prestige
heeft, dat goed te verwoorden en te publiceren, zal de geschiedenis in gaan als een
groot Nederlander!’ Hij keek en luisterde afwisselend, onderzoekend, geïnteresseerd
en verbaasd naar me. Ik vroeg of hij Bungkarno zou willen interviewen. Hij
antwoordde niet, zoals het de journalist zou betamen met ‘ja’. Hij wilde er over
nadenken, waarmee hij voor mij permanent voor dit examen was gezakt. Hij was
eventueel bereid om op weg naar Straatsburg een bezoek aan ambassadeur Zairin
Zain in Bonn te brengen.
In de trein herinnerde ik mij, dat Stempels had gezegd: ‘Misschien ontvangt
Sukarno u nog steeds, omdat hij denkt dat u hem nog kan vrij praten in Holland.’ Ik
antwoordde: ‘Hij weet allang dat men het in Holland praktisch onmogelijk heeft
gemaakt, dat ik nog aan het woord kom. Ik vroeg me af, of hij zich werkelijk niet
kon voorstellen, dat er tussen president Sukarno en mij gevoelens van waarachtige
vriendschap bestonden, los van politieke perikelen.

2 mei 1960
Sprak van 15:30 tot 17:00 met hoofdredacteur Steketee van het ‘Algemeen
Handelsblad’. Hij was er duidelijk voor gaan zitten. Althans, dat dacht ik aanvankelijk.
Hij liet me praten zonder noemenswaardige reactie te geven. Tenslotte zei hij:
‘Misschien zeg ik over tien jaar, de heer Oltmans heeft het toch juist gezien. Maar
als hoofdredacteur let ik op zuivere feiten. U lijkt me bezeten van de zaak
Nieuw-Guinea en dat doet me op mijn hoede zijn.’ Ik deed mijn uiterste best een
beeld van Sukarno en de feitelijke situatie in Indonesië te schilderen, maar de man
miste alle fundamentele kennis ter zake. Uitlatingen als: ‘Wat heb ik aan beloften
van Sukarno?’ waren niet van de lucht. Met mijn mededeling, dat Nederland zichzelf
uit Indonesië had weggepromoveerd wist hij al helemaal geen raad, noch met mijn
mening, dat Albert Besnard een anachronisme vertegenwoordigde. ‘Ziet u de kennis
en het vakmanschap van de heer Besnard niet over het hoofd,’ antwoordde hij. Maar
hij kon niet inzien, dat Besnard een ‘Indië’- en geen ‘Indonesië’-specialist was en
dus diens ‘kennis’ geen relevantie
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meer had voor de Indonesische werkelijkheid. Steketee was het zelfs met Besnard
eens, dat zolang Nederland de verantwoordelijkheid voor de Papoea's droeg de
militaire versterking van Nieuw-Guinea gerechtvaardigd was.
Intussen verklaarde Sukarno in Tunis, dat wanneer het op Irian-Barat op knokken
uitliep Nederland verantwoordelijk was. Ook de regering in Djakarta sprak van een
militaire uitdaging en waarschuwde, dat Nederland ‘met vuur speelde’.

3 mei 1960
Sukarno heeft de Lenin-prijs gekregen, ‘omdat hij een onafhankelijke buitenlandse
politiek voerde gericht op het versterken van de wereldvrede.’

4 mei 1960
Ontmoeting met de heer Hetzler, hoofdredacteur van het K.N.P. (Katholiek Nederlands
Persbureau). Wist niet dat ook dàt nog bestond. Een assistent, de heer Adema, luisterde
mee. Hij vertelde tijdens een geheim gesprek met minister Luns de vraag te hebben
gesteld, wat Nederland precies met de Papoea's wilde, juist omdat de bondgenoten
niet erg betrouwbaar leken. Luns antwoordde glashard, aldus Hetzler, ‘zojuist met
minister John Foster Dulles hierover te hebben gesproken.’ Luns zou Dulles een
verklaring hieromtrent hebben afgedwongen. ‘Maar niemand hier,’ aldus Hetzler,
‘gelooft in die zogenaamde Amerikaanse verklaring aan Luns.’ Voor de zoveelste
maal constateerde ik in het Haagse ‘milieu’ hoe Luns zijn invloed met leugens bleef
uitoefenen, ook ten aanzien van de pers. Er was in het geheel geen Amerikaanse
toezegging, zelfs niet van Dulles, om Nederland op Nieuw-Guinea te steunen, noch
politiek, noch militair. Luns loog. Hetzler vertelde verder een verklaring van de
Indonesische primaat met scherpe kritiek op de K.V.P. zonder overleg aan de
Nederlandse pers te hebben doorgegeven. De K.V.P. was duivels. ‘Romme heeft
toen maandenlang niet tegen mij gesproken, maar ik had geen zin om door de K.V.P.
censuur te laten uitoefenen.’
Rond lunchtijd sprak ik één uur met W. van Wijk, hoofdredacteur van ‘Het
Vaderland’. Hij vond het zenden van de ‘Karel Doorman’ ook geen gelukkige stap,
‘maar de gedachte dat Nieuw-Guinea weg zou moeten verkoop je niet in Den Haag.’
Hij vervolgde: ‘Dè Nederlander kan zich in dit stadium toch niet meer permitteren
zich er met een Jantje van Leiden af te maken. Ze voelen zich in dit politieke centrum
verantwoordelijk en willen zeker niet, dat de Papoea's naar Sukarno gaan.’ Er
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zou volgens Van Wijk een tournure dienen te worden gevonden, dat Nieuw-Guinea
naar de U.N.O. zou gaan opdat wij onze verantwoordelijkheid zouden kunnen
overdragen. ‘Hoe wilt u er dan af?’ vroeg hij me op de man af. ‘Oppakken en weg
wezen en toegeven, dat we fout waren,’ antwoordde ik. ‘Wie garandeert mij,’ aldus
Van Wijk, ‘dat wanneer we Irian zouden overdragen, dat het er beter op zou worden.
Wat hebben we aan het woord van Sukarno?’
Nà van Wijk ontmoette ik redacteur Roethof van de N.R.C. en arriveerde om 15:15
bij ir. Hein Vos van de P.v.d.A. Volgens het eerste-kamerlid zouden er in het Verre
Oosten drie kristallisatiepunten voor democratie hebben moeten liggen: India, Japan
en Indonesië, ‘die dan landen als Pakistan, Malakka, Burma en andere zouden moeten
hebben meeslepen’. Nà vijftien jaar Sukarno-bewind had Indonesië politieke stabiliteit,
economische opgang en aanzien in de wereld nodig. In Den Haag dacht men nog in
termen van het jaar 1500 bij de bestudering van revoluties in Azië. Praten met Sukarno
had nog slechts zin via de U.N.O. ‘Maar er gaan nu doden vallen,’ antwoordde ik.
De heer Vos begon zich op te winden. ‘Er is niemand in Nederland meer bereid het
Indonesische standpunt te verdedigen. Men is langzamerhand in de stemming de
Indonesische infiltranten plat te slaan.’ ‘Dus een derde politionele actie?’ vroeg ik.
‘Dat is niet waar,’ riep hij woedend geworden. ‘Er waren in 1948 en 1949 velen
tègen de politionele acties. Sukarno heeft miljoenen (waar hij dat cijfer vandaan
haalde, mocht joost weten) doden op zijn geweten. Zijn economische politiek leidt
alléén maar tot afbraak.’ Ook met Vos was geen land meer te bezeilen. Emoties
overheersten op alle niveaus het denken over Indonesië.
Lees opnieuw in van Wulfften Palthe, ‘Psychological aspects of the Indonesian
problem’. ‘Oscillating between cajolery and arrogance, most Hollanders could not
find a natural “we-relation”.’ En vervolgens: ‘If we define civilization as the
conditions ruling in a society in as far as they bear on the mental development of
Man as an individual and Man as a member of society, then this (Indonesian)
civilization consists of two elements: refinement and culture.’
Tot mijn onsteltenis las ik dat de socialist J.G. Suurhoff P.v.d.A.-jongeren heeft
opgeroepen naar Nieuw-Guinea te gaan. ‘Blijf niet bij moeders pappot, maar trek er
op uit om mensen te helpen.’ Nederland diende de wereld ervan te overtuigen, dat
het ons ernst was met de Papoea's. Hoe kreeg de man de onzin door zijn keel.
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7 mei 1960
Minister Luns reageerde in het parlement op het binnendringen van de Nederlandse
missie in Djakarta door demonstrerende jongeren, die bovendien het blauw van de
Nederlandse vlag knipten.298. De regering bleef zich de verantwoordelijkheid voor
de veiligheid van Nieuw-Guinea bewust, aldus de bewindsman, en men pleegde
constant internationaal overleg. Dit betekende, dat niet van Nederland mocht worden
verwacht geheel alléén het hoofd te kunnen bieden aan een eventuele militaire actie
van Indonesië. Hij loog voor de zoveelste maal, ‘dat de verzekeringen hierover van
de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk onverminderd van kracht waren
gebleven’. Luns ging door met de indruk te wekken, dat Nederland niet alléén stond
in de kwestie van de Papoea's en misleidde bij voortduring volk en parlement.
Zwakke broeder Theo Droogh publiceerde heden een gigantische reportage in
Elseviers Weekblad onder de titel: ‘Japan keert zich af van Sukarno’. Geklets in de
ruimte, maar het stond er.
Anton Constandse merkte op, toen ik hem over de ontmoeting met Steketee
berichtte: ‘Ach, Steketee is een zakenman en geen journalist.’

8 mei 1960
Nieuwe schok. De Sovjets hebben nabij Sverdlovsk een Amerikaans Lockheed U-2
spionagevliegtuig neergeschoten. De Amerikanen hebben de mededeling van Nikita
Khrushchev bevestigd. Vooral het eerdere gelieg, dat het een meteorologisch toestel
was geweest, dat weermetingen zou hebben verricht boven Turkije en per vergissing
boven de Sovjet-Unie terecht was gekomen, waren voor Washington hoogst pijnlijk.
Luitenant Francis Gary Powers was keurig met een parachute naar beneden gekomen
en gevangen genomen. President Eisenhower maakte reeds vanuit zijn boerderij in
Gettysburg, Pennsylvania, bekend, dat hij voorzag dat een topontmoeting met
Khrushchev niet door zou kunnen gaan. Powers werkte voor 2.500 dollars per maand
voor de C.I.A. ‘We caught the thief,’ aldus Nikita, ‘en hij is zo verstandig geweest
niet zijn vergifpil in te nemen.’ ‘He is alive and kicking,’ aldus de Sovjet premier.
Welk een blamage voor de Amerikanen. Senator J. William Fulbright heeft zelfs
gezegd: ‘Men of goodwill do not act in this fashion just prior to peace talks (sum-
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mit).’ Alles lijkt er op, dat bepaalde krachten moedwillig een ontmoeting tussen
Eisenhower en Khrushchev willen voorkomen.

9 mei 1960
De Londense Metaphysical Society arrangeerde een symposium over de vraag: ‘Has
a frog a soul, and of what nature is that soul, supposing it to exist.’299. Aanwezig
waren kardinaal Manning, William Gladstone, Alfred Lord Tennyson en, natuurlijk,
T.H. Huxley. Zullen we ooit weten wat een ziel is? Of wat de werkelijke functie van
seks is? Wanneer de beschaving zich voortzet, zoals we in het oude Rome zagen,
vinden mannen elkaar in een ongewone harmonie van ‘love-making’. In die relatie
komt seks bedrijven in de achterste koets. Fysieke aantrekkingskracht - ook zo'n
raadsel - speelt een belangrijke rol, maar toch komt de ‘mind’ eerst. Wat is ‘mind’?
In het gezicht van een vrouw herken je verlangens naar affectie en liefde, het
wachten op proeven naar het andere lichaam en er mee versmelten, maar primair
komt de ‘maternal urge to mate’. Een vrouw kan niet op zichzelf leven. Zij heeft
bescherming nodig van twee sterke armen en een harige borst. Zij heeft kinderen
nodig, die zuigen aan haar borsten. Om kort te gaan: een vrouw is als een paard op
drie benen. Dat vierde been moet de man van haar dromen zijn. Ik vertik het dáár
mijn identiteit in te verliezen.
Daarentegen: wanneer ik in het gezicht van een andere jongen, een man, kijk, dan
zie ik op de eerste plaats een ‘mind’, een ziel, zo men wil. Neem twee voorbeelden
als uitersten: Henk Hofland of Martin Portier, desnoods Ivan Ivanovitch, die ik zou
moeten schrijven. In beide gevallen wordt warmte uitgestraald, een warmte die
momenten kent van een zekere fysieke uitstraling, maar die uiteindelijk niet over
gaan in seks of ‘lovemaking’. De wisselwerking met Henk en Martin kent een vorm
van ontwikkeling, die de doorsnee of het normale voorbij streeft. Zij communiceren
met mij via ‘mind’-accenten, die naar andere niveaus zijn verschoven. Zo ontstaat
een andere, niet homoseksuele intimiteit tussen mannen, die voor mij zéér veel
betekent. Zullen we ooit precies weten hoe de ziel tot stand komt of in elkaar zit?
We zullen eeuwig primitieven blijven, ondanks ingenieuze Sputniks.
‘Lido’ terras.
De kranten bevestigen, dat Nikita Khrushchev de waarheid
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heeft gesproken, dat rond het Powers-incident het Amerikaanse ministerie van
Buitenlandse Zaken en het Pentagon elkaar voortdurend tegenspraken en dat men
rustig kan stellen, dat Moskou zegevierde in deze confrontatie. Het blad ‘De
Waarheid’ gaf dan ook een zéér behoorlijk overzicht van de nieuwste Amerikaanse
stompzinnigheden. Anton Constandse merkte in een hoofdartikel in het ‘Algemeen
Handelsblad’ terecht op: ‘Khrushchev heeft een spectaculaire propagandaslag
gewonnen... De verlegenheid waarin de Amerikanen verkeren is mede een gevolg
van de door Khrushchev gevolgde uiterst handige taktiek.’
Dineerde met de beeldhouwer Shinkichi Tajiri. Hij ontwikkelde een nieuwe
techniek van bronsgieten. Lucebert heeft geschreven: ‘Ik onderga bijvoorbeeld in
Tajiri's werk hoe de maan de zee beweegt, ja, hoe zij dat precies doet, de maan, met
haar kosmische handen die de oceanen als looie daaien oppakken en wegwerpen. De
beeldhouwkunst van Tajiri doet mij gewaar worden hoe het toegaat binnen in de
bergen en in de planten enzovoorts.’ Mij zegt Tajiri's werk helemaal niets, laat staan
dat ik de fata morgana van Lucebert zou krijgen bij het bekijken van Tajiri's
gewrochten. Maar ik geef dan ook toe voor veel kunst analfabeet te zijn.
Peter Appel danste in Parijs met het Nederlands ballet ‘Vier Temperamenten’ van
Balanchine.

10 mei 1960
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Mr. J.A.W. Burger (P.v.d.A.) wandelt met ‘De Volkskrant’ naar het spreekgestoelte.
Premier De Quay is afwezig. Luns liet zich vertegenwoordigen door de heer H.R.
van Houten. Dus een demonstratieve minachting van de zijde van de regering voor
het parlement, dat teruggekeerd van het paasreces de brief van 26 april van minister
ir. S.H. Visser (Defensie) over het op oorlogssterkte brengen van het militaire apparaat
op Nieuw-Guinea zal gaan bespreken. Burger begrijpt niet waarom er met die brief
zoveel haast was, dat het parlement niet van te voren kon worden geraadpleegd of
ingelicht en eist een verklaring. Professor oud (V.V.D.) meent, dat het een zaak van
de regering is welke weg zij wenst te bewandelen, waarop Burger riposteert, dat dit
niet verhinderde om alsnog de haast van De Quay en Luns thans duidelijk te maken.
Burger: ‘Denkt de regering aan de hand van verhoudingen der nationale politiek op
geheel zeventiende-eeuwse wijze maatregelen te kunnen nemen aan de andere zijde
van de aardbol?’ Nà
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geconstateerd te hebben, dat ook de P.v.d.A. geen waardering voor Sukarno's beleid
gevoeld, ‘dat wij als fataal beschouwen’, stelt Burger dat de regering in Djakarta
door Nederland op onvoorstelbare wijze in de kaart werd gespeeld. ‘Nu kan de terecht
in ons land bekritiseerde Sukarno zich op de borst slaan en wijzen op de agressieve
bedoelingen van Nederland.’ Ook versterkte de regering (‘tegen het Amerikaanse
beleid in’: de P.v.d.A. is altijd een meeloper van Washington geweest) de positie
van de communisten in Indonesië.
Daarop sprak de communist De Groot en de Kamer liep prompt leeg, terwijl
voorzitter Kortenhorst grapjes met staatssecretaris Van Houten zat te maken.300.
Ik ging naar de Indonesiër, Martono Kadri in de diplomatenloge. Hij stelde voor
samen te lunchen.
Totaal misselijk van het parlementaire ‘debat’ vluchtte ik naar John en Greet van
Haagen in Rotterdam.

11 mei 1960
Ook Godfried Bomans schrijft vandaag in ‘De Volkskrant’: ‘Amerika heeft een
enorme flater geslagen. De blunder zit niet in het feit van spionage, want dat wisten
we al lang, maar in de uitdrukkelijke ontkenning daarvan. Deze ontkenning is door
Rusland uitgelokt. Het was een meesterlijke zet op het politieke schaakbord en het
is boeiend eens na te gaan hoe Amerika er in gelopen is. In de schaakliteratuur vindt
men dergelijke zetten als volgt genoteerd: ‘dwingt wit tot een verklaring.’ Zwart
heeft dan een zet gespeeld, die offensief noch defensief is, maar waarop wit niet kan
antwoorden zonder zijn bedoelingen bloot te geven. Hij moet kleur bekennen. Zulk
een zet was het korte bericht uit Moskou, dat een Amerikaans vliegtuig boven
Russisch grondgebied was neergeschoten...301.
De motie-Burger om het Nieuw-Guineabeleid ‘opnieuw in overweging te nemen’
is in het parlement met 71 tegen 47 stemmen verworpen.
De 33-jarige voormalige luitenant van de Amerikaanse Luchtmacht, Allen Pope,
in 1958 boven Ambon door Indonesische luchtafweer neergeschoten, is door een
militaire rechtbank in Djakarta ter dood veroordeeld. De C.I.A.-acties jegens Indonesië
hadden op Ambon zeventien mensenlevens gekost.
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12 mei 1960
Minister Visser deelde gisteren de Kamer officieel mede - en loog in commissie met
Luns en De Quay mee - ‘dat er als de nood aan de man komt (op Nieuw-Guinea) op
buitenlandse hulp kon worden gerekend’. De N.R.C. tekende hierbij aan dat dit ‘een
interessante mededeling was’. Visser stelde zelfs glashard, ‘dat de Nederlandse
maatregelen op Nieuw-Guinea van bondgenootschappelijke zijde niet slechts begrip
doch instemming hadden geoogst.’302. De P.v.d.A. protesteerde opnieuw heftig, dat
de heren De Quay en Luns schitterden door afwezigheid. Visser werd geflankeerd
door de staatssecretarissen Calmeijer, Van Houten en Piet de Jong, die dus kennelijk
alle drie aan het misleiden van het parlement meededen. Ik vroeg me in goede
gemoede af, hoe zoveel bedrog op aanzienlijke schaal überhaupt mogelijk was jegens
meer dan honderd volwassen parlementariërs als representanten van het volk.
Onbegrijpelijk dat Nederlandse hoofdredacteuren hun dure correspondenten in London
en Washington geen opdracht gaven om de vertelsels van de regering bij de
bondgenoten te verifiëren. Er is natuurlijk geen land ter wereld, dat Nederland op
Nieuw-Guinea te hulp zal komen (noteerde ik letterlijk op pagina G/513 1960.) Ook
de kop in Het Vaderland van W. van Wijk luidde gisteravond: ‘Nederland krijgt hulp
bij gewapend conflict.’
John van Haagen zag eveneens geen enkele hoop. Dominee Zandt (S.G.P.) had in
het debat naar voren gebracht, dat hij slechts één bezwaar had tegen het uitzenden
van dienstplichtigen naar Nieuw-Guinea, namelijk ‘tegen de inenting waaraan de
jongemannen bloot komen te staan, hetgeen een kunstverrichting aan den lijve is
welke ongeoorloofd is’. John zei: ‘Zolang men in 1960 dominee Zandt toestaat om
dergelijke enormiteiten te blijven debiteren, is er geen hoop.’ Bezocht Greet van
Haagen in het ziekenhuis.
Ik had rechtstreeks de Amerikaanse ambassadeur, Philip Young, om diens inzichten
gevraagd ten aanzien van Amerikaanse toezeggingen inzake militaire en politieke
steun rond Nieuw-Guinea en tegen Indonesië. Hij antwoordde: ‘I am sure you
understand that United States foreign policy is made in the United States by the
American government and that it is the function of the American ambassador to carry
it out. Since I understand you have obtained interviews with members of the
Department of State and various American officials, inclu-
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ding former assistant secretary of State for Far Eastern Affairs, Walter Robertson, I
do not believe that I can provide any further enlightment on issues affecting the role
of the United States in the questions arising between the Dutch government and the
government of Indonesia.’303. Young ontweek dus ter zake antwoord te geven en
verschool zich achter Washington.

13 mei 1960
Mohammed Hatta heeft in het maandblad ‘Pandji Masjarakat’ met nadruk betoogd,
dat hij Sukarno als een ‘goede patriot’ beschouwde, die het beste voor zijn land
wenste. Sukarno zette nieuwe lijnen uit voor politieke en economische ontwikkelingen
in Indonesië en nam hiervoor de verantwoordelijkheid, maar volgens Hatta bemoeide
hij zich te weinig met de details, die juist beslissend zouden kunnen zijn: ‘Daarom
bereikt hij dikwijls het tegendeel van wat hij nastreeft.’
Eveneens tijdens een bezoek dezer dagen aan Washington verklaarde de voormalige
vice-president tegenover een commissie uit het Congres, dat Indonesië zich zou
verzetten tegen Nederlandse pogingen Irian-Barat aan de Verenigde Naties over te
dragen. Bijna geen enkele Nederlandse krant drukte Hatta's gesprek met de
Senaatscommissie voor Buitenlandse Zaken af.
Intussen, nà hartelijk in Portugal te zijn ontvangen (tot ergernis van de Nederlandse
pers) is president Sukarno naar Havana doorgereisd. Hij was het eerste buitenlandse
staatshoofd, dat Fidel Castro, nadat deze zestien maanden geleden de macht overnam,
bezocht. Het was duidelijk, dat Sukarno wilde onderzoeken, of Fidel voor de beweging
van niet-gebonden landen zou kunnen worden gewonnen.
Jef Last publiceerde een groot opgemaakt artikel over de Nieuw-Guineakwestie
in de ‘Groene Amsterdammer’, nàdat hij het bij Vrij Nederland niet geplaatst had
kunnen krijgen.

14 mei 1960
Lunch met de heer Parée van het ‘Algemeen Handelsblad’. Hoofdredacteur Steketee
schijnt nà mijn laatste bezoek zich thans laatdunkend over mij uit te laten.
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15 mei 1960
Bracht met John van Haagen de avond bij Leonard en Brigitte Freed304. door. We
spraken tot diep in de nacht samen. We sliepen samen in ‘het stalletje’, zoals Brigitte
het rommelbed op zolder had gedoopt. John lag het eerst tussen de lakens en zei:
‘Het circus Oltmans. Er ontbreekt nog één persoon, wie denk je?’ Ik wist het niet.
‘Je oom Poslavsky.’305.
Ontmoette luitenant ter zee D. Hij ging op H.Ms. ‘Groningen’, als escorteschip
van de ‘Karel Doorman’ mee naar Nieuw-Guinea. De 250 man bemanning zou de
beschikking hebben over 96.000 blikjes bier. Hij diende op het vliegdekschip, dat
geen airconditioning heeft, wat ‘moordend’ was. De bemanning sliep waar mogelijk
op stretchers op dek. Eens per jaar had hij een affaire met één der matrozen, ‘aan
meer heb ik geen behoefte, dus ik zal wel niet normaal zijn’.

16 mei 1960
Telefoneerde met de heer Van Hoeve van Van Hoeve's Uitgeversmaatschappij in
Den Haag. ‘Oh, bent u die mijnheer, waar indertijd over in de krant heeft gestaan,
dat hij bij terugkomst in het vaderland gearresteerd diende te worden?’ Ik antwoordde,
‘Ja, dat stond meer dan drie jaar geleden in ‘De Telegraaf’: geschreven door Pasquino.
Ik ben nu trouwens medewerker van ‘Vrij Nederland’. Van Hoeve: ‘Dat is voor mij
allemaal één pot nat. Daar heb ik maar één woord voor en dat zou u niet bijzonder
prettig in de oren klinken.’ Ik hing op en dacht barst. En die man gaf notabene bij
voorkeur boeken uit over Indonesië.
Bibeb schreef een voortreffelijk interview met Jef Last. Ik zou wel eens een
interview met haar zelf willen lezen, opdat vragen over ouders en
levensomstandigheden, die zij altijd aan anderen stelt, nu ook eens door haar
beantwoord zouden worden. Ik belde met mevrouw Iet Last. Jef is tot juni in München.
De topconferentie te Parijs dreigde in een drama te eindigen.
Eisenhower, Khrushchev, De Gaulle, MacMillan en Adenauer hadden
twee jaar naar een topgesprek toegewerkt. Nikita lanceerde vrijwel
onmiddellijk een woedende aanval vanwege het neergeschoten U-2
vliegtuig bij Sverdlovsk en eiste van de V.S. een verontschuldiging. ‘Time’
meldde hierover, dat de wereld niet sinds Hitler in de Berlijnse bunker
was gestorven een zo
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woeste en wilde verklaring van een vooraanstaand staatsman had te horen
gekregen.306. Eisenhower antwoordde, dat nà het ‘ongeluk’ met de U-2 al
dergelijke vluchten waren stopgezet en zij niet zouden worden hervat.
Khrushchev nam hier geen genoegen mee. Hij gaf te kennen, dat het bezoek
van Eisenhower aan de Sovjet-Unie beter geen doorgang kon vinden, ‘want
ik zou nà het gebeurde ook niet weten hoe ik een dergelijke visite aan mijn
kleinzoon zou moeten uitleggen’. Het leek hem zelfs beter de hele
topontmoeting te schrappen. ‘The Soviet Government,’ zei hij, ‘is deeply
convinced that if not this U.S. government, then another, and if not another
than the next one, would understand, that there is no other way out but
peaceful coexistence of the two systems.’
‘Time’ schreef verder, dat zes jaar nà de verdeling van Indo-China in
Noord- en Zuid-Vietnam een zogenaamde ‘sunset-war’ was opgedoken,
waarbij groepen van 50 guerrilla's tegelijk aanvallen uitvoeren ten zuiden
van Saigon. De totale sterkte van de opstandelingen wordt op drie- tot
vijfduizend man geschat. Er vinden zelfs schermutselingen en schietpartijen
in en rondom de Zuidvietnamese hoofdstad plaats.

16 mei 1960
‘Het Parool’ vestigt er de aandacht op, dat minister ir. S.H. Visser van Defensie heeft
zitten knoeien in de Handelingen van het Nieuw-Guineadebat en bepaalde passages
betreffende ‘bondgenootschappelijke hulp ten aanzien van Nieuw-Guinea’ ontbraken
plotsklaps, zoals bijvoorbeeld op pagina 922. Ook ‘De Volkskrant’ stelde vast, dat
Visser het vervalsen van het Luns-spoor der regering slecht had verricht, want
bijvoorbeeld op pagina 1003 was de opmerking per ongeluk blijven staan.
Bezocht de Multatuli-tentoonstelling in het Waaggebouw, ‘to catch a glimpse’
van een leven, een ‘mind’, die me buitengewoon fascineerde. Er was een vrij groot
aantal handschriften van Douwes Dekker uitgestald. Het viel me bijvoorbeeld op,
dat hij dikwijls strepen onder woorden zette, die door Van Lennep netjes met rode
inkt waren weggestreept. Ik vond dat bijzonder om te zien. Eigenlijk was er geen
enkel behoorlijk portret. Wel bombastische aanstellingen des konings als
assistent-resident van Lebak, het zeilschip waarop hij naar Indië voer en pentekeningen
van Javaanse dorpen.
De Parijse top loopt in de soep. Ik kan Khrushchev geen onge-
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lijk geven. De Amerikanen hebben als te doen gebruikelijk de zaak oerstore gespeeld,
te beginnen met die U-2 stunt.

18 mei 1960
Ontmoette Lot en Jolle Jolles bij de familie Groenendijk.307. Jolles308. was van mening,
dat zijn post voor Buitenlandse Zaken in Djakarta van 1956-1957 en vooral de periode
van Duco Middelburg ‘het aardigst’ was geweest. Middelburg was één van drie
S.D.A.P.'ers geweest die door minister Patijn naar B.Z. waren gehaald als compensatie
voor alle jonkheren en baronnen in de buitenlandse dienst. ‘Middelburg was echter
een typische conservatief, die zijn stamboom liet uitknobbelen tot het jaar 1200 en
ontdekte geparenteerd te zijn aan de Bentincks,’ aldus Jolles. ‘Eind 1956, toen hij
tijdelijk zaakgelastigde te Djakarta was309. vond hij, dat er iets diende te gebeuren.
Hij liet een lijvig rapport samenstellen over de verhouding Nederland-Indonesië.
Daar zijn toen heel wat whiskietjes tegenaangegooid en vele uren over gezwoegd.
Het verhaal eindigde met de conclusie, dat Sukarno naar Nederland diende te worden
uitgenodigd en dat zou Bungkarno prompt hebben gedaan. Of anders minstens prins
Bernhard naar Djakarta. Middelburg overwoog, dat wanneer hij het rapport
rechtstreeks naar Luns zou zenden het waarschijnlijk bij secretaris-generaal Blom
zou blijven steken. Dus hij liet tien kopieën maken en zond ze naar Willem Drees,
de voorzitters van de beide Kamers enzovoorts. Het kon hem absoluut niet verdommen
of zijn carrière er aan zou gaan. Luns wilde hem natuurlijk prompt niet meer
ontvangen. Hij zou een flinke douw krijgen. Toch werd hij later weer ambassadeur
in Polen.’
Jolles vond Luns kennelijk een ramp. ‘Bij de Conferentie in Genève (1955) schoof
de minister zijn stoel naar achteren en zei: “Dan kunnen we verder niet praten.” Dat
is natuurlijk het laatste wat je doet als diplomaat. Het is immers één van de grofste
beledigingen die je een Indonesiër kunt aandoen want Indonesiërs praten tot het
bittere einde, tot men het juist eens is geworden.’ De heer Hirschfeld had Jolles eens
verteld, hoe een delegatie op weg naar Indonesië in New Delhi op de Nederlandse
ambassade zou gaan lunchen. Bij de ingang miste men de heer Beel. Hirschfeld keek
om en zag hoe Beel met een
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zakdoek de punten van zijn schoenen afveegde, vanwege de stoffige weg die men
had bewandeld. Oud-minister Van der Kieft had Jolles in Parijs eens toevertrouwd,
dat Willem Drees zich dermate persoonlijk genomen voelde door de opzegging van
de Ronde-Tafelakkoorden, dat er met hem niet meer over Sukarno en Indonesië was
te praten.
Zelfs ‘De Telegraaf’ wees in een hoofdartikel310. op het gelieg van regeringswege
over de zogenaamde Amerikaanse garanties, die Luns van John Foster Dulles zou
hebben los gekregen. ‘De Telegraaf’: ‘In Vissers uitgesproken zin: ik zou er op willen
wijzen dat wij (in geval van Indonesische agressie) op (buitenlandse) hulp rekenen.’
Visser had de laatste vier woorden laten schrappen, zo schreef ook ‘De Telegraaf’.
Het blad vroeg zich af of ‘deze uitlatingen wezen op een geheim verdrag’ of ‘dat
deze hulp in feite niet vast staat?’
Intussen probeerde Luns zelf de aandacht van het gelieg in commissie af te leiden
tijdens de behandeling van de begroting van Buitenlandse Zaken: ‘Het is niet de
eerste keer, dat de Sovjet Unie een internationale crisis veroorzaakt. Als men de
situatie vanaf 1945 bekijkt, dan vormt de afwiseling van glimlach en intimidatie een
constante methode van de Sovjet diplomatie.’ Luns gaf Khrushchev natuurlijk de
schuld van de mislukking van de topontmoeting te Parijs.

19 mei 1960
Minister Luns verzekert, aldus een nieuwe kop in ‘Het Parool’: ‘Bij aanval op
Nieuw-Guinea hulp van bondgenoten.’ In de Eerste Kamer zei Luns nu, dat hij over
toezeggingen met terughoudendheid in het openbaar diende te spreken. ‘Het Parool’
noemde hem nu opeens ‘vaag’. Desalniettemin, nà aandrang van verschillende zijden,
memoreerde Luns aan het communiqué van oktober 1958, gepubliceerd ná zijn
besprekingen met minister Dulles, waarin werd gezegd, dat het Amerikaanse
standpunt, dat geen geweld mocht worden gebruikt om territoriale wijzigingen tot
stand te brengen ook voor Nieuw-Guinea gold. Luns vervolgde glashard, dat deze
verzekeringen van de bondgenoten ‘nog zéér onlangs tegenover hem waren herhaald
en bevestigd’. Hij loog pertinent. Lunch met Emile van Konijnenburg en Jolle Jolles
in ‘Hotel de Wittebrug’. Op beide heren wachtende ontmoette ik Christiaan van
Heek. Van Konijnenburg stelde, dat hij niet zo lang geleden het onderwerp van de
machtsverhoudingen in Zuid-
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oost-Azië niet premier Jan de Quay had aangesneden. Deze had volmondig
toegegeven, dat Nederland geen schijn van kans maakte. ‘Wat die kwestie nog altijd
tegenhoudt,’ aldus Van Konijnenburg, ‘is de aderverkalking van Romme.311. Die man
insinueert nog altijd, dat Nederland Irian-Barat vasthoudt op basis van een geheim
verdrag met Washington. Maar de V.S. laten ons gewoon de kastanjes uit het vuur
halen en ze stemmen immers blanco over deze kwestie in de V.N.? Dan stuur je toch,
De Quay zijnde, meteen een briefkaartje, dat je de zaak verder zelf oplost? Wanneer
Amerika Nieuw-Guinea werkelijk als gevechtsbuffer nodig had zou men al lang
onder het mom van Civil Aviation vliegvelden hebben aangelegd, zoals in
Afghanistan, Pakistan en Turkije. Bovendien maken de gevolgen van het mislukken
van Parijs het nog moeilijker voor de V.S. om in de Pacific te keer te gaan. Amerika
stuurt beslist de vloot niet naar Nieuw-Guinea.’
Zowel Jolles als Van Konijnenburg vroegen zich verder af hoe het mogelijk was
dat regering en parlement levens in de waagschaal voor die affaire wilden stellen.
‘Ook geen enkele krant heeft hierover geschreven,’ aldus Van Konijnenburg. ‘Deze
zaak wordt gedekt door de vermeende haat tegen Sukarno. We zetten de eenden op
het vuur en gaan dan kijken hoe het afloopt.’ Jolles: ‘De politieke partijen zijn van
mening, dat de kwestie Nieuw-Guinea mensenlevens waard is. Deze regering wil
een flink gebaar maken om te voorkomen dat zij van slapheid zal worden beticht.’
Van Konijnenburg: ‘Gesteld dat je als regering iets wilt doen, en je denkt even met
ze mee, dan wil je toch iets effectiefs, iets praktisch doen? Deze plannen met militairen
en de vloot hebben immers geen enkele kans van slagen? Zij activeren juist de keet.
Het verslechtert de situatie. Australië als partner in het Gemenebest kan zich niet
permitteren op Indonesië te gaan schieten.’
De K.L.M.-vice-president gaf ook aan waarom hij in Den Haag veel moeilijkheden
ondervond toen hij voorstelde om van de Garuda Indonesian Airways een
Indonesische luchtvaartmaatschappij te maken met Indonesische piloten en vliegend
personeel. ‘We hebben de souvereiniteitsoverdracht van 1949 geclausuleerd, omdat
een overdracht ineens bij de R.T.C. een te grote schok voor Nederland bleek. Ook
het bedrijfsleven verwerkte de klap van de overdracht niet. Men trachtte ter
compensatie de oude koloniale verhoudingen voort te zetten. Altijd weer misten we
een psychologische kijk
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op de Indonesiër. Nà de overdracht gingen we door met te zeggen: ze kunnen het
niet.312. We bleven baboe spelen en konden ze niet als meerderjarigen zien. Voor de
oorlog zeiden we immers al, een Indonesiër zal nooit kunnen leren vliegen. Zelfs
Pearl Harbor veranderde hier niets aan. Intussen vloog de G.I.A. met Indonesische
captains en K.L.M. co-piloten. We hebben hier nooit gelazer mee gehad. Nederland
verwerkte de souvereiniteitsoverdracht niet psychologisch. Nu zitten we dan met de
“ereplicht” aan de Papoea's.’
Op de Amerikaanse ambassade had ik een gesprek met John M. Kavanaugh,
assistent van ambassadeur Philip Young. Ook de heer Pot van de persafdeling, was
aanwezig. Kavanaugh opende met: ‘I heard a lot about you.’ Ik antwoordde: ‘Well,
I am a famous troublemaker.’ Kavanaugh: ‘I thought, you were a peacemaker.’
Daarop viel ik meteen met de deur in huis en vroeg welk het Amerikaans antwoord
was op de beweringen van Luns in het parlement omtrent de zogenaamde
toezeggingen van de bondgenoten. De V.S. waren strikt neutraal enerzijds (in het
Nieuw-Guineageschil) en tègen het gebruik van geweld bij het oplossen van dit
vraagstuk. Hij ontkende, dat het een aangelegenheid tussen bondgenoten was of dat
dit woord was gebruikt. ‘Maar nu Nederland provoceert met het zenden van troepen
en vlooteenheden zijn incidenten haast onvermijdelijk en kan Indonesië zich beroepen
op een politiek van agressie.’ Kavanaugh hield zich op de vlakte. Daarop deelde ik
hem mede, dat ik van mijn recente bezoek aan Wenen en gesprek met Sukarno de
stellige indruk had over gehouden, dat een militaire botsing rond Nieuw-Guinea
onvermijdelijk was geworden.’
Vanmorgen had ik namelijk ook nog een kop koffie gedronken met de Indonesische
diplomaat Martono Kadrie, die er eveneens op had gewezen, dat ‘Mas Ban’
(Subrandio) had benadrukt, dat Indonesië gereed was Nederland het hoofd te bieden.
Ik adviseerde Martono president Sukarno een telegram te zenden, om te voorkomen,
dat de ‘Karel Doorman’ ook nog eens voor vlagvertoon in Japan zou zorgen.

20 mei 1960
Ontmoeting met H.M. van Randwijk van de uitgeverij ‘Djambatan’. Hij zei dat het
3.000 gulden kostte om mijn boek over Sukarno te vertalen en 4.000 gulden om het
uit te geven. Hij vond namelijk, dat het in het Engels diende te worden
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gepubliceerd. Er zouden 2.000 exemplaren kunnen worden gedrukt, die dan f 16,50
zouden kosten. Hij dacht trouwens, dat Sukarno zou vallen en Nasution de macht
zou overnemen in samenspel met figuren als Prawinegara. Hij vond Subrandio
misschien wel een gladjanus, maar een bekwaam politicus. Ruslan Abdulgani was
dom.313. In ieder geval, als Sukarno zou vallen zou Bandrio blijven.
Minister Subrandio was intussen in Washington gearriveerd en had daar op alle
mogelijke niveaus onderstreept, dat de militaire versterkingen van Nederland zijn
land er toe dwongen tegenmaatregelen te nemen en dat een ‘gemakkelijk ontvlambare
situatie was ontstaan’. Luns en zijn makker in duistere zaken, minister Visser, deelden
onmiddellijk mede, dat Nederland met het zenden van troepen naar Biak ‘onmogelijk
agressieve bedoelingen jegens Indonesië in de schoenen zou kunnen worden
geschoven’.
Dineerde bij de ouders van Peter Appel.314. Zijn vader maakte de wrange opmerking:
‘Nederland is geen land. Het is een polder.’
Walter Lippmann publiceerde weer één van die lucide commentaren over de
debâcle van Parijs. ‘Het ligt niet in hetgeen de heer Khrushchev tegen ons zei of ons
aandeed. Het ligt in hetgeen wij onszelf aandeden. Want wij hielpen het eerst bij het
verwonden van ons zelf.’ Hij vervolgde: ‘De verwonding werd aangebracht door de
serie blunders in de ernstigste aangelegenheden op het hoogste niveau. Deze blunders
hebben niet alléén de Russen kwaad gemaakt en de topconferentie vernield, maar,
veel erger dan dat, zij hebben twijfel veroorzaakt bij onze bondgenoten en ons eigen
volk, over onze bekwaamheid om het Westerse bondgenootschap te leiden.’315.

21 mei 1960
Arnold Brackman van de ‘New York Times’ had een beroep op me gedaan gegevens
voor zijn boek over de Indonesische communistische partij te verzamelen. Hij wilde
gegevens hebben over radiouitzendingen tussen 18 en 23 september 1948 vanuit
Madiun, teksten die indertijd uit zijn kamer in ‘Hotel des Indes’ waren verdwenen.
‘I distinctly recall,’ schreef hij
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mij316., ‘when the first news was broadcast on the radio (in PKI hands) the formation
of a new government was announced complete with cabinetlist. It was plain on the
first day or two that the P.K.I. was out set up a rival regime. A few days later,
however, realizing that the coup had failed, the P.K.I. switched its line and it declared
that its only intention was to help the Sukarno-Hatta government form a National
Front cabinet. Unfortunately, since then many misleading things have been implied
about Musso' design. The impression has grown, that the P.K.I did not intend to
establish a seperate government. I want to dispell that impression, if I can.’
In dit verband bezocht ik de heer Van der Harst, op het ministerie van Binnenlandse
Zaken. Deze zei dat ik dit met de heer I. Salim diende na te gaan. Daarop volgde een
litanie over zijn bemoeiingen met Indonesië, die een halve eeuw hadden geduurd en
hoe hij zich zorgen maakte over de misère van het Indonesische volk, wat hem
dikwijls 's nachts uit de slaap hield.

23 mei 1960
Lunch met Martono Kadrie in het Garuda Restaurant in Den Haag. Indonesië had
nu eveneens troepenversterkingen naar Oost-Indonesië gezonden. Ook Hans Beynon
van ‘De Volkskrant’ had hem gezegd: ‘Maken jullie maar een incident.’ Roerde
opnieuw het vlootbezoek aan Japan aan. Dr. Zairin Zain was in New York actief
geweest en nu op de terugweg naar Bonn.
Verderop lunchte ambassadeur Baron Gevers met de heer Bosman van de Shell.
We voerden staande een gesprek. Hij zei opnieuw om persoonlijke redenen niet de
post in Djakarta te hebben aanvaard. Ik vertelde hem over mijn ontmoeting met
Sukarno en sterk de indruk te hebben dat het op schieten zou uitlopen.
Professor B.V.A. Röling heeft voor de jongerenorganisatie van de V.V.D. gezegd,
dat de enige uitweg nu nog was om de soevereiniteit over Nieuw-Guinea aan Indonesië
over te dragen, ‘dus gewoon weg wezen’.
Brief van Ivan Ivanovitch uit Wenen. ‘I don't know how many times I have read
your lovely letter. Every time I get a strange joy... I never knew it before... You left
me completely disturbed. For a week I felt very strange then I started walks and went
to concerts. I listened to a Bach organ concerto... and
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my body fills me with endless happiness.’
Ivan was dus de jongen die ik tijdens mijn verblijf in Wenen ontmoette
en met wie ik een zeer bijzondere ervaring beleefde, die ik slechts summier
kon beschrijven. Zo beleefde ik in het voorjaar van 1960 in Amsterdam
een intense liefdesverhouding met een Indonesische jongen, Relly K., die
ik hier niet ter sprake heb gebracht, ook omdat zij nooit een follow-up
kreeg. We brachten veel tijd door die dagen met Leonard en Brigitte Freed,
met John van Haagen en andere vrienden. Ik logeerde ook dikwijls met
hem bij zijn Indonesische grootmoeder, bij wie hij inwoonde. Naast de
affaire met Relly waren er andere ontmoetingen en soms ‘one-night stands’
met andere jongens. Ik heb deze niet tot in den treure herhaald, maar wil
er thans - bij deze reconstructie in 1987 - bij aantekenen, dat bijvoorbeeld
Hans Warren in reactie op deel II van deze Memoires in de Provinciale
Zeeuwse Courant317. schreef: ‘Zijn avonturen zijn dermate stereotiep,
klinisch en onwaarschijnlijk dat het voornamelijk een kwestie van een op
hol geslagen fantasie lijkt te zijn. Overal ter wereld komen de mooie
jongens op hem af - dat wil bij ieder ander uitsluitend in de verbeelding
lukken... Oltmans is weliswaar verre van lelijk, maar zijn erotische relazen
wekken toch een vergelijkbare overspannen indruk.’ Ik heb twee delen
dagboeken van Warren, die in Goes woont, gelezen en kan er geen
belangstelling voor opbrengen, omdat deze man mijns inziens niet werkelijk
heeft geleefd, niet werkelijk gedisciplineerd dagboeken bij heeft gehouden
en voor mij een oninteressant uitgesproken provinciaal leven lijkt te hebben
geleefd. Dat hij mij nu in deze termen aanviel, is dus begrijpelijk. Dit
verandert echter niets aan de feitelijke waarheid van de door mij in deze
Memoires gegeven details over ontmoetingen met alle mensen, ook
homoseksuelen. Alle ervaringen bleven aan de hand van notities, en zoals
hier brieven en foto's van Ivan bewaard.

25 mei 1960 (dagboek)
Heb in het archief van het ‘Algemeen Handelsblad’ naar de gegevens rond Madiun
1948 gezocht, die Arnold Brackman nodig zou kunnen hebben.
Ontmoette Harry Gilroy van de ‘New York Times’ in ‘Hotel Des Indes’ in Den
Haag. Hij leek me een ‘old, dry gentleman’, die zei nooit collega's te interviewen,
maar ondertussen nam hij talrijke namen op, zoals van Paul Rijkens en Emile van
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Konijnenburg, en maakte voortdurend notities. Hij beweerde dat de ‘Times’ slechts
matig in Nieuw-Guinea was geïnteresseerd en dat zijn krant slechts weinig publiceerde
van wat hij hierover in zond. Hij keurde Sukarno's beleid scherp af en vond de
behandeling van Nederlanders in Indonesië treurig. Hij vond Sukarno in wezen een
Jappen-collaborateur, dus beschikte hij kennelijk over een lading Indië-informatie
en wist van Indonesië geen bal. We spraken 45 minuten. Verloren tijd, maar ik wilde
alles proberen.
Telegrafeerde Prins Paul Theodore Paléologue318. dat ik op 29 mei niet aanwezig
zou kunnen zij bij de bijzondere Mis die ter ere van keizer Constantino XII Paléologo
in Rome zou worden opgedragen en waarvoor ik was uitgenodigd.

28 mei 1960
Hoe werkt toch het onbewuste? Terwijl tijdens een gesprek met Relly en ook anderen
Sukarno voortdurend werd bekritiseerd vanwege het aspekt veelwijverij, antwoordde
ik: ‘Kijk eerst maar naar je eigen vorstenhuis. Waarom werd prins Bernhard in een
echtscheidingsprocedure in Engeland genoemd, of waarom brandde de villa van
mevrouw Röell af?’319. Ze waren verbaasd. Maar vannacht droomde ik, dat ik in
gesprek was met prins Bernhard en dat hij gedetailleerd over zijn moeilijkheden met
de Koningin sprak.

28 mei 1960
Soms denk ik dat ik nooit meer naar Holland zal terugkeren. Ik ben in de stemming
om er een streep onder te zetten. Ik zou er een behoorlijke dosis zenuwen en tranen
achterlaten. Het lichaam needs love, psysical contacts. The ‘mind’ needs love and,
of course, even more so, to be loved. You get involved with girls. They all want to
fuck and have children. Ik zal nooit in staat zijn in een vrouw iets anders te zien dan
een instrument om kinderen te krijgen. Om te beginnen zou ik mij materieel geen
kinderen kunnen veroorloven. Ik weiger dus de verantwoordelijkheid voor een
nageslacht te dragen. Verder, zou ik geen vrouw naast me willen hebben, die niet
meer zou zijn dan een ‘guling’ (slaap-kussen). Dat is Relly tenslotte ook.
Nam afscheid van mijn grootmoeder Poslavsky in Zeist. Bij mijn vertrek kwam
Nicolette, de dochter van haar vroegere
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huishoudster Don Bouw, op vioolles.320.

30 mei 1960
Prins Bernhard zou ziek zijn en prinses Beatrix gaat in zijn plaats nee op staatsbezoek
in België. Zou het waar zijn?
Minister Luns is er in geslaagd Tengku Abdul Rahman, de premier van Malakka,
ervan te overtuigen, dat Den Haag geen enkele bedoeling heeft om Indonesië te
provoceren. Mogelijk wordt het landingsverbod van Malakka voor Nederlandse
vliegtuigen op weg naar Nieuw-Guinea ingetrokken.
Ontmoette voor het eerst Jef Last. Hij maakte de indruk van een weinig zeggende,
verbitterde oude heer. Ik vraag me af hoe hij het werkelijk niet Gide zo prima heeft
kunnen vinden. Hij voelde zich nà zijn bemoeiingen met de Spaanse burgeroorlog
in Holland immer uitgerangeerd. Als voormalig lid van de C.P.N. kon hij ook geen
visum voor de V.S. krijgen. Mohammed Hatta had hem aangeraden en zelfs een niet
onbelangrijk bedrag geschonken om zijn doctoraal Japans te halen, opdat hij in
Djokjakarta zou kunnen doceren. ‘Ik heb het toen inderdaad in anderhalf jaar gehaald,’
aldus Last. Hij zei sedert 1949 altijd op de kwestie Nieuw-Guinea te hebben
getamboereerd, ‘en nu het zover is zijn ze me allemaal allang vergeten.’ Hij vervolgde:
‘Voor “Elseviers” en “De Telegraaf” besta ik gewoon niet.’ Dat scheelde hem
aanzienlijk in de verspreiding en verkoop van zijn boeken. (Hij verkocht mij trouwens
twee van zijn boeken voor twaalf gulden.) De K.L.M. had hem via
public-relationsdirecteur een ticket naar Japan aangeboden. Hij wilde Emile van
Konijnenburg gaarne ontmoeten om opnieuw een biljet voor Tokyo te kunnen krijgen.

1 juni 1960
Minister Luns gooide het in een interview in ‘The New York Times’ over een andere
boeg. Nu hoopte Luns plotsklaps op een ‘modus vivendi’ met Indonesië. Hij sprak
zelfs over de mogelijkheid de betrekkingen over de hele linie met Sukarno te
verbeteren. Intussen verklaarde minister Visser bij het uitvaren van het ‘Karel
Doorman’-flottielje, dat ‘deze vlagvertoonreis van bijzondere betekenis was’. Het
vliegdekschip werd begeleid door de jagers ‘Groningen’, met luitenant D. aan boord,
en ‘Limburg’. Ik besloot, nadat Visser opnieuw had gesproken over ‘het Nederlandse
belang op Nieuw-Guinea’ telegrammen naar de Koningin en de regering te zenden.
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Ik lees het boekje ‘En Sukarno lacht’ van Alfred van Sprang. Geen wonder dat die
onzin bij Van Hoeve in Den Haag werd uitgegeven.

2 juni 1960
Ik zond het volgende telegram aan president De Quay, de heer Jonkman (Eerste
Kamer), de heer Korstenhorst (Tweede Kamer) en minister Visser van Defensie.321.
‘Op basis vanwege mijn beroep verkregen inlichtingen wil ik er bij de
regering en het parlement met klem op aandringen te bewerkstelligen dat
bloedvergieten om Nieuw-Guinea wordt voorkomen stop
onverantwoordelijk in onwetendheid verkerende Nederlandse jongeren te
offeren waar het u bekend moet zijn dat deze kwestie internationaal politiek
of militair bij voorbaat tot mislukken is gedoemd stop gaarne bied ik u
regering goede diensten aan involge zeer bepaalde en persoonlijke
contacten in Djakarta te meer nu de huidige explosieve situatie snelheid
van handelen vereist wil men een nieuwe ramp voorkomen.
Willem Oltmans.’
Direct na het verzenden van deze telegrammen begaf ik mij naar Jolle Jolles, directeur
van het A.N.P. Het leek hem beter de tekst van de telegrammen niet op het A.N.P.-net
te zetten om zodoende mij niet aan kritiek van de pers bloot te stellen. Hij
waarschuwde voor het negatieve effect van een nieuwe rel rond mij in ‘De Telegraaf’.
Sluimers van het persbureau ‘Antara’ wilde de tekst wèl hebben, maar dat leek me
een minder verstandige gedachte. Jolles adviseerde via Simon Koster, van het
‘Haarlems Dagblad’ iets van de inhoud te laten uitlekken. Daarop sprak ik met Emile
van Konijnenburg. ‘De regering,’ zei hij, ‘heeft de zaak Nieuw-Guinea zo
gemanoeuvreerd, dat de Indonesiërs hun gezicht zouden verliezen indien zij niet
zouden schieten. Ze onderschatten de Republiek Indonesië in Den Haag, welke
momenteel de enige staat ter wereld is, die tegen Peking durft op te treden, zoals met
de uitwijzing van Chinese consuls, die zich in Indonesische aangelegenheden mengen
is bewezen. Nieuw-Guinea is langzamerhand niet meer een kwestie van fatsoen of
van recht. De wereld stemt bruin en zwart. Je moet dus inderdaad tegen de regering
zeggen, dat je ook geen onmiddellijke uitweg ziet, maar dat het lullig zou zijn wanneer
je niets deed. Zo bouw je een strong
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case. Je hebt je telegram op eigen initiatief en niet in overleg met Jolles of Van
Konijnenburg gestuurd. Je stelt je op het standpunt, dat de regering op een dergelijk
urgent telegram van een Nederlander zal reageren.’

3 juni 1960
Nu heeft ook de Sovjet regering in de vorm van een aidemémoires aan de regering,
in ontvangst genomen door ambassadeur J.G. de Beus, bij Nederland geprotesteerd
tegen het zenden van een vlooteenheid en militairen naar Nieuw-Guinea. Nederland
speelt ook nog het internationale communisme met deze halsstarrigheid over de
Papoea's in de kaart. Was opnieuw bij Jef Last. Hij liet me ditmaal eindeloos veel
tekeningen en aquarellen zien. Hij ging op zijn kniëen om uit de laden nog meer te
halen en ging er van uit, dat ik geïnteresseerd was. Tenslotte kocht ik een aquarel
van een Javaanse bediende (jongen) voor 25 gulden. Ik ben er wel blij mee. Met hem
heb ik toch geen echt contact en zijn vrouw lijkt me onmogelijk.322.

4 juni 1960
Bij de K.L.M. stond ineens Bert Hilverdink, in wit leren jacken-broek voor me,
vergezeld door zijn poedel, Carlo. We gingen naar Van der Steen en spraken uren
over zijn leven en wederwarigheden. Hij zat in een affaire met een Duitse danser.
‘Ik ben net als jij geworden en om het minste geringste gaan de sluizen open.’
Tot ik 12 juni naar de V.S. terugkeerde beleefde ik emotionele dagen. Op
8 juni was ik reeds in een trein naar Parijs gestapt om vandaar naar New
York terug te vliegen, maar in Haarlem was ik uitgestapt en teruggekeerd.
Ik telefoneerde Bertie van Centraal Station, dat ik er weer was. ‘Dacht ik
wel,’ zei hij, ‘òf in Haarlem òf in Den Haag.’
Sedert begin juni was het luchtruim van Oost-Indonesië gesloten en een
eskader Ilyushin bommenwerpers was naar het oorlogsgebied overgebracht.
De Indonesische luchtmacht was in staat van alarm gebracht. Nu heeft
ook Burma haar luchtruim voor Nederlandse vliegtuigen op weg naar Blak
gesloten. Op 9 juni meldde het ‘Algemeen Handelsblad’, dat op de
Amsterdamse effectenbeurs in de ochtend geruime tijd het gerucht
circuleerde, dat

322.

Mijn aanvankelijk negatieve houding jegens Jef en Iet zou later totaal veranderen.

Willem Oltmans, Memoires 1959-1961

214
president Sukarno ten val zou zijn gebracht. Het Indonesische leger zou
de macht hebben overgenomen. ‘De Telegraaf’ schreef, dat het geklets uit
Singapore was gekomen. De Australische ‘Canberra Times’ was van
mening, dat Djakarta en Den Haag alsnog een non-agressiepact dienden
te sluiten. Kortom, de Papoea-affaire stond langzamerhand, precies zoals
wij in 1957 vanuit Djakarta in een Adres aan de Staten-Generaal hadden
gewaarschuwd323. op springen.

323.
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New York
13 Juni 1960 (dagboek)
Met vertraging arriveerde T.W.A.-flight 801 om 03:00 a.m. op Idlewild Airport. Ik
vond een leeg apartement in Kew Gardens. Praktisch alles was weg, tot en met de
koffiekopjes, die wij van mejuffrouw Buringh Boekhoudt hadden gekregen. Er was
bijna geen keukengerei meer, bezems, alles was weg, evenals de Grundig-radio en
platenspeler met alle platen. Frieda was vertrokken.
Ontmoette Santo voor de lunch. Hij vertelde, dat gisteravond Mohammed Hatta,
samen met mevrouw Eleanor Roosevelt, Adlai Stevenson, Saville Davies van de
‘Christian Science Monitor’ en Henry Kissinger van Harvard, op televisie had
gesproken over het onderwerp: ‘Do the new nations need our kind of democracy?’324.
Frieda heeft besloten via een ‘legal seperation’ naar een echtscheiding toe te
werken. In mijn hart weet ik, dat dit ongetwijfeld de beste oplossing is. Zij woont
bij haar vriendin Barbro Larson. Ik sprak met haar over de telefoon. Het moet er nu
ten langen leste van komen. Vervelend echter dat de flat zo wat leeg is.
Er was een lange brief van zes kantjes van mijn moeder ter gelegenheid van mijn
35ste verjaardag. Zij schreef voor Frieda ‘ergens een soft spot’ te zullen behouden,
‘voor de wijze waarop zij gedurende lange tijd heeft gebattled tegen vele “odds”.
Het zat haar toch ook niet mee in vele opzichten. In die omstandigheden had ik het
er ongetwijfeld nog heel wat slechter afgebracht. Gedane zaken nemen geen keer.
Als ze niet zijn te verbeteren is het inderdaad beter ze te liquideren. Ik houd van
clean-cut situaties... Nu mijn lieve Wimmes: het allerbeste hoor en stevig omhelsd
door je je liefhebbende Mam.’ Ook grootmoeder Poslavsky had geschreven en
juffrouw Boekhoudt. Miss B.B. schreef o.a.: ‘Elk vak moet wor-
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den geleerd en zo zal je ook als journalist vele jaren door schande en schade wijs
moeten worden. Maar je bent in de stijgende lijn en gaat je weg vinden. De laatste
twee stukken, die ik van je in Vrij Nederland las bewezen mij dit.’

14 juni 1960
De heer Jilderda vertelde, dat hij dr. Hatta uitvoerig had ontmoet en met de heer en
mevrouw Hatta een weekeinde naar New Hampshire was geweest. Hij vervolgde:
‘Sukarno zou Indonesië een grote dienst bewijzen door te verdwijnen. Hij wordt
internationaal nauwelijks meer au sérieux genomen.’325. Arnold Brackman zei, dat
het materiaal over Madiun, dat ik hem had gezonden, uitstekend was geweest. Hij
noemde ‘Times’-collega Harry Gilroy 'a first class ass! Gilroy had Nieuw-Guinea
onlangs in de krant een U.N. Trustee-gebied genoemd, waarvoor de volgende dag
een correctie was gegeven. Hij had eveneens een artikel over de Congo geschreven,
daarbij dermate rekening houdende met zijn regeringscontacten in Brussel, dat
Brackman er ruzie met hem over had gemaakt. Mijn eigen indruk werd hier dus
bevestigd.
Om 21:00 nam ik op de Idlewild afscheid van dr. Mohammed Hatta. Hij was zéér
vriendelijk en vroeg welk boek ik bij me had.326. Ik wilde het hem geven, maar hij
antwoordde, dat Emile van Konijnenburg, die hij in Parijs zou ontmoeten, het zeker
voor hem had meegenomen.
Reed met de privé-secretaris van dr. Hatta, Wim Hutabarat, terug in een slee van
het State Department naar het Park-Sheraton Hotel. Hij deed, net als in 1957 in
Djakarta327. overdreven aardig en benadrukte nog niet te zijn vertrokken om met mij
samen te kunnen zijn. We eindigden ditmaal in bed, alhoewel me dit ijskoud liet. Ik
vertelde hem over mijn emoties voor Relly K. ‘Don't be sentimental. Forget about
that guy for the moment.’ Maar dat ging dus niet. Later vertelde hij, ervan overtuigd
te zijn, dat indien eenmaal het regime in Djakarta in duigen zou vallen het land een
beroep op Hatta zou doen het te redden van de ondergang. (Ook die voorspelling
zou dus niet uitkomen.)

325.
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Een onzin verhaal dus: in 1960 en 1961 zou Sukarno juist een zéér belangrijke rol spelen in
de beweging van niet-gebonden landen.
‘Vriend en vijand in de kolonie’, Paul van 't Veer, Arbeiderspers (1956).
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16 juni 1960
Brandde een kaars in St. Patricks cathedral.
Woonde de staart van Dag Hammerskjolds persconferentie bij.
Ik ontmoette voor het eerst de nieuwe permanente vertegenwoordiger van Indonesië
bij de U.N.O., ambassadeur Sukardjo Wirjopranoto.328. Hij was in gezelschap van
Emile Lapian en een delegatie uit de tinindustrie van drie man. Voelde me
onmiddellijk op mijn gemak met Pak Sukardjo en dat zei ik hem ook vrijwel meteen.
Hij sprak trouwens in termen van een verzoening met Holland, die nog steeds mogelijk
was, ‘and I will be among the first to support such a move. I know the Dutch van
toen ik een kleine jongen was.’ Gisteren had hij de lunch gebruikt met de Amerikaanse
ambassadeur in Indonesië, Howard Jones, en hem een kopie van zijn brief d.d. 6 juni
aan secretaris-generaal Dag Hammerskjold gegeven, betreffende het geschil over
Nieuw-Guinea.329. Ambassadeur Sukardjo benadrukte, dat punt 28 op pagina 7 van
het Supplement, aan de brief toegevoegd, het belangrijkste was. Dit vermeldde:
‘Consequently, in dealing with the situation with which the Republic of Indonesia
is confronted, the Government reserves it right to resort to appropriate means at the
proper time and place.’ Hij zei persoonlijk nog altijd overleg voor te staan en zichzelf
hiervoor te willen inzetten.
Ambassadeur Sukardjo Wirjopranoto was vóór zijn post bij de U.N.O.
vertegenwoordiger van Indonesië in Peking geweest. Hij vertelde, dat toen president
Synghman Rhee van Zuid-Korea troepen wilde zenden om de Sumatraanse rebellen
te helpen hij naar Noord-Korea was gereisd, wat een einde aan het Zuidkoreaanse
plan had gemaakt. Ook vroeg het Indonesische gezelschap zich af waarom minister
Luns plotseling naar Belgrado vertrok. Was er een bemiddelingspoging via
Joegoslavië in de maak?

17 juni 1960
Dineerde bij de Persons waar om 20:30 ook Henk Hofland ten tonele verscheen. Hij
schijnt zéér ingenomen met Amerika en de mensen in dit land. Hij zou a.s. zondag
om 16:00 naar Amsterdam terugkeren en sluit zijn Amerikaanse periode weer af. Ik
wandelde met hem terug naar zijn hotel. Hij deed geen suggestie elkaar morgen te
zien, dat deed pijn. De eenzaam-
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heid is weer compleet. Ik heb geen zin in seks met vrouwen (om de seks) en vrienden
trouwen en gaan hun eigen weg en vergeten je. En andere vrienden houden misschien
enige tijd van je om je dan de rug toe te keren omdat zij een ander hebben gevonden.
Ik weet eigenlijk niet eens meer of ik hem wel mijn dagboeken zou willen nalaten
wanneer mij iets zou overkomen. Er is nog weinig over van het oude
vriendschapsgevoel. Waarom überhaupt nog een dagboek schrijven? Where, on earth,
am I heading for? Ik ben compleet uit mijn balans na het vertrek van Frieda. Hoe
krijg je jezelf na zo'n ingrijpende gebeurtenis weer in de hand?

18 juni 1960
Voel me onbeschrijflijk ellendig. Waarom zit ik nog alléén in dit land? Waarvoor?
Leven om dollars te kunnen verdienen? Zou Frieda willen spreken en zien. Er kwam
een eerste brief van Relly K. Ik ben deeply upset en gelukkig tegelijk. Variations
Symphoniques van Cesar Franck.
Ben toch naar Henk gegaan en gaf hem een boek over het negervraagstuk. Hij
vond, dat ik er zelf over moest schrijven en dat ik me veel te lang met Sukarno en
Indonesië had bezig gehouden. ‘Ze weten in Holland wie mijnheer Oltmans is,’ zei
hij, ‘maar ze vragen zich af, wat weet hij eigenlijk?’ Nà een half uur praten maakte
hij er abrupt een einde aan. Ongelooflijk. Ik ging naar St. Patricks en zei een gebed.
Daarna een bioscoop, waar een negerjongen me aansprak en met me naar bed wilde.
Ik sprak met hem enige tijd in de foyer en zei terug naar Relly te willen. Ik kwam
ver nà middernacht thuis en zou er veel voor over hebben gehad niet alléén te slapen.
Toch gaf ik er de voorkeur aan.

19 juni 1960
Eerder had ik Sjef van den Bogaert in de U.N.O. ontmoet en hem duidelijk gemaakt,
dat het mis ging met Nieuw-Guinea. Nu vertelde Person dat de pers-attaché hem had
gezegd: ‘Oltmans denkt, dat het schieten wordt op Nieuw-Guinea.’ Dat denk ik dus
ook.
Vergezelde Henk en Mimi naar hun vliegtuig. Hij was zo vriendelijk een
vliegtuigtas met wat cadeautjes voor Relly K. mee te nemen. Hij had overigens nog
best enige tijd in Amerika willen blijven.
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20 juni 1960
In antwoord op mijn sollicitatie bij ‘The New York Times’ schreef Richard Burritt,
assistent to the managing-editor: ‘The idea makes good sense, but I hope I can be
frank being offensive. From the standpoint of our requirements, your English is not
up to it, not even close. So I am very sorry to disappoint you this way.’330.
Solliciteerde zowel bij Air France als bij Lufthansa. Ontmoette de Newhoffs. Ik
vroeg Marty of ik geld kon lenen. Zij raadde aan Norman om een lening van 1.500
dollars te vragen.
In het kantoor van advocaat Ralph C. Goldman tekende ik de nodige papieren,
zodat Frieda komend weekeinde naar El Paso kan vliegen om een snelle Mexicaanse
scheiding te krijgen. Ik ontmoette haar voor het eerst dus weer bij de advocaat. We
dronken koffie in de ‘Colony’. Ik vertelde haar van de ontmoeting met Relly en dat
ik langzamerhand tot de conclusie was gekomen, dat relaties met jongens absoluut
nergens toe leidden. Zij droeg trouwens de laatste dress, die ik voor haar kocht,
evenals het horloge, dat ik haar eens gaf. Maar ze zag er eigenlijk slecht en onattractief
uit. Het beste is te proberen haar zó snel mogelijk te vergeten. Ik moet weer mijn
eigen weg vinden. Terrible, but I have to face reality. Ik wilde, dat ik ergens heen
kon vanavond: misschien naar Santo of naar Bhaskar, maar zij leiden hun eigen
levens. Ik belde mevrouw Vivian Lehman in Pittsburgh, die vroeg of ik naar haar
toe wilde komen. ‘We will cry on each's other shoulder,’ zei ze.

21 juni 1960
Mijn moeders 64ste verjaardag.
Opnieuw een lange brief van mijn Indonesische vriendin Penny Hedinah. Ze voelde
blijkbaar dat er iets niet in orde was. ‘I prepare to help you as much as I can, like
being a sister,’ schreef de lieve schat.
Eindelijk, nà zes jaren van moord en doodslag lijkt er een einde te komen aan de
Algerijnse oorlog. De leiders van de National Liberation Front zullen naar Parijs
gaan om te onderhandelen met Charles de Gaulle. Ferhat Abbas, premier van de
voorlopige Algerijnse regering, zal de delegatie leiden. Eindelijk.
Ontmoette Norman Newhoff in de Board of Trade Building. Hij kon me direct
met 750 dollars helpen en raadde me aan New York te verlaten en me in Californië
te vestigen waar plenty kansen zouden liggen.

330.
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De Amerikaanse buitenlandse politiek was na het mislukken van Parijs
een puinhoop. De Amerikanen hielden zichzelf voor het lapje met verhalen
dat Khrushchev aan prestige zou hebben ingeboet, dat ‘de vrije wereld’
onder de indruk was gekomen van het waardige optreden van Eisenhower
jegens een barrage van ‘woeste brutaliteit’ in Khrushchev's optreden.331.
Eisenhower was 7½ jaar president en nadat hij een einde had gemaakt aan
de Koreaanse oorlog wilde hij alvorens af te treden een resultaat boeken
bij het bouwen van een duurzame vrede.332. Hij wilde nu zijn prestige en
populariteit inzetten voor een accommodatie met de Sovjet-Unie.
Luisterend naar de drie uur durende woedeaanval van Khrushchev in het
Elysée Paleis was zijn hoop in dit opzicht vervlogen. Hij had het roken
opgegeven, maar hij vroeg nu zelfs om een sigaret. De razernij van de
Sovjets was dus ontstaan bij het neerhalen van de U-2 bij Sverdlovsk kort
vóór de top van Parijs. Bij terugkeer uit Parijs riep de Sovjet leider de pers
naar de Sverdlov Hall van het Kremlin en stak van wal. Hij raasde, dat
Eisenhower ‘een spineless, incompetent and dishonest person’ was. ‘When
he is no longer President and he wants to work in our country,’ aldus
Khrushchev, ‘we could give him a job as a director of a children's home.
I am sure he would not harm the children. But it is dangerous for a man
like this to run a nation. I say so, because I know him.’ Khrushchev
vervolgde, dat hij al tijdens de top van Genève in 1955 had gezien, hoe
iedere keer wanneer Eisenhower iets moest zeggen, hij van John Foster
Dulles een papiertje in ontvangst had genomen. Ike nam de tekst niet eens
van te voren door, hij las het klakkeloos op wat Dulles hem voorschotelde.
‘Wij vroegen ons dus af, heren en dames van de pers, wie eigenlijk het
land bestuurde. Een dergelijk president kan, God mag weten wat voor
beslissingen nemen. Wij rilden in ieder geval bij de gedachte welke
machten in dergelijke handen lagen.’333.
Nà de debacle van Parijs wilden Eisenhower en Dulles het prestige van
Amerika opvijzelen door een reis naar de Filippijnen en Japan te maken.
Maar ook in Tokyo was het U-2-incident ingeslagen als een bom.
Tienduizenden studenten gingen de straat op om tegen de regering van
premier Nobusuke Kishi en het aanstaande Japans-Amerikaanse
veiligheidsverdrag te demonstreren. De Amerikaanse regering, gesteund
door Kishi, gaven de pers de schuld. Kishi noemde de pen van journalisten
gevaarlijker
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dan pistolen en gebalde vuisten.334. Maar hoe men ook van overheidswege
rond het totale mislukken van de Eisenhower-Dulles buitenlandse politiek
de feiten trachtte te verbloemen, de werkelijkheid was, dat Japan de straat
op was gegaan tègen een bezoek van Eisenhower.
Terwijl Eisenhower in Manila's Luneta Park een massabijeenkomst
bijwoonde kwam er een telefoontje door uit Tokyo van ambassadeur
Douglas MacArthur, dat premier Kishi - als Khrushchev in Parijs had
gedaan - Eisenhower vriendelijk verzocht niet naar Japan te komen. De
essentie van het drama lag in de ring van 80 Amerikaanse militaire bases
in 25 landen rond de Sovjet Unie.335. Het koude-oorloggeklets vanuit
Washington liep dramatisch achter bij de ontwikkelingen in de rest van
de wereld. Premier Nehru verklaarde diezelfde week, dat die basis ‘een
irritating symbol of foreign power and a reminder of war’ waren. Walter
Lippmann schreef: ‘There is a profound weakness in a strategical policy
which rests on bases that are indefensible. Bases are no good in a country
which is terrified (Japan) and in rebellion because of the danger they
create’335. (zie de kaart uit ‘Time Magazine’).
Nikita Khrushchev zelf maakte in dit verband in Bucharest opmerkelijke
notities bij de ontwikkelingen in de internationale politiek. ‘In our day,’
zei hij, ‘only maniacs launch a call for a new war. Why should communists
in these totally changed historical conditions keep repeating mechanically
Lenin's dictim from 1918 that war between capitalist and communist states
is inevitable? We live in a time that we have neither Marx or Engels nor
Lenin with us. If we act like children who, studying the alphabet, compile
words from letters, we shall not get to go very far.’335. In retrospect zie ik
het faillissement van de buitenlandse politiek van de V.S., zowel in juni
1960 rond de affaires Parijs en Tokyo, als in 1986 rond de affaires Daniloff
en Reykjavik als een onvermijdelijke internationale botsing van, wat ik
zou willen noemen, ‘antiquated mindscapes’. De ‘mind’ van president
Eisenhower en de ‘mind’ van president Reagan bleken niet in staat om
zich te bevrijden van stereotype programmeringen stammend uit ‘another
day and age’. Terwijl Nikita Khrushchev kennelijk worstelde met zich los
te maken van de achterhaalde slogans van Lenin - in dit opzicht liep de
Sovjet leider te ver vooruit op zijn eigen achterban en zou dit zijn politieke
downfall inleiden - zwommen de Eisen-
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howers en Dullessen in een pool van zichzelf aangeprate illusies. En terwijl
ik aan de hand van notities en bijgevoegde knipsels (in mijn
dagboekklappers) de debâcles van 1960 reconstrueer in oktober 1986, kan
ik mij niet losmaken van het trieste feit, dat we in de weken achter ons
een vrijwel exacte herhaling van de verschillende drama's uit 1960 hebben
gezien, thans opgevoerd door Reagan en Shultz (in plaats van Eisenhower
en Dulles) met aan Sovjet zijde een nieuwe Khrushchev, Mikhail
Gorbachev. Hij komt eigenlijk tot dezelfde conclusie, als die Khrushchev
een kwart eeuw eerder trok, namelijk dat Washington permanent in
verwarring schijnt te verkeren, totaal uit de pas is met de gewijzigde
politieke en historische omstandigheden in de wereld en daardoor de ene
klap na de andere krijgt te incasseren. De Amerikaanse buitenlandse
politiek veertig jaar op de voet gevolgd hebbend, concludeer ik dan ook,
dat men nergens hardleerser schijnt te zijn dan juist in Washington.

22 juni 1960
De memoires van Anthony Eden zijn verschenen. Ik constateerde, dat hij in verband
met de Suez-crisis de kwestie Nederland-Indonesië en het geschil over Nieuw-Guinea
onjuist ter sprake bracht.336. Hij sprak namelijk over Indonesische ‘blackmail’ jegens
Nederland om de Papoea's te kunnen annexeren en kwam met een dermate eenzijdig
en onwaar standpunt in de affaire aanzetten, dat mij iedere lust verging het boek te
bestuderen.
Heb genoten, dat Floyd Patterson van Ingemar Johansson heeft gewonnen.
Lunch met de Poolse diplomaat A. Czarkowski, die zei van mening te zijn, dat
Nikita Khrushchev soms te ruw optrad, hetgeen als een boemerang werkte.
Om 15:40 luisterde ik in de U.N.O. naar de rede van Golda Meir, de premier van
Israel, over de affaire Adolf Eichmann. Zij sprak gepassioneerd en misschien is het
juist om van tijd tot tijd de wereld er aan te helpen herinneren wat zich in
Nazi-Duitsland tussen 1933 en 1945 afspeelde. Ambassadeur A.A. Sobolev van de
U.S.S.R. sprak nà haar en memoreerde het feit, dat de Nazi-Duitser Speidel thans
commandant was van de N.A.V.O.-strijdkrachten in Europa.
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23 juni 1960
Nà een geheime ontmoeting gisteravond tussen Golda Meir en de Rus Sobolov blijkt
dat de Amerikaanse ambassadeur Henry Cabot Lodge vandaag het standpunt van
zijn land inzake Eichmann drastisch heeft herzien. Eigenlijk dus een nieuw pluspunt
voor de Sovjet diplomatie.
Sprak in de lounge voor afgevaardigden met ambassadeur Sukardjo Wirjopranoto.
Hij kwam naar me toe met de woorden: ‘Laten we praten.’ Hij vervolgde: ‘Wanneer
u in Washington bent, moet u de Amerikanen duidelijk maken, dat hoe langer zij
hun neutraliteitspolitiek ten aanzien van Nieuw-Guinea handhaven, hoe moeilijker
het zal worden de vriendschap met Indonesië voort te zetten.’ Hij benadrukte, dat
Indonesië aan non-alignment en de middle of the road zou vast houden. ‘Zouden wij
naar rechts zwaaien in de richting van de V.S., dan zouden we met een P.K.I.-explosie
te maken krijgen, en zouden we naar links zwenken in de richting van de Sovjet-Unie,
dan zou een Masjumi-opstand uitbreken. We houden dus door dik en dun aan de
Pantjasila vast.’337. Hij vervolgde: ‘Heel wat landen vechten om onze vriendschap,
zoals Amerika, Japan, de Sovjet-Unie en China. Zelfs West-Duitsland. Het is ook
belangrijk om de markt van Indonesië te winnen als vijfde grootste land ter wereld.
Dat schijnt Nederland vergeten te zijn.’ Hij lachte: ‘Het volk van Indonesië is ook
zo aardig, maar we zijn anderzijds geen prostituées. Ik ben trouwens van mening,’
zei hij, ‘dat een regeling van economische claims tussen onze landen niet zo belangrijk
is. Dàt zijn maar de directe knikkers. Waar ik aan denk zijn de knikkers in perspectief.
Die zijn belangrijk. Ik weet wel, dat het bij de zogenaamde ethische kringen in
Nederland gaat om het verwezenlijken van hun specifieke idealen. Maar men vergeet,
dat het allerbelangrijkste wat Indonesië Nederland kan bieden vriendschap is.’
De ambassadeur vertelde Sukarno van het eerste begin van de vrijheidsstrijd te
hebben gekend. Hij had zijn land in Italië en bij het Vaticaan gediend, daarna het
Directoraat Azië en de Pacific op het ministerie in Djakarta geleid, was vervolgens
als ambassadeur naar Peking gezonden, waar hij 3,8 jaar verbleef. Vervolgens ontving
hij de instructie naar Cairo te gaan. ‘Maar toen ik thuis kwam, zei Bungkarno, je gaat
naar New York.’ Hij voelde zich eenzaam in Manhattan. ‘Toen ik de Italiaanse
ambassadeur Egidio Oryona een beleefdheidsbezoek bracht en hem vroeg naar de
naam van een werkelijk goed Italiaans res-
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taurant in New York, antwoordde hij: “dat is er niet”.’
Vanmiddag ontstond er een nieuwe botsing in de Veiligheidsraad tussen
Amerikanen en Russen. Ambassadeur Sobolev wees er op, dat van de meer dan
10.000 rechters in West-Duitsland 1.146 zich aan Nazi-misdaden hadden schuldig
gemaakt. Ambassador Lodge trok daarop een lijst met de namen van 220 ex-Nazi's
nu in functie in Oost-Duitsland.

24 juni 1960
Mijn vader werd vandaag 66 jaar.
In de U.N.O. zocht ik ambassadeur Sukardjo. Ik vroeg hem of hij er iets voor
voelde om met ambassadeur Carl Schurmann nà te gaan of er geen uitweg mogelijk
was. ‘Dat zou een goede zaak zijn,’ antwoordde hij. ‘Zowel Bungkarno als Mas
Bandrio heeft mij gezegd, dat we moeten praten en een oplossing vinden zonder tot
schieten te komen. Maar Holland heeft ons ook in het verleden altijd sterker gemaakt
door de fouten die men beging. Dat is nog altijd zo. We zochten naar nieuwe
argumenten op onze claim op Irian-Barat en die hebben ze ons thans gegeven. Toen
Pak Ali (Sastroamidjojo) hier was als ambassadeur was er niet zo'n urgente reden
als nu om met Schurmann te gaan spreken.’ Hij voegde er aan toe, dat een Australische
diplomaat dezer dagen een proefballon had opgelaten en had voorgesteld, dat
Indonesië, Nederland en Australië gezamenlijk Nieuw-Guinea zouden besturen.
‘Daar kan natuurlijk geen sprake van zijn,’ aldus de ambassadeur, ‘dat is geen modus
vivendi. De Nederlanders zullen moeten opkrassen.’
Ik belde Sjef van den Bogaert. Hij zou om 14:15 naar de U.N.O. komen. Intussen
lunchte ik met de Hongaarse diplomaat Tamas Lorinc. Deze benadrukte dat de V.S.
steeds hadden geweigerd over intercontinentale raketten te spreken tòt het moment
dat de Sovjets over soortgelijke wapens beschikten. ‘Er komt een dag,’ zei hij, ‘dat
Washington gedwongen zal zijn om met China in contact te treden. Hoe langer ze
wachten hoe moeilijker het zal zijn de ontstane wonden te helen.’
Van den Bogaert verscheen à la minute. Ik gaf hem een papier met vier punten:
1. Ik lichtte het meningsverschil in Djakarta tussen het leger en Buitenlandse Zaken
over Irian Barat toe;
2. Met of zonder militair incident op Nieuw-Guinea zou Indonesië de kwestie
opnieuw op de agenda van de Algemene Vergadering plaatsen;
3. Djakarta gaf nog steeds de voorkeur aan een direct gesprek
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tussen Indonesië en Nederland (Sukardjo-Schurmann);
4. Hierdoor zou de formulering van de komende Indonesische resolutie zo dicht
als mogelijk bij wat acceptabel voor Nederland zou kunnen zijn worden gebracht.
Ik benadrukte, dat ik sprak, nà uitvoerig overleg met Sukardjo en dat ik deze
mededeling ten behoeve van de Nederlandse zaak geheel buiten iedere publiciteit
overbracht. Ik zei slechts met hèm te willen spreken zonder dat de indruk zou worden
gewekt, dat ik uit was op persoonlijk prestige of om mij er bij de Nederlandse
delegatie in te werken. Ik refereerde aan de woorden van ambassadeur Sukardjo:
‘Juist om die reden heb ik u ingeschakeld.’ Van den Bogaert zei, dat het interview
van Luns aan Gilroy van de ‘New York Times’ als een welbewuste start in dezelfde
richting als mijn boodschap van Sukardjo was gekozen. Hij dacht dat het nuttig was
als ik ook met Jan Polderman, Schurmanns tweede man, zou spreken. Ook wilde hij
weten, en hij maakte uitvoerig notities, of Indonesië bereid zou zijn als pre-conditie
een discussie over Irian te schrappen. Begaf mij linea recta naar Sukardjo, ditmaal
bijgestaan door Emile Lapian. ‘Dit is interessant werk, wat u nu doet,’ zei de
ambassadeur. ‘Ik heb hier weliswaar geen contact met Djakarta over opgenomen,
omdat ik hier mijn persoonlijke ideeën uitwerk. Maar ik denk dat Bungkarno en
Bandrio mij niet in de steek zullen laten. U moet trouwens bij uw delegatie nog
concreter stellen, dat er over alle punten gesproken dient te worden, die de vrede in
Zuidoost-Azië betreffen. En geen verlakkerij, zoals die zogenaamde gesprekken
tussen Washington en Peking. Dat waren een honderd gesprekken over niets.’ Hij
was zéér geïnteresseerd de pourparlers snel van start te doen gaan. ‘Ik kende de heer
Schurmann in Djakarta en vroeg hem of ik mijn bagage naar het Vaticaan voorlopig
naar de Nederlandse gezant jonkheer Marc van Weede338. kon sturen, toen ik naar
Rome vertrok.’ Sukardjo besloot ons gesprek met: ‘Journalisten kunnen oorlog
maken, maar ze kunnen ook vrede maken.’

25 juni 1960
Legde één en ander in een brief aan pers-attaché Van den Bogaert vast.
Lees ‘Nusantara: A history of Indonesia’ van professor B.H.M. Vlekke.339. Voor
mij een belangrijk boek. Wat weet

338.
339.

Zie Deel II, Memoires: 1953-1957.
W. van Hoeve Ltd., The Hague and Bandung (1959).

Willem Oltmans, Memoires 1959-1961

227
ik toch weinig over de geschiedenis van Indonesië, het land waar mijn overgrootvader
en grootvader de beste jaren van hun leven sleten en waar mijn eigen vader werd
geboren. Las de afgelopen dagen een eveneens informatief boek: ‘Koloniale
vraagstukken van heden en morgen’, van oud-premier Hendrik Colijn.340.

27 juni 1960
Washington D.C.
Ontmoette Bungkarno's Amerikaanse adviseur, de advocaat Joe Borkin.341. Hij was
bruin gebrand van een bezoek aan Indonesië en een reis met Sukarno. Hij wilde
vooral weten wat Luns had bedoeld met een ‘modus vivendi’ zoeken. ‘Luns kletst,
als altijd,’ antwoordde ik. Hij herhaalde het verslag van 23 juni 1956, toen ik nà onze
eerste ontmoeting tijdens het staatsbezoek van Sukarno in Italië in ‘Elseviers
Weekblad’ over hem had geschreven. Ambassadeur Van Roijen had nà die publikatie
vanuit Den Haag op zijn duvel gekregen, omdat hij kennelijk niet op de hoogte was
van het werk van deze lobbyist in Washington ten behoeve van Indonesië. Hij raadde
me aan Howard P. Jones, de Amerikaanse ambassadeur in Djakarta, te ontmoeten,
omdat hij in Washington was. ‘Tell him, Willem, that Holland wants K.L.M. rights
in Los Angeles, and that my law-firm will get those rights for Van Roijen...’ Ik deed
een beroep op mijn State-Departmentcontacten, Henri Sokolove en Wenzel, van de
Indonesia desk, maar ambassadeur Jones zou spoedig naar Californië afreizen.

28 juni 1960
Er stond een erewacht van parachutisten voor het Witte Huis, geuniformeerd met
blauwe foulards. De koning en koningin van Thailand waren op staatsbezoek.
Eisenhower zat op de achterbank tussen het koningspaar in een open auto.
Lunch met de heer Van Wijnen, de persattaché van onze ambassade in het Willard
Hotel. Hij zei, dat ambassadeur Van Roij en in Nederland was, terwijl Schurmann,
in Genève een ECOSOC-vergadering bijwoonde. Hij demonstreerde zijn op de hoogte
zijn van Indonesische aangelegenheden en zei te verwachten, bij herstel van de
diplomatieke betrekkingen met Indonesië, als eerste pers-attaché naar Djakarta te
zullen gaan. Ik lichtte hem enigermate in over mijn initiatief inzake Su-
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kardjo-Schurmann, waarop hij antwoordde: ‘Ik raad u aan een zaak van een dergelijke
importantie niet over verschillende schijven te spelen.’ Hij vroeg bijvoorbeeld: ‘Zou
Sukarno dan ook bereid zijn minder agressieve taal jegens Nederland in zijn
redevoeringen te gebruiken?’ Ik antwoordde: ‘Hoe kunt u dat verlangen nà de
provocatie van de “Karel Doorman”?’ Ik voegde er aan toe, dat ik echter zou doen
wat ik kon, ‘want door mijn persoonlijke vertrouwen bij Bungkarno heb ik nog altijd
mogelijkheden’. Van Wijnen: ‘Vreemd, dat zij u daarvoor hebben uitgekozen.’
‘Waarom vind u dat?’ vroeg ik. ‘Besprekingen tussen Nederland en Indonesië weer
op gang brengen zou belangrijk werk kunnen zijn.’ ‘Daarom beijver ik mij er ook
voor,’ zei ik.

29 juni 1960
Stephen Benedict haalde me af en we zaten op het terras van zijn flat. Het was altijd
interessant om bij hem te zijn. Later moest hij naar een diner. Hij zette me af bij een
vriendje, Eckart Mitzlaff Crüwell (25), een Westduitse jongen, die samen woonde
met een Harvard rechtenstudent. We dineerden in ‘Tivoli’ en later ging ik met Eckart
naar ‘Club 17’. Hij scheen in love te zijn met David, de zoon van een t.v.-star in
Californië. Hij vertrouwde me veel van zijn affaires, meestal niet oudere mannen,
toe. ‘In Europe you always meet boys with no mony, who want to lean on you. I
want some one of my own age, financially independent, as I am.’ Ik vond hem
berekenend en daarom stootte hij me af, maar de hemel mag weten heeft hij gelijk.
Toen om 23:30 de koning en koningin van Thailand het Witte Huis verlieten nà
afloop van een staatsdiner, wemelde het van tippelende nichten in het parkje recht
tegenover het Amerikaanse presidentspaleisje.
Zag de film ‘The Apartment’ van Billy Wilder. Hoe meer ik er over nà denk, hoe
meer ik anti-love-affair word, of any kind, of any sort. Relly lijkt alweer zo ver weg.
Hij zit nog wel in mijn systeem, maar ik kreeg pas één brief sinds vertrek uit
Amsterdam.
Henry Luce, de editor and publisher van Life & Time, heeft voor een commissie
uit het congres verklaard, dat Amerika formeel zou moeten aankondigen, dat het
winnen van de ‘koude oorlog’ het meest urgente doel van de Amerikaanse natie zou
zijn. Vreedzame coëxistentie met de Sovjet-Unie en China zou absoluut onmogelijk
zijn. Luce dacht niet zozéér in termen van het omverwerpen van communistische
landen,
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maar ‘communism must be so stopped from spreading that men can confidently
forsee its withering away’. Het signaal van de Sputnik uit Moskou moet de heer Luce
niet hebben opgemerkt, want een duidelijker indicatie dat er geen alternatief is voor
vreedzame coëxistentie was niet denkbaar.

30 juni 1960
In een bar tegenover het ‘Everett Hotel’ ontmoette ik nà middernacht een negerjongen,
Bill. We heben een paar uren in mijn hotelkamer zitten praten. ‘When you rediscover
what love really amounts to,’ zei ik, ‘you forget about the rest. You make a balance
sheet and ask yourself: how often did I have sexe (fuck it off) for the hell of it, to get
rid of exess hormones, and how often did I truly love a person. Sexe for the sake of
sexe destroys the soul, destroys our inner self. It amounts to forms of infactuation
perhaps, it is whorish, whether you do it with a boy or girl. It destroys all forms of
true values, like beauty, love, and genuine affection. Bill, I hope you will find some
day a passionate true love.’ ‘Yes, but it might be a boy,’ antwoordde hij. ‘Allright:
let it be a boy. It does not matter. It is the emotion of love that counts, a genuine
emotion.’
Daarna droomde ik van Relly K. en ik geloof van John van Haagen.
Het Britse Lagerhuis heeft volgens de ‘Times’ met 213 tegen 99 het Wolfenden
Report342. verworpen, waarbij straffen op homoseksualiteit zouden zijn verzacht. Dit
zegt toch alles van het collectief vertraagde bewustzijn van de Britten met hun blinde
adoratie van het koningshuis en zittende rechters met 17deeeuwse pruiken.343.
De voormalige Belgische Congo is vandaag zelfstandig geworden. Koning
Boudewijn reed in een open auto door Leopoldstad. Een man sprong er op en rukte's
Konings sabel uit de schede en zwaaide er uitzinnig van vreugde mee luid roepend:
‘Vrijheid, vrijheid.’344. Dit gebaar van ontmanning van het Belgische staatshoofd was
niet mis. Toch moet de eerste Oranje nog voet op Indonesische bodem zetten nà de
bevrijding vijftien jaar geleden.
Het voordeel van de eenzaamheid en leegheid, welke ik in Amerika bij voortduring
ondervind, is dat ik nergens ooit zo intensief en geconcentreerd bezig ben, vooral
met lezen, als welke
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andere plaats ook.
Bij thuiskomst was er post van iedereen, behalve, zoals ik heb gedroomd, van
Relly. Ik raakte er door geëmotioneerd en interpreteerde het opnieuw als zijn gebrek
aan affectie.
Nocturnes van Debussy.

1 juli 1960
Droomde, dat Frieda de K.L.M. had verlaten en naar Dallas, Texas, naar haar ouders
was gegaan. Ze is in verwachting blijkbaar.
Paolo Bennicelli345. heeft zijn familie in Rome verlaten en woont nu in Zürich. Zou
hem graag terug zien. Hij woont met een Zwitser samen. Zij willen naar de V.S.
komen.
Ontmoette de Indonesische diplomaat Emile Lapian in zijn bureau op de missie,
5 East 68 Street. Hij vertelde, dat toen ambassadeur Sukardjo beleefdheidsbezoeken
bracht bij Henry Cabot Lodge, hij tien minuten in een kamer werd geparkeerd
(Sukardjo stond toen op en zei: ‘Heb ik een afspraak of niet’ en werd daarop met
veel verontschuldigingen direct ontvangen) terwijl Sovjet ambassadeur Sobolev hem
prompt en zakelijk ontving, ‘zodat hij met een andere smaak in de mond wegging
dan bij Lodge’. Sukardjo had zijn contacten met mij in de staf besproken. Ik liep
later tegen Badrel Asjraf Masfar aan, die me vroeg: ‘Geloof jij er in, Wim?’ Ik
antwoordde, de indruk te hebben, dat men van Nederlandse zijde de mogelijkheid
serieus nam. ‘Maar Djakarta gaat er nooit op in, antwoordde hij. Om 15:30 ontmoette
ik ambassadeur Sukardjo Wirjopranoto. ‘I am prepared to defend my steps with you
here and now in Djakarta. I am sent here to fight for Irian-Barat. Het is zaak een
nieuwe en imaginative approach te zoeken. Bovendien is dit de lijn van Bungkarno
zelf. Als zijn ambassadeur heb ik de plicht, die gedachte hier verder uit te werken.
De verdediging van deze stappen in Djakarta laat ik aan Bungkarno over. Wie beter
dan de President zelf kan deze stappen verdedigen? Het is immers zijn politiek? De
formulering van het motief alsnog te gaan praten is belangrijk.’
Ik zei bevreesd te zijn, dat Den Haag rechtstreeks over deze zaak contact met
Djakarta zou opnemen en de poging in New York proberen te omzeilen. Maar de
ambassadeur was vol zelfvertrouwen en optimisme.
Intussen bleek Jan Polderman op instructie uit Den Haag op 27 juni een brief aan
secretaris-generaal Dag Hammerskjold te
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hebben geschreven (no. 2892), waarin opnieuw verbazing van de Nederlandse regering
over de Indonesische houding ‘als zou Nederland met het zenden van de “Karel
Doorman” de weg van het gebruik maken van geweld hebben gekozen’ werd
uitgesproken.
Minister E.H. Toxopeus en staats-secretaris Th.H. Bot hebben opnieuw in het
parlement de bewindsregeling voor Nieuw-Guinea verdedigd en benadrukt, dat het
gebiedsdeel ‘spoedig op eigen benen zou staan’. De heren blijven dromen. Margaret
van Boetzelaer van Oosterhout346. en haar man, A. Mansvelt, hebben een ernstig
auto-ongeluk bij Ashford in Middlesex gehad. Zij liep hierbij ernstige snijwonden
in haar gezicht op.
De luchtmacht van Indonesië is versterkt met een nieuw eskader Ilyushin-28
bommen werpers.
Fidel Castro heeft de refineries van Esso en Shell genationaliseerd en gedreigd,
bij de aanhoudende Amerikaanse blokkademethoden, de benodigde olie uit de
Sovjet-Unie te kunnen krijgen.
Lees ‘Java, droom en herinnering’ van Hein Buitenweg. Ik krijg er tranen van in
mijn ogen in een vorm van heim wee naar dit heerlijke land in de tropenzon. Waarom
houd ik toch zo intens veel van alles wat Indonesisch is? Het moet de geschiedenis
van mijn voorouders in mijn genen zijn welke zich vervolgens ferm nestelde in mijn
ziel (psyche). Wat zijn mensen toch primitief gebleven. We zullen nooit de
antwoorden weten op de een voudigste vragen over de meest vitale aspecten, die ons
leven en noodlot bepalen. God, als ik maar vast een paar van die antwoorden wist.

3 juli 1960
Lees ‘Leaders of new nations’ van Leonard Kenworthy.347. De laatste 22 pagina's
behandelen Sukarno. De man schrijft in ernst over het voortdurende geschil over
Borneo, terwijl hij Nieuw-Guinea moet hebben bedoeld. ‘The western part of Borneo
is still controlled by the Dutch and the eastern part by Australia...’ Moet je zo'n man
nu een briefje schrijven?
De koning van Thailand werd op televisie gevraagd waarom hij Amerikanen
adviseerde het wat langzamer aan te doen. ‘Happiness is the goal of every human
being,’ zel hij. ‘If you go so fast you have no time to be happy.’ Of hij dacht dat
Thais
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gelukkiger waren dan Amerikanen? De monarch antwoordde, dat er in ieder geval
zeker minder psychiaters nodig waren in Thailand dan hier.
Er komen weer acht nieuwe Afrikaanse staten bij: Ivoorkust, Niger, Dahomey, de
beide Volta-republieken, Gabon, Chad en de Centraal Afrikaanse Republiek. In de
kennis dat we zelf in het westen eigenlijk nog niets weten, als stervelingen van deze
dag begrijpen we in ieder geval helemaal niets van de ‘magnitude’, de stroom
versnelling van de tijden waar we in leven, en in de kortste keren worden ‘millions
of teeming masses’ op het Afrikaanse continent los gelaten, dronken van het woord
vrijheid, maar te enen male niet in staat hun eigen problemen te hanteren, laat staan
over hun lot met verstand te beschikken. Hammerskjold zendt Ralph Bunche er naar
toe. De Fransen proberen negers uit Togo en Kameroen een snelcursus in diplomatie
te geven, opdat er tenminste enkele vertegen woordigers van deze landen buitenlandse
belangen kunnen gaan behartigen.

5 juli 1960
Sjef van den Bogaert begon vanmorgen een tirade over de telefoon, dat journalisten
zich niet als lobbyisten dienden op te stellen en dat hij niet langer als trait d'union
wenste te fungeren tussen de ambassadeurs Sukardjo Wirjopranoto en Schurmann.
Nadat ik ervoor had gepleit, dat ik slechts op basis van mijn uitstekende Indonesische
contacten had willen helpen om bepaalde denkbeelden, die er aan Indonesische zijde
op gezaghebbend niveau leefden, stemde hij tenslotte toe mijn boodschappen aan de
heer Van der Brandeler van Buitenlandse Zaken te zullen overbrengen. Ik stelde dus
onmiddellijk een memo van één pagina op, dat ik hem als zeer vertrouwelijk deed
toekomen voor expeditie naar Den Haag.
Emile van Konijnenburg schreef me, dat ik mijn huwelijk niet zonder meer moest
opgeven. ‘Vertel haar dat:
- een man één van de vreemdsoortigste wezens is: daar is de Brontosaurus niets
bij;
- het moeilijk is een gevecht te leveren voor je carrière en tezelfdertijd thuis
rustig een kop thee te drinken;
- “verbreken” een eenvoudig zaak is, maar dat het leven toch stellig met zich
meebrengt om eerst te proberen er “samen” iets van te maken, samen de veldslag
te winnen. Het is toch zo: er staan mensen aan het front en er staan mensen in
de fabriek: zij zien elkaar niet, maar beide groepen vechten voor de overwinning.
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Ik gaf Hatta het boek van Jef Last, die ik per telefoon hiervan in kennis stelde. Het
onderhoud met Hatta in London en Parijs was als van ouds. Met heel hartelijke
groeten.’
Harisanto zei mij te hebben gezocht. Hatta had volgens hem in diens gesprek met
de Indonesische studenten in New York slechts ‘oude koek’ gedebiteerd. ‘The greatest
service Hatta can render Indonesia,’ aldus Santo, ‘is to step aside and let Sukarno
fulfill his plans.’ We lunchten samen in de U.N.O. Advocaat Goldman bevestigde
dat Frieda in Mexico was voor een scheiding en nu bij haar ouders in Dallas was,
zoals ik droomde.
Walter Lippmann presenteerde opnieuw, ditmaal over Cuba, een lucide analyse.
Lippmann wees er op, dat hadden de V.S. niet de Charter of the Organisation of
American States getekend (art. 15 luidt: ‘no state or group of states has the right to
intervene directly or indirectly for any reason whatever, in the internal or external
affairs of any other state’348.) dan zouden de mariniers reeds lang naar Havana zijn
gezonden om Fidel omver te werpen. Hij vond dus, dat Washington zich niet diende
te laten provoceren om militair in te grijpen. Hij vervolgde: ‘Nor should we expect
much from economic retaliation, such as in the sugar quota349.. Castro will not fall
because of this. For he can undoubtedly count on the support of the Soviet Union
for aiding him. We are giving aid to too many countries on the frontier of the
Soviet-Union to be able to object if a country on our frontier gets aid from Moscow.’350.
Ik interpreteerde de situatie rond Cuba identiek als Lippmann.

6 juli 1960
Een lieveheersbeestje reisde van Kew-Gardens mee de stad in. Een zwarte vrouw
zei tenslotte tegen mij: ‘You have a ladybug.’ ‘Dat brengt geluk,’ zei ik haar.
Zag de film ‘Jazz on a summer day’. De fotografie was excellent. Het Chico
Hamilton quintet met een neger die de cello speelde. Een andere speelde fluit. Een
negerin zong het ‘Onze Vader’. Dan moet ik altijd aan Martin Portier denken. When
emotions of love die down people become less anxious to speak to God. Ik ben al
lang niet in St. Patricks geweest.
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ton suiker minder uit Cuba zouden kopen.
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Luister naar de Moldau van Smetana. Mijn vader heeft me eens gezegd er veel van
te houden, net als van Dvoraks ‘Neue Welt’ symphony. Ik kende mijn vader al zo
weinig vóór 1948 en heb hem al in geen tien jaren meer gezien. Straks, en ik bedoel,
straks, zullen ook mijn ouders er niet meer zijn. Dan moeten we zeggen, echt gekend
hebben we elkaar nimmer in het leven, en dat, nadat ze mij het leven schonken.
D. van den Brandeler schrijft me namens minister Luns, dat hij er geen bezwaar
tegen heeft, dat mij door de voorlichtingsattaché's van de Buitenlandse Dienst alle
gewone faciliteiten worden verleend, die iedere journalist ontvangt. Het absurde van
een dergelijke brief, gedateerd 27 juni 1960, kenmerk DVB-87960, was uiteraard,
dat Luns c.s. niet het recht had en ook nooit al die jaren, dat hij me liet saboteren,
had gehad om op welke wijze ook ‘bezwaar’ te maken, mij overheidsfaciliteiten te
onthouden, die andere journalisten wèl kregen. Minister Luns en diens handlangers
van zijn departement handelden ten aanzien van het uitoefenen van mijn beroep
onrechtmatig (en Buitenlandse Zaken zou dit tot en met het optekenen van deze
gebeurtenissen in 1987 ongestraft blijven doen).

8 juli 1960
Een ongebruikelijk document in het Spaans arriveerde, voorzien van roodgelakte
zegels. Het schijnt onze Mexicaanse echtscheiding te zijn.
In Leopoldstad is een muiterij uitgebroken onder Congolese militairen. De soldaten
willen niet langer door Belgische officieren worden gecommandeerd. Premier Patrice
Lumumba kondigde aan dat er een aanslag op hem was gepleegd, georganiseerd door
Europeanen.
Amadeus quartet met Brahms.

9 juli 1960
Nikita Khrushchev heeft gedreigd raketten te zullen gebruiken, indien de V.S. militair
op Cuba zouden ingrijpen.351. President Eisenhower reageerde onmiddellijk vanuit
het zomer Witte Huis in Newport, Rhode Island, dat de V.S. ‘would never permit
the establishment of a regime dominated by international communism in the Western
Hemisphere.’352. En collega Ruby Hart Philips meldde vanuit Havana: ‘All American
owned companies in Cuba were ordered today to present
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sworn statements to the ministry of Commerce showing fuels, lubricants, spare parts
and raw material in stock.’353.
Tijdens een kop koffie in ‘Serendipity’, 225 East 60 Street, hoorde ik een gesprek
tussen Chuck en Malcolm, dat eindigde met: ‘Well man, when I found out that my
Dad fucked my best friend, I really let loose...’
De N.R.C. meldde in haar overzeese editie dat Harm van Riel (V.V.D.) in het
parlement had gezegd, dat de V.S. in de kwestie Nieuw-Guinea een sleutelpositie
innamen en dat men in plaats van de kwestie aan de U.N.O. voor te leggen, ‘men
beter voorzichtige contacten zou kunnen leggen in de vertrouwelijke sfeer’. Voilà.
Dat is dus precies wat het initiatief van Sukardjo Wirjopranoto via mij beoogde.354.
De N.R.C. voegde er een hoofdartikel aan toe onder de kop: ‘Velen zoeken naar een
magische formule.’

10 juli 1960
Nikita Khrushchev heeft Fidel Castro reeds meegedeeld, dat de 700.000 ton suiker,
die de V.S. minder zullen kopen - beleid Eisenhower - door de Sovjet-Unie zullen
worden aangekocht.355.

11 juli 1960
Aiichiro Fujiyama, de minister van B.Z. van Japan heeft aangekondigd, dat ‘alle’
U-2 toestellen van Amerika uit Japan zijn teruggetrokken.356.
Tom Wicker meldt, dat de Sovjet-Unie opnieuw een Air Force RB-47 binnen
Sovjet territoriale wateren boven de Barentsz Zee heeft neergeschoten. Het State
Department vertelde, dat het toestel aan het karteren was geweest, wat dus geen hond
gelooft. Twee Amerikanen, first lieutenant John McKone en co-piloot first lieutenant
Freeman Olmstead, werden gevangen genomen.357.
Het dekolonisatie-proces in de Congo is in full swing. Patrice Lumumba (35) is
voorlopig on top, maar Joseph Kasavubu (43) zal ook nog wel van zich doen spreken.
Een derde rebelrouser is Moise Tshombe, premier van Katanga, waar de mijnen 60
procent van de buitenlandse deviezen leveren.
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‘Time Magazine’ komt met een omslagverhaal over John F. Kennedy. Gallup geeft
voorlopig J.F.K. 51 tegen 49 voor Richard Nixon bij de komende verkiezing.
Indrukwekkende familie, de Kennedy's.
Daniel Maukar (28), de Indonesische piloot, die met zijn MIG-straaljager op
Sukarno's paleizen schoot, heeft voor de krijgsraad verklaard de President niet te
hebben willen doden. Hij wilde slechts Sukarno dwingen een wapenstilstand met de
rebellen te sluiten.358.

12 juli 1960
Walter Lippmann meent dat Lyndon Johnson geen alternatief voor J.F.K. is en nu
Adlai Stevenson zich heeft teruggetrokken, Kennedy de Democratische candidaat
zal zijn. ‘As Kennedy developed his ideas in his campaign has proved himself to be
an unusually effective organizer and a natural leader of men.’359.
James Reston heeft zijn geduld verloren over het amateuristische geklier van de
regering Eisenhower. ‘President Eisenhower has devised a simple procedure for
dealing with his critics and his defeats. He simply ignores the critics and claims
victories. The effect of this is serious in a democracy, for it confuses the public,
infuriates the political opposition, and leaves mistakes unexplained and uncorrected...
The President is immensily popular. The public does not like to be told that its
government has made mistakes, and when the President in effect denies that mistakes
were made, he no doubt helps restore the political blanace. He does nothing, however,
to restore confidence within his own government or within the alliance, or to institute
any review of the policies that may have gone wrong.’360.
Ontmoette ambassadeur Sukardjo in the U.N.O. en vertelde hem, wat Van Riel in
het parlement had gezegd. Hij wilde Susanto in Den Haag om de tekst vragen. Bij
het afscheid nemen zei ik: ‘Your plan looks promising now.’ Hij antwoordde: ‘Our
plan.’ Maar mijn verzoek om Polderman te spreken werd door Van den Bogaert en
de Nederlandse delegatie afgewezen.
Ik introduceerde Guilbert Swinkels bij de Algerijnse vertegenwoordiger bij de
U.N.O., mijn vriend Abdelkadir Chanderli.

358.
359.
360.

‘De Volkskrant’, 21 juni 1960.
‘Herald Tribune’, 12 juli 1960.
‘Time Magazine’, 11 juli 1960.

Willem Oltmans, Memoires 1959-1961

237
Mijn oog viel op een schilderij aan de muur. Chanderli vertelde: ‘It was done by a
French boy, a 22 year old sergeant in the paratroops. He came with two prisoners to
our lines after he saw how a French captain took a third prisoner up in a helicopter,
then pushed him out and he plunged to his death. Since his sister lived in America
arrangements were made that he came here and worked with me in this office. Now
he is working in a designing firm.’ Chanderli was onder de indruk van Guilberts
artikelen en vooral van zijn foto's. Chanderli zei ook, dat de F.N.L. een herfstoffensief
voorbereidde en dat militaire hulp uit China onderweg was.
In de avond bezocht ik Dobbs Ferry en zat met de Brackmans in de tuin met sateh
op houtskoolvuur. Brack denkt nog steeds, dat wat Mao deed in China, D.N. Aidit
op een dag in Indonesië zal doen. Hij zei te hopen dat er een moment zou komen, à
la Madiun in 1948, waarop de P.K.I. haar ware gezicht zou tonen, zodat de regering
- hij bedoelde de militairen - de gelegenheid zal krijgen de Indonesische communisten
opnieuw in de pan te hakken. Ik vertelde hem over mijn plan met Sukardjo, waar hij
achter stond. Hij raadde me aan Stan Swinton van de Associated Press te bezoeken.
Swinkels, die acht weken geleden trouwde en me had verteld tot over de oren
verliefd te zijn, kreeg vanmiddag op Park Avenue een nekverdraaiing van een vrouw.
What on earth is the difference anyway, boys or girls? Hoe lossen trouwens 10 miljoen
New Yorkers hun wekelijkse seksbehoeften op? De mensheid bestaat uit afgeoefende
acteurs en actrices, wat met het blote oog waarneembaar is.

13 juli 1960
President Kasavubu en premier Lumumba deden een beroep op Dag Hammerskjold
en vroegen om urgente militaire assistentie van de U.N.O., vanwege Tshombes
pogingen Katanga van de Republiek af te scheiden en omdat de Belgen onverwachts
troepen naar de voormalige kolonie hadden gezonden. Dit gebeurde in strijd met het
vriendschapsverdrag tussen Leopoldstad en Brussel van 29 juni 1960. Dit stipuleerde,
dat België alléén indien de Congolese regering er uitdrukkelijk om verzocht, troepen
zou kunnen sturen.361.
Ik woonde de bijeenkomst van de Veiligheidsraad bij. Ambassadeur Sobolev vroeg
al meteen bij het begin van de zitting of de brief van Kasavubu en Lumumba
opgenomen kon worden
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bij de agenda. Henry Cabot Lodge intervenieerde schaapachtig en zei niet te begrijpen
waarom de Sovjet-Unie zich als pleitbezorger van de Congo had opgeworpen. Ik
vond, dat hij zijn zogenaamde troefkaart veel te vroeg in het spel op tafel wierp. Toch
behaalde hij ‘succes’, want de Raad besloot de Congolese brief niet op de agenda te
plaatsen.
Dag Hammerskjold nam daarop het woord en vroeg om een mandaat van de
Veiligheidsraad om het zenden van U.N.O.-troepen naar de Congo mogelijk te maken.
België vroeg om gehoord te worden. Sobolev stelde dat in dat geval ook de Congo
het woord zou dienen te voeren. De voorzitter deelde mede, hier geen verzoek toe
te hebben ontvangen, maar hij was bereid de Congo uit te nodigen. Hammerskjold
bracht naar voren, dat hij dacht dat de Congo uitstel van een besluit, tot de Congolese
afgevaardigde aanwezig zou kunnen zijn, zou betreuren. Mongi Slim van Tunesië,
een diplomaat met een duidelijk Franse programmering, stelde voor, dat men wachtte
de Belgen aan het woord te laten, tot ook de Congolese afgevaardigde zou zijn
gearriveerd. De Rus Sobolev opperde, dat het te ver zou gaan, het land (België) dat
agressie in Afrika had gepleegd een stoel aan de tafel te geven, terwijl het slachtoffer
van de agressie afwezig zou zijn. Ik was het met Sobolev eens.362.
Ik bleef tot 00:30 de beraadslagingen volgen. Om 02:30 hoorde ik over de radio,
dat J.F.K. inderdaad tot Democratisch candidaat voor het presidentschap was gekozen.
Er wachtte een brief van mejuffrouw G. Buringh Boekhoudt. Zij vond het bericht
dat we gingen scheiden ‘treurig’. ‘Het moet voor een jonge vrouw ook wel heel
moeilijk zijn om getrouwd te zijn met een man die eeuwig op reis is en die zodanig
vervuld is van zijn werk, dat er voor haar haast geen tijd overblijft. Dit is voor een
vrouw, lijkt mij, alléén te aanvaarden wanneer ze ook moeder is.’ En later vervolgde
zij ‘Van harte hoop ik, dat je nog eens een rustiger periode krijgt, waarin ook ruimte
zou zijn voor een vrouw en kinderen. Waar je zelf in je jeugd een tekort aan
ouderliefde hebt gehad, weet ik, dat je altijd zult blijven hunkeren naar een gezellig
gezinsleven, naar een “thuis”, waar je met liefde wordt omgeven.’363.
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15 juli 1960
Ontmoette Bill Rousseau, een fotograaf. Vorige maand was hij betrokken in een
moordzaak. Een achtentwintig-jarige Joodse jongen en vriend van hem had een kerel
mee naar bed genomen en was later naakt op bed vastgebonden gevonden, vermoord
met een kandelaar. Bill was enige tijd verdacht van deze moord. Hij had drie
liefdesaffaires achter de rug en was sinds een jaar alléén, wat hem prima beviel. Hij
waarschuwde, dat er meer en meer chantage in de homowereld voorkwam en dat nu
ook niet-ingezetenen vanwege homoseksualiteit uit het land werden gezet.
Lunch in het diplomatenrestaurant van de U.N.O. met Abdelkadir Chanderli,
Guilbert Swinkels en Chris Bird, een Amerikaan, die voor het Pentagon in Algerije
guerrillatactieken wil gaan bestuderen.
Nieuwe stomme streek van de Amerikanen. Admiraal Arleigh Burke, chef-staf
van de Amerikaanse marine heeft in Den Haag verklaard dat de Amerikaanse
zeestrijdkrachten graag een basis op Nieuw-Guinea zouden hebben.364. Twee dagen
later moest het State Department in Washington de admiraal met klem tegenspreken,
mede nà de heisa die over Burkes verklaring in Indonesië was ontstaan.365.
Bernard Person belde. Zijn vrouw was voor observatie in een ziekenhuis
opgenomen. ‘We zijn altijd zulke trouwe kameraden geweest, dat ik heb de grootste
moeite mijn verdriet te verbergen. Als ik ooit gebeden heb, dan bid ik nu voor haar,’
zei hij.

16 juli 1960
Bezocht Ro Person in het ziekenhuis.
Gisteren zijn de eerste U.N.O.-troepen uit Ghana en Tunesië in Congo gearriveerd.
volgens Patrice Lumumba is de oorlog tegen België al begonnen. Hij eist onmiddellijk
vertrek van de Belgische militairen.366. Henry Tanner meldde de volgende dag, dat
hij een Belgische aanval op de Congolese steden Matadi en Thysville verwachtte.367.
Generaal-majoor Carl Carlsson von Horn uit Zweden zal van Jeruzalem naar
Leopoldstad gaan om het U.N.O.-commando op zich te nemen. De fameuze Harry
Gilroy meldde uit Brussel dat premier Gaston
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Eyskens in de Congolese affaire een communistisch complot zag.

18 juli 1960
Het echtpaar boven mijn flat in Kew Gardens heeft tot diep in de nacht keet en smijt
met stoelen en tafels. Ik moet hier iets tegen ondernemen.
Patrice Lumumba heeft de Belgen een ultimatum gezonden om binnen 7½ uren
Congo te verlaten, of hij zal de hulp inroepen van de Sovjet-Unie. Boven Bakongo
werden een Belgische helicopter en een jager neergeschoten.
In de U.N.O. kwam ambassadeur Sukardjo met een uitgestoken vinger op me af:
‘Ik heb het stenografisch verslag van de Eerste Kamer en de uitspraken van Van Riel
ontvangen. Hij heeft duidelijk gezegd, dat Nederland nu niet in een positie is om
Nieuw-Guinea aan Sukarno te geven. Your news was distorted.368. We gaan maar
weer slapen, Oltmans, voorlopig is er geen hoop.’
Nieuwe zitting van de Veiligheidsraad, ditmaal inzake Cuba. Luisterde naar een
rede van anderhalf uur van de Cubaanse minister van B.Z., professor Raul Roa. Hij
beschuldigde Washington er van Cuba voor te stellen als ‘een lakei’ van het
internationale communisme. ‘Cuba is not an effective ideological satelite of any
country. This lie is disproved immediately... our foreign policy is based on friendship
with all, servants of none.’ Henry Cabot Lodge trok op zijn manier van leer. Op 14
juli had het State Department, in antwoord op Khrushchevs uitlating dat het 137-jarige
Monroe Doctrine nu dood was, een communiqué uitgegeven, dat ‘the principles
which the United States Government enunciated in the face of the old imperialism
to intervene in the affairs of this hemisphere are as valid today as the attempts of the
new (communist) imperialism.’
Intussen heeft Luns A. baron Bentinck, de ambassadeur in London, naar minister
Selwyn Lloyd gezonden om de spanningen rond Irian-Barat te bespreken.

19 juli 1960
Veiligheidsraad
10:30 Ambassadeur Arkady Sobolev spreekt over de Cubaanse kwestie.369. Hij
stelt, dat bandietenorganisaties, zoals de White
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Rose, in de V.S. van overheidswege worden beschermd, terwijl groepen die zich
richten op vriendschap met de U.S.S.R. worden gesaboteerd. De Rus spreekt lang
en gedetailleerd over Amerikaanse agressie jegens Latijns Amerika over een breed
front en komt met een reeks historische voorbeelden. 11:15 Sobolev beklaagt zich,
dat Amerika het als agressie beschouwt wanneer het Kremlin Cuba olie zendt of
suiker uit Cuba importeert. ‘We worden er van beschuldigd, dat we bases bouwen
op Cuba, maar wie heeft nu eigenlijk een militaire basis in dit onafhankelijke land?370.
We hebben geenSovjet basis nodig. We hebben de wapens die we nodig hebben
wanneer dit nodig zou mogen zijn.’
12:30 Henry Cabot Lodge wijst er in zijn antwoord op dat noch de V.S. noch de
landen van de O.A.S. bevreesd zijn voor Nikita Khrushchevs dreigementen met
raketten. ‘Raak ons niet aan: noch onze vrienden!’ riep hij uit. Hij vervolgde: ‘There
is no country on earth with a worse record on the abuse of small nations as the
Soviet-Union, so why should Sobolev lecture the U.N. on U.S. brutal acts towards
small nations... you and your country do not come here with clean hands,’ en daarop
citeerde Lodge de bijbel. Ben het natuurlijk ook met Lodge eens. Wat dit allemaal
opnieuw onderstreept is, dat de mens zich is blijven toeleggen op de perfectie en
verfijning van mechanismen en technieken die het leven gemakkelijker en luxueuzer
zouden maken. Maar het gecompliceerste, dichtst bij huis zijnde mechanisme van
ons denken, van ons voelen, onze mentabilities, de ‘mind’: de emoties, de
zelfbeheersing, de controle over onze communication abilities, onze capabilities in
general, in die sector leven we nog in het stenen tijdperk. We splijten het atoom,
maar we zijn niet in staat onszelf van een afstandje te bekijken, buiten onszelf te
gaan staan en de wereld opnieuw te bekijken, anderen te begrijpen en misschien wel
het minst onze vijanden of tegenstanders. Veroordelen is immers zoveel
gemakkelijker, dan een poging ondernemen het standpunt van de ander onpartijdig
en objectief te doorgronden.
13:45 Sobolev beklaagt zich er over, dat Cabot Lodge niet op zijn vragen heeft
geantwoord en altijd zijn standaardantwoorden klaar heeft. ‘The difference between
our troops in eastern Europe and U.S. troops in western Europe is, that we propose
the withdrawl of our troops in eastern Europe. The statement of Lodge are always
applicable to what ever we say here.’ De
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Poolse ambassadeur Bohdan Lewandowski verklaart dat Lodge zijn land heeft
beledigd en zaken te berde brengt, die niets met het Cuba-conflict hebben te maken.
Zag de film ‘The fugitive kind’ met Marlon Brando en Anna Magnani naar een
verhaal van Tennessee Williams. Vond Brando's scène, waarin hij voor de rechter
staat, schitterend gespeeld.
Twee boefjes van 15 wisten een oude dronkaard op het perron van de subway in
42nd Street zover te krijgen hun een dubbeltje te geven opdat ze samen uit één beker
een coke konden drinken. We vergeten zo gauw, dat we zelf een coke nemen wanneer
we dat willen.
Inmiddels zijn troepen uit Ethiopië, Tunis en Marokko in Congo gearriveerd. Ook
Zweden en Ierland zullen soldaten zenden. Hammerskjold handelt snel. De Congolese
senaat heeft unaniem het voorstel van Lumumba om Sovjet hulp te vragen afgewezen.
Belgische soldaten werken aan prikkeldraadversperrinngen in Leopoldstad. De
secretaris-generaal zal zelf naar Congo vliegen en dan zouden de Belgen reeds moeten
zijn teruggetrokken.

20 juli 1960
Patrice Lumumba en het Congolese kabinet hebben herhaald, dat wanneer België
niet onmiddellijk vertrekt, de Sovjet Unie om militaire assistentie zal worden
gevraagd. Ambassadeur Sukardjo zei me, dat het gedonder in Congo hem sterk deed
denken aan het gelazer in Indonesië nà het sluiten van de R.T.C.-akkoorden, de
insubordinatie en het bloedvergieten van kapitein Turco Westerling en het verbreken
van de banden met Nederland. Hij voegde er aan toe, dat de deur voor een gesprek
over Nieuw-Guinea nu permanent was gesloten, ‘en u als journalist of ik als diplomaat
kunnen hier niets meer aan doen.’

21 juli 1960
De Veiligheidsraad komt bijeen. De Congolese delegatie onder leiding van Thomas
Kanza, zoon van de burgemeester van Leopoldstad, is gearriveerd.371. Gisteravond
woonde ik ook de avondzitting bij. Ik was getroffen door de waardigheid waarmee
Kanza en een collega zich aan de tafel van de Veiligheidsraad opstelden. Kanza
betuigde respect voor België, ‘maar zij hebben nu de verdragen tussen onze landen
als eerste geschon-
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den’. Ambassadeur Sukardjo, die naar het Frans luisterde en geen koptelefoon
gebruikte, knikte van ‘zie je wel’. Kanza sprak over de Belgen als ‘mes amis’ en
presenteerde een voortreffelijk bedachtzaam, bien articulé, pleidooi, hoe men in goed
vertrouwen de verdragen met België had gesloten, maar de Belgen dachten in wezen
nog steeds koloniaal en imperialistisch. Ik vond het optreden van Kanza sensationeel
en was blij niet voor de Belgen hier te zijn (die overigens voortdurend zaten te lachen
en spottend te doen).
Pierre Wigny, de Belgische minister van B.Z. kwam met een volmaakt misplaatst
antwoord. Hij releveerde, dat de Belgische mevrouw C. door drie verschillende
Congolese soldaten was aangerand en een andere Belgische madam was negen maal,
in het bijzijn van haar kinderen, door zwarte soldaten gegrepen. Hij kwam zelfs met
een geval van twintig verkrachtingen. Het optreden van Wigny miste juist volledig
die van ‘touch’ van oprechtheid en respect, die Kanza subliem had weten over te
brengen.
Vanmorgen wees Mongi Slim van Tunesië er op, dat indien Congolese militairen
zich hadden misdragen men in herinnering diende te nemen, dat deze soldaten door
Belgen waren opgevoed en geoefend. Tunis en Ceylon hebben een resolutie op tafel
gelegd, waarin onmiddellijke terugtrekking van Belgische troepen wordt gevraagd.
Kanza leest een brief voor van Nikita Khrushchev aan Patrice Lumumba waarin
Sovjet steun wordt toegezegd. Robert Doty berichtte in de Times vanuit Parijs dat
de N.A.V.O. had verklaard geen Sovjet inmenging in Congo te zullen dulden.

22 juli 1960
Abdelkadir Chanderli gaf een ontvangst voor de Congolese delegatie. Kanza bleek
in Leuven en Brugge economie te hebben gestudeerd en colleges te hebben gelopen
bij Jan Tinbergen. Hij vertelde twee maanden geleden te zijn geïnterviewd op televisie
in Hilversum. Ik had meteen een uitstekend contact met de ambassadeur van de
Congo.

23 juli 1960
Alvorens de trein naar Millerton, New York, te nemen liep ik Hotel Commodore
binnen om het toilet te gebruiken. Ik was op de ruime pisoir samen met een marinier
in uniform, die zijn erectie uitgebreid liet zien. We liepen achter elkaar het hotel uit
en hij sprong in een taxi als met een kwaad geweten.
Ik zou spreken op een zomerseminar bijgewoond door 38 stu-
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dentenleiders uit 18 verschillende landen. Mevrouw Alexander Hadden372. was de
gastvrouw en had de ontmoeting voor het Institute of World Affairs geregeld. De
plaats van samenkomst was Twin Lake nabij Salisbury, Connecticut. Mrs. Hadden
haalde me van de trein af. Toen we op Hadden House arriveerden sprak op dat
moment Walt W. Rostov373. voor de studenten.
Nà het diner was het mijn beurt. Vooral studenten uit derdewereldlanden schenen
het met me eens te zijn, evenals een Franse jongen, die ook vond, dat Algerije
onafhankelijk diende te worden. De student Shuo-Tuck Wong van Yale University
vertelde, dat de hele Yale-faculteit anti-Sukarno was. De Sumatraanse rebellen hadden
op Yale een zéér geheim document doen circuleren. Er ontstond trouwens nog al wat
commotie over mijn denkbeelden. De lezing eindigde in een soort rel met vóór-en
tegenstanders van mijn standpunten. De communis opinio was, dat aangezien Rostow
een volkomen tegenovergestelde visie had verkondigd we bij elkaar dienden te
worden gebracht voor een debat. De avond brachten we door in Canaan, Connecticut,
in de flat van een jongen, die uit de Ukraine naar Amerika was gekomen. Het werd
02:30 in de ochtend.

24 juli 1960
Tom Holtz, een Amerikaanse studentenleider uit Californië, die bovendien vloeiend
Frans en Russisch sprak, blond, bruingebrand, nam me met een paar studenten mee
in een Volkswagen naar het meer. Het was prachtig weer. Nà de lunch werd de
ontmoeting, of liever confrontatie, tussen Walt Rostow en mij gearrangeerd. We
zaten buiten op een grasveld. Ook Rostow bleek sterk anti-Sukarno. Hij had onlangs
ook met Hatta gesproken. Chaerul Saleh374. had kontakt met hem opgenomen en hem
gezegd alles te willen lezen wat hij had geschreven.375.
We botsten over een aantal internationale kwesties. Ik kreeg sterk de indruk, dat
de studenten het in een meerderheid met mij eens waren.
Tom Holtz reed me samen met een meisje uit Zuid-Korea
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Zij was de dame die mijn lezing in Palm Beach, Florida, had gecontracteerd.
De latere veiligheidsadviseur van J.F.K. op het Witte Huis.
Eén der belangrijkste ministers van Sukarno.
Juist in die dagen verscheen ‘The stages of economic growth’.
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terug naar New York. We stopten in Pawling, New York, om mijn vriend Rob Douwes
Dekker en zijn vrouw Nettie te bezoeken. Ze hebben nu twee kinderen. Ze hebben
de kennel met honden geërfd van de dame, voor wie zij werkten. Ik was blij ze terug
te zien.
Tom ging mee naar Kew Gardens. Pas in bed sloeg hij zijn armen om me heen.
Voor de lezers die in details zijn geïnteresseerd: Tom masturbeerde later in een
handdoek, die ik hem gaf en met mij gebeurde niets die nacht. Toch was het prettig
Tom om me heen te hebben.

25 juli 1960
Samen met Tom naar de U.N.O. de Sovjet pers-attaché, Mike Polonik, hielp hem
aan een perspasje en we lunchten later samen. Ik stelde hem aan een aantal diplomaten
en journalisten voor. Ook ambassadeur Diallo Telli van Guinea was er vandaag. Hij
gaf me zijn Washington-adres en memoreerde: ‘You were one of the first, I knew
here, when I arrived in New York and spoke no english.’
In de middag gaf Patrice Lumumba een persconferentie, geïntroduceerd door
Mongi Slim van Tunesië en geflankeerd door Dialo Telli, Omar Loufti (U.A.R.) en
anderen. Ambassadeur Kanza zat naast hem. Lumumba gaf aan ervan overtuigd te
zijn dat de Belgische troepen onder de druk van de Security Council het Congolese
grondgebied zouden verlaten. ‘The insistence of Belgium is harmful,’376. zei hij, ‘to
the Belgian interests, because rather than understand that they have everything to
gain by having good relations with us, the Belgian government continues to persist
and to widen the gap seperating our two countries. We know that Belgium will have
to capitulate and then it may be too late for friendship to be established between our
two peoples.’ Het was duidelijk een herhaling van het drama Nederland-Indonesië,
ook al verschilden de taferelen hier en daar. Belgische journalisten stelden geen
enkele vraag. Guilbert Swinkels gaf me een briefje door en schreef: ‘Thomas Kanza
wordt waarschijnlijk premier van Congo volgend jaar.’ Ik antwoordde: ‘Lumumba
komt regelrecht uit een land, waar zich een revolutie voltrekt. Hij is lerende. Wees
een beetje geduldig met hem.’ Toch was ik ervan overtuigd dat de overgrote
meerderheid der aanwezige journalisten reeds anti-Lumumba was. Ze wilden niet
horen, dat hij rake en ware opmerkingen maakte.

376.
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26 juli 1960
De minister van B.Z. van Cuba, professor Raul Roa, en de ambassadeur bij de U.N.O.,
dr. Manuel Bisbe, gaven een receptie ter gelegenheid van de 26ste juli, de dag van
het startsein van Fidel Castro's revolutie. Er waren geen Amerikanen of Nederlanders
aanwezig, ook geen journalisten. Ik maakte kennis met de ambassadeur van Ghana,
Alex Quaison-Sackey, en diens tweede man, Kenneth Dadzie, die in Oxford economie
had gestudeerd.
Bernard Kalb schreef vanuit Djakarta, dat Sukarno er op had gewezen, dat het
Indonesische volk niet bevreesd voor de P.K.I. behoefde te zijn. Hij stak de draak
met Indonesische politici, ‘who were afflicted with the disease of communist phobia
and leftist phobia.’ Kalb rapporteerde, dat Bungkarno had gezegd geen communist
te zijn, maar bepaalde linkse ideeën te hebben die soms in overeenstemming met de
P.K.I. waren.
Dominique Berretty is in Congo. Zijn foto's staan in ‘Time’. Ik wist dat hij het ver
zou brengen, nadat ik hem een paar jaar geleden in Amsterdam zag opereren.
Joe Dennis, mijn vriend uit Detroit, berichtte uit een zomerkamp in Hegenot Orange
County, dat hij naar Manhattan komt en fashion model wil worden. Hij hoopte, dat
ik daarnaast een baantje voor hem kan vinden.
Schreef Bungkarno ter gelegenheid van de viering van de 17de augustus, de
onafhankelijkheidsdag.

27 juli 1960
Dag Hammerskjold arriveerde met de K.L.M. in Leopoldstad. België wil de bases
in Congo pas verlaten wanneer rust en orde zijn hersteld. Harry Gilroy publiceerde
een bericht in de ‘Times’ dat 230 blanken in elkaar werden geslagen en 291 personen
werden verkracht. Tshombe zond een delegatie naar New York om te pleiten voor
onafhankelijkheid en afscheiding van Congo. Hammerskjold wil U.N.-troepen naar
Katanga zenden. Patrice Lumumba begaf zich naar Washington om de situatie met
minister Christian Herter te bespreken.

30 juli 1960
Bezocht mevrouw Person in het Memorial Hospital. Zij wordt geholpen door een
zwarte broeder, die Gene heet. Hij vroeg mijn telefoonnummer en wil hier komen
slapen. Ik zou hem willen ontmoeten maar in seks heb ik nog steeds geen zin. Was
in St. Patricks.
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In Brussel werd bekend gemaakt dat de eerste 1.500 van de 10.000 Belgische soldaten
uit Congo zijn vertrokken.
In Genève legde de zogenaamde president van de federale republiek Indonesia,
Shafruddin Prawiranegara, een verklaring af waarin Afro-Aziatische landen werden
verzocht geen steun aan Sukarno te verlenen ten behoeve van de annexatie van
Nieuw-Guinea. Dit was een oorlog met Nederland niet waard. In 1945 werd Indonesië
onafhankelijk. Vijftien jaar later, bleven er politieke leiders roet in het eten te
gooien.377. Dito in de voormalige Belgische Congo. Terwijl premier Lumumba in
Washington pleitte voor Amerikaanse steun, reisde vanuit de provincie Katanga de
heer Moise Tshombe naar Brussel en New York om afscheiding voor zijn provincie
te bepleiten. Katanga, rijk aan mineralen en buitenlandse financiële belangen werd
gesteund door banken en multi-nationale bedrijven. Terwijl Lumumba in Blair House
de gast van de regering was, werd hij tot twee maal toe benaderd door Mikhail
Smirnovsky, maar de Amerikaanse bewaking liet de Russische zaakgelastigde in
Washington niet toe tot de Congolese premier. De V.S. zegden economische en
technische noodhulp toe.

2 augustus 1960
Harisanto heeft nu een vriendin, een blond meisje uit West-Duitsland, Marguerita.
Hij bracht me een artikel van Willard Hanna over Indonesië en Sukarno. Geen wonder
dat de Reporter mij niet over hem lieten schrijven. Hanna: ‘Sukarno's sex life has
provoked public and press outrage in recent months in such unpuritanical centers as
Tokyo, Vienna and Mexico City...’ Voor de zoveelste maal werd het ineenstorten
van het Sukarno-regime nog dit jaar voorspeld. ‘Guided democracy should not be
mistaken for totalitarianism,’ schreef Hanna, ‘but only because it is far less efficient...
It now includes guided education, a proposed synthesis of Plato's Republic en Hitler's
scheme for fascist youth...’378.
Bericht van Christiaan van Heek. Zou hem willen terug zien. Katanga dreigt het
zenden van UNO-troepen met geweld te zullen keren. Dag Hammerskjold spoedt
zich terug naar New York voor de behandeling van de noodtoestand in de
Veiligheidsraad. The Sovjet-Unie dringt aan op het verwijderen van alle Belgen,
inbegrepen Belgische militairen. Hammerskjold

377.
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Zoals men in Suriname in de tachtiger jaren constateert.
‘The Reporter Magazine’, 4 aug. 1960.
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droeg de zwarte diplomaat Ralph Bunche op de zaak in Elisabethville te gaan sussen,
maar Tshombe en zijn Belgische promotoren waren niet onder de indruk. Nu zit
Congo met een Sumatraanse opstand.

6 augustus 1960
Jean Paul Sartre maakte een studie van het fenomeen Fidel Castro. Hij schreef een
serie artikelen vanuit Havana.379. Sommige van zijn conclusies vatte ‘The New York
Times’ samen. ‘The Cuban Revolution is irreversible... If the United States did not
exist, perhaps the Cuban revolution would have to invent it, for it is the U.S. that
conserves the freshness and originality of the revolution... The Cubans must win, or
we will lose everything, even hope...’ Sartre voorspelde een Amerikaanse blokkade
van Cuba, die voor hem gelijk zou staan aan genocide.

7 augustus 1960
Hammerskjold is van mening, dat miljonairs bezig zijn Katanga op te kopen. De
Belgen gedragen zich bij hun vertrek als dezelfde ‘bastards’ als wij in Indonesië.
Kwame Nkrumah heeft Lumumba militaire steun toegezegd.
De militaire rechter majoor A. Notowidagdo heeft de MIG-piloot, die Sukarno's
paleizen beschoot ter dood veroordeeld. De Indonesische kranten publiceerden foto's
waarbij Daniel Maukar door zijn vriendin werd getroost.
Astrid Klink en Alexander Sillem zijn getrouwd.
Lunchte in de UNO met Joe Kraft en George Sherman van ‘Time’. Het weekblad
had geschreven: ‘Diplomats, who had once dismissed Lumumba as a demagogue or
a nut, began to wonder if Lumumba had not known all along what he was doing.’
Sherman somde de indruk van Lumumba's bezoek aan Washington aldus samen:
‘Erratic, but a tough, clever guy.’

8 augustus 1960
Volgde de Congo-debatten in de UNO. Van Congolese zijde waren aanwezig
vice-premier Antoine Gizenga, minister van Buitenlandse Zaken Justin Bomboko
en natuurlijk ambassadeur Thomas Kanza en enkele medewerkers. De vergadering
werd pas om 04:24 in de ochtend besloten. Hammerskjold ontving het mandaat om
UNO-troepen naar Katanga te kunnen zenden. Ambassadeur Sukardjo Wirjopranoto
vertelde,
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dat Indonesië bereid was een militaire eenheid naar Congo af te vaardigen ter
ondersteuning van de Verenigde Naties. Ook president Sekoue Touré van Guinea
bood militaire hulp aan. Hammerskjold zou ogenblikkelijk naar Congo terugkeren.

9 augustus 1960
Onverwachts belde mijn Yale-vriend Freddy Heath uit het Biltmore Hotel. Hij is op
bezoek vanuit Argentinië. Heerlijk om hem terug te zien. Hij herinnert zich alles,
ook zijn bezoek aan Amsterdam in 1955.380. Zijn vrouw Adela en drie kinderen maken
het prima. We lunchten in Verenigde Naties en wandelden in Greenwich Village.
Argentinië flirtte met de V.S. voor het behalen van economische voordelen. De
Argentijnen vochten tegen de Britse en Spaanse invasies en leden vervolgens onder
een dertig-jarige burgeroorlog tot in 1853 een grondwet werd afgekondigd. ‘Nu
hebben we al honderd jaar democratie en we slagen er niet in deze te laten
functioneren. Ik denk dat er meer voor nodig is dan kunnen lezen en schrijven,’ zei
Freddy. ‘Tolerantie is het woord. Democratie is als een huwelijk. Je hebt er de aanleg
voor nodig om tegengestelde meningen te respecteren.’ Hij was van mening, dat
indien de V.S. Cuba zouden aanvallen Washington geheel Zuid-Amerika ‘en bloc’
tegenover zich zou vinden. Over ons zei hij: ‘The basic work of our friendship was
a sound one.’ Heerlijke avond.
Mr. A. Helb is benoemd tot ambassadeur in Moskou.

13 augustus 1960
Ik wandelde in de stad en zag aantrekkelijke jongens. Ik zou er heel wat voor over
hebben gehad iemand mee te nemen, maar omdat het altijd weer alléén op seks uit
draait, ben ik alléén naar huis gegaan. Freddy zei het ook al: ‘Wat is New York een
eenzame plek. Wat doe je er eigenlijk wanneer je geen werkelijke vrienden hebt.’
Troepen van de UNO zijn Katanga binnengetrokken.

14 augustus 1960
Ben naar Washington Square geweest in Greenwich Village. Nam een Puertoricaan,
Ralph, mee naar huis. Hij begreep dat ik niet een jongen zocht voor seks maar als
vriend.
Tante Coldrie Oltmans en Lexa Oltmans, mijn Indische tante en een nichtje, waren
hier vandaag. Zij benadrukten ander-
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maal, dat ‘de familie’ het jammer vond, dat ik bevriend was met Sukarno. Ik heb ze
veel over hem verteld, en kon tante af en toe zien denken. En passant werd over mijn
vriend Martin Portier gesproken als ‘plopper’. Superioriteitsgevoelens tussen Indische
mensen onder elkaar zijn minstens even belachelijk als tussen blanken.
Patrice Lumumba is woedend dat Hammerskjold Zweedse en Ierse troepen heeft
ingezet in Katanga. In Parijs schreeuwen de Fransen moord en brand dat de Algerijnen
twee Franse soldaten van 22 jaar wegens oorlogsmisdaden hebben geëxecuteerd. In
westerse landen heeft men mensenlevens altijd hoger aangeslagen dan in de rest van
de (gekleurde) wereld. M.O. Jones schreef in ‘The New York Times’, dat het de
hoogste tijd werd dat Amerikaanse negers werden ingezet in de diplomatieke dienst.
‘In building a bridge to Africa no one is better equipped or has more at stake than
Americans of African descent.’381. Ik begrijp, dat ‘Vrij Nederland’ hier een vaste
correspondent heeft, die les Spetter heet. Hoe is dat nu mogelijk? Mathieu Smedts
heeft de naam zelfs nooit tegen mij genoemd.

15 augustus 1960
Schreef Smedts, zonder de kwestie Spetter aan te roeren, althans nog niet. Ik word
warempel nog diplomatiek in mijn optreden. Hij had me één jaar geleden toegezegd,
dat indien er geen incidenten met de Nederlandse autoriteiten zouden voorvallen, hij
mij een vaste aanstelling zou geven. Ik vroeg hem hier dus om.
Het hoofdartikel van 18 augustus in het ‘Algemeen Handelsblad’ van Albert
Besnard over Indonesië is een grof schandaal. Niemand in Amsterdam schijnt in
staat iets te doen of pressie uit te oefenen om het geschut van deze oud-koloniaal
permanent tot zwijgen te brengen. Sukarno wordt weer een dictator genoemd, ‘die
Indonesië aan zijn laarzen lapt en versterkt juist daardoor zijn prestige, op zijn Oosters
gezegd, zijn magische kracht.’ Volgens Besnard was Sukarno ‘voor alles een
onderhandelaar, een koopman in zielen’. Besnard is niet wijs. ‘Maar Goebbels zou
hem hebben begrepen. Immers, deze Duitser bracht de methode in de praktijk, die
men op Java reeds eeuwen kende en die de Nazi's nog moesten ontdekken.’
Intussen was het vliegdekschip ‘Karel Doorman’ om Sukarno en Indonesië te
treiteren in Biak gearriveerd.

381.
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16 augustus 1960
Vanmorgen een uitstekend gesprek gehad met de Cubaanse ambassadeur bij de UNO,
dr. Manuel Bisbe. Ik besprak een mogelijke reis naar Havana in September. Bij mijn
vertrek wilde hij me twee sigaren meegeven. Ik nam er één aan.

17 augustus 1960
Bloomsburg, Pennsylvania
Sprak voor een paar honderd studenten van het State Teacher's College hier. Toen
ik zei Adlai Stevenson een uitstekende presidentscandidaat te vinden werden enkele
republikeinen boos, terwijl ik Bloomsburg, zonder busverbinding, een ‘trou’ noemde,
wat weer anderen nijdig maakte. Lunchte met de studenten en sprak later nog
anderhalf uur met een groep belangstellenden. Maakte radioprogramma's met de
stations WCNR en WHLM.
Tijdens het diner in het ‘Magee Hotel’ werden nieuwsbulletins op de tafels
rondgebracht, die er melding van maakten dat Bungkarno de diplomatieke
betrekkingen met Nederland had verbroken. Het zat er dik in. Treurig, dat het
vijftienjaar nà de Indonesische onafhankelijkheidsverklaring eerst nog zover heeft
moeten komen. Mijnheer J. Vixseboxse is ook niet lang zaakgelastigde in Djakarta
geweest: ongeveer 14 dagen! Het was me al opgevallen, dat Sukardjo Wirjopranoto
me niet voor de onafhankelijkheidsreceptie van vandaag had uitgenodigd. Vandaag
is ook in Moskou het proces begonnen tegen Gary Powers, de CIA-piloot, die met
zijn U-2 spionagevliegtuig boven de Sovjet-Unie werd neergehaald. De ‘Philadelphia
News’ schrijft in een hoofdartikel, dat Nikita Khrushchev dit proces nodig heeft
‘having trouble keeping himself top Red dog’. Het blad meende dat dit duidelijk was
‘and doesn't require any deep thinkings’.

18 augustus 1960
Den Haag heeft prompt vijftien Neptune verkenningsvliegtuigen in de V.S. besteld
bestemd voor Nieuw-Guinea. Nog meer geld over de balk voor een verloren zaak.
Ook is 4 miljoen uitgetrokken om een bataljon van koppensneller kanonnen-vlees
op te richten. En ‘De Volkskrant’ schreef notabene in een hoofdartikel: ‘Nu is het
waar, dat het Sukarno-regime steeds naar nieuwe mogelijkheden speurt om Nederland
te treffen...’382.
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Vandaag arriveerde alsnog een uitnodiging voor de receptie van Sukardjo
Wirjopranoto.
Te Hollandia is een Democratische Volks Partij opgericht, bij de
oprichtingsvergadering waren 220 Papoea's aanwezig. Mijnheer A. Runtunboi deelde
mede, dat de D.V.P. niet wilde dat de Nederlanders het gebied zouden verlaten. Ook
de oprichting van een Christen Democratische Unie is op korte termijn in Hollandia
tegemoet te zien.
J. Polderman van de Nederlandse delegatie bij de UNO deelde een Amerikaanse
collega mede: ‘Beter geen betrekkingen met Indonesië dan slechte betrekkingen.’
Een dag later had hij gezegd een nieuwe instructie te hebben ontvangen en die luidde:
‘Het verbreken van de betrekkingen met Indonesië werd ten diepste betreurd.’

21 augustus 1960
Woonde de zitting van de Veiligheidsraad bij over Congo. Thomas Kanza verweerde
zich opnieuw als een leeuw. Dag Hammerskjold bezweek onder Sovjet druk en zal
een adviesraad samenstellen waarin de landen, die troepen naar Congo hebben
gezonden zitting zullen hebben. Er heerste een geladen spanning in de zaal waar de
Veiligheidsraad bijeen komt. Hammerskjold, anders steeds het toonbeeld van
diplomatieke reserve in zijn gedrag, werd meegesleept door de heftigheid van de
debatten en het is ook andere journalisten opgevallen, dat hij soms in reactie tot
sprekers openlijk zat te lachen of heftig afkeurend schudde met zijn hoofd. De
gemoederen zijn verhit over het Congolese vraagstuk.
Ik had een idee gekregen. In ‘The New York Times’ werd bericht, dat premier
Nikita Khrushchev aan de Congolese vice-premier, Antoine Gizenga, een Ilyushin
viermotorige turboprop ter beschikking had gesteld, om de delegatie van New York
naar Leopoldville terug te brengen. Ik nam een zwarte Amerikaanse collega bij de
UNO, Charles Howard, in de arm en stelde voor, dat we zouden proberen met het
toestel mee naar Congo te vliegen. Een trans-Atlantische lift dus.

23 augustus 1960
Bracht om 09:30 samen met Charlie Howard een bezoek aan ambassadeur Thomas
Kanza van Congo in het Barclay Hotel. Kanza deed moeilijk over ons verzoek en
legde uit, dat het Sovjet toestel eigenlijk door premier Khrushchev aan president
Kwame Nkrumah van Ghana was uitgeleend, dus dat hij geen toestemming kon
verlenen. We spoedden ons samen naar
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ambassadeur Alex Quaison-Sackey van Ghana aan 144 East 44 Street. De Ghanese
ambassadeur was één en al vriendelijkheid. Ik kende hem trouwens. Zijn assistent
Kenneth Dadzie wees hem er op, dat ik een persoonlijke vriend van president Sukarno
was. De ambassadeur ging akkoord, dat Howard en ik mee zouden reizen naar Congo.
Ik vroeg hem zijn besluit in een brief vast te willen leggen.383.
Bij mijn lezingenbureau W. Colston Leigh haalde ik een voorschot van 250 dollars
om tijdens de reis over cash te kunnen beschikken. Ambassadeur Sukardjo
Wirjopranoto vroeg me in Leopoldville na te gaan hoeveel aanhang Patrice Lumumba
in werkelijkheid had. Het Indonesische Garuda II bataljon zou volgende week reeds
in Congo arriveren.
Om 21:30 werden Charlie en ik opnieuw naar het Barclay Hotel geroepen en
ambassadeur Kanza deelde ons mee, dat vice-premier Antoine Gizenga niet wilde,
dat we mee reisden. Kanza had met Lumumba getelefoneerd, die eveneens had gezegd
geen UNO-journalisten in dat vliegtuig te willen hebben. We telefoneerden naar
ambassadeur Quaison-Sackey in zijn residentie in New-Rochelle, die voet bij stuk
hield en zijn toezegging aan ons gestand deed. Kenneth Dadzie zou ons persoonlijk
naar het toestel rijden.

383.
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Congo
24 augustus 1960
11:30 (aan boord Ilyushin 18 turboprop).
Charles Howard had bij mij in Kew Gardens overnacht en om 08:30 waren we al
in Manhattan op de Ghana Mission. Het was nog steeds niet zeker, dat we mee zouden
reizen. Dadzie zei: ‘We betalen alle rekeningen voor de Congolese delegatie, dus ze
moeten ons verzoek nu ook maar inwilligen.’ Dadzie besloot, dat we de
fait-accomplitactiek dienden te volgen. Hij reed ons in een witte Bentley naar het
internationale vliegveld op Long Island waar op een afgelegen plek de Sovjet machine
wachtte. We gingen gewoon aan boord. Even later arriveerde de Congolese delegatie
met Antoine Gizenga, Henri Mandi en Thomas Kanza. Zij werden begeleid door een
diplomaat van de staf van de Amerikaanse ambassadeur Henry Cabot Lodge. Deze
vroeg om onze perslegitimatie.384. Het duurde nog geruime tijd voor we eindelijk
opstegen. Charlie en ik achter in het verder lege toestel en de drie Congolese
diplomaten in het voorste afgesloten compartiment. Ambassadeur Kanza kwam ons
even begroeten.

25 augustus 1960
Nà een stop in Reykjavik, IJsland, om te tanken arriveerden we om 05:40 op het
vliegveld Heathrow in London, waar vertegenwoordigers van de Ghanese ambassade
en protocol van de Foreign Office ons in de VIP-room opwachtten. We vlogen verder
naar Le Bourget en zouden twee dagen in Parijs blijven. Charlie en ik logeerden in
de France et Choiseul, mijn stamhotel. Hij was woedend over de houding van de
Congolezen jegens ons. Ik trok me er niets van aan en hield ons doel, Leopoldville,
voor ogen. Howard: ‘I am fed up kissing these guys asses. But when I was about to
lose my patience, I said to myself, look at Bill's attitude. I only let them treat me this

384.

‘The New York Times’ meldde de volgende dag, dat het toestel van de Congolese delegatie
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way, since they are colored, but then I thought of you...’
Ik telefoneerde mijn grootmoeder Poslavsky in Zeist om te zeggen, dat ik op weg
was naar Leopoldville en Lumumba. ‘Ik zie je liever naar Tshombe vertrekken,’
antwoordde zij. Ik vertelde, dat Frieda getrouwd was met een mijnheer, die bij de
K.L.M. werkte en wiens vrouw was overleden en hem met twee kinderen had achter
gelaten. ‘De stakker...,’ zei grootmama.
Had een infectie aan mijn been gekregen, die ik dr. Pierre Besson heb laten
behandelen.
Om 15:30 ontmoetten wij de chargé van Ghana, majoor Anthony. We vertrekken
de 27ste om 11:00 naar Accra en Leopoldville.

28 augustus 1960
Het vliegtuig werd gisteren opnieuw één dag vertraagd. We logeerden in het
airportmotel op Le Bourget. Zag ‘La douceur de la vie’ van Frederico Fellini. De
film vertoonde een serie afschuwelijke ‘queers’ en er zat ellende voor iedereen in.
Jaloerse ‘lovers’, die uiteindelijk toch in de koffer terechtkomen, de moeder, die zich
vergrijpt aan een gigolo, homo's die hunkeren naar seks, het gelukkige echtpaar, dat
eindigt met een zelfmoord. Om te walgen, toch moet men dus zoiets gezien hebben.
Premier De Quay en mijnheer Luns zullen deze week Charles de Gaulle bezoeken.
16:45
We maken een tussenlanding op een Britse basis 28 km van Tripoli. Ik lees: ‘Royal
Air Force: Idris’ op het stationsgebouw.

30 augustus 1960
Leopoldville, Congo
Clinique La Reine Elisabeth
We arriveerden tegen middernacht, de 28ste, in Accra en werden naar het officiële
guesthouse van de regering gebracht. Mijn infectie werd opnieuw verbonden. Kreeg
ook een injectie. In de ochtend reed een Bentley voor met een absoluut prachtige
Afrikaan als chauffeur. Hij droeg een traditioneel Ghanees gewaad met één blote
schouder. Ik voelde me ziek en ellendig, maar het wond me toch op. Henri Mandi
was in Parijs achter gebleven en samen met vice-premier Gizenga en ambassadeur
Kanza werden we in een auto naar de airport gebracht. We landden tegen 20:00 uur
die avond in Leopold-
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ville. Thomas Kanza gaf me vijf telefoonnummers op waar ik hem zou kunnen
bereiken, onder meer dat van zijn vader. De Sovjet ambassadeur was ter verwelkoming
aan de vliegtuigtrap.
Een Zweedse UNO-liaisonofficier bracht ons naar Hotel Royal waar het
hoofdkwartier van de Verenigde Naties huisde. Er waren overal Marokkaanse,
Tunesische en Ghanese militairen op post. Charlie herkende verschillende
UNO-guards. We werden naar de verdieping van de plaatsvervangende
secretaris-generaal, de Amerikaan dr. Ralph Bunche, gebracht, die ons kort te woord
stond. Charles Howard werd naar het ‘Regina Hotel’ verwezen, terwijl ik naar het
militaire hospitaal werd vervoerd om naar mijn infectie te laten kijken. Een Zwitserse
dokter raadde me aan naar dit ziekenhuis te gaan en me door de nonnetjes te laten
verzorgen. Ik kreeg kamer 39 en viel meteen doodmoe in slaap.

1 september 1960
Mijn been gaat slechts langzaam vooruit. Het is een zevenoog geworden. Ze willen
er in snijden, waar ik niets voor voel. Ik heb nu een elektrisch kussen voor die plek
gekregen en dat doet wonderen. De kanselier van de Nederlandse ambassade kwam
me bezoeken. Ook Charles Howard. Er is hier een oude pater, die 23 jaren in China
diende en nu vijf jaren in Congo is. Ik praat soms met hem.
In Den Haag zijn ze gek geworden. Om Sukarno nog meer te pesten wordt de
‘Karel Doorman’ op vlagvertoon naar Japan gezonden. De Indonesische ambassadeur
aldaar, generaal-majoor Bambang Sugeng, heeft er scherp tegen geprotesteerd. Nà
de intimidatie en vernedering van het machtsvertoon op Nieuw-Guinea, ervaren de
Indonesiërs het bezoek aan Yokohama natuurlijk als een belediging.

3 september 1960
Pater Verhoeven bracht me in een auto naar de Nederlandse ambassade, waar ik
wilde bedanken voor een zending kranten en tijdschriften. Ik had een reportage van
Martin Duyzings in ‘Elseviers Weekblad’385. over Congo gelezen. De zaakgelastigde,
de heer Kramers, vertelde, dat Duyzings maar enkele dagen in het land was geweest
en nu voortdurend artikelen vanuit Amsterdam bleef publiceren daarbij de indruk
wekkende of hij nog steeds in Afrika was. Vervolgens bezocht ik

385.

27 aug. 1960.
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Thomas Kanza op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij stond op het punt naar
New York te vertrekken. Hij raadde me aan vooral naar Brazaville te gaan en een
vergelijking tussen de Franse en de Belgische Congo te trekken. Hij vertelde me ook,
dat nadat Nikita Khrushchev had aangekondigd naar de Algemene Vergadering van
de UNO in september te zullen reizen, nu ook Afrikaanse staatshoofden, zoals Kwame
Nkrumah en Sekoue Touré zouden gaan. Verwacht werd dat de hele groep van
niet-gebonden landen, waaronder Nehru, Sukarno, Nasser en Tito, in New York zou
samen komen.
Intussen zorgde de politieke onrust, die het vertrek van de Belgen en de geboorte
van de natie begeleidde, voor het sluiten van ⅓ van de winkels en bedrijven met als
gevolg 50.000 werklozen op een bevolking van de stad Leopoldville van 350.000.
De Europese aanwezigheid was vrij snel teruggelopen van 20.000 naar 4.000.386.
Lumumba en de zijnen stonden dus voor onmetelijke problemen, waarbij als
gebruikelijk een aantal politici hem in de wielen reed, omdat zij een ander beleid
voorstonden. Het vaste patroon bij dekolonisatieprocessen.
Mijn partner Charles Howard was onvindbaar. Ik hield mijn hart vast in Congo te
zullen stranden. ‘Vrij Nederland’ liet bij monde van Mathieu Smedts reeds weten:
‘We hebben al veel over Congo gehad.’ Hoe zou ik mijn reis met artikelen kunnen
financieren? Op de ambassade ontmoette ik ambassadeur Boreel, maar men wilde
mij geen schrijfmachine lenen.

5 september 1960
Joseph Luns schreeuwde ‘Chantage!’ Japan is onder de druk van Indonesië bezweken
en heeft de reis van de ‘Karel Doorman’ afgezegd. Nieuw échec voor deze minister,
die door dit genre blunders alléén maar populairder schijnt te worden bij de kudde.
‘De Volkskrant’ meende, dat Nederland alle reden heeft ‘zich diep gegriefd’ te voelen.
Luns had ‘op bewogen toon een waardig protest uitgesproken tegen het gesol met
de “Karel Doorman”.’ Hoe illusionair het buitenlandse beleid van de regering De
Quay mag zijn, ook de pers roept blijkbaar ‘right or wrong my country’, zoals Sjef
van den Bogaert dit mij altijd voorhoudt.
Intussen ontstond ook nog keet met Australië, omdat Den Haag de Britse
antropoloog Max Gluckman op Nieuw-Guinea had toegelaten, terwijl Australië hem
een visum voor het Australische gedeelte had geweigerd. Ambassadeur J.H.O.

386.

Thomas F. Brady, ‘The New York Times’, 23 aug. 1960.
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Insinger werd op het ministerie in Canberra ontboden.

5 september 1960
Pandemonium in Leopoldville. President Joseph Kasavubu heeft premier Patrice
Lumumba naar huis gestuurd en de heer Joseph Ileo, voorzitter van de senaat gevraagd
het premierschap op zich te nemen. Zelf had Kasavubu zogenaamd het opperbevel
van het leger op zich genomen. Lumumba, beschermd door Ghanese militairen, hield
een radiotoespraak en beschuldigde Kasavubu er van een werktuig van de Belgen
en Fransen te zijn. We luisterden samen met een pater en een andere patiënt naar de
radio. Op de achtergrond was een Franssprekende souffleur te horen. De pater meende,
dat dit een Rus zou moeten zijn. Ik schijn in de kliniek voor pro-Lumumba door te
gaan, wat ook zo is. Ik voorspelde, dat Lumumba het brouhaha zou overleven. Maar
in werkelijkheid, schreef ik, ben ik er niet zo zeker van. Een bloedbad schijnt niet
uitgesloten. De bejaarde Afrikaanse nachtwaker zei: ‘Wat geeft het of er bloed gaat
vloeien, de Belgen hebben in de wereldoorlog ook een aderlating ondergaan.’
In Den Haag een nieuw incident. Premier Jan de Quay had zich ten huize van dr.
G.J. Lammers, directeur van de Rijks Voorlichtings Dienst, bij een drankje laten
ontvallen, dat Nederland de internationalisatie van de Papoea's zou overwegen.
Lammers wilde De Quay gelegenheid geven buitenlandse journalisten te ontmoeten.
De residentie stond op zijn kop. W.G. Andriessen (K.V.P.) stelde onmiddellijk
schriftelijke vragen.

6 september 1960
Ik begrijp, dat de zet van Kasavubu voornamelijk door de rooms-katholieke kerk
werd ingegeven. Een vooraanstaande groep Congolese rooms-katholieken bezocht
de president in diens moderne villa aan de rivier en drong er op aan Lumumba te
ontslaan, omdat deze Congo aan het communisme zou uitleveren. Altijd weer duikt
de communistische hysterie op bij ‘nation-building’-processen in de derde wereld,
terwijl we eigenlijk nergens daadwerkelijk communisme zien toeslaan, behalve dáár
waar de V.S. en het westen er zich mee bemoeiden, zoals in Korea.
Congolezen doen me eigenlijk, ook al mogen zij dan doorbakkener zijn dan
Javanen, aan Indonesiërs denken. Ze zijn aardig, kleden zich in jeans en houden van
muziek. Broeder Thomas, die mij heeft verzorgd, vroeg mij hem een armband te
geven. We luisterden tot in de nacht naar de radio. De UNO had het
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radio-station thans voor iedereen gesloten, dus Tshombe kwam dóór vanuit Katanga
en Kasavubu liet van zich horen via Brazaville aan de andere zijde van de Congorivier.
Hij zei ministers te hebben ontslagen om te voorkomen dat het land naar communisme
af zou glijden.
Luns zei tegen de pers op de ‘Nieuwe Amsterdam’ dat er geen sprake kon zijn
van een UNO-trusteeschap over de Papoea's, omdat Indonesië zich daar met hand
en tand tegen zou verzetten. En daar had hij gelijk in. Hij vertelde verder in 1953 in
Djakarta te zijn geweest voor een ontmoeting met de toenmalige minister Mukarto
Notowidagdo387., waarbij hem al bij aankomst werd meegedeeld niet door president
Sukarno te zullen worden ontvangen. Hij wilde daarmee dus zeggen, dat de slechte
verhouding met de Indonesische president niet aan hem heeft gelegen. ‘Men heeft
mij toen gevraagd, of ik het niet als een belediging heb beschouwd. Maar aangezien
ik niet om een gesprek had gevraagd heb ik dit niet als zodanig opgevat...’

7 september 1960
Ik moest nog steeds een manier vinden om terug te reizen naar New York, omdat ik
op een enkele reis van Aeroflot was binnen gekomen. Bezocht de manager van de
K.L.M., Van Voorst tot Voorst, die bleek indertijd samen met Wicher de Marees van
Swinderen op het kantoor aan de Raamweg te hebben gezeten. Hij was bereid Emile
van Konijnenburg te telegraferen.
Intussen is een avondklok om 19:00 ingesteld. Een commissie van vijf leden van
het parlement bemiddelt intussen bij de heren Kasavubu en Lumumba.

8 september 1960
Vroeg om een lift op de Amerikaanse ambassade. Thomas Brady van de ‘Times’
was er ook al om geweest en men had hem ook geweigerd. De Canadese Air Force
vloog op Brazaville. Ook dat lukte niet. Maar Van Voorst zei mij op voorschot so
wie so een ticket tot London te kunnen geven.
Pater Verhoeven is er zeker van dat Kasavubu zal winnen. Ik denk dat Lumumba
het haalt. Hij zou om 17:00 een persconferentie geven. Daar ontmoette ik onder meer
Bob Kroon, die voor de Amerikaanse televisiemaatschappij N.B.C. aanwezig was.
Hij had op de Nederlandse ambassade gehoord, dat men

387.
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zich er over verbaasde dat ik op een fiets (die ik in het ziekenhuis had geleend) was
komen voorrijden.
Lumumba's persconferentie was een nogal chaotische affaire. Hij droeg een keurig
donker kostuum en vertelde, dat men in de senaat bij twee ja-stemmen en zes
onthoudingen met 41 leden tegen Kasavubu had gestemd, terwijl de kamer van
afgevaardigden zich met 60 tegen 19 vóór Lumumba had uitgesproken. Hij had thans
een memorandum naar de UNO gezonden, waarbij hij eiste dat de volkerenorganisatie
zich via de UNO-militairen niet in de binnenlandse aangelegenheden van Congo zou
mengen. De Verenigde Naties hadden het radio-station en het vliegveld bezet. Men
had zelfs een toestel beschikbaar gesteld voor de heer Joseph Ileo om hem te kunnen
laten ontsnappen. Lumumba dreigde de onmiddellijke terugtrekking van UNO-troepen
te zullen eisen, indien de interventie niet werd stopgezet. Hij wilde niet dat zijn
aanhangers riepen ‘A bas Kasavubu’. De president moest zich echter realiseren, dat
‘les hommes passent, mais les oeuvres restent’. Er werd gezegd, dat hij communist
was, wat hij volledig weerlegde en hij zei: ‘Je reste Congolais.’ Hij dankte intussen
de Sovjet-Unie voor alle hulp en assistentie ‘sans conditions politiques’. Wanneer
de Belgen hetzelfde zouden doen, zou hij Belgische hulp aanvaarden. Hij sprak lang.
Ik vond het een lucide verhaal.
Ik wandelde alléén terug in het donker naar de kliniek, ondanks de avondklok. Er
kwam een voertuig aan. Ik hield mijn hand op. Vier Congolese militairen in een jeep
op patrouille. Ik toonde mijn perskaart. Zij gaven me een lift. Ik zei tegen hen: ‘Jullie
mogen Lumumba nu wel goed beschermen, want ik denk dat zijn leven in gevaar
is.’ De pater en andere patiënten waren overtuigd, dat Lumumba was geprogrammeerd
door de Sovjet ambassade en men noemde mij naïef, dat ik dit niet begreep.
Alvorens naar de persconferentie te gaan sprak ik in het ‘Memling Hotel’ enkele
uren met de heer Hellema van de ambassade, de heer Van Voorst en Bob Kroon.
Alhoewel Kroon dus vele jaren in Indonesië heeft doorgebracht en de situatie dáár
enigszins interpreteert net als ik, denkt hij volkomen ten onrechte, dat Sukarno aan
een anti-Nederlands complex lijdt. Hij projecteert de Hollandse mentaliteit in Sukarno.
Sukarno is pur sang Aziaat, of liever Javaan. Kroon vindt Nieuw-Guinea ook onzin,
maar begrijpt niet waarom het gebiedsdeel naar Indonesië zou moeten gaan.
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9 september 1960
Om 14:05 nam ik de boot naar Brazaville om later met de KLM DC7B ‘Red Sea’
naar Kano te vliegen. Ik sprak met enkele collega's uit Egypte en hield een klein
lezinkje over de toestand in Congo, geconcentreerd op Lumumba. Daarop werd onze
taxi naar het vliegveld door een stationwagon met een Franse politieman en een
Frans-Congolese agent aangehouden. Er werd gevraagd, wie op de boot een politiek
verhaal had afgestoken. De anderen werden nerveus. We dienden de paspoorten te
tonen. Ik kwam er voor uit, dat ik het was geweest en hield een nieuw speechje,
praatte in cirkels en we konden doorrijden. Ik had onder meer gesproken over
‘radio-kolonialisten’ in Brazaville, die Kasavubu steunden in plaats van Lumumba,
en de ‘genuine nationalists.’
Op het vliegveld ontmoette ik kolonel Pryatna van het Garuda II bataljon, die met
andere officieren kwartier was gaan maken voor de Indonesische deelname aan het
UNO-leger voor Congo. Er zouden militairen van de Siliwangi divisie komen. Hij
wist te vertellen dat mijn vriend Sumarto naar de Gajah Mada universiteit was gegaan
om af te studeren als ingenieur. Nà Kano had ik een gesprek met de Nederlandse
ambassadeur in Zuid-Afrika, de heer Van den Berg, die ook mee reisde. Hij vertelde,
dat tante Euske Klink-van Ketwich Verschuur een ongeluk had overleefd met een
toestel van ‘Trek Airways’ bij Cairo. Zij was terug op Waterhof in Kaapstad. ‘Wat
willen ze toch in Holland met Zuid-Afrika,’ vroeg de ambassadeur zich af. ‘Ik denk
dat de meeste mensen in Nederland willen dat wij ons in de UNO tègen de apartheid
uitspreken.’ ‘Maar dàt is een binnenlandse aangelegenheid,’ antwoordde de
ambassadeur.388.

10 september 1960
Rome
Idioot misschien, maar ik besloot mijn reis in Italië te onderbreken, waar op dit
moment de Olympische Spelen plaats vonden.
Tegen de lunch arriveerde ik in de flat van Alain Vidal-Naquet. Hij was laat naar
bed gegaan, want zijn ambassadeur, Gaston Palewski, had een soirée gegeven voor
koningin Juliana en prins Bernhard in het Palais Farnèse. Prins Bernhard had verstek
laten gaan, zodat Juliana en freule Röell alléén

388.
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ben het met Van den Berg (van toen) eens te zijn.
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waren gekomen, begeleid door ambassadeur Van Bylandt. Hare Majesteit had wat
straf gedronken, want Alain had haar op weg naar de auto een arm moeten geven.

11 september 1960
Ontmoeting met Henk en Mimi Hofland op het American terras, later arriveerde ook
Jan van der Tas, een studiegenoot van Nijenrode.389. We reden naar hun nieuwe huis
in Ouderkerk aan de Amstel en ik bracht er de dag door. Hij heeft een aanbod van
Heldring om bij de NRC te komen afgeslagen. Hij schrijft voor ‘Podium’: ‘De
achterhoek van de wereld’, handelende over de westerse intelligentsia die passief en
(gek) ongeïnteresseerd is in het verloop van de buitenlandse politiek. Hij versierde
een omslag met Luns, die een arm op de schouder legt van een papoea met een
gigantische peniskoker. Knappe montage.

12 september 1960
P.M. Smedts gaf me opnieuw een accreditatiebrief voor ‘Vrij Nederland’ bij de
Verenigde Naties. ‘He is to cover for us all political events and conferences in the
United States of America. He is our permanent correspondent at the United Nations
headquarters in New York.’
Advocaat J.C.S. Warendorf adviseerde in Nederland formeel van Frieda te scheiden,
omdat een Mexicaanse echtscheiding hier niet werd erkend.

13 september 1960
Premier Lumumba is enkele uren gevangen genomen en weer vrij gelaten.
President Sukarno zal zowel generaal Nasution als D.N. Aidit van de P.K.I. mee
naar New York nemen. Dat is typisch Sukarno-denken.

14 september 1960
Kolonel Joseph Mobutu, chef- staf van het Congolese leger, heeft de macht
overgenomen in Leopoldville. Hij zei geen staatsgreep te hebben uitgevoerd maar
slechts de orde te willen herstellen. Intussen is Kasavubu dus als overwinnaar te
voorschijn getreden en is Lumumba naar zijn geboortegrond in Stanleyville gevlucht.

389.
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15 september 1960
Bezocht John en Greet van Haagen in Rotterdam en mejuffrouw Buringh Boekhoudt
in Baarn. John zei: ‘Jij leeft tenminste.’ Aunty was belangstellend en lief als altijd.
Ik ben gods dankbaar zulke vrienden te hebben. Ik denk vroeg of laat naar Holland
te zullen terugkeren. Juffrouw Boekhoudt vroeg hoe ik er financieel voor stond. Ik
probeerde het onderwerp eerst te ontwijken. Maar zij kwam er op terug en bood aan
mijn KLM-schuld van 358 dollars te betalen. ‘Ik heb nogal winst gemaakt met de
verkoop van Philips aandelen, toen ze hoog stonden, wat eigenlijk onfatsoenlijk was,’
zei ze. Daarom wilde zij me in haar voordeel laten delen.
‘Vrij Nederland’ publiceerde tegen mijn verwachting in toch mijn Congo-reportage,
begeleid door een artikeltje van Jef Last. Schreef ook een artikel voor ‘Het Vaderland’
dat dr. Van Wijk zegde te willen hebben.

16 september 1960
Patrice Lumumba is bijna gelynched. Henk Hofland zegt dat hij begint over te hellen
naar de anti-Lumumba club. Hij vond dat ik te weinig accent legde op de
communistische infiltraties in Congo.
De heer Van Randwijk zei mijn Sukarno-boek wel degelijk voor publikatie vatbaar
te achten. Hij wilde doorgaan met de promotie ervan. Hij vond sommige details te
provinciaals en ik moest rekening houden met een Amerikaans lezerspubliek. Ik
diende een-derde te schrappen zonder het anekdotisch karakter aan te tasten. Hij
vond ‘Indonesia Merdeka’ een uitstekende titel.
De heer Parée vertelde, dat mijn drie voormalige United Press collega's, Van
Hoewijk, Vuur en Redeker, tegen mijn NJK lidmaatschap waren, evenals Van de
Velde van de voormalige ‘Javabode’, Van der wiel, correspondent van het ‘Algemeen
Handelsblad’ in Den Haag, en zelfs Bas Klaversteyn van het ANP, die dus eens onder
mijn neus tevergeefs met Frieda had proberen aan te pappen. Vuur had de NJK
meegedeeld op de hoogte te zijn van mijn privé-leven. Van Hoewijk achtte mij een
warhoofd. Van je collega's moet je het maar hebben. Toch zou ik met algemene
stemmen tot lid van de NJK worden gekozen.
Henk Hofland reed me naar Schiphol.
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New York
19 september 1960
Aan boord ‘Coral Sea’ van de K.L.M.
Het is al middernacht in Holland. Martin is al in Assen. Ik zou het liefst
rechtsomkeerd maken. Dan ben ik tenminste bij hen van wie ik houd. Ik beklaag me
er altijd over, dat ik in de V.S. geen werkelijke vrienden heb. Daarom zou ik niet
altijd in Amerika willen vastzitten. Ik zei tegen Martin: ‘Jij bent de enige vriend, die
niet te ver gaat, maar ook niet te weinig dichtbij is. Met jou ben ik, ook lichamelijk
vrijer dan met wie ook, en toch blijft de verhouding zuiver.’ Wanneer ik bij hem
logeer komt hij altijd in de ochtend bij me in bed als de natuurlijkste zaak van de
wereld. Wonderlijk. Hij voelt misschien, dat ik dat nodig heb zonder direct verder
te willen stomen. Was in tranen, toen ik de flat in Kew Gardens betrad.

20 september 1960
Heimwee naar Holland. Meer tranen. Hier in Amerika heb ik helemaal niets dat me
vast houd.
Bij de UNO maakten ze weer moeilijkheden met mijn perskaart, deze keer omdat
mijn accreditatie ‘maar’ voor een weekblad was uitgegeven. Ik vroeg Sjef van den
Bogaart wat hij er van dacht. En de Nederlandse pers-attaché, die zich dus al jaren
had beijverd mij bij de UNO te dwarsbomen, antwoordde glashard: ‘Ik kan toch geen
accreditatie-besluiten beïnvloeden?’
Mijn moeder schreef dat mijn ouders op 12 december voor goed uit Zuid-Afrika
op de ‘Jagersfontein’ zouden terugkeren naar Nederland. Met de plotselinge dood
van oom Dirk Klink waren ook aan mijn vaders activiteiten een einde gekomen. Mijn
vader had ik gevraagd hoe ik kon laten vastleggen dat in geval van mijn dood mijn
bezittingen aan Theo zouden toekomen. Typisch mijn vader, de advocaat: hij zond
me een uiterst gedetailleerd antwoord en advies.
Ambassadeur Sukardjo Wirjopranoto en zijn vrouw inviteerden mij en diplomaat
Mohammed Sharif om in het restaurant voor diplomaten van de UNO te dineren.
Mevrouw Sukardjo
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bestelde een glas Deens bier. Ik vroeg Heineken. ‘Een belanda blijft een belanda,’
zei ze. De ambassadeur zei, dat ik uitgenodigd zou worden voor een receptie in het
Waldorf Astoria Hotel voor duizend personen, en daarbij Bungkarno dus zou
ontmoeten. Oud-premier Sastroamidjojo kwam ook mee met de President en
ambassadeur Zain zou uit Bonn over komen. Er scheen veel gedonder te zijn in welk
hotel Fidel Castro moest verblijven. Tenslotte was dat de negerwijk. Ik liep trouwens
gisteravond praktisch tegen Fidel Castro aan in het UNO-gebouw. Ontmoette Thomas
Kanza, Dialo Telli (‘Nous supporterons Patrice Lumumba jusqu'à la mort,’ zei hij)
en ambassadeur Quaison-Sackey. De top hier in de UNO wordt een gigantische
affaire, dat is duidelijk.
Kwam in de nacht thuis en droomde dat ik ruzie had met mejuffrouw Buringh
Boekhoudt en andere verwarde gebeurtenissen. Zoals, dat ik in Indonesië was en
mijn vader me mee naar Semarang, zijn geboorteplaats, had genomen. Er waren
anti-Nederlandse demonstraties. Een jonge Indonesiër liet een krokodil op mij los,
die me beet. Niemand hielp, maar tenslotte wist ik de bek los te krijgen en het dier
was dood.

22 september 1960
Ben nog steeds erg moe. Ik viel in slaap op de perstribune toen president Dwight
Eisenhower de Algemene Vergadering toesprak.

23 september 1960
Mejuffrouw Buringh Boekhoudt schreef me: ‘Het was prettig je weer te eens te
spreken al denk ik wel met veel zorg terug aan wat je me vertelde en daarbij niet
alleen aan politieke zorgen! Ik maak me ongerust over je, want door het jachtige
leven, dat je leidt, raak je oververmoeid en vatbaar voor allerlei ziektes. Heb je in
Amsterdam je arts nog geraadpleegd? Probeer in het vervolg wat meer te slapen en
geregeld te eten.’ Zij schreef mijn ‘Vrij Nederland’-artikel over Congo ‘met veel
waardering’ te hebben gelezen. ‘De toon was rustig en vooral overtuigend. Ik geloof
toch wel dat je vorderingen maakt in dit vak. Ik heb telkens weer bewondering voor
je doorzettingsvermogen, want je hebt bergen werk moeten verzetten om te komen
waar je nu bent. Van oudsher is het uiterst zwaar geweest om de kost met de pen te
verdienen. Het zal altijd een onzeker bestaan blijven. Maar ik hoop het nog te beleven,
dat je er bovenop komt.’ Ook schreef zij veel last van hoofdpijnen te hebben en een
neuroloog te zullen raadplegen. Zij had vergroeiingen in
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haar nekwervels. ‘Het zal de oude dag zijn.’ ‘Nu Wimpje, hier laat ik het maar bij.’
Vijftien jaar nadat ik Baarn haar goede zorgen en belangstelling achter me had laten
liggen leefde onze wederzijdse affectie nog volop.390.
George Sherman (‘Time’) belde of ik mee ging naar Glen Cove, Long Island, waar
Nikita Khrushchev het weekeinde zou verblijven. Had er geen zin in, alhoewel ik
Khrushchev wel wilde ontmoeten. Maar rondhangen bij zijn villa was not my cup
of tea.
Intussen schijnt ook Antoine Gizenga nu in Congo te zijn gearresteerd.
Cuba heeft Peking diplomatiek erkend. Nieuwe klap in het gezicht van Amerika,
waar men nog altijd Mao niet wil erkennen.

24 september 1960
Lunch met de Brackmans in Dobbs Ferry. Deze Indonesië-specialist van ‘The New
York Times’ bezwoer me, dat hij over vertrouwelijke informatie beschikte, voorzien
van foto's, waaruit bleek, dat ⅔ van het eiland Sumatra niet meer onder controle was
van de centrale regering van Sukarno. ‘I do not understand that Eisenhower went to
address the United Nations just because mr. Khrushchev decided to go there. He
should have told Khrushchev to go to hell. How can Khrushchev be serious about
disarmament while he is running a police state?’ Later kwam zijn vriend Harry
McCarthy van NBC News met zijn vrouw zich bij ons voegen.
Het schijnt dat de president van de Overseas Press Club bedreigd is en zijn
telefoonnummer moest laten veranderen omdat hij Khrushchev uitnodigde om een
rede voor de leden te houden.
David Exley van de persafdeling van de UNO zegt opnieuw, dat de brief van P.M.
Smedts van ‘Vrij Nederland’ niet voldoende is om als volwaardig journalist te worden
geaccrediteerd.
De Amerikanen weigerden visa te verstrekken aan Patrice Lumumba en enkele
van zijn medestanders om de beraadslagingen in New York bij te wonen. De UNO
zou neutraal gebied moeten zijn, waarbij geen der superpowers in een positie zou
mogen zijn dergelijke arbitraire besluiten te nemen.

390.

Mejuffrouw Boekhoudt was dus mijn begeleidster sinds de Baarns Lyceum dagen, zoals zij
dat ook van prinses Beatrix was geweest.

Willem Oltmans, Memoires 1959-1961

267

26 september 1960
Woonde de redevoering van Fidel Castro in de Algemene Vergadering bij. Wanneer
mij de plaats in deze herinneringen gegund zou zijn, zou ik er belangrijke gedeelten
van hebben opgenomen. Evenals de speeches van Eisenhower, Khrushchev,
maarschalk Tito, president Nkrumah, P.M. Nehru, Gamal Abdel Nasser en natuurlijk
Sukarno.391.

28 september 1960
Terwijl Fidel Castro al weer afreisde arriveerden Sukarno en koning Hoessein van
Jordanië als laatste staatshoofden in New York. Bungkarno's gezelschap bestond uit
52 personen. Zij verbleven in het Waldorf Astoria. Ik liet een brief voor kolonel
Sugandhi achter.

30 september 1960
UNO: 15:15
President Sukarno zal een rede uitspreken onder de titel ‘To build the world anew’.
Ik voelde me verwarmd toen ik de Indonesische delegatie zag binnenkomen. Ik kende
de heren tenslotte allemaal. Nikita Khrushchev gaat een hand geven. Hij begint met
Nasution, die hij duidelijk kent. Tito is al enige tijd in de zaal. Nasser arriveert.
Secretaris-generaal Dag Hammerskjold beklimt de bank achter het spreekgestoelte.
Op de plaats van de Nederlandse delegatie mejuffrouw Pelt alléén. Minister Luns
komt wel even binnen, maar verlaat dan weer ostentatief de zaal. Ook Nehru is enige
tijd weg, maar komt weer terug.
Bungkarno spreekt zijn rede uit in een hagelwit uniform. Luitenant-kolonel Sabur
staat achter hem en neemt steeds een blad papier van de President over. Het is
opvallend, dat premier Khrushchev een aantal keren het applaus aanzwengelde,
bijvoorbeeld, toen Sukarno naar voren bracht, dat de UNO ergens anders dan in New
York diende te worden gevestigd. Ook wilde hij het secretariaat hervormd zien. Ik
zag Tito ook applaudiseren toen Bungkarno sprak over het introduceren van
koude-oorlogmethoden door de superpowers in het UNO-gebeuren. Ook de
Amerikaanse banken waren nagenoeg leeg. Ambassadeur Lodge schitterde door
afwezigheid, terwijl zijn tweede man, James Wadsworth, slechts even binnen stapte.
Vooral het einde van de redevoering werkte Sukarno toe naar een slot apotheose van
klasse. Ik leer altijd weer
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van hem.
Intussen was in de wandelgangen een document opgesteld door de presidenten
Sukarno, Tito, Nasser en Nkruhmah, tezamen met premier Nehru op basis van het
indertijd door Sukarno ontplooide initiatief van Bandung (1955), waarbij de leiders
van de superpowers opnieuw werden aangemoedigd via topconferenties de spanningen
in de wereld te bespreken en te doen afnemen. De leiders van de niet-gebonden
landen riepen op, dat ‘the President of the United States and the Chairman of the
Council of Ministers of the USSR renew their contacts interrupted recently so that
their declared willingness to find solutions to the outstanding problems by negotiations
might be progressively implemented’. Het verzoek werd de Algemene Vergadering
als Draft Resolution aangeboden om in stemming te worden gebracht.
Washington reageerde vrijwel meteen negatief op het verzoek der neutrale landen
en liet weten, dat ook al bevond Khrushchev zich andermaal in de V.S. het ontbrak
Eisenhower aan de lust om de Sovjet leider te ontmoeten.

1 oktober 1960
Voelde me depressief en nam voor het eerst in lange tijd Gides Journal mee in de
subway naar de stad. ‘La composition d'un livre, j'estime qu'elle est de première
importance et j'estime que c'est par l'absence de composition que pèchent la pluspart
des oeuvres d'art aujourd'hui... le mieux est de laisser l'oeuvre se composer et
s'ordonner elle-même, et surtout ne pas la forcer... on appelle culture forcée une
culture qui amène la plante à une floraison prématurée.’392. Gide heeft me altijd
getroost, omdat ik me nauw met hem verwant voel. De minister van B.Z., Christian
Herter, noemde intussen een door Khrushchev voorgestelde wereldwijde
topconferentie (waarin dus ook de leiders der neutrale landen een rol zouden spelen)
‘ludicrous in the extreme’.

2 oktober 1960
Onder-minister Douglas Dillon lanceerde een aanval op Khrushchev voor diens
‘strident and bellicose statements before the United Nations’. Eisenhower zelf
verwierp binnen 24 uur het voorstel van de leiders der niet-gebonden landen. De
president had zijn botte reactie verzonden nà spoedberaad op het Witte Huis met de
premiers Harold MacMillan van Enge-
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land en Robert Menzies van Australië, niet direct heren met uitzonderlijk inzicht in
‘rice roots sentiments’ zoals die in de ontwikkelingslanden leefden.
Nikita Khrushchev lanceerde opnieuw tijdens een redevoering voor de Algemene
Vergadering een scherpe aanval op de uiterst negatieve houding van de
regering-Eisenhower op de beroepen, die de derde wereld op de grootmachten deed.
Hij noemde Sukarno bij naam en zei het volledig met hem eens te zijn, dat het
secretariaat van de V.N. diende te worden aangepast en hervormd. Ook premier
Nehru sprak vandaag in een lange rede de vergadering toe.393.
Intussen was Patrice Lumumba opnieuw in Leopoldville opgedoken, zwaar bewaakt
door soldaten van het Guinese detachement bij de UNO. Hij sprak tijdens een diner
in een populair restaurant annex de dierentuin van Leopoldville. Hij zei miljoenen
van de V.S. te hebben kunnen krijgen, indien hij bereid was geweest het smerige
spel van Washington mee te spelen en de aan mineralen rijke provincie Katanga aan
de Amerikanen te verpachten. ‘Ze vroegen mij in Washington: “Wie krijgt het uranium
van Congo?” En uit vrees dat deze mineralen naar de Sovjet-Unie zullen gaan, zaaien
ze nu via hun handlangers dood en verderf in ons land,’ aldus de premier, die nog
steeds in zijn officiële residentie woont, beschermd door een cordon soldaten van
Ghana.
Het deed me plezier van een professionele man als Stan Swinton, director World
Services Division van de ‘Associated Press’, een briefje te krijgen waar onder meer
in stond: ‘I do remember your perceptive contributions, when we appeared on the
Asian Panel together.’ Terwijl de Nederlandse overheid in Amerika onder aanvoering
van dr. Van Roijen Gestapomethoden gebruikte om mijn arbeid als journalist zoveel
mogelijk te belemmeren was een uitspraak als deze van collega Swinton weer een
bemoediging.

3 oktober 1960
Om 18:00 kwam ik de Starlight Roof van het Waldorf Astoria Hotel binnen. De
eerste, die ik ontmoette, was mijn oude vriend oom Dasaad, de zakenman, die Sukarno
altijd weer te hulp kwam, wanneer hij platzak was.394. ‘Wanneer je naar Pak Tamzil
gaat,’ zei hij, ‘garandeer ik je dat Bungkarno je ont-
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vangt.’ Ik wendde mij dus tot de chef van het presidentiële kabinet en inderdaad, ik
zou 5 oktober om 08:00 door de President worden ontvangen. Vervolgens ontmoette
ik de Washingtonse advocaat en adviseur van de President, Joe Borkin.395. Ik stelde
Stan Swinton voor aan Djawoto van Antara. Ganis Harsono, de
regeringswoordvoerder, had ik sinds 1957 in Djakarta niet meer ontmoet. Ook de
journalisten Sukrisno en Nahar zag ik terug. Ik sprak Andrei Gromyko aan, de Sovjet
minister van Buitenlandse Zaken en vroeg om een interview met premier Nikita
Khrushchev. Hij stak mijn kaartje in zijn zak en vroeg me een schriftelijk verzoek
in te dienen. Mafudi stelde me voor aan generaal Gatot Subroto, die een lange tirade
begon over het sturen van de ‘Karel Doorman’ naar Biak. Terwijl we stonden te
praten kwamen Sukarno en Subrandio langs. Ik vroeg de President mij niet te vergeten,
waarop Sukarno tegen Gatot Subroto in het Indonesisch zei: ‘Dit is een belanda
journalist, die aan onze zijde staat.’ Ik vroeg Subrandio om een interview, maar hij
antwoordde met een brede glimlach: ‘Dat is moeilijk.’ Ambassadeur Zain vroeg
waarom ik geen rapport naar Bonn had gestuurd. Ruth Hagy Brod vertelde, dat zij
vanmiddag met minister Luns had gelunched. Ik ontmoette koning Hoessein. Nasser
kon om veiligheidsredenen niet zelf komen, terwijl Tito iets voor 18:00 reeds was
vertrokken. Ik bracht ambassadeur Matsudeira van Japan bij Pak Ali Sastroamidjojo,
die in een uitstekend humeur scheen te zijn. Opeens stond ik tegenover een neger,
die me omhelsde en die ik niet direct kon plaatsen. Het was Desirée Veyra, de
danser-dichter, die ik eens in Parijs ontmoette en die nu afgevaardigde was van
Dahomy. Louis Fischer vertelde, dat hij zojuist Bungkarno de Duitse vertaling van
zijn boek over Indonesië had aangeboden. Luitenant-kolonel Sabur bevestigde mijn
brieven te hebben ontvangen, bestemd voor de President. Kolonel Sugandhi kneep
me in mijn kin. Nehru was er niet, maar liet zich door Krishna Menon
vertegenwoordigen. Ook minister Mohammed Yazid van Algerije was er met
ambassadeur Abdelkadir Chanderli, mijn persoonlijke vriend. Intussen zag ik hoe
‘The New York Times’ bij het weergeven van Sukarno's redevoering zorgvuldig de
kritiek op Nederland en het zenden van de ‘Karel Doorman’ naar Nieuw-Guinea had
weggewerkt bij de presentatie voor haar lezers.
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4 oktober 1960
Het was gisteren een schitterende ontvangst in het Waldorf. Ook Tom Atkinson was
aanwezig.397. Sprak zéér veel mensen. Vanmorgen bezocht ik ambassadeur Manuel
Bisbe van Cuba. ‘Tussen u en mij gezegd en gezwegen,’ zei hij, ‘de republiek Cuba
zou zich geen receptie in het Waldorf Astoria Hotel kunnen veroorloven. Wij houden
als regel helemaal geen ontvangsten, of het moet in het UNO-gebouw zijn.’ Hij was
van mening, dat Fidel de wereld had aangetoond, en vooral Latijns Amerika had
bewezen, dat men een revolutie kon uitvoeren ondanks het verzet van de V.S., die
met huurlingen en wapenzendingen probeerde het revolutionaire proces te verstoren.
‘Met andere woorden: Fidel vernietigt de mythe, dat het onbegonnen werk zou zijn
om zich tegen het dollar-imperialisme vanuit het noorden te keren,’ zei hij.
Hij zou me een brief mee geven voor minister Raoul Roa en de president van de
Universiteit van Havana, zodat ik er een lezing zou kunnen houden. Denk 17 oktober
af te reizen.

5 oktober 1960
David Lawrence publiceerde een volmaakt idioot artikel in de ‘Herald Tribune’,
waarbij de vijf neutrale leiders Nehru, Sukarno, Tito, Nasser en Nkrhumah voor
werktuigen van de Sovjet propaganda werden uitgemaakt. Ik zond Lawrence een
woedende brief. Marguerite Higgens schreef 3 oktober een soortgelijk onzinstuk in
dit blad.
Intussen heeft Nikita Khrushchev, in tegenstelling dus tot de botte bijl van
Eisenhower en Co, een brief tot bovenstaande leiders gericht, waarin de Sovjet-Unie
het initiatief der ongebonden landen tegemoet komt en steunt.398.
Om 08:00 uur belde ik dr. Tamzils kamer vanuit de lobby van het Waldorf Astoria
Hotel. Hij vroeg me kolonel Sugandhi in kamer 4128 te bellen. Geen gehoor. Dus
geen ontmoeting.
Ook minister Luns sprak vandaag in de Algemene Vergadering.399.
Om 18:30 was ik uitgenodigd door de chairman van de Roemeense delegatie tot
de 15de Algemene Vergadering van de V.N., Gheorghe Gheorghiu-Dej. Dit was het
resultaat van mijn uitstekende relatie met de Roemeense ambassadeur Bru-
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can. Het hele blok rond 60 East 93rd Street was hermetisch afgesloten. Maar ik kwam
er dus met mijn invitatie en perskaart door.
Ontmoette veel mensen, maar het werd pas werkelijk interessant, toen Nikita
Khrushchev en diens vrouw, Nina, arriveerden. Ik stond op een gegeven moment
naast hen, samen met Harison Salisbury van ‘The New York Times’ en Marguerite
Higgins van de ‘Herald Tribune’. Ook Mike Littlejohns van ‘Reuters’ kwam naar
ons toe. Salisbury vroeg of Khrushchev Fidel Castro als een communist beschouwde,
en de Sovjet premier antwoordde recht voor de raap: ‘Wanneer we bij de socialistische
landen nog meer leiders zouden hebben als Fidel Castro zou het er somber voor ons
uitzien,’ of woorden van die strekking. Er worden foto's genomen, terwijl we stonden
te praten. Ik noteerde dat ik zou proberen die foto's te bemachtigen, maar vind ze
niet terug.
Ambassadeur Sukardjo Wirjopranoto vertelde, dat de ontmoeting met Bungkarno
verschoven had moeten worden, omdat de President naar Washington was gegaan
om president Eisenhower te ontmoeten.
Nà de Roemeense receptie keerde ik naar de UNO terug en was getuige van één
van de voor mij meest trieste momenten in de geschiedenis van de UNO. Australië
had een amendement ingediend op het voorstel van de neutrale leiders der derde
wereld om de superpowers tot overleg te bewegen. Amerika had Argentinië gebruikt
om de zaak verder af te zwakken. Krishna Menon van India vocht als een leeuw voor
het aannemen van de resolutie. Frederick Boland van Ierland, die de voorzittershamer
hanteerde was duidelijk bezig het westen in de kaart te spelen. Christian Herter
probeerde nog meer roet in het eten te gooien. Hij werd gevolgd door Pakistan, dat
altijd tendeert met het westen mee te spelen, al was het maar om India dwars te zitten.
Nehru zelf mengde zich in het debat. Ook minister Subrandio bemoeide zich
voortdurend met de zaak. Zij wezen op het feit, dat een meerderheid van de mensheid
in hun landen op de voet volgde wat zich rond die resolutie in New York zou afspelen.
Inderdaad: de resolutie was door de helden van de Afro-Aziatische wereld ingediend.
En natuurlijk stelde Washington weer alles in het werk het voorstel te torpederen.
De Sovjetbloklanden bemoeiden zich er niet mee en hielden zich bewust aan de
zijlijn en stemden voortdurend niet mee. De V.S. en hun vazallen zien nog steeds
kans door druk op kleine landen uit te oefenen om hun wil door te drijven. Maar eens
komt de dag dat de vlieger niet meer op zal
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gaan.
Ditmaal werden de niet-gebonden landen gedwongen hun resolutie gericht op een
topgesprek tussen Eisenhower en Khrushchev terug te nemen.
Maarschalk Tito en president Nasser verlieten New York in sombere stemming.
Besloot mijn boze brief naar Lawrence, die al twee dagen op mijn bureau stond,
niet te versturen. Het zou immers niets helpen?

6 oktober 1960
Zag Sukarno bij het Waldorf Astoria Hotel wegrijden. Hij ging afscheid nemen van
Khrushchev. Even later liep ik tegen D.N. Aidit aan, de secretaris-generaal van de
Partai Komunis Indonesia. Ik zei hem: ‘Ik heb u altijd de hand willen schudden.’ Ik
had bij de receptie in het Waldorf Astoria de heer Aidit nauwkeurig geobserveerd,
toen hij met enkele andere Indonesiërs met Bungkarno stond te praten. Ik noteerde
die avond in mijn dagboek, dat ik vooral op zijn oogopslag had gelet en dat mijn
conclusie was, dat hij een uitstekende verhouding met de President had. Aidit vroeg:
‘Hebt U wat te doen?’ Hij wilde naar boekwinkels. We vertrokken samen richting
Madison Avenue.
Ik begreep uit Aidits uiteenzetting, samen wandelend in Manhattan, dat de P.K.I.
de politieke doelstellingen van Sukarno ten volle onderschreef. Hij sprak over zijn
jongste reis naar China en ontmoeting met Chou En-lai. Ik herinner me in 1987 niet
de precieze details, en aangezien ik ze blijkbaar niet noteerde durf ik niet op mijn
geheugen af te gaan. De teneur van ons gesprek was in ieder geval, dat die middag
voor mij vast stond, dat Aidit een supporter van Sukarno was, all the way. Hij zocht
een boek van professor Van Bemmelen, wat uiteraard in New York onvindbaar was.
Terug in het Waldorf schreef hij een lijstje boeken op, die hij vanuit Nederland
toegezonden wilde krijgen. ‘Doe het maar via Pak Subrandio,’ zei hij.
Tegen vijfuur kwam ik het appartement van kolonel Sugandhi in het Waldorf
binnen. We zaten televisie te kijken toen resident Sukarno binnen kwam. Hij was
vergezeld door een Amerikaanse bodyguard. Hij stelde me aan de man voor met de
woorden: ‘He is a Dutch journalist who supports me on the New-Guinea question,’
aannemende dat de Amerikaanse politieman wist waar het over ging. Ik verduidelijkte
tegenover de Yankee, dat ik dacht dat het een Nederlands belang was de
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Papoea's af te schuiven en op goede voet met Indonesië te blijven. Bungkarno vroeg
Sugandhi om een foto, die hij aan een luitenant van de New Yorkse politie had
beloofd. Luitenant-kolonel Sabur was ook bij ons. Ook een marine-adjudant van de
President kwam de kamer in. Sabur en ik hielpen de President samen zijn overjas uit
te doen. Ik zei, dat ik het betreurde, dat de Amerikanen het gevecht tegen de
niet-gebonden resolutie van de staatshoofden van Indonesië, United Arab Republic,
Ghana, Joegoslavië en de premier van India hadden geleid. Hij wilde daar blijkbaar
niets over kwijt. Ik kwam ook niet als professionele interviewer, maar als vriend op
bezoek. Ik zei: ‘Ik sta 100 procent achter u’ en de President antwoordde: ‘Dat weet
ik.’ ‘Bovendien,’ ging ik verder, ‘komt het moment, dat ik wat Nieuw-Guinea betreft
gelijk zal krijgen.’ ‘Je hebt gelijk!’ aldus Sukarno.
Hij ging voor de televisie zitten, waar op dat moment een liefdesdrama speelde.
Ik gaf hem mijn artikel van 7 mei in ‘Vrij Nederland’. Hij vroeg Gandhi het op te
bergen. Intussen verschenen cowboys op het tv-scherm. ‘Guntur zou dat mooi vinden,’
zei ik. ‘Nee, cowboys interesseren hem niet meer,’ antwoordde de President. Kolonel
Ghandi wees er op, dat men zich gereed diende te maken voor een bezoek aan premier
Nehru. Bungkarno vroeg zijn adjudant: ‘Hoe laat is het dan?’ Waarop tot mijn
onnasprekelijke verbazing de aide-de-camp antwoordde: ‘U hebt toch zelf een
horloge.’ Ik was perplex, temeer omdat ik Gandhi over de jaren als een uitermate
correcte officier had leren kennen en deze familiariteit jegens de President leek me
in het verleden ondenkbaar.
Sukarno wilde echter eerst afwachten hoe het tussen de geliefden zou aflopen. Zij
kwamen steeds dichter bij elkaar en Bungkarno wachtte op de uiteindelijke kus. Bij
het aanloopje tot de omhelzing zei hij: ‘Ja... ja...’ en toen het gebeurde: ‘Goed.’ Toen
was hij gereed om te vertrekken. Toen we naar de liften liepen kwamen minister
Subrandio en ambassadeur Sukardjo aan: Kardjo gaf me hartelijk een hand, Bandrio
keek een andere kant op. Ik had die man dus altijd al een klier gevonden en zijn
onbeschoftheid maakte me niet koud of warm.400.

7 oktober 1960
Zowel ‘The New York Times’ als de ‘Herald Tribune’ komen op de vóórpagina met
foto's van 12 bij 13 centimeter van

400.

Zie ook Delen II en III, Memoires: 1953-1959.
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Sukarno op bezoek bij Dwight Eisenhower. De ‘Times’ meldde bovendien in een
hoofdartikel, dat de V.S. de Indonesische president reeds vóór de ontmoeting hadden
meegedeeld de militaire leveranties aan zijn land te zullen versnellen. De Quay en
Luns zullen dat wel gezellig vinden met hun op de been brengen van Papoea militie.
Bibeb Lampe schreef een als gewoonlijk prima interview, ditmaal met dr. Paul
Rijkens over ‘Zaken-doen is (ook) een sport.’ ‘Als ik jonger was,’ zei hij onder meer,
‘en meer tijd had, zou ik me weren op een ander terrein. Ik zou Nederland een goeie
krant willen geven...’401. Alsof zoiets bestaat. Voor mij is ‘The New York Times’ de
enige acceptabele krant in de wereld.

9 oktober 1960
‘University Club’, Pittsburgh, Pennsylvania
De herfstkleuren zijn prachtig. Ik dineerde bij mevrouw Vivian Lehman en van
de politiek belandden we op het onderwerp homoseksualiteit. ‘Dat er queers zijn is
tot daar aan toe, maar laten ze in hun eigen kringen blijven. Ik heb liever, dat je er
niet over spreekt.’ Ze vervolgde: ‘Denk er aan, wanneer Amerikanen zouden menen
dat je homo zou zijn, trekken ze hun handen van je af. Ik zou dat ook doen.’ Ze stelde
voor, dat ik een paar jaar in Pittsburgh zou komen wonen en zou werken voor de
‘Pittsburgh Post-Gazette’. Ik zou zelf liever naar ‘Associated Press’ gaan en wil er
met Stan Swinton over spreken. Zij belde trouwens meteen naar de publisher, Bill
Block, maar die was niet in de stad.

11 oktober 1960
Chicago, Illinois
Journalist Richard Applegate discussieerde over Nieuw-Guinea. ‘Indonesia has
as much a right to Irian-Barat as it has to Surinam,’ zei hij. ‘Sukarno remains a
disaster for Indonesia.’ Hij herinnerde, dat Westerling, nadat hij met een vliegtuig
van de Koninklijke Marine uit Indonesië was gevlucht in Singapore met open armen
was ontvangen, met als gevolg een debat in het parlement, dat had geleid tot het
aftreden van de commissaris van politie van Singapore. Richards vrouw, Barbara
Applegate, werkte dus voor mijn lezingenbureau W. Colston Leigh in het
Chicago-office. Ies Spetter, de zogenaamde stringer van Mathieu Smedts in New
York, had een brief naar mijn

401.

‘Vrij Nederland’, 27 aug. 1960.
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lezingenbureau geschreven, dat ik, naar zijn beste weten, nooit of te nimmer enige
verbinding met het weekblad ‘Vrij Nederland’ had gehad...
Ik lunchte in de Chicago Athletic Club met het bestuur van de Chicago Furniture
Manufacturers Association, voor welke organisatie ik vanavond zal spreken. Ik viel
van de ene verbazing in de andere. Eén mijnheer was van mening dat US-senatoren
niet meer dan 3.000 dollars per maand zouden mogen verdienen. Een andere man
wilde, dat de V.S. zouden terugkeren naar een isolationistische buitenlandse politiek
en ‘een muur’ om de V.S. bouwen. Ze steunden allemaal Richard Nixon. Sommigen
wilden dat Cuba werd plat gebombardeerd. En ik moet voor dat gezelschap spreken?
Een interview met Ches Manly bij de ‘Chicago Daily News’ en met Mike Nigoff
bij CBS in de ‘Press Club’.

12 oktober 1960
Nam de Nickleplate Express nachttrein naar Cleveland. Direct nadat ik in het Sheraton
Hotel was gearriveerd was er een interview met de ‘Cleveland Press’. Om 11:00
sprak ik opnieuw voor de Cleveland Town Hall. Ik maakte kennis met landgenoot
Hans Hoets en zijn vrouw. Tijdens de lunch in dat Sheraton zat ik naast een moeder
van vier kinderen, een dochter van 22 en drie zoons van 19, 12 en 9 jaar. De 19-jarige
zoon was haar probleem. Hij haalde geen behoorlijke cijfers, was moeilijk in de
omgang en zat nu op een collega in Virgina. Zij liet mij een foto van de jongen zien.
Ik wist het meteen en waarschuwde, dat het wellicht beter was hem eerst in de militaire
dienst te laten gaan om een man van hem te maken, ‘since otherwise he surely will
get involved with boys: he needs more affection than the others do, is more sensitive,
artistic and needs more love than the others do’. Haar verbazing klom al naar gelang
ik bleef praten. Ik had wel vaker van dergelijke ‘invallen’ en kon ze eigenlijk niet
verklaren.402.

13 oktober 1960
Erie, Pennsylvania
Masturbeerde om middernacht. Het overkomt me bijna nooit. Trieste affaire. Ik
kijk naar het sperma en vraag me af, wat is werkelijk ons doel, eeuwig
dóórvermenigvuldigen?
Allen Patterson, mijn locale gastheer, regelde, dat ik de Piper

402.

Dit was natuurlijk een belachelijk advies, zoals ik in 1987 maar al te goed begrijp.
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Club vliegtuigfabrieken kon bezoeken, vorig jaar waren er nog 19 Pipers aan Cuba
geleverd voor landbouwdoeleinden. Dit jaar was er een bestelling uit Havana gekomen
voor 25 toestellen. Het State Departement had de directie echter afgeraden de
vliegtuigen te leveren. Ik zei dit ‘dollar imperialisme’ te vinden en men scheen het
daarmee eens te zijn. Ook Israel was een vaste afnemer. Een jonge voormalige
marinepiloot leidde ons rond.
Sprak voor 800 studenten van het State Teachers College.
Bij thuiskomst was er in de internationale politiek weer van alles gebeurd.
Nikita Khrushchev had tenslotte na 25 dagen New York weer verlaten.
Hij had enorm veel kritiek geoogst door met zijn vuisten op de tafel slaan
tijdens UNO-debatten. Bij één gelegenheid had hij zelfs zijn schoen
uitgetrokken en bonkte er mee op de lessenaar uit protest tegen een
spreker.403. ‘He called people names, like an angry child,’ schreef ‘Time’.404.
De voorzitter van de Algemene Vergadering. Frederick Boland, moest
eens dermate hard om de orde timmeren, dat zijn hamer brak. President
Sekoué van Guinea had in zijn hotelkamer gezien wat Nikita Khrushchev
uitrichtte, stelde zijn vertrek uit en vroeg om de vergadering alsnog te
mogen toespreken. Terwijl hij aanvankelijk vooral in Washington werd
aangezien als een pro-communistische Afrikaanse leider trok het bijzonder
de aandacht, dat juist Touré het optreden van Khrushchev scherp hekelde.405.
‘Times’-commentator C.L. Sulzberger had op 11 oktober geschreven, dat
de communistische aanval op sub-Sahara landen pas was begonnen. ‘If
Khrushchev can ever force the faltering Lumumba back into Congolese
power, or if he can paralyze the UNO to insure uncontrolled chaos, he will
have a magnificent head-start.’ Het was geklets in de ruimte, maar zelfs
Sulzberger interpreteerde de ‘current events’ in Afrika op die wijze.
In Congo zette de misère zich voort. Op 9 oktober had Lumumba
verkondigde het ambt van premier weer op zich te nemen. Hierop had
kolonel Joseph Mobutu van de UNO geëist, dat zij Lumumba niet langer
zouden beschermen en aan hem zouden uitleveren. Daarop daagde
Lumumba de kolonel tot een duel uit. Justin Bomboko, de minister van
B.Z. had de zijde van Mobutu gekozen en men dreigde, dat indien
Lumumba niet werd uitgeleverd wapens tegen de UNO troepen zouden
worden ingezet.

403.
404.
405.

Het was n.b. de Roemeense vice-minister van B.Z., Eduard Mezincescu.
24 okt. 1960.
De redevoering van Touré bevindt zich in mijn dagboek.
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Dag Hanimerskjold hield echter stand en weigerde aan het ultimatum
gevolg te geven. Lumumba bleef in zijn officiële residentie.406.
In de V.S. had de verkiezingscampagne een hoogtepunt bereikt. Bij het
eerste televisiedebat tussen John F. Kennedy en Richard M. Nixon was ik
in slaap gevallen. Het tweede debat was spannender, noch voor de één,
noch voor de ander kon ik enthousiasme opbrengen. Het politieke
touwtrekken en gelieg, dat er mee gepaard ging, was voor de alerte
verstaander ‘zu schön um Wahr zu sein’. Er werd die dagen keet geschopt
over twee belachelijke kleine eilandjes voor de Chinese kust, Quemoy en
Matsu, nog steeds in handen van de Nationalisten op Taiwan. Niet minder
dan 47 procent van de Amerikanen was het met Nixon eens, dat men geen
gebied, hoe klein ook aan de communisten diende uit te leveren. Slechts
29 procent gaf John Kennedy gelijk, dus dat de Chinese Rottumerogen
geen oorlog waard waren. Dan was er natuurlijk het vraagstuk Cuba dat
de gemoederen bleef verhitten. Nog geen twaalf uur nadat Nixon voor de
conventie van oudstrijders in Miami had verklaard, dat indien hij president
zou worden, hij Cuba in quarantaine zou doen, kondigde de regering
Eisenhower het zwaarste handelsembargo ooit uitgevaardigd af. Cuba
betrok juist traditioneel 70 procent van alle invoer uit de V.S. Alléén
medicijnen en ingeblikt voedsel werden van de blokkade uitgesloten.
Machines, auto's, onderdelen, kortom alles los en vast wat van levensbelang
was voor de Cubaanse economie werd ten strengste verboden om uit te
voeren op straffe van gigantische boetes en tien jaar gevangenisstraf.
In Turkije hadden de militairen de macht voor de zoveelste maal
overgenomen (wat dus alléén met behulp van Washington, de CIA en de
NAVO mogelijk was). President Celal Bayar (77) en premier Adnan
Menderes, met wie ik vorig jaar in Ankara genoeglijk had kennis gemaakt
op introductie van president Sukarno407., stonden thans op de nominatie
doodgeschoten te worden. Ze zaten op het Turkse Robbeneiland, Yassiada
in de Zee van Marmara. En in Carnegie Hall in Manhattan had de Russische
pianist Sviatoslav Richter (46) zijn debuut gemaakt.
Intussen had het parlement in Den Haag in dit late uur twee moties en vijf
amendementen van de socialist Jacques de Kadt met betrekking tot de
bewindsregeling op Nieuw-Guinea niet een ruime meerderheid (74 tegen
38 stemmen) verworpen. Volgens

406.
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Ik denk, dat vanaf dit moment bepaalde krachten zich gingen beraden, hoe men zich
van Hammerskjold zou kunnen ontdoen.
Zie Deel III, Memoires: 1959-1960.
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de socialistische motie zou Nieuw-Guinea uiterlijk in 1970 over zijn eigen
toekomst moeten gaan beslissen. Ik besefte inderdaad, dat ik geneigd was
uitsluitend premier De Quay en minister Luns verantwoordelijk te stellen
voor de afgang, die in Indonesië in de maak was. Het zogenaamde
parlement droeg echter duidelijk mede de verantwoordelijkheid. Alhoewel,
ik was me er tevens terdege van bewust, dat de parlementariërs aan alle
kanten door de regering en sommige van haar ambassadeurs, zoals dr. J.H.
van Roijen in Washington, op de meest schandalige wijze werden
voorgelogen. Intussen was de pers dermate van hogerhand gezuiverd, dat
ze voor het overgrote deel in commissie aan het bedrog mee deed. En wie
dit weigerde, op basis van kennis over het Indonesische standpunt, werd
‘rucksichtslos kalt gestellt’.

14 oktober 1960 (dagboek)
Het schijnt, dat premier Tengku Abdul Rahman van Maleisië een bemiddelingsrol
in de kwestie Irian-Barat wil spelen. Intussen had H.M. de Koningin in haar troonrede
gezegd, dat ‘Nederlands Nieuw-Guinea in het komende jaar een belangrijke fase in
zijn ontwikkeling naar zelfbeschikking zou ingaan.’408. De te vormen
Nieuw-Guinea-Raad zou dan over bestuur en wetgeving mee gaan beslissen. Men
droomde rond het Binnenhof steeds maar verder en verder. De realiteit van
Zuidoost-Azië had niets meer te maken met wat er in Den Haag werd gedacht. Zelfs
Henk Hofland was wakker geworden inzake Nieuw-Guinea. Hij schreef een
meesterlijke kolom over de kwestie ‘Karel Doorman’. ‘Net als professor Gerbrandy
in 1940 was minister Luns verongelijkt... Pas toen de “Karel Doorman” een draai
van 180 graden had moeten maken, ontdekte mr. Luns dat het buiten Nederland
anders kan toe gaan dan Hugo de Groot heeft voorgeschreven. “In Japan is het treurig
gesteld,” zei hij met boze verbazing.’409. ‘Vrij Nederland’ karakteriseerde eindelijk
de troonrede ‘als een rookgordijn over de Nieuw-Guineablunders’. Straks gaan ze
ook nog in koor roepen: ‘Wir haben es nicht gewuszt!’
Intussen nam West-Duitsland - waar dus de uitermate actieve ambassadeur Zairin
Zain op de Indonesische ambassade de scepter zwaaide - de vierde plaats in in de
export naar Indonesië. West-Duitsland volgde op de V.S., Japan en de Chinese
Volksrepubliek met 203 miljoen D.M.410. Dat was dus precies

408.
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‘N.R.C.’, Overzeese Editie, 27 sept. 1960.
‘Algemeen Handelsblad’, 24 sept. 1960.
‘The Indonesian Observer’, 1 okt. 1960.
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de essentie van mijn betoog sedert 1957: waarom zouden we ons de kaas van liet
brood laten eten als gevolg van ons Dominee Wawelaarse (Multatuli) Papoeacomplex?
‘The New York Times’ schreef vandaag in een hoofdartikel: ‘Of the many
spectacular aspects of premier Khrushchev's United Nations matinée's, none will
live longer in theatrical annals than the day he removed his shoe and waved it in the
air. Althougt the shoe is not as celebrated in diplomatic history as the glove, the spat
or the top hat, it still has some small claim to fame. In Biblical days, for instance,
King David once boasted: ‘Moab is my washbasin: upon Edom will I cast my shoe:
over Philistia will I shout in triumph.’

16 oktober 1960
Ernst en Mina Wachs, uit Israel, met twee opgroeiende jongens in de flat naast mij,
heb ik voor het eerst gesproken. Pas nu hoorde ik, dat Frieda vroeger altijd door
heren op de hoek van onze straat werd afgezet. Ik weet echter dat zij bang was in
deze buurt alléén te lopen. Trouwens ik geef haar gelijk. Zo zal ze ook de heer Bieling
hebben ontmoet. Ik ben blij voor haar. De huiseigenaar had tegen de Wachs' gezegd,
nadat Frieda was vertrokken: ‘Nu kan hij eindelijk gelukkig worden.’ Maar zo werkte
het dus niet.

17 oktober 1960
Beauty this morning: sunshine and simple piano music.
Collega Charles Howard is eindelijk terug uit Afrika. Ik ontmoette hem op de
UNO. Hij zei van zichzelf: ‘I came back from Africa as the most prejudiced
collored-fellow in the world...’ Hij was eveneens van mening, dat Lumumba
massaaanhang had in Congo. Tezelfdertijd meende hij, dat Lumumba het beste kon
vertrekken.
Vanmiddag sprak de Koning van Denemarken de Algemene vergadering toe. Ik
heb nooit begrepen waarom ze in Den Haag naar een summit van staatshoofden niet
Juliana afvaardigen, in ieder geval een meer Hollandse representante dan Luns c.s.
De Deense koningin zat op het podium en luisterde toe. Geen groot redenaar deze
majesteit.

18 oktober 1960
Houston, Texas
‘McKinney Hotel’
Houston is minder spectaculair dan ik had verwacht; als iedere andere grotere
Amerikaanse stad. Ze lijken allemaal op elkaar.
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Geen parken, gras, bomen, bloemen, helemaal geen leven: beton, kale muren en
skyscrapers. Banken en gebouwen van olie-maatschappijen hebben de meeste
verdiepingen.
Om 15:30 haalde mevrouw Walter Sterling, de presidente van ‘The Woman's
Institute of Houston’ me op. We gingen naar de ‘Petroleum Club’ in het ‘Rice Hotel’.
Mooi uitzicht vanaf de achttiende verdieping. Moest twee interviews geven: aan
Louis Blackburn van de ‘Houston Press’ en Robert Turney van de ‘Houston
Chronicle’. Ik schijn te moeten invallen voor Carey McWilliams van ‘The
Nation’-magazine. Er was een geruchtmakende affaire geweest, met hoofdartikelen
in de kranten, om de Club te dwingen het contract met McWilliams op te zeggen,
omdat teveel leden van de goegemeente in Houston hem als ‘rood’ bestempelden.

19 oktober 1960
Zelfs mijn naam was vanmorgen foutief gespeld in de plaatselijke pers. Wat mijn
aandacht trok was dat de door mij gerespecteerdev Walter Lippmann zich in de
Amerikaanse pers heeft uitgesproken als een aanhanger van John Kennedy voor
president. ‘It has been truly impressive to see the precision of mr. Kennedy's mind,
has immense command of the facts, his instinct for the crucial point, his singular
lack of demagoguery and sloganeering, his intense concern and interst in the subject
itself, the stability and steadfastness of his nerves and his coolness and his courage,’
aldus Lippmann. Ik kon het hier mee eens zijn. Kennedy was me toch sympathieker
dan Nixon.
Ik zou om 11:00 de dames in de ‘River Oaks Country Club’ ontmoeten, gevolgd
door een lunch. Ik begreep, dat het lidmaatschap van de club 11.000 dollars bedroeg,
terwijl er een wachtlijst was. Kreeg later goede vragen en behoorlijk applaus. Werd
voorgesteld aan de Hollandse kok van de club. Ik sprak dus eveneens, zoals ik Emile
van Konijnenburg had beloofd, over KLM-landingsrechten in Los Angeles. Een
‘southern blonde belle’, mevrouw Schubert, reed me in een airconditioned Cadillac
door de villawijken van Houston. We bezochten een familie die een schitterend huis
had gebouwd in de vorm van een bloem. Ieder bloemblad vertegenwoordigde een
andere vleugel. Het zwembad lag naast het huis op een iets lager gelegen terrein. De
familie had in de tuin een roltrap laten aanleggen om te gaan zwemmen.
Ik begon mijn lezing met te zeggen, dat ik de omstandigheden waaronder ik was
gekomen niet plezierig vond, en dat ik druk van één zijde op vrije meningsuiting in
een democratisch land
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betreurde, want dat op die manier de wil van enkele rotte appels in de mand werd
doorgedreven ten koste van een grondrecht: ‘free speech’.
Dr. Sanford Goldstone, hoofd van de psychologische faculteit aan het Baylor
University College, verzekerde mij met typisch Amerikaanse overdrijving, dat ik ‘a
brilliant speech’ had gehouden. Dineerde met de heer en mevrouw Walter Sterling
in de Petroleum Club of Houston. ‘Is Sukarno a communist? Is he?’ vroeg mijnheer
Sterling indringend. Ik gaf een gedetailleerd antwoord. Over de UNO zeiden zij: ‘De
Verenigde Naties zullen nooit kunnen functioneren, zolang men ‘wild iliggers from
Africa’ als gelijken in de organisatie toeliet. Nà afloop reden zij me naar het vliegveld
in een Chrysler Imperial. Het enthousiasme, zeiden ze, was zó groot geweest, dat ik
volgend jaar zou worden teruggevraagd. (En dat gebeurde ook.) Keerde met een
DC-7B van Eastern Airlines naar New York terug. In Atlanta, Georgia, werden
vandaag 51 zwarten, onder wie dominee Martin Luther King in de gevangenis
opgesloten vanwege een demonstratie en sit-in voor gelijke rechten in winkels en
restaurants.
General Abdul Nasution heeft in Djakarta gezegd, het bemiddelingsvoorstel van
Maleisië vriendelijk bedoeld te vinden, maar het vraagstuk Nieuw-Guinea ‘zou
gemakkelijk langs militaire weg kunnen worden opgelost’. Bernard Person had in
het ‘Algemeen Handelsblad’ weer zijn anti-Sukarno paardje bereden en meldde, dat
de rede van de Indonesische president werd afgestoken in de UNO ‘in de stijl alsof
hij een groep ongeletterde schoolkinderen toe sprak’. Zo zag Person Sukarno nu
eenmaal vóór hij in New York arriveerde en zo berichtte hij in zijn krant nà afloop.

23 oktober 1960
Vandaag zat ik in een panel op Mount Holyoke College, een school voor 1.300
meisjes, samen met een bejaarde dame, mevrouw Boothe, echtgenote van een
Amerikaanse missionaris in Katanga en een Ceylonese diplomaat bij de UNO, N.T.D.
Kanakaratne. Mevrouw Boothe maakte propaganda voor Moise Tshombe.
Kanakaratne schold op Sukarno, die Indonesië in de soep zou hebben gedraaid.
Aanvankelijk zei ik niets, tot het me te gortig werd en ik mijn mening gaf, wat
nagenoeg alle partijen en aanwezigen razend maakte, behalve blijkbaar een student
uit Nigerië.
Men vertelde, dat de journalist dr. E. van Raalte uit Den Haag de week tevoren
op Mount Holyoke was geweest op een pro-
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motiontour georganiseerd door de Amerikaanse ambassade in Den Haag. Hij had
moeten spreken over economische onderwerpen maar had zijn uurtje geheel gewijd
aan Indonesië, Nieuw-Guinea en het Nederlandse (Luns) standpunt in deze kwestie.
Ik voorzag sedert twee jaren in mijn eigen onderhoud met het geven van lezingen
via een commercieel bureau en sprak allang niet meer over Nieuw-Guinea. De
overheid entameerde de kwestie dus nu op die manier, terwijl ik werd uitgemaakt
voor betaalde propagandist van Sukarno! Stakkers. Diplomaat Kanakaratne droeg
een interessant cijfer aan: hij benadrukte dat het gemiddelde inkomen van de
Congolees 42 US dollars was, van de gemiddelde Belg 900 dollars en van de
gemiddelde Belg in Congo 2.300 dollar.

24 oktober 1960
De brave ambassadeur Van Roijen speelt nog altijd met man en macht de verloren
strijd van Luns mee. Hij was weer eens op het State Department geweest om te
informeren naar de Amerikaanse militaire hulp aan Indonesië. Bernard Person meldde,
dat Van Roijen te horen had gekregen, dat er van geen ‘versnelling of vergroting van
militaire hulp’ sprake was. ‘The New York Times’ had namelijk bericht dat generaal
Nasution dit had gezegd, nà in Washington besprekingen te hebben gevoerd op het
Pentagon. Bovendien gaf Person mij toe over de rede van Sukarno te hebben bericht,
zonder de toespraak zelf te hebben bijgewoond. Ik wist dat hij er niet was geweest,
omdat hij natuurlijk één lijn wilde trekken met de lege banken van Nederlandse
diplomaten.
Springfield, Massachusetts
Kwam per Greyhound bus hier aan en moest meteen naar de tv-studio van WWLP
voor een gesprek van 15 minuten met Tom Colton. Om 20:00 sprak ik voor de ‘World
Affairs Council’. Er waren veel studenten, ook uit andere landen als Unie van
Zuid-Afrika, Japan, Filippijnen, Somoa, Griekenland, Japan, Mexico, Argentinië,
de Libanon en andere landen. Omdat het gezelschap overwegend rooms-katholiek
was, waren er ook nonnen en paters. Men was algemeen tègen toelating van China
tot de UNO, maar ik waarschuwde, ‘er zijn andere kleuren dan rood in de regenboog’.

25 oktober 1960
Gaf een lezing voor een 200 studenten op Springfield College. Bij thuiskomst een
golf post. Mijn lieve moeder adviseerde in
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één van haar laatste brieven uit Kaapstad411., dat zij Janos Starker cello had horen
spelen: ‘Hij woont in New York: van hem zou je nu eens les moeten nemen?’
Mejuffrouw Buringh Boekhoudt schreef het volgende: ‘Ik geloof dat je op het
ogenblik een verdrietig leven hebt en dat spijt me echt voor je... Dat je soms met je
geweten in de knoop komt, dat begrijp ik wel. En je moet ook echt geen dingen (in
je lezingen) zeggen, die je helemaal niet meent. Maar misschien kun je een beetje
meer de nadruk leggen op andere punten, die niet zulke hete hangijzers zijn... Jij wilt,
vrees ik, een beetje teveel optreden als apostel, die tot bekering wil dwingen, naar
dat kun je op dit moment nog niet. Misschien later, als je meer gezag van spreken
hebt door rijkere ervaring.’ Tenslotte merkte zij op, dat zij arthrose in de nekwervels
had, ‘een verschijnsel van slijtage en ouderdom’. Zij werd hier nu voor bestraald.
Mijn vriendin Penny Hedinah was zo lief geweest een brief voor mij aan president
Sukarno bij kolonel Sugandhi thuis af te geven. Haar broer Machrain was tot eerste
luitenant bevorderd.

26 oktober 1960
Walter Lippmann schrijft over de Cubaanse situatie precies wat ik in Springfield heb
gezegd. John F. Kennedy probeerde Richard Nixon tot een vijfde tv-debat te pressen,
dat in zijn geheel over Cuba diende te gaan. Lippmann, die de voorkeur gaf aan
Kennedy was ongelukkig over diens plotselinge volteface en
verkiezingsredevoeringen, dat hij bereid was de vijanden van Fidel Castro te steunen.
‘Castro is not all that important. To set him up as the main issue to decide who should
be President of the United States is preposterous.’412.
Fidel Castro nationaliseerde gisteren niet minder dan 166 Amerikaanse bedrijven.413.
Mike Polonik, de Soviet pers-attaché bij de UNO verzekerde me, dat de wereld
binnen vijftien jaar het socialisme zou hebben omhelsd. Ik gaf hem een knipsel van
de ‘Houston Chronicle’ met de kop: ‘Only crackpot could be commie in de U.S.,
Dutch newsman says.’414.
Ontmoeting met John Reddy en Caroline Rogers bij de ‘Rea-

411.
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Mijn ouders zouden nov. 1960 naar Nederland terugkeren.
‘The New York Herald Tribune’, 25 okt. 1960.
Ruby Hart Philips, ‘The New York Times’, 25 okt. 1960.
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der's Digest’.

27 oktober 1960
Ook ‘The New York Times’ sprak zich vandaag in een hoofdartikel uit voor J.F.K.
Naar mijn mening behoort een krant dat niet te doen, maar misschien helpt het Nixon
uit het Witte Huis te houden.
Emile van Konijnenburg liet weten, dat mijn verzoek om uitstel van betaling van
het ticket uit Congo in overweging werd genomen.
Ambassadeur Zairin Zain vertelde met Person te hebben gesproken over diens
wijze van reportage betreffende president Sukarno. ‘Ik heb hem gezegd, dat het er
naar uit zag dat het westen de vermaningen van Sukarno nodig had,’ zei hij. Ook dr.
M. van Blankenstein was in de UNO aanwezig en zou met de Persons dineren. Hij
vertelde zowel op het State Department als op het Pentagon gesprekken te hebben
gevoerd. Zin conclusie was, dat minister Luns een blunder had begaan door het in
het parlement voor te stellen, dat de V.S. ons zouden steunen bij een conflict over
de Papoea's. Hij noemde Sukarno langzamerhand nog de enige in Djakarta, ‘die nog
moeite zou doen om de zaak met Nederland weer in de rails te krijgen’. Ik hoopte,
dat hij dit Person duidelijk zou maken.
Op de receptie van de Hongaarse minister van B.Z., dr. Endre Sik, ontmoette ik
dr. Raoul Roa, de minister van B.Z. van Cuba. We zouden elkaar spoedig nader
spreken.

28 oktober 1960
Bracht journalist Van Blankenstein samen met ambassadeur Sukardjo Wirjopranoto
in de lounge voor afgevaardigden van de UNO. Mijn gerespecteerde collega vertelde
Sukardjo tegen pater Beaufort (KVP) te hebben gezegd: ‘Luns is een nationale ramp.’
Hij noemde de heer Romme (KVP) ‘een politieke draaier’, Bruins Slot (AR) ‘een
stenen pilaar’, van de heer Oud (VVD) ‘had iedereen genoeg’, ten aanzien van de
heer Van Riel (VVD) ‘bestond enige hoop’. Luns was bij Dag Hammerskjold geweest
om over Nieuw-Guinea te spreken. De secretaris-generaal had hem echter gezegd
weinig tijd te hebben en bovendien had hij onderstreept, dat de Verenigde Naties
geen trusteeship over Irian-Barat wilden en konden aanvaarden.
Ambasadeur Sukardjo scheen enkele malen zijn geduld te verliezen bij de vele
anekdotes van de heer Van Blankenstein en wilde kennelijk ter zake komen over de
situatie zoals deze nu was. Hij vroeg: ‘Wie vormen in Den Haag het bastion tegen
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overdracht?’ Van Blankenstein bleef vaag. ‘Dat bastion moet ondermijnd worden,’
aldus Sukardjo. We besloten elkaar om 16:30 opnieuw te ontmoeten. Ik regelde het
aldus, dat ambassadeur Zairin Zain, die in het gebouw was om de Economic Council
toe te spreken, toevallig in de buurt zou zijn.
Besloten werd, dat Van Blankenstein ambassadeur Sukardjo Wirjopranoto van
ontwikkelingen in Den Haag omtrent Nieuw-Guinea voortaan op de hoogte zou
houden. Toen ik opmerkte, dat hij zijn brieven via ambassadeur Zain in Bonn naar
New York zou kunnen zenden, antwoordde Sukardjo: ‘Stuurt u uw boodschappen
maar liever naar Wim en dan krijg ik ze van hem.’

29 oktober 1960
Ontmoette gisteravond Bob Jones, een G-I die in Korea en Japan was geweest,
Chinees spreekt en nu bij een bank werkt. Hij had in het leger twee jaar lang een
liefdesrelatie gehad met een luitenant. ‘In het leger zijn alle luitenants homo.’ Zijn
grootvader was 96, zijn grootmoeder 93, zijn andere grootvader 63 jaar oud geworden.
Allen waren seniel of geestesgestoord gestorven. ‘Mijn moeder heeft al twee maal
in een inrichting gezeten. Mijn ouders zijn gescheiden.’ Hij vervolgde: ‘My brother
is married and has kids but fools around with other men. Not that I had sexe with
him. I think am going to die. I have no aim in life.’
Jim Nixon, die zei deze maand voor Colgate in ‘Ebony’ magazine‘415. te hebben
gestaan, nodigde me voor een feest uit. Het vond plaats downtown aan 22nd Street
op een zolder. Er waren een 40-50 negers aanwezig, en enkele blanke Amerikanen.
Er waren dansers, Navyboys in uniform, tippeltantes van 42nd Street en er werd
non-stop gedanst. Zelden had ik zoveel seksuele activiteiten op één plaats gezien.
Er werd zelfs op de grond gefoosd. Op een gegeven moment was er een floorshow,
eerst opgevoerd door twee negers en vervolgens een solo. Na véél aandrang van een
jongen maakte ik één dansje en vertrok. Op dat moment verscheen een auto van de
politie voor de ingang.

30 oktober 1960
Ruby Hart Philips berichtte uit Havana, dat Fidel Castro aanzienlijke hoeveelheden
wapens uit de Sovjet-Unie en Czechoslovakia had ontvangen. Washington heeft om
een onderzoek

415.
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gevraagd van de Organisation of American States (OAS).416. Pas nu begrijp ik uit een
reportage van Bernard Kalb, dat president Sukarno, toen hij Eisenhower op het Witte
Huis bezocht, enkele van zijn reisgenoten had meegenomen, waaronder D.N. Aidit.
Na enige tijd in een ‘ante-room’ te hebben gewacht stelde Bungkarno ook Aidit aan
Ike voor, ‘which created some shock on the latter person’, aldus Aidit. Sukarno
probeerde Eisenhower gerust te stellen, waarop Ike had gezegd: ‘Oh, a democratic
communist?’ Aidit omschreef de V.S. als een land ‘where anarchy rages’. Hij vertelde
Kalb ook over zijn bezoeken aan boekwinkels en hoe hij nergens een werk over
Indonesische geschiedenis had kunnen vinden. ‘This is quite different from the
situation in Moscow, where translated copies of Indonesian literature can easily be
acquired.’417.

31 oktober 1960
Gaf een lezing in de Valley Forge Country club in Audubon, Pennsylvania. Na de
lunch bezochten we de Memorial Bell Tower gebouwd op die plaats door de
Daughters of the American Revolution (DAR). Mrs. David Coates, mijn gastvrouw,
liet zien, dat haar naam ook in het marmer was gebeiteld.
In de Verenigde Naties speelde zich die dagen een nieuw Cubadrama af.
Havana voelde zich bedreigd, hield een Amerikaanse invasie voor mogelijk
en wenste die vrees in de UNO te bespreken. Cuba werd door Sovjet
ambassadeur Valerian Zorin en het oostblok krachtig gesteund. De
Amerikanen lieten Middenamerikaanse vazalstaten, die er flink voor
werden betaald, weerwoord geven. Een irritant schouwspel. Een
volgevreten ambassadeur, Alberto Herrarte van Guatemala, verklaarde
plechtig, dat juist Cuba op het punt stond zijn land binnen te vallen. ‘Castro
is at war with himself and the world. He sees invasions everywhere,’ zei
Herrarte. ‘He is surrounded by psychopaths. He will not create. He lives
by hatred and power.’ Cuba's minister Raoul Roa antwoordde, dat het
onnodig was op de Guatemalese tirade te antwoorden, want mijnheer
Herrarte werd gefinancierd door de United Fruit Company. Daarom was
het nuttiger antwoord te geven aan de vader van het kind, de V.S. ‘The
U.S. government doesn't know its words and its deeds from one another.
The two know nothing about each other... We do not mind that chewing-
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gum has disappeared from our streets,’ aldus professor Roa. De
Amerikaanse vertegenwoordiger James Wadsworth zei maar geen
commentaar te zullen geven om de spanningen niet te doen toenemen. Hij
wist immers, dat de motie om Cuba in de Algemene Vergadering op de
agenda te krijgen, het niet zou halen. Met 45 tegen 29 stemmen werd liet
verzoek om een Cuba-debat afgewezen. Indonesië stemde vóór een debat.
Nederland stemde natuurlijk tègen. Zelfs India, the United Arab Republic
en andere niet-gebonden landen onthielden zich van stemming. Ik vond
Sukardjo Wirjopranoto's stem een eerlijke stem. Natuurlijk lag Cuba in
de vuurlinie van het Amerikaanse imperialisme, zoals naar al te snel nog
duidelijker zou worden.
D.N. Aidit sprak voor de Indonesische radio over zijn indrukken aangaande
wat zich in New York afspeelde. Hij zei dat de hoge idealen van de
Verenigde Naties in New York met voeten werden getreden en dat het de
hoogste tijd werd om de volkerenorganisatie te hervormen. Hij refereerde
aan de Koreaanse oorlog (Vietnam moest toen nog komen) en ging
uitvoerig in op het touwtrekken om Congo.418. Aidit had niet alléén gelijk,
maar hij zei ongeveer hetzelfde als Sukarno. In westerse kringen, met de
aldaar heersende anticommunistische fobie, analyseerde men dus à priori
niet hoe in werkelijkheid de kaarten lagen, maar er werd geredeneerd, dat
Sukarno steeds meer over helde naar communistische standpunten in de
internationale politieke arena. Niets was minder waar, maar in het westerse
politieke apartheidsdenken was alles wat uit het oostblok kwam
onacceptabel, omdat het op Marxisme-Leninisme was gegrondvest.
Sukarno, die het communisme open en kritisch tegemoet trad, doorzag het
smerige spel dat in New York werd gespeeld en had de moed zich
onafhankelijk op te stellen en vooral dit uit te spreken.

1 november 1960 (dagboek)
Ik realiseer me, dat mijn dagboek momenteel erg politiek is. Maar behalve de
Indonesische kwestie interesseer ik me diep voor zaken als Congo, Cuba en ook
Algerije. Zelfs een ontwikkeling als die in Bolivia volg ik zoveel mogelijk. Ik begrijp
eigenlijk niet waarom de Cubanen de Amerikanen niet uit de Guantanomo marinebasis
smijten. Dat zou toch via middelen die het internationale recht opleveren moeten
kunnen.

418.
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2 november 1960
Dimitri Mitropoulos is overleden. Bill Bast is nog in London. Tony d'Almeida419.
dirigeerde gisteravond in de Town Hall Gluck's opera ‘Orfeo ed Euridice’. Het was
zijn Amerikaanse debuut. ‘He knows his business,’ schreef Harold Schönberg in
‘The New York Times’. ‘Cool, not flamboyant of gesture, capable, he held the
performance together as nicely as one would desire.’ Telefoneerde Tony.

3 november 1960
Amerika leeft in de verkiezingsroes. Wat me opvalt is dat de Amerikaanse
commentatoren James Reston, Arthur Krock, David Lawrence, Roscoe Drummond,
Joseph Alsop en natuurlijk Walter Lippmann zich allemaal duidelijk uitspreken wat
hun voorkeur is wie naar het Witte Huis moest gaan. De meesten van hen zijn
Democraten en steken dat niet onder stoelen of banken. Ik houd me in mijn lezing
veelal buiten de JFK-Nixon controverse en geloof nog altijd dat een journalist aan
de hand van feiten zich zo onafhankelijk mogelijk moet opstellen.
Vanmorgen had ik een langdurig gesprek met ambassadeur Zain, een medewerker
van Sukarno, kolonel Latief (die zondag een brief voor Bungkarno zal meenemen),
de heer Lapian en een afgevaardigde van India in de coffeeshop van de lounge voor
afgevaardigen in de UNO. Zain zei onder meer het volgende:
1) Bungkarno haalt de mensen uit de verstikking. Wat hij in feite zegt, is dat we
eerst onszelf zullen moeten zoeken en vinden voor we aan andere zaken kunnen
beginnen.
2) De Afrikaans-Aziatische samenleving is in opgang en ontwikkeling. Onze ‘adat’
verschilt van het westen. Je kunt het doen en laten van Europa niet blindelings
overplanten naar Azië-Afrika. De sociale structuur is anders. Universele ideeën
mogen met elkaar overeenstemmen, maar de ‘anticipation, perception and overall
approach’ is totaal anders. Een Amerikaan, zelfs een Australiër, vindt het
doodgewoon met zijn poten op tafel te zitten. Ik refereer hier aan een ‘courtesy
call’ die op mijn ambassade in Bonn werd afgelegd. De man zag er niets in,
maar ik vond het onbeschoft.
3) De invloed van de oude culturen in Azië hebben onze culturele opvattingen en
gedrag heel anders gemaakt. De Nederlanders hadden tenslotte alléén invloed
op een kleine groep, de

419.
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4)

5)

6)

7)

8)

bovenlaag. de Indonesische massa vond haar kracht in eigen cultuur.
‘Ingi’, yes, betekent bij ons helemaal niet ‘ja’ in de zin van het westen. ‘Ingi’
betekent, ‘ik heb er goede nota van genomen’. In de Nederlandse literatuur
wordt dit ook altijd foutief weergegeven. Wij moeten deze verschillen nog voor
het westen formuleren.
Sukarno is de profeet, de kruisvaarder. Hij raapt de ideeën op en strooit ze rond.
Zoals hij altijd zelf zegt, ‘jullie jongeren zullen ze moeten uitwerken en
verfijnen’.
Ik was de eerste in zijn omgeving, maar houdt dit geheim, die heeft gezegd, dat
westerse democratie bij ons niet zou werken. De helft plus één functioneert niet
in een ontwikkelingsland. Wij houden er niet van de ander ‘malu’420. te maken.
Wij zijn voldoende beschaafd om op het standpunt te staan, dat beide partijen
wat toe moeten geven. Bungkarno wil terug naar ons oorspronkelijke systeem
van onderhandelen. Ogenschijnlijk vertraagt dit, snaar in werkelijkheid zullen
we vlugger opschieten. Op westerse wijze stemmen betekent ‘malu maken’,
gezichtsverlies.
Cuba is nu in dezelfde positie als wij waren in 1957, maar we bleven
onafhankelijk. Cuba lèunt nu wèl te sterk tegen Moskou. (Ik vroeg hem: ‘Heeft
u dit inzicht de Cubanen bij gebracht?’ ‘Dat gaat niet,’ antwoordde de
ambassadeur en de Indiase diplomaat was het hier mee eens. ‘Zij zoeken het
liever onder elkaar uit, met bijvoorbeeld Panama of Mexico,’ aldus dr. Zain.)
Wij in Azië zijn anders. Toen we voor het eerst in de UNO gingen meedraaien,
hielden we ons koest en keken eerst rond. In menig opzicht doen wij dit eigenlijk
nog steeds. Maar de Afrikaanse landen doen stoer en beginnen meteen te blazen.
En later komen ze er achter dat zij de tekst zelf eigenlijk nog niet hebben
bestudeerd. Je begrijpt, ik spreek hier in naam van de minder ontwikkelde landen
naar westerse maatstaven natuurlijk. (Hij noemde zich de koning der lobbyisten
en zei eerder eens, het vak van dr. J.H. van Roijen te hebben geleerd als jonge
Indonesische diplomaat, toegevoegd aan diens staf.)
Toen ik hem vroeg of hij wist dat ambassadeur Sukardjo Wirjopranoto als eerste
vóór Cuba had gestemd, antwoordde Zain, de Sumatraan: ‘Hij is nog onervaren.’
Dit was onzin. Ik ben er van overtuigd, dat Sukardjo stemde zoals hij wist dat
Sukarno dit van hem had verwacht. Eerlijk en rechtvaardig en
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niet ‘pienter busuk’.421.
9) (Zain vervolgde) Wat Bungkarno's succes is, al is het onbewust (ook daar was
ik het absoluut niet mee eens) is dat hij ook Aidit en de PKI er toe kreeg om in
termen te denken van Indonesië eerst, nationalisme eerst.
10) Die stomme kerels hier in Washington begrijpen het niet wanneer wij soms met
de V.S. en soms met de Sovjet-Unie mee stemmen. Wij doen dit omdat wij
soms onze eigen ideeën bij de Sovjets en soms bij de Amerikanen terugvinden.
Wij denken om te beginnen niet in termen van: Anti. Wij geloven in onszelf.
Dit is wat vooral Amerika ontbreekt, terwijl het in Indonesië en ons leiderschap
ons sterkste wapen is.422.
Ontmoette John Knowles, de schrijver, en een vriend van Yale University. Hij zei
dat zijn bestseller ‘A seperate piece’ de talkof-the-town was in Pierson College, waar
we samen woonden. We spraken ook samen met de Amerikaanse afgevaardigde
Henri Sokolove.

4 november 1960
Dag Hammerskjold heeft een rapport over Congo ingediend, waarin hij kolonelJoseph
Mobutu en zijn medestanders scherp veroordeeld en Patrice Lumumba de enige
wettige premier van het land noemde. Ook Rasjeshwar Dayal, Hammerskjolds
vertegenwoordiger in Leopoldville veroordeelde in scherpe bewoordingen de
subversieve activiteiten van België in de voormalige kolonie.423. In de provincie
Zuid-Kasai was door buitenlandse inmenging een burgeroorlog aan de gang. Mijn
collega Donald Grant van de ‘St. Louis Post Dispatch’ zei me, dat hij woedend was
geworden bij het lezen van het rapport over de westerse inmenging in Congo.
12:15 Blue Room, Waldorf Astoria Hotel
Woonde de persconferentie van premier Abdul Rahman van Maleisië bij, die dus
een bemiddelende rol in het Nieuw-Guineaconflict probeerde te spelen.
Ik vroeg de premier: ‘General Nasution said last week to New-Guinea was but
one solution: unconditional transfer to Indonesia. In The Hague they think about
selfdetermination in 1970. Are you still optimistic to work out an acceptable for-
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mula?’
Abdul Rahman: ‘I have achieved a measure of agreement to my proposals, also
when I met with general Nasution and other leaders. I will continue to do so in the
honest believe that I must. If not, it cannot be helped. If Holland and Indonesia want
to quarrel it's their business, it cannot be helped.’ Hij sprak over Nieuw-Guinea met
Hammerskjold en ging nu naar Den Haag. Hij droeg aan beide handen gouden ringen.
Eén van die ringen bevatte in kleuren de vlag van Maleisië. ‘I will stay in Holland
as long as necessary to discover the Dutch feelings on this matter and go to Indonesia
afterwards. It is only my prayer, that they will come to some sort of agreement.’
Teruggekeerd in de UNO ontmoette ik dr. Raoul Roa, de Cubaanse minister van
B.Z. We zaten in de gang die leidt naar de delegates lounge. Verderop ging een
UNO-bewaker zitten. Ik bepleitte, dat het voor Cuba een beschadiging was geweest,
dat een rij communistische landen de Cubaanse positie in de Algemene Vergadering
had verdedigd. Hij antwoordde, dat het hem ook met zorg had vervuld hoe weinig
afgevaardigden zich aan de zijde van Cuba hadden geschaard in het debat. ‘President
Sukarno is waarschijnlijk één der wereldleiders die het dichtste bij Fidel Castro staat,’
zei hij, kennelijk ook vanwege de stem van Sukardjo Wirjopranoto vóór Havana.
‘You have more friends in the world than you probably realize,’ antwoordde ik, ‘but
why not come to them for advise? It might be to your advantage. They want Cuba
to survive and win.’ Hij zei een gesprek met Krishna Menon (India) te hebben gehad
en hij was van plan opnieuw met hem te spreken. ‘Yes, but he acted cool to you,
when you went over to him to thank him for explaining the vote of India in the debate,
which afterall was an abstention,’ antwoordde ik. Hij zou ook opnieuw naar
ambassadeur Sukardjo gaan.
Op mijn vraag over Guantanomo, de Anmerikaanse marinebasis, antwoordde hij
dat het een mogelijkheid was de kwestie voor het Internationale Hof in Den Haag te
brengen. ‘Our foreign policy,’ zei dr. Roa, ‘remains independent and that includes
the socialist countries. I can tell you quite confidentially, we don't ask them for advise,
we go our own way. I say helloh to them and that is all.’ Hij zei, dat ik bij mijn
aanstaande bezoek aan Cuba Fidel Castro en president Osvaldo Dorticos moest
ontmoeten.
Later sprak ik opnieuw ambassadeur Zain en vertelde dat premier Abdul Rahman
Nieuw-Guinea een conflict van Kore-
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aanse omvang had gevonden. ‘Dat is niet waar,’ zei dr. Zain. Ook de sultan van
Djokjakarta was in de UNO en wandelde met ambassadeur Sukardjo voorbij.
Er circuleerde een gerucht in de UNO, dat premier Nikita Khrushchev was afgezet.
Malenkov en een militaire junta zouden hem hebben opgevolgd.
Vervolgens sprak ik met Henri Sokolove van de Amerikaanse delegatie. Hij
interpreteerde Bapak als volgt (wat dus nergens op sloeg): ‘Sukarno is a difficult
man. First, he builds up the communists, then once they have power he plays them
against the others. After all, the Sumatran rebels exploded because of Sukarno's
communism.’ Totale onzin. Ik probeerde uit te leggen, dat Sukarno feitelijk de
Indonesische PKI had genationaliseerd, zoals ook dr. Zain me had uiteengezet.
Sokolove vond de Nederlandse positie op Nieuw-Guinea belachelijk, maar waarom
zouden de V.S. niet Nederland steunen als trouwe bondgenoot?

6 november 1960
Nam de Greyhoundbus naar Chicago. In Cleveland zag ik in een krant, dat de heren
Kasavubu en Mobutu naar Amerika zouden komen, terwijl Lumumba een visum
werd geweigerd. Wat een smerig spel wordt er in Congo gespeeld.
Ik zat op de eerste rij in de bus met een jonge Amerikaan, Don X. Hij was op weg
naar een begrafenis in Montana. Was zes jaar niet thuis geweest. Hij was reeds twee
maal gehuwd. Zijn huidige vrouw was veel ouder, veertig jaar: ‘I shipped her ass of
to Europe.’ Ze was rijk. Zij had zich altijd een jongen als lover gewenst en Don
voldeed aan die verwachting. In de nacht, met jassen als dekmantel over onze knieën,
trokken we elkaar af, notabene direct achter de stoel van de chauffeur gezeten. Tijdens
de ontbijtstop zei Don: ‘That negroe has a terrific body.’ Toen de man onze tafel met
een doek af nam zei Don op een toon, dat de neger het kon horen: ‘Animal.’
Op het Greyhound busstation had ik een Chinese jongen ontmoet, die ik al eerder
in de stad had gezien: Richard Hsiao.

7 november 1960
Lezing voor de ‘Nineteenth Century Woman's Club’, dames op hoge leeftijd op
breekbare vergulde stoeltjes. De ene Cadillac nà de andere reed voor, bijna allemaal
met Richard Nixon stickers. De naam Eisenhower trok applaus. Toch zei ik wat ik
dacht, al was het één dag voor de presidentsverkiezing. Een dame kwam dus later
naar me toe en zei, dat ik nooit had
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mogen zeggen dat veel Amerikanen geen van beide kandidaten ideaal vinden. ‘It
confuses me,’ aldus mevrouw Willard, die me had uitgenodigd namens deze
organisatie. Buiten scheen de zon, maar ik verliet het gebouw gedesillusioneerd. Ik
vroeg me af wat voor zin mijn lezingen hadden wanneer ik altijd rekening moest
houden met de oriëntatie van mijn gehoor en niet echt kon zeggen wat ik dacht.

9 november 1960
En route, Greyhound, Davenport, Iowa
Bij het opstaan werd meegedeeld, dat Jonh F. Kennedy had gewonnen. Op het
nippertje, maar dat hindert niet. Wat me intussen grenzeloos irriteert is het partijdige
touwtrekken rond Joseph Kasavubu en de rol, die de V.S. er in spelen. Ghana, Guinea
en Nigerië hadden in de UNO het initiatief genomen om de man te weren en inderdaad
met 48 tegen 30 stemmen bij 8 onthoudingen was het in eerste instantie gelukt.
Intussen waren tien Ierse militairen van het V.N.-contingent in Katanga in een
hinderlaag gelokt en gedood.
Gaf een lezing voor de ‘Knife & Fork Club’. Het is prima verlopen.

10 november 1960
Eau Claire, Wisconsin
Lezing voor studenten van het Wisconsin State College.
Ambassadeur Alex Quaison-Sackey van Ghana heeft dezer dagen een belangrijke
rol gespeeld in de debatten bij de UNO. Intussen hebben de Amerikanen mijn vriend,
ambassadeur Thomas Kanza, eveneens een visum om naar de UNO te komen
geweigerd. Wat hebben ze er in godsnaam mee te maken? Sukarno heeft volmaakt
gelijk, dat de Verenigde Naties verplaatst dienen te worden.

11 november 1960
De ‘Chicago Sun-Times’ bannerlines over de voorpagina dat mijnheer Ngo Dinh
Diem, weer een andere handlanger van Washington, opgeduikeld uit een
rooms-katholiek seminarie ergens bij Philadelphia, in Saigon is afgezet. De leiding
van de revolte heeft kolonel Nguyen Van Thy. De ‘Chicago Tribune’ meldt in even
vette letters op de voorpagina: ‘US wins UN Congo vote’, wat dus wil zeggen, dat
de Amerikanen de intriges in New York toch hebben gewonnen en kans hebben
gezien om al hun meelopers te mobiliseren en een stemming er door te drukken dat
Kasavubu & Co dus toch aan het woord
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kunnen komen. Walgelijk.

12 november 1960
Syracuse, New-York
Bezoek aan Frederick en Wies Wallace en twee zoontjes. Fred is captain in the
U.S. Air Force op de Hancock Military base hier. Hij studeert 's avonds psychologie.
In Leopoldville hebben Marokkaanse militairen en Indonesische para's van het
Garuda II bataljon in de lucht moeten schieten, toen een woedende pro-Lumumba
menigte naar het UNO hoofdkwartier marcheerde.

14 november 1960
Richard Hsiao bleef slapen. Zijn vader was professor in Peking, ging met Chiang
Kai-shek mee naar Taiwain en trad in de diplomatieke dienst. Hij overleed in 1948.
Richard ontwerpt textieldessins. Hij heeft in Parijs en Rome gewoond en is de jongste
in zijn gezin. Hij wil terug naar Taiwan om hier niet te veramerikaniseren. I like him.
Lunchte met ambassadeur Zain en ‘Times’-journalist Arnold Brackman in de
Verenigde Naties. Bernard Person vertelde, dat de gegevens, die ik hem had verstrekt
over de persconferentie van premier Abdul Rahman de vóórpagina van het ‘Algemeen
Handelsblad’ hadden gehaald. Ik dacht: ‘Te gek om los te lopen.’
Om 20:15 een lezing in Stamford, Connecticut, voor de American Association of
University Women.

15 november 1960
Ambassadeur Manuel Bisbe van Cuba kwam op me af omdat het ministerie in Havana
had gevraagd, wanneer ik zou komen. We prikten de datum 24 november voor mijn
aankomst. Ambassadeur Zain maakte een interessante opmerking over Bungkarno.
‘Hij heeft een zesde zintuig voor politiek. Wanneer ik jongere diplomaten opleid en ik ben optimistisch over ze - dan zeg ik altijd, denk er aan, tussen Bungkarno en
jullie is niets...’ Emile Lapian maakte de volgende opmerking: ‘Luns had van te
voren moeten bedenken, dat hij Indonesië met zijn politiek alléén maar in een positie
van kracht manoeuvreerde.’ Luisterde naar een briljant pleidooi van Khrisna Menon.
Barbara Applegate vertelde, dat hij een mislukking was geweest op het lezingencircuit.
Het bureau had honderden Menoncirculaires uitgezonden en nul aanvragen ontvangen.
Liep tegen Joseph Newman van de ‘Herald Tribune’ aan, die
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vanmorgen op de vóórpagina over Kasavubu had geschreven. Ik probeerde hem iets
over de verhoudingen in Congo uit te leggen. Even later ontmoette ik ambassadeur
Dialo Telli en vertelde hem, dat ik deed wat ik kon - ook op lezingentournees - de
Afrikaanse zaak uit te leggen. ‘Je vous remerci, mon ami, au nom d'Afrique,’ zei hij.
Hij was het overigens met me eens, dat Cuba te sterk op het oostblok leunde.
18:30 ‘Overseas Press Club’
Joseph Kasavubu chit-chat. Nadat hij een lange tirade had gehouden tegen
buitenlandse inmenging in Congo stelde ik de vraag: ‘When I was in Leopoldville
Patrice Lumumba assured us of the same thing: would you then note a point of
agreement with mr. Lumumba?’ Hij antwoordde, deze vraag reeds besproken te
hebben, dus hij ontweek haar.
Op de vraag of Lumumba nog altijd premier was, antwoordde Kasavubu, dat hij
geen minister meer was maar afgevaardigde in het parlement, als alle anderen. Hij
verduidelijkte, dat wanneer het staatshoofd een eerste minister naar huis stuurde,
deze niet in zijn positie teruggeplaatst zou kunnen worden. Hij zei soms zinnige
dingen, maar bijna steeds verkondigde hij dezelfde standpunten als Lumumba. Het
verschil was, dat Kasavubu het imperialistische spel bereid is mee te spelen, terwijl
de imperialisten begrijpen, dat Lumumba zich niet voor westerse karretjes zal laten
spannen. Je zou moeten proberen Kasavubu en Lumumba te verzoenen, maar dat
zullen de Belgen en Amerikanen niet toestaan.
Bezocht samen met John Knowles een uitvoering van het New York City Ballet.
Ik vond Serge Prokofiev's ‘Prodigal Son’ op choreografie van Balanchine meer dan
prachtig. De prodigal son werd gedanst door een neger, Edward Villella. Hij kreeg
een daverend applaus. Schitterend lichaam. En nu is het middernacht en luister ik
naar het Forellenquintet van Schubert, herinneringen aan ‘De Horst’ en mijn jeugd,
mooie afsluiting van een ongewone dag.

16 november 1960
‘Time’ heeft vandaag een extra nummer uitgebracht ter ere van JFK's overwinning.
Het kost slechts een dubbeltje (dime)424. Ook heb ik in ‘Look magazine’ een boeiende
reportage van Laura Bergquist gelezen over een bezoek van dertig dagen aan Cuba.
Dat is het verhaal dat ik zou willen schrijven nà mijn komende reis.

424.
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Ngo Dinh Diem schijnt er in te zijn geslaagd de touwtjes in Saigon in handen te
houden.
Ambassadeur Zain had net de uitspraak gedaan, ‘Bernard Kalb van “The New
York Times”425. leert het nooit’, toen ambassadeur Manuel Bisbe van Cuba langs
kwam. Ik stelde hem aan dr. Zain voor. Bisbe nodigde de Indonesiër uit voor een
lunch samen met minister Raoul Roa. De datum werd bepaald en ambassadeur Bisbe
nodigde mij eveneens uit. Ik herinnerde me echter het advies van Emile van
Konijnenburg en zei: ‘Daar hoor ik niet bij.’ Ik geloof, dat ze met verwondering of
misschien bewondering reageerden. Zain zei nog, dat Cuba een goede kans had met
tabak op de Westduitse markt te komen. Hij kon het weten, want hij was er in geslaagd
de Deli-tabak van Nederland naar West-Duitsland te verleggen.
Schreef brieven aan president Sukarno en kolonel Sugandhi. Ik schreef eveneens
Chester Bowles omdat ik van mening was, dat presidents-candidaat John Kennedy
een gesprek zou moeten hebben met Fidel Castro. Stephen Benedict had me namelijk
aan Bowles' assistent, Thomas Hughes, voorgesteld.
Tijdens een lunch met Arthur Fletcher, redacteur van Worldwide Press Service
werd afgesproken, dat ik voor WPS artikelen uit Cuba zou schrijven.

17 november 1960
David Lawrence meldde vandaag in de ‘Herald Tribune’, dat naar zijn mening
militaire actie van Washington tegen Cuba onvermijdelijk zal zijn. Lawrence denkt
dus in dezelfde richting als Fidel Castro. John F. Kennedy zegt tègen een dergelijke
actie te zijn. Eisenhower maakt zich volkomen belachelijk door de Amerikaanse
vloot naar Guatemala en Nicaragua te sturen, landen die naar hij zegt op het punt
staan door Fidel Castro aangevallen te worden. Het werd natuurlijk voorgesteld alsof
de regeringen van die landen om bescherming van de Amerikaanse vloot zouden
hebben gevraagd.
Ruby Hart Philips meldde uit Havana, dat de Cubaanse regering in de Amerikaanse
manoeuvres de eerste fase zag van een agressieplan tegen het bewind van Fidel
Castro.426.
Om 11:00 luisterde ik naar de rede van de president van de republiek
Congo-Brazzaville, het buurland van Congo-Leopoldville, Fulbert Youlou, in het
witte tropengewaad van een rooms-katholieke priester. Hij beschuldigde de Belgen
er van

425.
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Kalb was dus een aantal jaren “Times”-correspondent in Djakarta.
‘The New York Times’, 17 nov. 1960.
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de onafhankelijkheid van Congo te hebben geïmproviseerd, maar ‘desalniettemin
hebben wij de Belgen, die naar ons land vluchtten, hartelijk ontvangen. Wij Afrikanen
maken geen onderscheid in huidskleur.’ Hij benadrukte, dat Afrika zijn eigen cultuur
en persoonlijkheid bezat en niet verwesterd wilde worden. ‘Onze problemen kunnen
niet door de UNO worden opgelost, noch door karreladingen dollars uit de V.S. of
door het zenden van vliegtuigen uit de USSR. Wat we nodig hebben is een “conseil
de famille” van Afrikaanse landen onder elkaar,’ aldus president Youlou.
Ambassadeur Quaison-Sackey van Ghana probeerde opnieuw de Congolese
delegatie van Kasavubu geweerd te krijgen. Zijn zwarte broeder, de minister van
B.Z. van Kameroen, Charles Okala, ontpopte zich als zijn felste tegenstander. ‘Je ne
suis pas rasciste, je n'ai pas des complexes, n'inquietez-vous pas,’ riep Okala tegen
zijn Ghanese collega. Ambassadeur Sukardjo merkte later tegen mij op, ‘Okala krijgt
straks twee Parijse dames van de Fransen voor die speech.’
Lunchte met Emile Lapian en Hutomo Supardan, lid van de PKI en het Indonesische
parlement, die afgevaardigd was in de Fifth Commission van de General Assemblee.
Hutomo was bij de Madiun opstand van 1948 gewond geraakt en hij zei
zeggeen-schrijve 106 dagen in een gevangenkamp gedetineerd te zijn geweest. Hij
vond, dat er geen werkelijke vrijheid in de V.S. heerste, ‘want je wordt sociaal
gekraakt, wanneer je er een andere mening op na houdt’. Ik dacht: ‘Waar niet?’ Ik
stelde hem voor aan Michael Polonik van de Sovjet delegatie.
16:30
Ambassadeur Zain vertelde wat Sukardjo Wirjopranoto over mij in de
stafvergadering had gezegd: ‘Hij vond je behulpzaam en droeg de delegatie op met
je samen te werken. Ik zeg je hier dus wat er achter de schermen over je wordt gezegd.
Hij heeft je artikel laten fotokopiëren. Hij zei, dat hij je uit de kamer van de hoogste
baas in het Waldorf had zien komen. Hij neemt een positieve houding tegenover jou
in. Je moet echter wèl beseffen, dat de steun van Bungkarno niet genoeg is. Je moet
ook het leger mee hebben. Je zou je artikelen bijvoorbeeld ook naar generaal Gatot
Subroto moeten zenden. Of anders zend je ze naar mij in Bonn en dan werk ik er
verder mee. Wat je het meest kwaad heeft gedaan is je botsing met Sudjoko en
Maramis in Den Haag.427. Daarom is er nog altijd een aantal mensen in Djakarta tegen
jou, ook in het leger. Je was ook eigenlijk tè

427.
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bevriend met Ruslan Abdulgani en Suwito Kusomowidagdo428. om het tot een botsing
in Den Haag te laten komen.429.

19 november 1960
11:05 UNO delegatie lounge
Henri Sokolove van de US delegation stelde me voor aan senator Wayne Morse
en diens vrouw. Senator Morse is voorzitter van de senaatscommissie voor Latijns
Amerika, dus het onderwerp was Fidel Castro evenals mijn aanstaande reis naar
Havana. Morse vertelde dermate tègen Castro te zijn, dat toen deze in Washington
was hij had geweigerd diens ontmoeting met de senaatscommissie bij te wonen. Hij
was het ook altijd oneens geweest met de gematigde lijn van Herbert Matthews van
‘The New York Times’430. en Jules Dubois van de ‘Chicago Tribune’. Hij had in het
Castro regime van den beginne af een totalitair bewind gezien. Hij vroeg hem te
komen bezoeken nà terugkeer uit Cuba.
Intussen ging het Congo-debat in de Algemene Vergadering verder. De Nederlandse
bank was slechts bezet door de Surinamer, de heer Eienaar. Het departement van
Luns vond dat blijkbaar de geschiktste representant voor een debat over Congo.
Valerian Zorin hield opnieuw een donderspeech tegen het gekonkel en geïntrigeer
van het westen om tegen iedere prijs Kasavubu en de zijnen namens Congo te laten
optreden. Lunchte met Henri Sokolove, die me adviseerde, ‘Follow up your contact
with senator Wayne Morse. He is an idiot, but do it anyway.’ Toen ik enigermate
hier tegen protesteerde, zei Sokolove: ‘Read what he says.’ Bernard Person kwam
me vertellen, dat hij genoten had van de rede van minister Okala van Kameroen.
Over Fidel Castro merkte hij op, ‘die moet gewoon zijn baard afscheren en is over
een paar jaar toch van het toneel verdwenen.’ Ik dacht: ‘Person schrijft voor het
“Algemeen Handelsblad” en ik voor niemand, dat wordt me met vereende krachten
verhinderd.’

428.
429.
430.

Ik was nooit bevriend met Suwito.
Die botsing (zie Deel III), was te wijten aan de idioterie van Sudjoko, zoals ik heb uiteengezet.
Matthews, en niet Morse, kende Fidel Castro vanaf het begin van de revolutie.
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20 november 1960
Gistermiddag na 16:00 kwam Richard Hsiao naar mijn flat. Hij zag er schoon en
aantrekkelijk uit. Blue jeans, beige shirt en sweater. Ons contact raakte me emotioneel.
Hij vertelde honderd uit over zijn leven, familie en vrienden. Hij belde zijn moeder
dat hij niet thuis kwam voor het avondeten en bleef bij mij. Ik prepareerde wat.
Terwijl ik er mee bezig was maakte hij de badkamer schoon.
Vanmiddag bezocht ik Richards moeder en zuster Margaret in Forrest Hills. Een
deftige Chinese familie. Zij hoopten dat wanneer ik naar Peking zou gaan, ik naar
het lot van bepaalde mensen zou informeren. We dronken Chinese thee. ‘Alléén thee
heeft suiker nodig om er een smaak aan te geven,’ werd me verteld. Ik zei tegen
Richard: ‘Waarom ga je niet fotograferen? Dan gaan we samen naar Peking een
reportage maken.’ ‘Als dat zou kunnen pakte ik mijn boeltje nu en vertrokken we
meteen.’ In zijn kamer speelde hij de van mij geleende ‘Daphnis en Chloe’ van Ravel.
Hij toonde een aantal van zijn ontwerpen. Ik begon me alweer teveel aan hem te
hechten. Ik moet me aan die gevoelens onttrekken.

21 november 1960
Wilmington, Delaware
Sprak tijdens een lunch voor de ‘Hercules Men's Club’ in de Gold Ballroom van
het Hotel Dupont. Kreeg een staande ovatie na het beantwoorden van een vraag over
China en een andere over Kasavubu. Ik behandelde Sukarno, Nasser, Nkrumah,
Castro, dus ‘my gang’. De Hercules Powder factory fabriceert kunstmest, industriële
explosieven, munitie (wat ze ‘sporting powder’ noemen) en ze hebben nu ook te
maken met de rakettenindustrie, de Polaris en Minuteman.
Ben nog eerst naar de UNO gegaan om de verslagen van de vandaag gehouden
redevoeringen te lezen. Dr. Zain meende dat de zaak-Kasavubu slecht werd gespeeld
door de Afrikanen. ‘Negers zijn nog onvolwassen,’ zei hij. Sprak met de Sovjet
afgevaardigde, ambassadeur G.S. Arkadev431. en zette mijn standpunt in de Congolese
affaire uiteen. Was nog op tijd voor de persconferentie van Justin Bomboko, de
minister van B.Z. van Kasavubu. Er was weer geen tolk aanwezig. Charles Howard
riep: ‘Bill Oltmans can do it.’ Maar ze nemen de bejaarde vertegenwoordiger van
de ‘Neue Züricher’. Ik vond Bomboko aardig. Mary Hornaday van de ‘Christian
Science Moni-
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tor’ zette zich tegen hem af. Wat is er toch met journalisten? Wanneer Bomboko de
les van Lumumba oplepelt, zijn ze het met hem eens, en wanneer hij Kasavubu
verdedigt is hij opeens niets meer. Ik vond hem slim. Nu waren natuurlijk Person,
Vaz Dias en Sanders wèl aanwezig, omdat zij in hun onwetendheid alles wat
Lumumba heette als ‘rood’ bestempelden. Toen ik in de wandelgang tegen
ambassadeur Ahmad Shukairy van Saudi-Arabia zei, dat ik binnenkort voor
communist zou worden uitgemaakt, omdat ik naar Cuba zou reizen, antwoordde hij:
‘Ik word al zes jaar voor communist uitgescholden.’
Er arriveerde een brief afkomstig van Wisconsin State College met onder meer
de volgende opmerkingen: ‘Mr. Oltmans' sincerity, frankness and platform manner
won his audience. In my experience, I do not recall a student group giving a standing
ovation to any lecturer as was done to mr. Oltmans' instance, except to prominent
public figures such as Presidential candidates, governors and the like.
Edward Blackorby, Professor of History.’
‘We were well pleased with the stimulating manner in which he presented much
factual information and subjective analysis of the political situation in Africa. A
standing ovation from the students...
Leonard Haas, President Wisconsin State College, Eau Claire, Wisconsin.’
‘Mr. Oltmans delivered an address that was spectacular for its sheer vigor and
honesty. Audience rapport was established by a modest and diplomatic revelation
that he had long talks with policy making groups in several African and Asian
Governments, as he sought the approval of no political or social clique, he was
entirely free to discuss his political analyses with utter candor. His platform manner
was easy and relaxed, his speech gay and sparkling in the extreme - yet dignified by
the impact of his message. His speech was dated today and his great flexibility
promised that next years' talk would be as refreshing as next years' news.
Mrs. Winnie German, Community member of the Forum Committee.’432.
Emile van Konijnenburg schreef, dat hij 14 november bij diens terugkeer uit New
York een bezoek aan dr. M. van Blankenstein had gebracht. ‘Ten aanzien van jezelf,
zei hij, dat je goed was ingevoerd, met andere woorden dat je uitstekende contac-
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ten hebt. Hij is eveneens van mening, dat de bottleneck is: Romme/Luns. De heer
Van Blankenstein zal - zoals de groep-Rijkens enige tijd geleden - ook een onderhoud
hebben met de minister-president. Laten we hopen dat dit (eindelijk) werkt. Ik zit er
dus “midden-in” en zal je op de hoogte houden.’433.
Chester Bowles liet me antwoorden bij terugkeer geïnteresseerd te zijn in mijn
indrukken over Cuba.

22 november 1960
In Leopoldville hebben Congolese militairen geprobeerd de vertegenwoordiger van
Ghana, Nathaniel Welbeck, het land uit te zetten. Zij raakten slaags met
UNO-soldaten. Intussen waarschuwde Dag Hammerskjold, dat de kas van de
Verenigde Naties nagenoeg leeg was als gevolg van de Congo-operaties. Ik volgde
opnieuw de debatten in de Algemene Vergadering op de voet. In de pauzes sprak ik
met vele afgevaardigden, ambassadeur Sory Caba van Guinea, Kenneth Dadzie van
Ghana en natuurlijk Zain en Sukardjo van Indonesië. Ambassadeur Sukardjo zei
tussen neus en lippen: ‘Onze jongens (Indonesische militairen) zijn al op
Nieuw-Guinea.’ Ik schrok er van. ‘Er zijn er meer geland, dan de pers en jullie
regering willen toegeven,’ aldus de ambassadeur. Ik hield weer op de daarvoor
uitgegeven lijsten de stemmingen van alle landen bij. The Stamford Association of
University Women schreef: ‘Your lecture was provocative and timely.’434. Mr. Homer
Haggard, van de Oxychemicals Division of the Hercules Powder Company in
Wilmington, Delaware, schreef: ‘I wanted to let you know what a fine job you did
for us.’ En meer dergelijke accolades.435.

23 november 1960
Koortsig. Last van mijn keel. Richard Hsiao kwam bij me en deed boodschappen.
Richard vind kamermuziek één der hoogste vormen van artistieke expressie, ‘omdat
het zoveel zegt met gebruik van zo weinig instrumenten’. Hij sprak over Chinese
kunst, gebonden aan de natuur en niet aan materialisme. ‘De Chinese kunst zal geen
penseelstreek teveel gebruiken. Dat zou je ook bij je schrijven moeten toepassen.’
Later gingen we naar een feestje van Stephen Benedict ter ere van een kunsthandelaar
uit Amsterdam, de heer P. Ik kreeg prompt
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ruzie met hem over Bungkarno, die hij een demagoog noemde, die inlanders
misbruikte. Toen ik tegen het gebruik van ‘inlander’ protesteerde antwoordde hij:
‘We spreken toch als Nederlanders tegen elkaar?’ ‘Om die reden kan ik dus ook die
uitdrukking niet accepteren,’ zei ik. Richard en ik gingen weg.
Ik hoorde, dat Frieda een kind had gekregen. Vandaar dus de haast bij de scheiding
in juni.
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Cuba
24 november 1960
Thanksgivings Day
Vloog met een Constellation Super G van Cubana Airlines van Idlewild naar
Havana. Ook minister Raoul Roa was aan boord en kwam me groeten.
Lees ‘Listen Yankee, The revolution in Cuba’ van prof. C. Wright Mills.436. Hij
bracht drie en een halve dag van 18 uren met Fidel Castro door. ‘One thing is clear,’
schreef hij, ‘we are not getting in the United States sound information about it.
Perhaps the truth is: the mass media are often less coordinated by advertising
pressures, official handouts, and of-the-record talks than by the ignorance and
confusion in the minds of those who are running them. In brief: it is probable that
some newspapers are often coordinated: it is certain that many newsmen - like all
men - are often self-deceiving.’

26 november 1960
Havana, ‘Havana Libre Hotel’ (voormalige Hilton)
De zon is warm.
Bezoek aan het instituut voor vriendschap van alle mensen. De villa had vroeger
een suikermagnaat toebehoord, die 21 bedienden had gehad. Mijn contactman is een
jonge militiaman, Raoul. Dr. Anton Constandse en diens vrouw had hij enkele weken
geleden begeleid naar Santiago de Cuba. Hij noemde Constandse een reactionair.
Bracht een bezoek van twee en een half uur aan de Nederlandse zaakgelastigde,
dr. Kasper Reinink, die een uitstekende indruk op me maakte. Hij ergerde zich groen
en geel aan de ‘neutrale leiders’, Sukarno en de zijnen, mijn vrienden dus, ‘die zo
naïef zijn om te denken, dat ze in staat zijn Khrushchev in de hand te houden, en die
altijd het westerse kolonialisme veroordelen zonder ooit werkelijk het Sovjet
imperialisme aan te vallen,’ aldus Reinink.437. Hij ontvouwde de volgende gedachten:
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Later ging hij als ambassadeur naar Moskou.
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1) Cuba is nu honderd procent afhankelijk van de Sovjet-Unie. Tot dusverre werd
1.700.000 ton suiker naar Moskou gezonden, 500.000 ton naar Peking en 90.000
naar de DDR. Cuba werd 20 procent betaling in buitenlandse valuta beloofd,
waar de socialistische landen zich niet aan hebben gehouden. Nu moet Cuba
nog 2 miljoen ton zien kwijt te raken (Max Frankel meldde in de ‘Times’ 3
miljoen ton). Amerika koopt nu dus geen suiker meer voor dollars. Nederland
zal 50.000 ton koffie en 70.000 ton suiker kopen. Ook Engeland, West-Duitsland
en Japan blijven hier afnemen.
2) Philips' activiteiten lopen al terug. De bloembollenhandel is stop gezet. De
Holland-Amerikalijn haakte af nu er geen Amerikaanse toeristen meer komen.
De KNSM komt nog wel. De KLM is de enige westerse luchtvaartmaatschappij,
die Havana nog aandoet. Cuba is door het wegvallen van de Amerikaanse markt
gedwongen ingrijpende structuurveranderingen aan te brengen en moet zich
aanpassen aan bilaterale handel met het Sovjet blok. Che Guevarra is naar
Moskou en Peking gereisd, om te proberen de hulp te versnellen. Maar wat
moet Cuba beginnen met een foto-apparatenfabriek, wanneer de koopkracht
van de Cubanen zo laag is als nu? Kunnen ze exporteren naar Brazilië, waar
ook niemand geld heeft? Het oostblok zendt fabrieken voor potloden, ijskasten,
deursloten en schrijfmachines. Men heeft niet voldoende doordacht welke
economische problemen dit land heeft op te lossen.
3) Ik vroeg naar zijn mening over minister Raoul Roa. Reinink toverde een in 1959
geschreven boek van professor Roa te voorschijn en las er uit voor. Roa spreekt
hier over misdadige handelingen van de Sovjet-Unie in Budapest. Roa is een
linkse sociaal-democraat, die aanvankelijk voor Cuba een neutralistische koers
had willen varen. (Dit was ook mij gebleken uit de gesprekken met dr. Roa.)
Maar de rol van Roa is nu uitgespeeld. De werkelijke macht op Buitenlandse
Zaken ligt nu bij Olivaris Sanchez, de secretaris-generaal.
In de avond bezocht ik Ruby Hart Philips, de correspondent van ‘The New York
Times’. Zij was overtuigd, dat Cuba een satelliet van het Sovjet blok was geworden.
Ze verwachtte te zullen worden gearresteerd, omdat zij als anticommuniste bekend
stond. Zij had gehoord, dat dr. Raoul Roa in New York naar de Amerikanen zou
overlopen, ‘maar wij zullen die man in de zee moeten werpen, want hij is een grote
schoft en communist’. Nu steunden nog slechts 20 procent van de Cubanen Castro.
De gevangenissen waren boordevol en Castro was de slechtste dictator, die het land
ooit had voortgebracht. Zij had
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eveneens een memorandum gezonden aan senator Wayne Morse en had ook contact
gehad met Chester Bowles, die in de komende regering-Kennedy een belangrijke rol
zal gaan spelen.

27 november 1960
Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos
Sprak veel mensen, vooral jongeren. Een jonge militair zei, dat Fidel direct nà de
revolutie één van zijn medewerkers naar Washington had gezonden om te onderzoeken
hoe de regering-Eisenhower op de omwenteling reageerde. ‘De president ontving de
afgezant niet en Nixon zag hem slechts kort. Ze hadden gehoopt, dat Fidel zou worden
uitgenodigd. Hij heeft toen op eigen initiatief een reis naar de V.S. gemaakt en een
tweede poging ondernomen voor een modus vivendi. Maar de regering-Eisenhower
ging er van uit, dat Fidel Castro niet lang aan de macht zou blijven. Nu is er geen
andere uitweg dan hulp van de Sovjet-Unie te aanvaarden, maar dat was aanvankelijk
niet de bedoeling,’ aldus deze soldaat.
Om 21:55 arriveerde eindelijk Fidel Castro in hoogst eigen persoon. Men reageerde
volkomen spontaan. Het enthousiasme was enorm. Ik moest voortdurend aan Sukarno
denken. Wat me opviel was het markante verschil tussen de Indonesiërs van toen en
de Latinos hier. Wat me bijvoorbeeld constant verbaasde was de mengelmoes van
rassen in de zaal, maar ook in Havana in het algemeen. Een kapitein met een baard
voerde eerst het woord. Fidel was rusteloos. Ik observeerde hem nauwkeurig. Hij
had een telegram in zijn hand en liet een vrouw komen. Soms zat hij te wippen,
leunde voor- en achterover en leek last te hebben van de tv-lampen. Ik vond hem
eigenlijk oprecht verlegen reageren op het fenomenale enthousiasme van de
aanwezigen, het merendeel studenten.
Om 22:30 hoorden we een ontploffing en terwijl ik dit opschreef, volgde een
tweede klap. Het orkest speelde het lied van de 26 juli-beweging. Daarop braken
spreekkoren los. Minutenlang juichten de aanwezigen. Een dergelijk wild
enthousiasme had ik nooit eerder ergens gezien. Fidel onderhield zich met president
Osvaldo Dorticos.
Het is 23:15. Fidel Castro begint te spreken. Zijn techniek is perfect,
onvergelijkelijk met de vorige redenaars. Om 23:45 werd Cola alléén voor journalisten
geserveerd. Achter me zat een jongen, die ik mijn glas gaf. Ik had geen zin zelf te
zitten drinken en dat joch achter me had niets. Ik lette vooral op de ogen van de
mensen: opnieuw herinneringen aan Indonesië:
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eerlijke mensen. Sommige kinderen sliepen al. Fidel sprak verder. Om 00:50 een
nieuwe bomontploffing. Fidel maande de mensen er geen aandacht aan te besteden.
‘Dat zijn de contrarevolutionairen die tegen de mensen zijn en tegen de coöperatieve
bedrijven,’ zei hij. Hij werkte naar een apotheose en kreeg tenslotte een donderend
applaus.438.

28 november 1960
Heerlijk met open balkondeuren geslapen om de zeelucht op te vangen. Geen wonder,
dat dit eiland een geliefd verpozingsoord voor Yankee-touristen uit het noorden was
met een industrie van casino's en hoerententen. De radio galmt dag in dag uit de
slogans van de revolutie. Ik ben er nog niet zo zeker van, dat Fidels plannen niet op
één of andere manier toch zullen slagen. Het lijkt wel of de golf van sociale
omwentelingen, die nu in Afrika plaats heeft, overslaat naar Latijns Amerika. Nu
zijn het Russen, in ouderwetse zwembroeken, met bleke basten, die in de zon van
de Hilton liggen te bakken. Tad Szulc schreef: ‘At this crucial juncture of Latin
American history, Cuban “Fidelismo” and Latin-American Communism have joined
forces in working for the failure of orderly progress in the hemisphere...’439.
In de avond gaf een Algerijnse delegatie een receptie, waarvoor ik was uitgenodigd
en waar de leiders van de revolutie, Fidel, zijn broer Raul, Che Guevarra, en alle
anderen bij aanwezig waren. Ik stuitte op een Cubaan met een puntbaardje, dr. Carlos
Rafael Rodriguez, de communist die naar Fidel in de Sierra Maestra was gegaan en
de steun van zijn toenmalige kleine, achtervolgde partij, toezegde. Vrijwel
onmiddellijk had ik een uitstekend contact met hem.440. Hij scheen optimistisch
gestemd jegens de aanstaande president John F. Kennedy en verwachtte, dat deze
een politieke lijn in Latijns Amerika zou volgen geïnspireerd op de denkbeelden van
diplomaat Chester Bowles. ‘I, as a communist, have no objection to negotiation with
the Kennedy administration,’ zei hij.
Carlos Rafael Rodriguez441.: ‘The New York Times’ published an editorial, in
which the paper referred to ‘an interview’ with me442. by Max Frankel. They called
it ‘extraordinary’. I have

438.
439.
440.
441.
442.

De regering had 2.500 studiebeurzen beschikbaar gesteld.
Tad Szulc, ‘The New York Times’.
Een contact, dat zich tot 1987 heeft voortgezet.
In 1984-'85 zou ik met hem aan een boek werken.
Hij was eveneens hoofdredacteur van het blad ‘Hoy’.
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had bad experiences with journalists. Frankel wrote three articles, all three lies. One
day after he arrived in Havana he wrote that we were councilling Fidel moderation.
Then, he went to interview president Dorticos, who is now in the same position as I
am. Dorticos now simply ignores Frankel, but after all he is president of the Republic.
I will write an editorial in ‘Hoy’ about it.443. Frankel was introduced to me by letter
through Herbert Matthews.444. I assumed he was an honest reporter. But, since the
‘Times’ wanted to imply that Fidel is in the hands of the communists, they wanted
to print that no negotiations with Cuba are impossible prior to Fidel loosten his ties
with the communists in the first place. But remember, Fidel is moving by himself!
When Frankel therefore writes, we have him in Our pocket, it is exactly the other
way around.’
Ik sprak met dr. Carlos Rafael op deze receptie samen met Christopher Pfrommer
van de ‘Baltimore Sun’. Ik vroeg opnieuw naar de mogelijkheid met Kennedy te
onderhandelen. ‘If the position of Kennedy is, like Chester Bowles seems to advise
him, to negotiate, we are prepared to do so. We, communistst, are always in favor
of negotiation. We are in full agreement with Fidel's position as set forth in his speech
last night. Where would we meet? What is the position of Janio Quadros?’ (the new
president of Brasil.) ‘Let Kennedy come to Rio. Mr. Frankel also wrote, that I was
supposed to have disagreements with Fidel. May be at first, but there are no
disagreements now whatsoever. Frankel wrote about left and right wings in our party.
Everybody in Cuba knows that is a lie. I will not meet American journalists again
(while he was also speaking with Pfrommer), I will forget my english.’ Carlos Rafael
zei D.N. Aidit van de PKI in Indonesië te kennen. Ik onderstreepte, dat hij mij aan
de woorden van Aidit deed herinneren: de natie eerst, de PKI op de tweede plaats.

29 november 1960
Een Sovjet tanker vaart langzaam de haven binnen. De radio hamert voortdurend op
het thema ‘Cuba: territoria libre de America’. We bezochten vanmorgen nieuwe door
Fidel Castro gebouwde woonwijken. Toen ik een opname maakte, vroeg een arbeider:
‘Kom ik nu in de Sovjet-Unie op de film?’ Ben al eerder voor een Rus aangezien.
Gerrardo Leon was naar het Hilton gekomen. De eerste drie
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Verschenen op 29 nov. 1960 (bevindt zich in mijn dagboek).
Lid hoofdredactie ‘The New York Times’.
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maanden nà onze ontmoeting in januari had hij naar me verlangd. Nu had hij een
vriendin en een vriend tezelfdertijd, maar voelde zich beter bij zijn vriend. Hij was
zwijgzamer geworden ten aanzien van de revolutie. ‘Vooral ouderen en zij, die hun
hersens gebruiken,’ zei hij, ‘zijn nu zéér ontevreden.’ Later werd ik op straat
aangesproken door een neger, die vroeg of ik met hem mee wilde een paar straten
verderop om ‘superman’ te ontmoeten, die een ‘mac-coy’ had van 14 inches. Ik
antwoordde beleefd niet geïnteresseerd te zijn en vroeg me af hoeveel mensenkennis
de man had.

30 november 1960
Autotocht naar de coöperatieve boerderij ‘Jesus Menendez’, genoemd naar een
vakbondsleider van de suikerplantagearbeiders, die streed om het monopolie van de
grootgrondbezitters te breken. Mannen met rieten hoeden berijden kleine paardjes.
De kinderen maken de meeste indruk op mij, met hun lieve, onbeschadigde oogopslag.
De mensen zijn straatarm. We bezochten ook enkele woningen. Ik wandelde in de
suikerrietvelden. De mensen zijn buitengewoon vriendelijk.
‘The New York Times’ nam gisteren het ‘Hoy’-hoofdartikel van Carlos Rafael
over, dat de titel droeg ‘Vipers also bite’, Frankel was niet beschikbaar geweest voor
commentaar.

1 december 1960
Bezoek aan een coöperatieve boerderij, ‘Hermanos Saiz’. Met kinderen op een school
gepraat en foto's genomen. Hier in Pinar del Rio wordt tabak verbouwd. Ontmoette
een arbeider in diens woning. De neger heeft zeven kinderen, waarvan vijf dochters.
Hij verdient 3 peso's per dag. Ik vraag me nog steeds af hoe het nu verder met de
revolutie moet. Ik zou willen dat Fidel Castro in zijn kruistocht om lotsverbetering
van deze mensen zal slagen. Zal het hem lukken? Ben benieuwd naar de conclusies
van Anton Constandse, die hier nu ook op reis is.

2 december 1960
Opnieuw een lang gesprek met Kasper Reinink, de Nederlandse zaakgelastigde hier.
‘Fidel Castro heeft niet een revolutie geleid om de Cubaanse communisten in het
zadel te helpen,’ aldus de Nederlandse diplomaat ter plekke. ‘Hij is 33 jaar en het
slachtofffer van eigen onkundigheid. De revolutie heeft geen staatslieden. Het is
vallen en opstaan. Ze willen alles zelf doen. Che Guevarra, van huis uit een medicus,
leidt nu de staatsfinanciën. Hij bracht het niet op om tegen Fidel Castro te
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zeggen: “Geld is mijn vak niet.” De meeste bekwame anti-Batista figuren zijn
uitgeweken, dus de revolutie hield de beschikking over snotneuzen en amateurs. Wat
Max Frankel in “The New York Times” heeft willen aangeven en waar Carlos Rafael
Rodriguez zich zo over heeft opgewonden is de teneur in dit land om ook plaats in
te ruimen voor de communisten. De propaganda van dit regime tegen de V.S. is
pathologisch. Fanatisme is een slechte raadgever. Het Cubaanse volk wordt in een
psychose gevangen gehouden.’
Reinink meende, dat Castro's politiek rechtstreeks had geleid tot het leggen van
een ‘cordon sanitaire’ rond het eiland. ‘Wat was dommer dan om het westen tegen
zich in het harnas te jagen?’ Castro had Cuba in een isolement gemanoeuvreerd.
Aanvankelijk stond Latijns-Amerika positief tegenover de Cubaanse revolutie, maar
nà inmenging van uit Havana in de binnenlandse aangelegenheden in bijvoorbeeld
Brazilië en Argentinië had Fidel Castro het continent terug in de armen van
Washington gedreven, met uitzondering van Mexico. ‘Nu is hier een Algerijnse
delegatie op bezoek,’ aldus de heer Reinink. ‘Wat verwacht Cuba van de heer Ferhat
Abbas? Wat kan hij voor Cuba doen?’ Reinink maakte de indruk van een bekwaam
diplomaat, al analyseerde hij de Cubaanse situatie zuiver en alléén vanuit een westers
standpunt naar westerse maatstaven. Intussen is de naar Noordwest-Kasai gevluchte
Patrice Lumumba aldaar door soldaten van kolonel Mobutu gearresteerd en geboeid
naar Leopoldville teruggebracht. Hij werd in een vrachtwagen door de straten van
de Congolese hoofdstad gereden en uitgejouwd, volgens Paul Hofmann in ‘The New
York Times’. Mobutu had gezegd, dat de rechters maar over zijn lot moesten beslissen.
Dag Hammerskjold zond namens de UNO een dringende boodschap Lumumba geen
haar te krenken en de rechtspraak haar gang te laten gaan.

3 december 1960
Bezoek aan Maria Oltmans (60). Haar vader, Willem Arnoldus Oltmans, werd 31
maart 1848 in Groningen geboren en was kapitein bij de marine. Hij vestigde zich
nà een ongeluk op Cuba en had er 44 jaar lang een juwelierszaak. Ze was anti-Castro
en een dame in goede doen blijkbaar.
Ruby Hart Philips zei toen ik afscheid ging nemen, dat zij in Cuba een bloedbad
verwachtte. Er zouden zich in de bergen reeds 900 contrarevolutionairen bevinden.
Er ontploften bovendien teveel bommen en explosieven in Havana zelf.
In de avond zag ik een voorstelling van het nationale ballet van
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Mexico in het Theatro Nacional. Nà de pauze ben ik vertrokken. Op het moment,
dat ik een taxi aanriep ontmoette ik een Cubaanse jongen, Andres, klein van stuk,
gespierd, een mooi lichaam en onbetaalbare ogen. Hij ging meteen mee naar de
‘Habana Libre’. Hij zeepte mijn rug in onder de douche, zoals Martin dat vroeger
deed. Hij ging in de vroege ochtenduren naar huis. Zijn vriend was al naar Miami
uitgeweken. Hij verdiende erg weinig en kon zijn reis naar Amerika niet betalen. Ik
ging slapen en dacht aan Cubaanse vrienden als Raoul, Everardo, Henriquez, Eladio,
Guillen, Gerrardo en nu Andres.

4 december 1960
Laatste ontbijt. De golven slaan tegen de zeewering bij de boulevard. Er staat een
zachte bries. Ik tuurde van de zestiende verdieping over de stad.
Cubana Airlines, super Constellation, met slechts 31 passagiers voor New York
aan boord. Een Cubaanse jongen werd uitgeleide gedaan door zijn moeder en familie.
Veel tranen.
Bij thuiskomst lag er een brief van dr. M. van Blankenstein: ‘Hierbij een brief met
het verzoek die te overhandigen aan ambassadeur Sukardjo Wirjopranoto. Was
indertijd, in 1952, mijn rapport aan president Sukarno, na mijn thuiskomst veel
ongunstiger dan ik had kunnen verwachten, nu is het omgekeerd. Er zal geduld nodig
zijn, maar ik zie licht en wat beweging. Ik heb ook een zeer lang en zeer openhartig
gesprek gehad (van beide kanten), ik zou haast zeggen uitputtend openhartig, waarin
van mijn kant niets ongezegd bleef, met De Quay, maar ook met tal van andere
belangrijke lieden. Ik ga door en anderen gaan ook door. Belangrijke dingen voor
het begrip hier heeft Hatta in Bonn aan Van Konijnenburg gezegd. Ik kan er veel
mee doen. Vriendelijke gegroet, V.B.’445.
Patrice Lumumba is door Mobutu naar een garnizoensplaats, Thysville, 90
kilometer ten zuiden van de hoofdstad gebracht. De ‘Times’ meldde, dat Lumumba
zwaar was mishandeld, en dat terwijl dit gebeurde, kolonel Mobutu met gevouwen
armen naar het miserabele schouwspel had staan kijken. De militairen rukten aan
Lumumba's haar om zijn geschonden gezicht aan de fotografen te tonen in de
aanwezigheid van Mobutu. Een andere soldaat frommelde een papier in een prop en
stopte het in Lumumba's mond.
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Brief van 20 nov. 1960.
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Het ‘International Press’-Ball in het Waldorf, waar ik voor werd uitgenodigd, kost
50 dollars. Dat kan ik dus niet betalen. Ik heb 300 dollars op de bank.
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New York
5 december 1960
Dag Hammerskjold bood de Algemene Vergadering een gedetailleerd document aan,
waarin werd weergegeven wat er met premier Patrice Lumumba van Congo was
gebeurd.446. Ik was diep geschokt.
Ambassadeur Sukardjo gaf me de rede, die hij vandaag zou houden in verband
met Congo. Ik gaf hem Van Blankensteins brief, die hij las, en daarop ter lezing aan
mij gaf.
Arthur Fletcher van de Worldwide Press Service wil drie artikelen hebben over
mijn Cubaanse ervaringen.

6 december 1960
Lezing voor de Dinner Club in Potsville, Pennsylvania.
Hammerskjolds vertegenwoordiger in Congo, Rajeshwar Dayal deelde Paul
Hofmann van de ‘Times’ mede, dat premier Lumumba werd vastgehouden ‘in a cell
under conditions reported to be inhumane’. Mobutu heeft dit toegegeven.

7 december 1960
Valerian Zorin van de Sovjet-Unie heeft in de Veiligheidsraad de onmiddellijke
invrijheidstelling van premier Lumumba geëist en verklaard dat hij in zijn ambt
behoorde te worden hersteld. De militairen die onder commando van Mobutu staan,
dienden te worden ontwapend. Een speciale Afro-Aziatische commissie diende nà
te gaan wie Mobutu financierde en zorg te dragen voor de verwijdering van alle
resterende Belgen uit Congo.
Middernacht
Ik volg nog steeds het Veiligheidsraaddebat. Joegoslavië, Ceylon en de United
Arab Republic trekken hun militairen uit Congo terug. Ghana en Indonesië zullen
naar verwacht dit voorbeeld te volgen. Precies wat de westerse belangen, die Mobutu
steunen, hadden gehoopt dat zou gebeuren.
Frieda heeft de eigenaresse van onze flat geschreven, dat zij de
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‘The New York Times’, Thomas Hamilton, 5 december 1960.
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75 dollars, die zij in 1958 op onze flat als down-payment voor de huur betaalde terug
verlangt. Mevrouw S. zei dit verzoek misselijk te vinden. Zij wenste Frieda noch te
antwoorden noch het geld te geven. Ik verbaasde me allerminst over dit soort stunts.
Tekende een verlenging van mijn lezingencontract bij W. Colston Leigh.

8 december 1960
Liet ambassadeur Zain mijn serie van drie artikelen voor WPS over Cuba lezen. Hij
vond ze ‘lekker’ geschreven. Bernard Person las ze eveneens door en gaf adviezen.
Hij merkte onder meer op: ‘Wanneer je door de Nederlanders hier (hij bedoelde
natuurlijk de overheid) werkelijk wilt worden aanvaard, schrijf dan een
anti-Indonesische brief naar “The New York Times” en zeg tegen de Indonesiërs,
dat je het met dit doel voor ogen doet.’ Piekerde er natuurlijk niet over.
John Knowles stelde me voor aan zijn vriend Comte Arnold de Contades van
‘Paris Match’. Zijn grootvader is de eigenaar van het blad. Ze beginnen nu een nieuwe
publikatie, ‘Capitol’, gericht op het Europese continent. Hij is een voorstander van
een verenigd Europa. Ze willen op de hoogte worden gehouden over ontwikkelingen
in de V.S. en zoeken een vertegenwoordiger in New York. John had mij voorgedragen.

10 december 1960
Dr. Subandrio maakte nà een gesprek met president Sukarno bekend, dat Indonesië
nu ook het Garuda II bataljon uit Congo zal terugtrekken. Ik kreeg het bericht via de
‘Associated Press’ en zond het telegram via een UNO-bewaker naar ambassadeur
Sukardjo, die in de vergadering zelf aanwezig was. Sukardjo Wirjopranoto was
trouwens van mening, dat de eis van Guinea om Lumumba terug naar New York te
vliegen alle ellende heeft veroorzaakt, want daarop hebben de westerse landen juist
Kasavubu naar de UNO gehaald.
Even later kwamen de Sovjet afgevaardigde, ambassadeur Zorin en ambassadeur
Silviu Brucan van Roemenië in de cofeeshop van de delegates lounge aan mijn tafeltje
zitten. Ze bleken al te weten, dat Indonesië zich ook uit Congo terugtrok. Ze vroegen
voor welk blad ik schreef. Ik antwoordde: ‘Een socialistisch weekblad’, maar moest
er inwendig om lachen. We spraken over de Nieuw-Guineakwestie en natuurlijk
Lumumba.
Sukardjo liet me naar de zaal van de Veiligheidsraad komen en
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zei, dat hij niet aan de hand van een A.P.-telegram bekend kon maken dat Djakarta
haar contingent uit Congo zou halen. Hij wachtte op een instructie van KEMLU
(ministerie van B.Z.). Krishna Menon lanceerde een scherpe aanval op ‘the overgrown
schoolboys’ van Mobutu's legertje (‘gangs’). Hij vergeleek de gebeurtenissen in
Congo met ‘highway robbery’. Wanneer de V.S. één Krishna Menon zouden
voortbrengen, dacht ik, zou het land wellicht gered zijn. ‘Disarming an army,’ aldus
Menon, ‘is like defrocking a bishop.’
En nà al deze tirades elders in het gebouw werd er om 20:30 een plechtigheid in
de UNO gehouden en een concert gegeven ‘In honour of the 12th anniversary of the
proclamation of the universal declaration of human rights’. De ‘New York
Philharmonic’ speelde onder meer de 34ste symfonie van Mozart en de 4de symfonie
van Tchaikosvky...
Ontmoette een Philippino, David Garcia. Hij werkte op een makelaarskantoor.
Precies een Indonesiër. Hij bleef slapen.

11 december 1960
Charles de Gaulle was in Algerije en de Franse kolonisten demonstreerden ‘A bas
de Gaulle!’ en moesten met tanks in toom worden gehouden, terwijl de Algerijnen,
wetende dat hij aan hun onafhankelijkheid sleutelde hem enthousiast toejuichten.
Franse para's gesteund door ‘colons’ schoten in Algiers op demonstrerende mensen,
waarbij 61 mensen om het leven kwamen en honderden werden gewond. Ik liep in
de UNO af op minister Mohammed Yazid van Algerije en betuigde hem medeleven
met de slachtoffers.
Woonde de debatten in de Veiligheidsraad bij.447.

13 december 1960
Vanmorgen ontmoette ik senator Wayne Morse, Democraat uit Oregon, om 08:45
in de United States Mission op 2 Park Avenue. Ik rapporteerde hem over mijn reis
naar Cuba en ging uitvoerig in op gesprekken met Carlos Rafael Rodriguez, Ruby
Hart Philips en Kasper Reinink.
Morse zei blij te zijn met Kennedy's team. Hij had het liefste senator William
Fulbright als minister van B.Z. gezien, maar omdat Fulbright uit Arkansas kwam,
een staat met rassenproblemen, moest hij van die keuze afzien om geen verkeerde
indruk te wekken in Azië en Afrika. Daarop had Kennedy
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Het zou te ver voeren mijn nauwkeurige verslagen van de bijgewoonde debatten hier volledig
weer te geven.
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Dean Rusk (51), voorzitter van de Rockefeller Foundation, gevraagd. Adlai Stevenson
zou ambassadeur bij de UNO worden. Ook hier was Morse verheugd over, ‘want ik
zal hem straks weer bellen: hij heeft mij namelijk verzocht een overzicht samen te
stellen wat de baan bij de UNO voor condities oproept.’ Ik zei, dat naar mijn mening
James Barco, de tweede man van ambassadeur Wadsworth, zich jegens Krishna
Menon in de Veiligheidsraad had misdragen. Morse: ‘Barco heeft het prestige van
de Amerikaanse delegatie inderdaad geschaad.’
De senator begon ook te spreken over het vraagstuk Zuidwest-Afrika en zei: ‘In
five years that territory will see red with blood. It will make the present troubles in
Congo look as a tea-party.’ Hij vond het een walgelijke situatie, dat het Pentagon,
omdat het bezig was met Zuid-Afrika te onderhandelen over de installatie van
raketbases, druk op het State Department had uitgeoefend om het kalm aan te doen
vis à vis dat gebied. Morse had in de vierde commissie het woord gevoerd over
Zuidwest-Afrika maar er was krachtige druk uit Washington gekomen om tegen een
Guinese resolutie te stemmen. Als voormalig Dean van een Law School had hij zich
tegen de legalistische redeneringen van het State Department verzet en gezegd, dat
zij dan maar een eigen man moesten zenden naar New York om die stem uit te
brengen. ‘Remember this, mr. Oltmans, beware for frightened liberals!’
Intussen heeft Bernard Person kans gezien herrie te maken met Sukardjo
Wirjopranoto, die inmiddels in de Veiligheidsraad terugtrekking van het Garuda II
bataljon had bekend gemaakt. Person had de ambassadeur toegeworpen, dat de
terugtrekking ‘een dolkstoot in de rug van de UNO was’. Het woord lafaard en
communist was gevallen. Ik informeerde Sukardjo hoe Person gewoonlijk over
Sukarno schreef. De ambassadeur zal Person voortaan negeren.
Hammerskjold waarschuwde, dat indien de UNO haar leger zou terugtrekken
Congo in een burgeroorlog zou ontaarden. Joseph Kasavubu regeerde in Leopoldville.
Moise Tshombe was president van Katanga. Albert Kalonji zwaaide de scepter in
de aan mineralen rijke staat Kasai. En de vice-premier uit het kabinet Lumumba,
Antoine Gizenga, had zichzelf uitgeroepen tot president van de oostelijke provincie
in Stanleyville.
De debatten, die ik samen met Ibu Sukardjo Wirjopranoto volgde, duurden tot
diep in de nacht. Ook senator Wayne Morse was er nog om 01:20. Ik zei tegen hem,
dat ik hem bewonderde dat hij nog zo laat een oogje in het zeil hield om te
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zien wat de Amerikaanse delegatie uitvoerde. James Barco hield weer een
koude-oorlogtirade, waarop Zorin (USSR) terecht antwoordde, dat hij aan de kern
van het debat grotendeels voorbij was gegaan.

14 december 1960
Telefoneerde met mijn ouders in Zeist, die na tien jaar Zuid-Afrika permanent in
Nederland zijn teruggekeerd.
Emile van Konijnenburg schreef het te betreuren, dat de bemiddeling van premier
Abdul Rahman was stuk gelopen, omdat Subrandio haar had afgezegd. ‘Er zaten
goede kansen aan beide kanten in. Tot nu toe ging het (rond Nieuw-Guinea) steeds
aan deze kant fout. Thans gaat het hier goed en aan de andere kant fout. Een droeve
gang van zaken.’ Hij benadrukte dat de knipsels, die hij steeds toezond, bestemd
waren voor ambassadeur Sukardjo Wirjopranoto.
Een levensteken van Christiaan van Heek.

15 december 1960
Lunch met ambassadeur Ahmad Shukairy van Saudi-Arabia. Het was een grote tafel
en mijn stoel droeg nummer 57. Ik zat naast een Amerikaanse miljonair, Benjamin
Harrison Freedman, die miljoenen uitgaf ‘to expose the zionist liars’. Hij was kaal,
gebruikte een lorgnet, een viezig zwart pak vol vlekken, slechts twee knopen van
zijn vest waren gesloten, en een vlinderdasje. Adres: 960 Park Avenue.
Intussen is keizer Haile Selassie I door kroonprins Asfa-Wossen met behulp van
de keizerlijke garde afgezet, terwijl hij zich in Sao Paulo, Brazilië, bevond.

16 december 1960
Lunch met Arnold de Contades in ‘Le Provençal’. Hij vroeg wat ik als salaris had
gedacht. Wetende, dat John Knowles duizend dollars per maand zou krijgen vroeg
ik 600 plus kosten.

18 december 1960
Gisteravond heb ik op Mafudi's feestje een Indonesisch meisje, Emily Machbul,
ontmoet. Zij is met een engelsman getrouwd geweest. Haar moeder is een Javaanse
prinses. Ik heb lang met haar zitten praten. A beauty.
Vanmiddag ben ik naar haar toegegaan in haar eigen flat. Zij bereidde ons
avondeten. We luisterden naar de ‘Firebird’. Ze heeft veel over zichzelf verteld.
Minister Subrandio was bij één
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van zijn bezoeken aan New York verliefd op haar geworden. Hij begon haar zelfs
als Ibu Subrandio aan mensen voor te stellen, terwijl zij duidelijk had geweigerd op
zijn huwelijksaanzoek in te gaan. Ik zou vanavond eindeloos over haar kunnen
vertellen. Haar bruine ogen zijn onvergetelijk, haar mond, haar prachtige tanden,
haar teint, ze is klein, ze is ideaal. Hoe is het bij God mogelijk, dat ik haar hier in
New York heb gevonden. Wanneer ik verliefd ben, begin ik altijd veel te lang over
Martin Portier te spreken. Ik heb dikwijls gedacht, dat ik eens in Indonesië mijn
vrouw zou vinden. Wanneer ik de job bij ‘Paris Match’ krijg zou ik met haar kunnen
trouwen.
‘The Providence Journal’ in Rhode Island publiceerde vandaag mijn eerste
WPS-Cubareportage.
Keizer Haile Selassie is regelrecht naar Ethiopië teruggevlogen en heeft de touwtjes
weer in handen.
Ken Finkenbinder, mijn mariniersvriend uit Californië, schreef voor Kerstmis.
John Knowles zegt nu, dat er nog een sollicitant voor de ‘Paris Match’-baan is en
er dus niet teveel op te rekenen.

19 december 1960
Ik word verliefd op Pam (Emily Machbul). Zou lang over haar willen schrijven. Ze
vind Indonesische dames, die in sarong en kabaja in New York wandelen belachelijk.
Zij ontving twee kerstkaarten van Subrandio vandaag: op de ene stond ‘To the
sweetest girl in the world’ en op de andere ‘Let's go out together’.

20 december 1960
Verenigde Naties
Wat een ellende. Het debat over Congo eindigde in een deadlock. Beide resoluties
voor de Algemene Vergadering van 99 lidstaten werden verworpen. Nog nooit heb
ik de Nederlandse delegatie in de drie jaren, dat ik de debatten in New York volg,
een stem zien uitbrengen waar ik het mee eens was. Ik sta veel dichter bij de inzichten
van de Afro-Aziatische groep dan die van het westen. Ook in de kwestie Congo. Dag
Hammerskjold verklaarde diep bezorgd te zijn voor het prestige van de UNO in
Leopoldville nu men in New York geen enkel concreet besluit had genomen.
Ambassadeur Alex Quaison-Sackey gaf onmiddellijk nà het falen van de
UNO-vergadering een persconferentie. Hij deelde mee, dat volgens Ghana al het
militaire en para-militaire personeel van België Congo ogenblikkelijk zou moeten
verla-
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ten. Het Congolese parlement diende geheractiveerd te worden. Alle politieke
gevangenen, dus ook Lumumba, dienden onverwijld vrij gelaten te worden, daar zij
bovendien parlementaire immuniteit genoten. Alle buitenlandse inmenging diende
te worden beëindigd, en Hammerskjold diende te worden bijgestaan door een comité
van advies.
Ambassadeur Sukardjo bracht me op de perstribune een brief voor dr. M. van
Blankenstein, die hij me vroeg te lezen.

21 december 1960
Diner met Harisanto, Marguerita en Pam. Ik bleef bij haar slapen.

22 december 1960
Vloog TWA naar London en nam de KLM naar Amsterdam. Nam afscheid van Pam
bij ‘Altman & Co’, waar zij in het interior decorating department werkt. Zij gaf mij
een prachtige foto van zichzelf en een Kerstcadeautje dat ik niet mocht open maken.
Ze zei: ‘I feel already so close to you.’ Zij wil alléén niet, dat ik met een Indisch
accent tegen haar spreek. Zij noemt me steeds ‘my love’ of ‘my darling’. I kissed
her goodbye bij ‘Altman’. Daarna deed ik wat boodschappen bij ‘Saks Fifth Avenue’
op mijn Saks credit-card, want ik moet er toch behoorlijk uitzien wanneer ik eindelijk
mijn ouders weer ontmoet.
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Zeist
23 december 1960
Belde van Schiphol dr. M. van Blankenstein en kondigde Sukardjo's brief aan. Hij
had Paul Rijkens en Heldring van de ‘N.R.C.’ samen op de Konijnenlaan 3 in
Wassenaar ontvangen. De volgende bezoeker zou baron Van Lamsweerde van ‘De
Tijd’ zijn. Hij was bijzonder actief. Hoofdredacteur Stempels van de ‘N.R.C.’ was
naar zijn zeggen ‘om’ (over Nieuw-Guinea). Beter laat dan nooit. Hij had lang met
de ambassadeur van India gesproken want premier Jawaharlai Nehru zou voor een
bemiddelingspoging voelen. Ook had hij een uitermate belangrijk gesprek met premier
Jan de Quay gehad.
Het kabinet-de Quay was echter zojuist gevallen. Iedereen hoopte dat Luns niet
op B.Z. terugkeerde.
Om 18.00 bereikte ik de Homeruslaan in Zeist, het huis van mijn grootmoeder
Poslavsky. Mejuffrouw Karreman, de dame van de huishouding, deed open en zei
te zullen zeggen dat het de postbode was geweest met een pakje. De verrassing was
groot toen ik binnen kwam. Mijn ouders leken ouder geworden, maar maakten het
goed. In de ochtend had mijn oom Lex Poslavsky meegedeeld, dat hij benoemd was
tot hoogleraar in de pathopsychologie in Utrecht. De hele familie ging naar de Willem
Artnzhoeve voor de kerstviering aldaar.448.
Generaal Abdul Haris Nasution heeft Den Haag ernstig gewaarschuwd, dat men
rond de Papoea's met vuur speelde. Hij deelde mee, dat president Sukarno opdracht
had gegeven in Moskou wapenaankopen te doen. De Quay had gezegd eerst eens
‘lekker te zullen gaan slapen’, en Luns liet zijn vakantie naar Las Palmas gewoon
doorgaan.

24 december 1960
Lunch met Emile van Konijnenburg en dr. M. van Blankenstein in ‘Hotel de
Wittebrug’. Hij vertelde, dat staatssecretaris Bot ‘nu aan onze kant stond’. ‘Hoe kun
je dan zo'n baan accep-
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Mijn oom Poslavsky was geneesheer-directeur van de W.A. Hoeve.
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teren,’ aldus Van Konijnenburg. Ook had Van Blankenstein met oud-minister
Schmelzer gelunched. Deze was adviseur van De Quay voor buitenlandse zaken,
‘want daar weet De Quay niets van.’ Volgens de doyen van de Nederlandse
journalistiek haatte Schmelzer de heer Luns en visa versa. ‘Ook De Quay vertrouwt
Luns niet,’ aldus Van Blankenstein, ‘maar er zijn altijd nog mensen, die tegen Luns
opzien op B.Z. want hij overdondert iedereen.’
Van Konijnenburg vond, dat wanneer er een nieuw kabinet en een
regeringsverklaring kwam, men met vereende krachten diende te proberen ‘een
vrolijke passage’ over Nieuw-Guinea opgenomen te krijgen. ‘Bijvoorbeeld, dat
gestreefd zal worden naar een oplossing: je moet alles proberen ook al heb je 5
procent kans,’ zei hij. ‘We moeten bij een nieuw kabinet 90 procent kans hebben,’
antwoordde Van Blankenstein. ‘Wanneer onze vriend De Quay niet opnieuw premier
wordt, dan moeten we hem gebruiken om in rooms-katholieke kring Luns te helpen
wippen.’ ‘Je weet nooit of Luns liegt,’ aldus Van Konijnenburg, ‘of dat hij de zaak
gewoon niet begrijpt.’
Van Blankenstein zei, dat De Quay nu pas begreep hoe onvolledig Luns altijd de
gang van zaken in Genève (tijdens de laatste onderhandelingen met Indonesië) had
voorgesteld. Hij hechtte ook het grootste belang aan het bewerken van de pers, om
deze thans in het laatste stadium van het Nieuw-Guineaconflict zoveel mogelijk mee
te krijgen. Hij verduidelijkte nu, dat Stempels, Heldring en Roethof (‘die een
zwammerige indruk maakte’) bij hem thuis waren gekomen om met dr. Paul Rijkens
te spreken. Dàt was het moment geworden waarop de ‘Nieuwe Rotterdamse Courant’
in de kwestie Nieuw-Guinea was omgezwaaid. Ook Ernst Heldring voelde een
persoonlijke minachting voor Luns. ‘Vanavond zal ik ook Burger opbellen. De Goes
van Naters woont nog dichter bij in Wassenaar, maar die man heeft geen verstand.
Bij hem moet je eerst “Vive De Gaulle” brullen,’ aldus van Blankenstein. Of, ‘vous
pouvez gonfler ma poche,’ vulde Van Konijnenburg aan. Daarna trok Van
Blankenstein omstandig van leer tegen oud gouverneur-generaal Van Mook en
anderen.449.
In de middag was ik bij John en Greet van Haagen in Sportdorp, Rotterdam. Ik
blijf close met hen. John vond dat ik van Upton Sinclair ‘Return of Lanny Budd’
moest lezen, want dat boek deed hem sterk aan mij denken.
Ontmoete Henk. Hij gaf me een brief, die hij 9 december had

449.

Jammer genoeg maakte ik hier geen notities van.
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geschreven maar niet verzonden. Hij wilde weten hoe ik Anton Constandses artikelen
over Cuba had gevonden. (Had ze niet gelezen.) ‘Tegelijkertijd verscheen in
“Elseviers” een serie over hetzelfde onderwerp van Martin Duyzings, gebral over
communisme etcetera... Ik ben blij met de nummers van “The New York Times” die
je me stuurt,’ las ik in zijn brief.
Hij vertelde, dat professor B.V.A. Röling als hoogleraar was voorgedragen te
Leiden - een ambitie die hij zijn levenlang had gekoesterd - maar de regering en
voornamelijk de heer Luns had er een stokje voor gestoken omdat in Leiden
diplomaten werden opgeleid. Henk wilde de regeringssabotage aan de grote klok
hangen en bezocht Röling. Maar deze verzocht hem te zwijgen, omdat hij niet
benoemd wenste te worden in het zog van een schandaal. Henk arrangeerde ook een
lunch van Röling met hoofdredacteur Steketee. ‘Ik ben blij dat je er weer bent,’ zei
hij. Op mijn verhaal over Pam Machbul reageerde hij: ‘Als ik jou was zou ik niet
hertrouwen. Een huwelijk is niet iets om bis voor te roepen. Ik had zeker geen betere
vrouw dan Mimi kunnen wensen, ook al heb ik haar de laatste tijd wat verwaarloosd.’
In de trein naar Alkmaar op weg naar Martin Portier noteerde ik: ‘Van Blankenstein
vond, dat professor Oud (VVD) een voetzoeker onder zijn achterste moest hebben.
Hij had ook gesproken met secretaris-generaal Blom van B.Z., die de zaak
Nieuw-Guinea hoogst ernstig opnam. ‘Ik heb in New York gezegd: “Wat hebben
jullie toch tegen Oltmans”,’ aldus Van Blankenstein. ‘Het antwoord was, eigenlijk
niets, alléén wanneer de Indonesiërs op Nederland kankeren zit Oltmans te lachen.’450.

25 december 1960
Kerstmis
Martin kwam thuis gisteravond, gaf zijn vrouw een zoen bij de deur en zijn zoontje
en mij in de kamer. Hij droeg de parachutistenlaarzen, die ik uit Amerika voor hem
had meegenomen. Jeanne vroeg bij het naar bed gaan: ‘Slaap jij bij Wim?’ Hij snurkte,
maar dat kon me weinig schelen. Ik vond het heerlijk om bij hem te zijn. In de ochtend
bracht hij me op zijn nieuwe Japanse motor naar het station.
Bracht een belangrijk deel van de kerstdag met mijn ouders door bij de Poslavsky's
in Den Dolder.

450.

Ik denk dat ze bedoelden, dat ik niet onder stoelen of banken stak het met de Indonesische
voorstelling van het Papoea-conflict eens te zijn.
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26 december 1960
Mijn grootmoeder Poslavsky ontving een stroom van familie op kerstbezoek, ook
veel Indische familieleden. Ik heb de hele dag veel met mijn vader gelachen. In de
avond speelde ik met mijn grootmoeder en mijn moeder een strijktrio van Beethoven.
Later zei grootmama om goed te bedenken wat de consequenties waren, indien ik
met een Indonesisch meisje zou trouwen.

27 december 1960
American Hotel
Ontmoette Henk Hofland, Kersting van de ‘Associated Press’, Hans Beynon van
‘De Volkskrant’ en Jan Vrijman van ‘De Haagse Post’. Zoals Person in New York
rood aanloopt over Nieuw-Guinea zo heeft Beynon de neiging wit aan te lopen,
wanneer hij zich opwindt over het Indonesische gedrag ten aanzien van Irian-Barat.
‘Sukarno moet meer eerst eens mijn vriendjes in Indonesië te eten geven,’ zei hij.
Ze denken allemaal, dat Luns zal blijven zitten.
In de avond liep ik Martins flat binnen en hij zei: ‘Zo aap.’ Hij vroeg of ik had
gegeten en ging een maaltijd met rijst voor me klaar maken. Ik vertelde, dat ik dacht,
dat mijn vader een verbintenis met Emily niet zou goedkeuren, maar ook niet afkeuren.
‘Dat heb je altijd gevoeld en daarom heb je me nooit aan je ouders voorgesteld,’
antwoordde hij. (Dat was niet waar. Ik leerde hem kennen, toen mijn ouders in Afrika
waren. Bovendien, mijn halve familie bestond uit Indische familieleden. Maar het
is waar, dat mijn vader ons van kindsafaan voorhield, dat merels ook niet met lijsters
relaties aanknoopten, met de implicatie dat het beter was een vrouw van je eigen ras
te huwen.) Ik sliep opnieuw bij Martin en deed weer geen oog dicht. Maar ik vond
het vertrouwd, intiem en warm.

28 december 1960
Om 09:30 verscheen ik met mr. J.C.S. Warendorf voor de president van de
Amsterdamse Rechtbank ten behoeve van het verkrijgen van een voor de Nederlandse
wet geldige scheiding van Frieda Westerman. Ondanks herhaalde verzoeken had
Frieda nog altijd niet de benodigde papieren hiervoor ondertekend. De zaak moest
dus nog veertien dagen worden aangehouden.
Ontmoette Anton Constandse om over zijn indrukken van Cuba te spreken. Hij
noemde zaakgelastigde Kasper Reinink ‘slecht ingelicht’. Dat Duyzings in ‘Elseviers’
had geschreven,
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dat minister Raoul Roa als afgeschreven kon worden beschouwd, bewees dat de man
slechts in termen van anticommunisme dacht.451. Ruby Hart Philips van ‘The New
York Times’ was ‘een over het paard getilde juffrouw’. Dr. Carlos Rafael Rodriguez
was een profiteur, die eerst met Fulgencio Batista had samengewerkt. Constandse
had zijn beste inlichtingen van de Joegoslavische ambassadeur in Havana verkregen.
Hij gaf me de hele serie van zijn artikelen. Over Henk merkte hij op de valreep op,
dat hij onberekenbaar was en veel weg.
Vanavond sprak ik zéér lang met mijn vader. Ik lachte me tranen om zijn droge
humor. Ik wilde dat ik er een tape van had. Het is onmogelijk alles te noteren. We
roerden ook het onderwerp van de Zuidafrikaanse apartheid aan. Ik vond zijn
uiteenzetting interessant.

29 december 1960
Bracht dr. M. van Blankenstein en W. van Wijk, hoofdredacteur van ‘Het Vaderland’
voor de lunch samen. Van Blankenstein vroeg of ik Van Wijk reeds had ingelicht
over zijn besprekingen in New York. ‘De dag nadat ik in New York was, werd ik
door de Indonesische ambassadeur te lunchen gevraagd,’ zei hij en ging gemakshalve
aan het feit voorbij, dat ik die ontmoeting had geregeld. Hij liet zich zinnen ontvallen
als: ‘Sukardjo Wirjopranoto zei in opdracht van Sukarno mij de boodschap te geven...’
Hij verdraaide dus de zaken in kleinigheden. Maar wie doet dat niet? Van Wijk wilde
weten welke voorwaarden Sukarno aan een overdracht van Nieuw-Guinea verbond.
Van Blankenstein sprak veel, maar gaf geen echt antwoord. Het resultaat van de
ontmoeting was, dat Stempels, Van Wijk, - Koets van ‘Het Parool’ was niet nodig en misschien Van Lamsweerde in Bonn een ontmoeting met Zairin Zain dienden te
hebben. Ik zou dit met Van Konijnenburg moeten regelen.
Ontmoeting met Jolle Jolles (ANP) en van Konijnenburg in ‘Hotel de Wittebrug’.
‘Sukarno moet akkoord gaan met het losweken van Nieuw-Guinea in twee fasen:
drie jaar toezicht van de UNO en dan overdracht,’ zei Jolles. Toch werden we het er
over eens, dat het nu voor een dergelijke oplossing duidelijk te laat was. Ook generaal
Nasution was reeds in Moskou om wapens te kopen. Van Konijnenburg vond Su-
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Minister Roa zou inderdaad ook helemaal niet aftreden en nog jarenlang op Buitenlandse
Zaken in Havana aanblijven.
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bandrio's waarschuwing, dat het op oorlog uit zou kunnen draaien, een hoogst ernstige
zaak. Hij zei ook reeds in juni een brief aan Paul Rijkens te hebben geschreven over
Sukardjo's gesprek met mij. ‘Rijkens is met die brief, waar je naam duidelijk in stond
vermeld, naar premier De Quay geweest,’ aldus Konijnenburg.
Mejuffrouw Buringh Boekhoudt schreef het een trieste zaak te vinden, dat mijn
financiën nog altijd in de soep waren en dat ik op die manier ‘een bodemloze put’
was. The trouble with me is, that my heart is een bodemloze put.

30 december 1960
Bracht een bezoek aan hoofdredacteur Stempels van de ‘N.R.C.’. Hij zou het een
ramp vinden, wanneer het kabinet De Quay, dat hij als ‘een troep’ omschreef, terug
zou keren. Hij refereerde aan de groep-Rijkens, die er bij hem op aandrong in de
krant te zetten, dat Luns er uit moest. ‘Zelf doen ze hun mond niet open,’ zei Stempels
en daar was ik het hartgrondig mee eens. ‘Nu willen ze me een stuk over het metroplan
laten drukken. Ik vroeg om hun handtekeningen. Ik kreeg er geen één.’ Hij was
geïnteresseerd om op 14 januari 1961 uit Brussel komende, dr. Zain in Keulen te
ontmoeten.

31 december 1960
Oudejaarsavond.
Voor het eerst sedert 1947 bracht ik deze avond door met mijn ouders en
grootmoeder. Om middernacht was er als vroeger champagne.

2 januari 1961
Na lange tijd ontmoette ik Erwin Aschmoneit.
Henk Hofland zei nu ook mee te willen naar de ontmoeting met dr. Zain in Keulen.
Van Blankenstein was er eigenlijk tegen. ‘Niet nog een liberaal blad mee,’ zei hij.
Van Blankenstein vertelde verder, dat De Quay hem had geadviseerd staatssecretaris
Bot in te lichten, ‘omdat hij aan onze kant staat’. Van Konijnenburg: ‘We drukken
op alle knoppen tegelijk om in de komende regeringsverklaring een behoorlijke
Nieuw-Guineapassage te krijgen.’

3 januari 1961
De heer Uiterwaard kwam mij met een Mercedes van de KLM in alle vroegte halen
voor de rit naar Bonn. Mijn vader, nog in pyama, stond op om mij veel succes te
wensen. In Arnhem
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kocht ik de ochtendbladen en zag dat premier De Quay zijn ontslag weer had
ingetrokken en dat het kabinet-De Quay vrolijk verder zou regeren.
Om 12:15 ontmoette ik dr. Zain op de Indonesische ambassade in Bonn. Hij was
teleurgesteld, dat Van Konijnenburg niet was meegekomen. Ik legde uit, dat omdat
Van der Beugel naar New York was vertrokken hij absoluut een vergadering moest
bijwonen. Maar hij zou morgen komen. Ik vertelde dat Van Blankenstein, Stempels,
Van Wijk en de anderen hem wilden komen spreken. Hij waarschuwde, niet meer
dan een of twee heren tegelijk te willen ontvangen. ‘Ik kan nu wel met jou
vertrouwelijk spreken, maar ik ben nog de enige Indonesische ambassadeur, die deze
contacten met belanda's heeft. Je moet ook aan mijn vijanden denken. Jouw
tegenspeler Sudjoko is momenteel ook in Europa. Dr. Zain had Subrandio en Nasution
nog gesproken vóór zij naar Moskou reisden. Er werd nasi goreng geserveerd.
Ik vertelde hem over Emily Machbul. Hij schrok zichtbaar en zei: ‘Vergeet niet,
dat Subrandio de Allan Dulles van Indonesië is.’ Hij legde uit, dat Bandrio in zijn
jeugd een hardwerkende student was geweest en nu pas meer was gaan lezen, ook
romans, dus niet alléén over politiek. Nu overdreef hij zijn verhouding met Emily
en verromantiseerde deze. ‘Maar alles lekt uit en nu begint men ook in Djakarta over
de relatie tussen Subrandio en Emily Machbul te spreken,’ zei hij. Ik vertelde zojuist
een lieve brief van vier kantjes van haar te hebben gekregen. Hij waarschuwde, dat
wanneer Bandrio achter onze verhouding zou komen, en dat was nu nog slechts een
kwestie van tijd, dat ik helemaal geen visum voor Indonesië meer zou krijgen. ‘Ik
kon uitstekend met haar praten in New York,’ aldus de ambassadeur, ‘want zij begrijpt
Indonesiërs niet meer, maar ziet toch ook op het westen neer. Emily is in feite een
ontmoeting tussen twee werelden.’
Nadat ik had verteld, dat Van Blankenstein de neiging had te doen of zijn lobby
in New York uitsluitend zijn werk was geweest, antwoordde dr. Zain: ‘Heb maar
geduld. Ons werk is ondankbaar. Wij zijn de stoottroepen. We spelen het spel om
het spel. We vechten voor onze overtuiging,’ en refererend aan wat ik eerder had
gezegd, ‘niet vóór Bungkarno, maar voor onze eigen volle overtuiging. Jullie land
is toch ook reddeloos, redeloos en radeloos geweest? Nu vechten wij voor onze
revolutie.’ Hij liet me naar de secretaresse van Van Konijnenburg telefoneren. ‘Alle
lijnen van deze ambassade zijn afgetapt, maar wanneer het je niets kan schelen, ga
je gang.’
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Bij thuiskomst vanavond belde ik Van Konijnenburg. Hij was opnieuw verhinderd
morgen naar West-Duitsland te gaan. Ik hield een vlammend pleidooi om alles opzij
te zetten en tegen iedere prijs naar Zain te gaan. Ik liet hem beloven de ambassadeur
in ieder geval vanavond nog in zijn residentie in Königswinter op te bellen.

4 januari 1961
Goed gesprek met Henk. Ik vertelde hem, dat ik de weg naar de ambassadeur voor
hem had voorbereid. ‘Je hebt me goed geholpen. Ik zal aan Zain zeggen, dat je een
genie bent,’ zei hij. Hij zou ook naar Van Konijnenburg gaan. Eindelijk. Ik was
tenslotte al vijf jaar met Nieuw-Guinea bezig. ‘Vroeger zag ik er nooit zoveel in,’
zei hij ook nog. Ik gaf hem dr. Zains telefoonnummer. Hij gaf me het
december-januari nummer van ‘Podium’ met zijn artikel ‘Opmerkingen over de
noodtoestand’. Begrijpelijk geschreven, meesterlijk.
Om 15:00 ontmoette ik Van Blankenstein in ‘Hotel de Wittebrug’. Ik gaf hem een
verslag van mijn gesprek met ambassadeur Zain. Hij vertelde nu, dat De Quay in
termen dacht van wie er dan uiteindelijk met de Indonesiërs zou moeten praten. ‘Hij
dacht aan Van Roijen, maar dat heb ik hem snel uit zijn hoofd gepraat. We hebben
toen aan Hirschfeld gedacht.’ Een andere mogelijkheid was Schiff, nu in Washington,
en Van Blankenstein liet er op volgen: ‘Zoals Schiff over Luns spreekt,’ wat een
uitlating was, die me hogelijk verwonderde, wetende dat Schiff in zijn UNO-optreden
zich juist meer dan braaf aan de richtlijnen van Luns had gehouden. Hij wilde nog
met Bot en Duynstee spreken. In Beel had hij ook geen fiducie. Hij nam zich echter
voor samen met Stempels naar dr. Zain te gaan. Ik gaf hem de betreffende
telefoonnummers.
Laat in de avond, bij terugkeer uit Bonn belde Emile van Konijnenburg mij bij
mijn grootmoeder Poslavsky op om in een tirade van superlatieven te bedanken voor
het advies dr. Zain in Düsseldorf te gaan ontmoeten. Hij was door Zain eveneens
voorgesteld aan het Indonesische financiële genie, de heer Kouw Bianti.
‘Complimenten voor je informaties.’ Hij zou over veertien dagen dr. Zain opnieuw
ontmoeten.

5 januari 1961
De hele familie was aanwezig voor de verjaardag van mijn grootmoeder. Maar ik
moest vroeg weg om per auto met Erwin Aschmoneit naar Parijs te rijden, waar ik
morgen vlucht 801 van TWA naar New York zou nemen. Mijn moe-
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der zei het heel prettig te hebben gevonden, dat ik was overgekomen. Zoiets zei ze
niet gauw. Oom Gerrit Meijer zei, dat hij rooms-katholiek was geworden, ‘maar je
grootmoeder wil liever niet, dat de familie ervan op de hoogte is.’ Mijn vader hoorde
ik tegen oom Erik Mennega zeggen: ‘En dan wil ik pianoles nemen.’ Ik stond perplex
en zei later, dat hij dat zeker moest doen, maar hij reageerde boos, want ‘als de rest
van deze muzikale familie het hoort word ik uitgelachen’. Later deed mijn vader of
hij wat had goed te maken. Altijd weer kreeg ik in de familiekring het gevoel of men
bij elkaar op visite was. Toch voelde ik een brok in mijn keel bij het afscheid nemen
van mijn ouders. Gisteravond was ik nog tot laat bij mejuffrouw Buringh Boekhoudt
geweest. Ze was lief en één en al belangstelling en had mij terug naar Zeist gereden.
Ik ben toch weer radeloos met mezelf. Waar ben ik toch mee bezig? Waar ga ik
naar toe? Ik heb bijna geen geld. Ik zie geen toekomst. Misschien moet ik toch terug
naar Holland en zou ik via dr. Paul Rijkens, en de mensen voor wie ik me nu al enige
tijd inspan, als Emile van Konijnenburg en anderen, een behoorlijke job kunnen
krijgen en niet meer blijven zwerven. Ik voel me zo ontheemd. Ik vertrok vol sombere
gedachten naar Parijs, maar gelukkig was Erwin er ook nog. Zou Emily Machbul
mijn redding worden? Zou ik mezelf voor die verbintenis voldoende kennen? Durf
ik het aan? Ik zal totaal en compleet eerlijk jegens haar moeten zijn. Wanneer ik
5.000 dollars had zou ik zeker naar Nederland teruggaan.
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New York
7 januari 1961
Kew Gardens, Long Island
Het eerste wat Emily zei was: ‘Wim, kom je?’
Minister Subrandio had van overal en elders opgebeld, vanuit Rome, verschillende
malen uit Kopenhagen en nu vroeg hij haar naar Vienna te willen komen. Er waren
twaalf rozen gearriveerd op het oudejaar. Zij scheen over die situatie in dubio te
verkeren.
Sliep bij haar.

8 januari 1961
Bracht de hele dag door bij Emily Machbul.

9 januari 1961
Paniek. Toen ik op de vierde verdieping bij Pams flat kwam, stond alles wat ik van
me bij haar had vóór de deur. Ook de cadeautjes, zoals de Givenchy foulard, foto's,
alles. Ik ging terug naar Kew Gardens in complete verwarring. Ze had gezegd: ‘You,
or nobody else, is going to program me...’ Ze had de hele nacht niet geslapen om nà
te kunnen denken. ‘Geen haar op mijn hoofd heeft je willen krenken,’ zei ik. ‘Ik
wilde gisteren alléén zijn, omdat ik boos was dat je uit was gegaan naar de “Savoy
Plaza” en “El Morocco”.’ ‘May be, we are not for each other, Wim,’ antwoordde zij.
Ik houd van haar. Ik zou mijn leven verder met haar willen leven. Maar kan ik me
het permitteren? Ik herinnerde me, dat toen ik in ‘The New York Times’ bladerde
en een foto uit Algerije zag van een Franse soldaat, dat ik had gezegd: ‘Die heeft een
aardig gezicht.’ Pam had daarop gevraagd: ‘Are you queer Wim?’ Er is natuurlijk
tijdens mijn afwezigheid weer gekletst. Ze vertelde niet meer tegen Mafudi te willen
spreken. De hele Indonesische gemeenschap wist, dat zij de vriendin van Subrandio
was, dus had zij over mij nonchalant gedaan en niet gesproken. Ze had van alles
gezegd: ‘The next husband who divorces me, I will shoot. You want children, Wim?
You want my children?’ We sliepen in elkaars armen en vrijden, maar echt seks
hebben we die paar
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keer dat we samen sliepen nog niet gehad. Ik had grapjes gemaakt over mijn erecties
en gezegd: ‘De vlag is weer eens uit’ en we hadden er om gelachen. Maar seks, de
derde keer, dat je op serieuze gronden bij een vrouw slaapt? Not for me. Nu zie je
maar hoe zo'n romance verloopt. Wanneer we seks zouden hebben gehad zou de
breuk zoveel moeilijker zijn geweest. Wie was het die eens schreef dat ware liefde
veertien dagen duurde? Wil nu naar Harisanto.
15:10
Santo vertelde dat gedurende mijn afwezigheid Pam op een feestje kachel was
geweest. Hij suggereerde, dat Emily waarschijnlijk reeds eerder mensen met hun
‘barang’ buiten de deur had gezet. ‘May be, she wants to remain free.452. Ik zag haar
voor het eerst in de auto van oom Dassaad in het gezelschap van Sukarno,’ zei Santo.
‘Toen wist ik al genoeg.’ Hij vervolgde, ‘Nadat ik je met haar had gezien, heb ik
over je nagedacht. Als Wim maar niet wordt teleurgesteld, dacht ik.’ Ik zei, dat ik
juist deze dagen veel dacht aan mijn vriendin in Djakarta, Penny Hedinah, met wie
ik al enkele jaren correspondeerde en van wie John van Haagen had gezegd, toen hij
een brief van haar las: ‘Die vrouw respecteert jou.’
Ik zie dat de ‘Mainichi Daily News’ in Tokyo mijn tweede WPS-Cubareportage
heeft gepubliceerd.453.

10 januari 1961
Emily, I do not want another marriage without children. I want you to be all mine.
Schreef een lange brief aan president Sukarno, en zal ambassadeur Sukardjo vragen
die naar het Istana te verzenden. We ontmoetten elkaar om 15:30 in de UNO. Ik
rapporteerde over mijn reis naar Nederland en Bonn. ‘Nu moet je nog vragen,’ aldus
de ambassadeur, ‘wat wil Holland in ruil voor Irian-Barat hebben? Ik hoop natuurlijk,
dat Den Haag zal zeggen, we hebben al zoveel misdaan... Er moet een formule worden
gevonden waarbij Nederland geen gezichtsverlies lijdt en waarbij vooral de kwestie
van de knikkers zal worden geregeld. Laat de heer Hirschfeld maar hier komen om
over de knikkers te spreken. Voor de kwestie Irian zijn wij altijd à la minute ter
beschikking. Ik zei: ‘U bent soepel in uw diplomatieke optreden.’ Hij antwoordde:
‘Dat ben ik altijd. In Peking had Subrandio herrie, maar ik bleef met Mao en Chou
En-lai

452.
453.

Twee jaar later zou Emily met ambassadeur Zain trouwen.
1 jan. 1961.
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op goede voet. Ik heb ze wel in een “note verbale” uitgeveegd.’ Hij was van mening,
dat de V.S. dienden te bemiddelen in de Irian-affaire en had dit ook aan de ‘Associated
Press’ gezegd. Tenslotte besprak ik de relatie met Emily. Hij dacht niet dat dit nadelige
invloed zou hebben op mijn verhouding met Subrandio. ‘Nee, die is toch al slecht
genoeg,’ dacht ik.

11 januari 1961
Emily heeft problemen met haar voormalige man over financiële kwesties. Ik begrijp
hoe weinig ik eigenlijk van haar weet.

12 januari 1961
Bleef toch weer bij Pam slapen. Om 07:30 belde dr. Subrandio vanuit Wenen op.
Emily had mij gevraagd de telefoon van de haak te leggen. Later heb ik hem terug
geplaatst, omdat ik van de zoemtoom niet kon slapen. Ik nam dus de telefoon op,
niet wetende dat het de minister was. Hij kondigde aan in maart naar New York te
zullen komen. Ik kreeg de indruk, dat zij hem aan het lijntje wil houden. Pam gaf
me een hele mooie wallet met een kaartje ‘To Wimmes454., the only man I love,
Pammy.’ wil zij zichzelf overtuigen? Wandelde met haar mee naar ‘Altman & Co’.
Mijn moeder schreef, dat mijn ouders een bungalow in Huis ter Heide hadden
gevonden. die zij van de opper-ceremoniemeester van H.M. de Koningin, kapitein
ter zee Pim Osieck, zouden huren. Op 1 maart trekken zij er in.
In de Veiligheidsraad zette de koude oorlog rond Congo zich voort. Patrice
Lumumba zat nog wel gevangen, maar hij had zich uit zijn cel gekletst en at nu in
de officer's mess. President Nasser zond wapens naar Antoine Gizenga in Kivu, die
met 600 soldaten, loyaal aan Lumumba, Katanga was binnengetrokken. Onmiddellijk
werden door de UNO Marokkaanse militairen naar het omstreden gebied gezonden.
Aanhangers van Lumumba hadden nu 30 procent van Congo weer in bezit en streefden
er naar 50 procent onder controle te brengen. In New York werd verder gekibbeld.
Valerian Zorin had reeds geëist dat België eveneens het mandaatschap over
Ruanda-Urundi ontnomen zou worden. Ook ambassadeur Sukardjo liet namens
Indonesië een verklaring circuleren, waarin deze Sovjet eis althans ten dele werd
ondersteund.

454.

Zo noemde mijn moeder me steeds, wanneer onze verhouding niet door een of andere
gebeurtenis was gestoord.
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