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Inleiding
Door een technische fout ontbraken in het vorige deel (1959-1961) drie
dagboekaantekeningen:

18 januari 1961 (dagboek)
Penn-Sheraton Hotel, Pittsburgh, Pennsylvania
Tot mijn onsterfelijke ergernis heb ik ongeveer 25 pagina's van mijn dagboek in
de Greyhoundbus verloren. Alles is weg, ook de knipsels. Ik was in Chicago geweest
en had een lezing in Omaha, Nebraska gegeven. Lunchte met leden van de ‘Ad-Sell
Club’ in de Kamer van Koophandel aldaar. Had ook een televisie-interview in Omaha
gegeven en een slaapwagen van de Burlington Railroad terug naar Chicago genomen.
Gaf vervolgens een lezing in Evaston, Illinois en arriveerde hier met een
Greyhoundbus vanuit Chicago.

19 januari 1961
Patrice Lumumba is nu in handen van Moise Tshombe in Katanga, wat me absoluut
razend maakt. Zweedse UNO-troepen kwamen niet tussenbeide, toen soldaten van
Tshombe de voormalige premier in elkaar sloegen. Hij werd in een jeep gesmeten,
nà nog verdere mishandeling. Vier soldaten van Tshombe gingen boven op Lumumba
en twee van zijn medestanders zitten. Hij is nu opgesloten in de gevangenis van
Jadotville, in het hartje van het koperrijke gebied van Katanga. Ik vrees het ergste.
Om 18:30 sprak ik voor de ‘Dutch Treat Club’ in Waynesboro, Pennsylvania.

20 januari 1961
Mijn broer Theo schrijft onder meer uit Kaapstad: ‘This country is completely
entangled in the most hopeless human relations. Fortunes are wasted on “apartheid”
and other highly unrealistic political schemes which have no future whatsoever. I
may be a little over pessimistic but we live here at the moment in a fairly affluent
stagnant pool as far as the whites are concerned, which will turn into a black ocean
as soon as outside
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forces feel strong enough to take over. When that will be, will not be decided in this
country. The Kennedy Administration may speed up the process...’
Emile van Konijnenburg schreef (eindelijk) ‘met veel genoegen’ Henk Hofland
te hebben ontvangen. ‘Ik heb een zéér goede indruk van hem gekregen.’ Ze zouden
elkaar over 14 dagen wederom ontmoeten. ‘Op het oorlogspad zijnde heb ik vernomen
dat Rusland alles op alles zal zetten om in de komende zes maanden, waar dit maar
mogelijk is, een gewapend conflict uit te lokken. De kwestie Nieuw-Guinea past
natuurlijk in het schema.’ En tenslotte: ‘Ik moge je nog wel veel dank zeggen voor
het organiseren van het bezoek aan Zain.’
Het bovenstaande betekent, dat Hofland, met de ontmoeting met Emile
van Konijnenburg van de groep-Rijkens eindelijk, toen de strijd om
Nieuw-Guinea naar een hoogtepunt afgleed, zich daadwerkelijk met de
affaire ging bemoeien. Van de Indonesische zijde wist hij op dat moment
vrijwel niets. Zijn intrede tot dit vraagstuk deed me denken aan de Sovjet
oorlogsverklaring jegens Japan, toen de strijd feitelijk reeds in het Verre
Oosten was beslist. Later zou hij aanzienlijk sukses oogsten met zijn boek
‘Tegels Lichten’, waarin hij zich presenteerde als een Nieuw-Guineadrama
deskundige. Zijn geschrijf zou vele drukken en zelfs een heruitgave
beleven, een sukses dat ik hem volgaarne gunde en gun, maar in
werkelijkheid was hij een buitenstaander in dat conflict en is het gebleven.
Het interesseerde hem uiteindelijk ook te weinig om er zich werkelijk voor
in te zetten. In het hier volgende deel wordt mede, wat ik stel, nader
onderbouwd. Wat niet betekent, dat ik Hofland tot op de dag van heden
geen warm hart ben blijven toedragen, of tot de belangrijkste journalisten
van dit epok ben blijven rekenen. De afgelopen drie maanden bracht ik in
Zuid-Afrika door (en stelde 850 dagboekpagina's samen) waar ook een
actuele briefwisseling met Hofland deel van uitmaakt.
Augustus 1988
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New York
Op 20 januari 1961, om 12:51 sprak John F. Kennedy (43) op de trappen
van het Capitool in Washington de woorden: ‘I do solemnly swear...!’ De
35ste President van Amerika zei onder meer:
‘Let the word go forth from this time and place, to friend and foe alike, that the torch
has been passed to a new generation of Americans - born in this century, tempered
by war, disciplined by a cold and bitter peace, proud of our ancient heritage - and
unwilling to witness or permit the slow undoing of those human rights to which this
nation has always been committed, and to which we are committed today.
Let every nation know, whether it wish us well or ill, that we shall pay any price,
bear any burden, meet any hardship, support any friend or oppose any foe in order
to asure the survival and success of liberty.
This much we pledge - and more.’1.
Marian Anderson zong de ‘Star Spangled Banner’.
De dichter Robert Frost (86) declameerde ‘The Gift Outright’. Het bal,
dat volgde, bracht Nat King Cole, Leonard Bernstein, Ethel Merman, Frank
Sinatra, Mahalia Jackson, Sir Laurence Olivier en andere beroemdheden
uit kunst- en theaterwereld naar Washington. Kennedy's ‘New Frontier’
deed een aanslag op de ‘best and the bravest’. De invasie van wetenschap
en intellect, dikwijls weggehaald bij ‘think-tanks’ als Harvard University,
was begonnen. Robert McNamara, Dean Rusk, broer Robert Kennedy,
Adlai Stevenson, Douglas Dillon, Arthur Goldberg, Orville Freeman,
David Bell, Ted Sorensen, McGeorge Bundy, Larry O'Brien, Sargent
Shriver, en als tweede man op het State Department, Chester Bowles,
waren de nieuwe sterren aan het Kennedy-firmament. W. Averell Harriman
zou worden ingezet als reizend ambassadeur. Pierre Salinger (35) werd
pers-chef van het Witte Huis. In Washington woei een frisse wind. De
verwachtingen in de V.S. en de wereld waren hoog gespannen.

1.

Time Magazine, 17 jan. 1961, pag. 8.
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In Congo zat Patrice Lumumba nog steeds in de gevangenis. Zijn
vice-premier Antoine Gizenga handhaafde zich in Stanleyville. Moise
Tshombe, de collaborateur met westerse financiële belangen, schreeuwde
moord en brand vanuit Katanga. Volgens hem speelden Dag Hammerskjöld
en de UNO met de communisten mee om Lumumba weer aan de macht
te brengen.
In Havana waren de eerste Stalin-tanks in de straten verschenen. President
Eisenhower had prompt een ‘cordon sanitaire’ om Cuba laten leggen. De
diplomatieke betrekkingen met Fidel Castro waren tot en met de consulaire
diensten verbroken. De blokkade van Cuba was totaal. Castro bleef
hameren op naar zijn zeggen Amerikaanse plannen een invasie te beramen.
‘Time’ Magazine stak hier de draak mee en meldde, dat de Cubaanse leider
‘continued his tawdry little melodrama of “invasion”.’1. Intussen maakte
‘Time’ 14 dagen later zelf melding van trainingskampen voor een invasie
van Cuba in Florida en Guatamala.2.

21 januari 1961 (dagboek)
Kew Gardens, New York
Ben geschokt door het bericht dat kolonel Warrouw, gevangen genomen door de
opstandige kolonel Samual, om het leven is gebracht. Ik herinner me onze eerste
ontmoeting in de ‘Villa Madama’ in Rome.3. Wat kàn er in hemelsnaam zijn gebeurd?
Tijdens Sukarno's reizen door Italië en West-Duitsland (1956) heb ik hem voortdurend
geobserveerd. Hij vertelde me in Hamburg poppen voor zijn kinderen te hebben
gekocht. Zoals Evelyn Waugh heeft gezegd: ‘As happier men watch birds, I watch
men.’
Gesprek met Emily (Pam) Machbul.4. Zij voelt zich onzeker of zij een nieuwe
verbintenis moet aangaan na de mislukking van haar eerste huwelijk. I am worried,
but feel immensily attracted towards her. Toch zijn we waarschijnlijk nog ver van
een intiem, waardevol contact.
Fidel Castro heeft tegelijkertijd met Kennedy's troonsbestijging bekend gemaakt
een nieuwe start met de V.S. te willen maken. ‘Our attitude will not be one of
resentment,’ zei hij tegen duizenden militia-soldaten, samengebracht voor het
presidentiële paleis, ‘our attitude will be one of waiting for

1.
2.
3.
4.

Time Magazine, 13 jan. 1961.
Time Magazine, 27 jan. 1961.
Zie Deel II, Memoires: 1953-1957.
Die dagen mijn Indonesische vriendin.
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deeds because deeds are more eloquent than words.’1. Tezelfdertijd meldde Ruby
Hart Philips uit Havana, dat Cuba in reactie op het aan het bewind komen van de
regering Kennedy duizenden leden van de burger militie had gedemobiliseerd. In
Cuba heerste een stemming alsof het diepste punt zou zijn gepasseerd. Er bestond
nieuwe hoop met de V.S. tot een akkoord te komen. Het moet worden erkend, dat
Fidel Castro keer op keer de deur naar Washington op een kier zet.
Antoine Gizenga en zijn militairen hebben in Stanleyville twaalf Belgen, als
gijzelaars voor de gevangenhouding van Patrice Lumumba, gearresteerd.

22 januari 1961
Het blad ‘Fortune’ steekt Prins Bernhard een uitzonderlijke pluim op de hoed.
‘Holland's dashing prince is everywhere and everything at once... Bernhard is nu één
van de meest prestigieuze prinsen geworden: hij oefent grote invloed uit in
verschillende ondernemingen, die er op zijn gericht de eenheid van West-Europa te
bevorderen. Hij is een expert in militaire zaken en één van de meest vooraanstaande
kopstukken in het Nederlandse zakenleven en de Nederlandse handel. Geen enkele
andere prins, en zeker geen vorst, is zo druk bezig met zoveel verschillende dingen...
of heeft er half zoveel plezier in,’ aldus schreef ‘Fortune’.2.

23 januari 1961
‘Time’ meldde, dat Generaal Abdul Haris Nasution in Moskou een overeenkomst
ter waarde van 450 miljoen dollars aan wapenleveranties had gesloten. ‘Newsweek’
zette boven dit bericht: ‘Indonesia: Tilt toward Moscow’, wat dus ten onrechte zo
werd geïnterpreteerd.3.

25 januari 1961
Richmond, Virginia
Gaf een lezing voor de ‘Tuckahoe Woman's Club’, gevolgd door een lunch in de
‘Commonwealth Club’. 's Avonds gaf ik een tweede lezing in Fredericksburg
voorafgegaan door een diner. Ik was moe. Het ging niet goed. De ‘Richmond Times’
en de ‘News Leader’ publiceerden overzichten van wat ik had gezegd. Ik pleitte voor
Amerikaanse steun aan Indonesië. ‘I say

1.
2.
3.

The New York Times, 20 jan. 1961.
Bernard Person, ‘Algemeen Handelsblad’, 19 dec. 1960.
30 jan. 1961.
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this even though I love my country and I am proud of much of the work Holland has
done in Indonesia.’1.
Gisteren zijn zeven zwarte jongens van 20 tot 32 jaar in een park in Savannah,
Georgia, gearresteerd, omdat zij basket-ball speelden in een ‘all white’ sportpark.
De borg voor ieder werd op 1.000 dollars gezet. Ze zitten dus vast.
Bij thuiskomst vond ik een brief van mejuffrouw Büringh Boekhoudt.2. ‘Het lijkt
me wel erg vermoeiend om zo in die winterse kou van het ene einde van de V.S. naar
het andere te moeten trekken. Zorg toch, dat je er tussenin wel behoorlijk rust hebt
en goed eet.’3.
Emile van Konijnenburg4. meldde, dat hij niet stil zat en een tweede bezoek aan
ambassadeur Zairin Zain in Bonn zou brengen. Deze had het dossier, dat hem over
de kabinetscrisis was toegezonden, zeer op prijs gesteld.5. Hij vervolgde: ‘Nu noem
je de mogelijkheid de heer Hirschfeld met ambassadeur Sukardjo Wirjopranoto (bij
de UNO) contact te laten opnemen. Het is een mogelijkheid die aan deze zijde stellig
- althans in eerste aanleg - belangstelling heeft. (Hij sprak dus over de groep Rijkens.)
Deze mogelijkheid zal nu op hoger niveau worden afgetast. Uiteraard zal ik je op de
hoogte houden.’

26 januari 1961
Emily (Pam) schrijft me: ‘Just a short note to tell you that I love you. I have a sudden
urge to put my feelings on paper...’ en vier kantjes meer. Mijn eerste reactie op haar
brief was om Martin en Aunty (Miss Büringh Boekhoudt) hierover te schrijven.

27 januari 1961
Persconferentie van de nieuwe Amerikaanse ambassadeur bij de UNO, Adlai
Stevenson.6. Ik vroeg hem: ‘Since the U.N. is the only alley open to the U.S. for
contacts with Cuba, do you plan any contacts with the Cuban Ambassador to the
United Nations?’ Hij antwoordde, ‘I have no such plans at this time and no instructions
in this regard.’
Een vriend van Harisanto, de Indonesiër Pratomo, logeert bij me. We spraken tot
diep in de nacht.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

The Richmond News Leader, 25 jan. 1961.
Zij was sinds het lyceum mijn vertrouwelinge in Baarn.
19 jan. 1987
Vice-president van de KLM.
Dr. Zairin Zain zou spoedig worden benoemd tot ambassadeur in Washington.
In het door de UNO uitgegeven verslag verscheen ook de vraag, die ik stelde.
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29 januari 1961
President Kennedy handelt snel in de Congo. Hij riep ambassadeur Clare Timberlake
uit Leopoldville terug. Hij heeft het State Department gevraagd met nieuwe ideeën
en voorstellen te komen om de impasse te helpen doorbreken.
Ook het Garuda II bataljon van Indonesië zal uit de Congo worden teruggetrokken.

31 januari 1961
Emile van Konijnenburg schreef ‘heet van de naald’ nà zijn bezoek aan Bonn. ‘De
avond vóór mijn vertrek belde de heer Van Blankenstein mij nog op en deelde mij
mede van jou een brief te hebben ontvangen met onder meer een categorische vraag:
“Wat moet Nederland voor Nieuw-Guinea hebben”.1. Het antwoord heeft de heer
Van Blankenstein mij voorgelezen. Dit antwoord is m.i. zéér duidelijk. Aangezien
een aantal hoogmogendheden het concept nog moet lezen, kan ik er nu nog niets
over schrijven. In ieder geval is je brief een soort “knuppel in het hoenderhok” en
werkte daardoor prima.’
Hij gaf aan dat Nederland niets voor Nieuw-Guinea wilde hebben anders dan ‘het
herstel van normale handelsbetrekkingen, met andere woorden, dat Nederland met
Indonesië gewoon - zonder privileges - handel kan drijven’.
En: ‘Met de heer Hofland heb ik weer een afspraak. Ik zal de relatie op tactvolle
wijze warm houden.’ Ik had Emile van Konijnenburg namelijk gevraagd om Hofland,
zij het te elfder ure, bij de Nieuw-Guinea-affaire te betrekken. Er bleken, nu het vijf
voor twaalf was, wel meer figuren geïnteresseerd om alsnog een graantje mee te
pikken.
Belde nà ontvangst van deze brief met Van Konijnenburg. Hij bevestigde dat de
brief van Van Blankenstein (‘zijn brief begint met: van de heer Oltmans heb ik
vernomen’) aangetekend naar New York was verzonden. Tegen mij: ‘Jij bent
volkomen in the picture.’ Ik raadde hem aan zelf naar de V.S. te komen. Ambassadeur
Sukardjo nodigde me voor de lunch uit. ‘Laat de heren maar hier komen,’ zei hij,
toen ik op zijn kantoor was en yoghurt met vruchten werd geserveerd. Hij zei een
brief, die ik hem had geschreven over mijn lezingen, naar president Sukarno
(persoonlijk) te hebben doorgezonden. Over Emily Machbul merkte hij op: ‘Zeg
maar tegen minister Subandrio, dat hij Nieuw-Guinea kan krijgen, maar dat jij haar
voor jezelf

1.

Zie Deel IV, Memoires: 1959-1961; ambassadeur Sukardho Wirjopranoto had mij verzocht
die vraag namens hem aan de groep-Rijkens te stellen.
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houdt.’ Hij hield het voor mogelijk, dat Sukarno binnen korte tijd naar Washington
zou komen om met JFK te spreken.

1 februari 1961
JFK refereerde in zijn eerste State of the Union voor het Congres als volgt aan Cuba:
‘In Latin America, Communist agents seeking to exploit that region's peaceful
revolution of hope have established a base on Cuba ninety miles from our shores...’1.
De reactie uit Havana liet niet op zich wachten. Ruby Hart Philips berichtte in de
‘New York Times’, dat de regering Castro reeds tot de konklusie was gekomen, dat
JFK zich even agressief jegens Cuba opstelde als zijn voorganger Dwight Eisenhower.
De op een kier gezette deur werd door de nieuwe President prompt dicht gekwakt.

2 februari 1961
Gisteravond ben ik naar Pam gegaan en heb haar zo lief mogelijk gezegd, dat we
elkaar niet meer moesten ontmoeten. Voor mij speelde ook de situatie met minister
Subandio mee. Zij antwoordde: ‘With Mas Bandrio I never considered marriage,
with you I did...’
Later ging ik met Dick Rosen, de assistent van de attorney-general in New York
de heer Lefkowitz, naar een gay-party. We namen een taxi naar Seventh Avenue en
Perry Street in Greenwich Village. Er waren 10-12 heren, sommigen waren duidelijke
‘crackpots’. Ik kreeg met iemand prompt ruzie over het overdadige gebruik van het
woord ‘brilliant’, waar iedereen zich hier trouwens schuldig aan maakt. Dick zei:
‘Je wist toch, dat Amerikaanse nichten alléén maar over seks praten?’ Er werden
seksfilms vertoond.
Ik keerde terug naar de flat van Pam. Zij wilde nu ook, dat we uit elkaar gingen.
Ik vond het erg moeilijk. Nam mijn laatste spullen mee, maar vergat opzettelijk één
pantoffel. Op weg naar de subway, die me naar Kew-Gardens terug moest brengen,
ontmoette ik een neger, Chuck. Ik wilde niet alléén zijn en nam hem mee. We sliepen
tot 11:00.
Volgde vandaag de debatten in de Veiligheidsraad over de Congo.
20:15
Ambassadeur Sukardjo overhandigde me Van Blankensteins brief van drie pagina's.
We bespraken de tekst. Het recht op zelfbeschikking voor de Papoea's zou dus de
laatste overgeble-

1.

Zie tekst van deze speech: New York Times, 31 jan. 1961.
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ven hindernis zijn. We discussieerden over de opties. Andere Indonesische diplomaten
als Lapian, Maramis en Masfar waren eveneens aanwezig, toen ambassadeur Sukardjo
tegen me zei: ‘Eens zul jij commandeur in de Orde van Oranje Nassau zijn voor alles
wat je hebt gedaan.’ Hij zou Van Blankenstein onmiddellijk antwoorden.
President Kennedy bleef een stroom van functionarissen benoemen op
basis van ‘first-class brains’. George Kennan zou als ambassadeur naar
Joegoslavië gaan, John Galbraith naar India, Ellsworth Bunker naar
Brazilië, Thomas Finletter naar de NAVO, David Bruce naar de Court of
St. James, Chip Bohlen naar Moskou (al zou Llewellyn Thompson daar
nog even blijven), Walter Dowling naar Bonn, Edwin O. Reischauer naar
Tokyo, terwijl Edward Murrow directeur van de U.S. Information Agency
zou worden. Het was bij al deze benoemingen duidelijk, dat de voorzitter
van de Senaatscommissie voor Buitenlandse Zaken, senator J. William
Fulbright nauw met JFK samenwerkte en belangrijke invloed uitoefende
op de lang gekoesterde wens niet louter politieke benoemingen te doen,
maar zich te richten op kennis en expertise. Zo werd ook Arthur Schlesinger
Jr. naar het Witte Huis gehaald.

3 februari 1961 (dagboek)
Stuurde dr. K.W. Reinink in Havana twee exemplaren van C. Wright Mill's ‘Listen
Yankee’ via Van den Bogaert, maar hij bericht me ze niet te hebben ontvangen.

6 februari 1961
Mijn lieve vriend, Harisanto, ondervindt wroeging en pijn rond zijn relatie met de
Duitse, Marguerita. Hij gaat zijn studie Architectuur in Illinois voortzetten. Zij gaat
bij een gezin werken als kinderverzorgster. Dus ze gaan voorlopig uit elkaar. Vooral
zijn Indonesische omgeving is tégen de verbintenis. ‘Wim,’ vroeg hij, ‘waar vind je
een school waar je leert wreed in het leven te worden?’ Hij vervolgde: ‘If later in
life I have to lie and to cheat, I will do it. Eerlijke mensen trekken altijd aan het
kortste eind...’ Hij bleef slapen en vertrok vanuit Kew-Gardens naar het vliegveld
voor de vlucht naar Chicago.
Dineerde met mr. and mrs. Benjamin Harrison Freedman op 960 Park Avenue.
Hij overlaadde me met feiten, want hij strijdt voor de Palestijnse zaak. Toch hield
ik hem voortdurend vóór, dat zijn fanatisme zijn slechtste bondgenoot was. Ik vreesde,
dat hij, ondanks de fortuinen die hij er tegenaan
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smeet, niet de resultaten boekte die hij zou kunnen behalen, indien hij bedachtzamer
te werk ging. Hier schenen zijn vrouw en ook zoon Bob, een gezonde husky, Lehigh
College graduate, het mee eens te zijn. De heer Freedman wijdde ook uit over de
veertien dagen, die hij eens met Lenin had doorgebracht.
Minister E. Toxopeus heeft weer met nadruk verklaard: ‘We kunnen Nieuw-Guinea
niet in de steek laten.’ Gaf het knipsel aan ambassadeur Sukardjo. Emile van
Konijnenburg laat mij nu belangrijke berichten uit de pers door zijn secretaresse
toezenden.

7 februari 1961
Friedrich Engels noemde traditie de ‘vis inertiae’ (vertragende kracht) in de
geschiedenis. En welke rol spelen onze programmeringen in die vertragende
bewegingen? John Kennedy, zo meldde ‘Time’, heeft de verzamelde werken van
Mao Tse Tung op een tafel in het Witte Huis neergezet, een dozijn jaar nà diens
machtsbestijging schijnt deze Chinese mijnheer nu werkelijk te zijn ontdekt in
Washington.
Zoals ‘Time’ eveneens schrijft: ‘State Department strategists relunctantly concluded
that president Joseph Kasavubu is too ineffectual to rally his nation behind him.’ En
verder: ‘Joseph Mobutu, on whom the U.S. once pinned his hopes, har turned out to
be erratic, unreliable, and one of the weakest strongmen that ever stumbled into
power.1. En, misschien nog wel de schokkendste konklusie, dat het State Department
te elfder ure tot de slotsom was gekomen, dat ‘wildeyed Patrice Lumumba... could
no longer be ignored.’2.
Eindelijk zeiden de idioten in Washington hetzelfde wat ik reeds één jaar lang in
mijn lezingen verkondigde.
Woonde de 931ste zitting van de Veiligheidsraad bij. Ambassadeur Thomas Kanza3.
bevond zich op de perstribune. Hij was vergezeld van drie Belgische communisten.
Zijn reis zou door Moskou zijn gefinancierd. Groette hem als een oude vriend en
noemde hem ‘Monsieur l'Ambassadeur’. Maakte notities van de interventies van
Ambassadeur Diallo Telli van Guinea en Sukardjo Wirjopranoto.4. Ambassadeur
Dato'Nik Ahmed Kamil van de Federation of Malaya ontkende tegenover mij pers-

1.

2.
3.
4.

Bij het schrijven van deze regels publiceerde de ‘N.Y. Times’, 4 febr. 1987, een foto van
Reagan en Mobutu op het Witte Huis en James Brooke gaf zijn artikel over Zaïre de titel:
‘A paradigm of Mismanagement’.
Time Magazine, 10 febr. 1987.
Zie Deel IV, Memoires: 1959-1961.
De redevoeringen zitten in het oorspronkelijke dagboek.
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berichten dat hij samen met Carl Schürmann, zijn Nederlandse collega, naar Dag
Hammerskjöld was geweest om over Nieuw-Guinea te spreken. Hij was verder van
mening, dat de Nederlandse pers een véél belangrijker rol zou moeten spelen bij het
omturnen van de publieke opinie. Ik zei hem, dat Djakarta en Den Haag uiteindelijk
samen de weg naar de vrede behoorden te vinden.
Bill Oatis van ‘Associated Press’ was zo vriendelijk een gesprek met mij op het
A.P.-net te zetten. ‘Oltmans said, the U.S., as the leader of the free world and the
“big brother” of the Netherlands, should be able to exert sufficient pressure on the
Dutch Government to evacuate its last colony in Asia. If not, said Oltmans, I have
received reliable information that the Indonesian Government will resort to force in
the near future.’1.
Lunchte met de schrijver John Knowles2. die zojuist voor zijn eerste roman, ‘A
Separate Piece’, de William Faulkner Foundation Award had gekregen, samen met
mijn Washingtonse vriend, Stephen Benedict.3.
Later stelde ik ambassadeur Kanza aan Masfar voor, omdat hij een gesprek wilde
hebben met ambassadeur Sukardjo Wirjopranoto. Het zou worden geregeld.4.

8 februari 1961
Emily Machbul telefoneerde. ‘I love you, darling,’ zei ze. Ze had me gemist.
President Joseph Kasavubu blijft aandringen op het voor de rechter brengen van
Patrice Lumumba. Kolonel Mobutu, nu generaal-majoor, heeft het Congolese leger
in staat van paraatheid gebracht. De Belgische Union Minière du Haut Katanga
maakte bekend de produktie van koper in 1960 tot 300.000 ton te hebben opgevoerd,
waarmee een record in de 54 jaar van het bestaan van de company werd bereikt.

9 februari 1961
American Airlines, flight 33, Boeing 707
Het is prachtig weer. Blauwe lucht. Stralende zon. Vliegen blijft een fascinerende
bezigheid. Vanuit de lucht ziet Long-Island er ingesneeuwd en troosteloos uit.
Nam vanuit Chicago de Central Illinois Railroad naar Freeport.

1.
2.
3.
4.

De originele tekst van het 5 pagina's tellende A.P.-telegram is in mijn dagboek.
Mijn Yale vriend; zie vorige delen Memoires.
Zie Deel IV, Memoires: 1959-1961.
Deze introductie zou 14 dagen later een staartje krijgen.

Willem Oltmans, Memoires 1961

18
Zag de film ‘Ben Hur’ en Martin Portier, mijn ‘Korea’ vriend,1., was voortdurend in
mijn gedachten. Schreef hem nog om 23:30. Ik verbaas me altijd weer over mijn
emotionaliteit, nà al deze jaren van leven en ervaring. Er is bij de inwendige
machinerie weinig veranderd.

10 februari 1961
Freeport, Illinois
Sprak op een lerarenconventie in het Stephenson County Institute. Ik denk, dat ik
te agressief ben geweest, maar dat had ook te maken met de atmosfeer vooraf. De
County Superintendent of Schools, Lyall Taubert, was een weinig inschikkelijke
persoonlijkheid. Hij had de leiding. Het klikte niet.
In Katanga is per radio bekendgemaakt, dat Patrice Lumumba en zijn medestrijders,
de voormalige minister voor jeugdzaken, Maurice Mpolo, en de vice-president van
de Congolese Senaat, Joseph Okito, zouden zijn gevlucht. Paul Hofmann voegde er
vanuit Leopoldville aan toe, dat het ergste wordt gevreesd, ‘that Mr. Lumumba's life
might be in danger or that he might already be dead’.2. Godefroy Munongo, de
zogenaamde minister van Binnenlandse Zaken van Katanga, had de UNO officieel
van een en ander op de hoogte gesteld. Lumumba en zijn vrienden zouden de
gevangenis van Jadotville zijn ontvlucht en per auto op weg zijn naar Manono in het
noorden.

11 februari 1961
De Sovjet-Unie heeft om een onmiddellijke zitting van de Veiligheidsraad gevraagd
om vast te stellen wat er met Patrice Lumumba zou zijn gebeurd. Het verzoek werd
niet gehonoreerd. Zullen we ooit precies weten wat de man is overkomen?

12 februari 1961
Abominabel geslapen. Droomde dat ik in een Amsterdamse tram naast koningin
Juliana zat. Ik nam vanmorgen een taxi met een neger-chauffeur en sprak over
apartheid. De man had een dochtertje van 7 en een zoontje van 5. Hij had in het leger
in Europa gediend. Hij was onder de indruk van het optreden en de redevoeringen
van Nikita Krushchev, toen deze vorig jaar in de V.S. was.

1.
2.

Zie deel I, Memoires: 1925-1953.
The New York Times, 10 febr. 1961.
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Nam de ‘California Zephyr’, een moderne trein, naar Oregon, Illinois. Gaf een lezing
voor de Woman's club. Lunch met mr. en mrs. John Moore. Ik schreef een brief aan
premier J. de Quay.1. Er was later in mijn gehoor ook een twintigtal militairen. Ik
richtte me dus speciaal tot hen. Na afloop werd er thee geserveerd en vooral de
soldaten kwamen met vragen.
Ik konkludeerde, dat een meerderheid van mijn publiek van mening was dat de
Amerikaanse regering doorzeefd was met communisten en de V.S. werden zodoende
verraden. Wanneer de federale regering in Washington nog meer macht naar zich
toe trok, betekende dit dat het land naar socialisme zou afglijden, waar communisme
op zou volgen. ‘Deze mensen,’ schreef ik, ‘hebben geen notie van het wereldgebeuren.
Ze begrijpen absoluut niet voor welke problemen de V.S. zich zien geplaatst. Waar
zouden ze trouwens de informatie vandaan moeten halen?’2.

13 februari 1961
Chicago, Illinois
De radio meldde vanmorgen, dat Patrice Lumumba door dorpelingen in het
binnenland, terwijl hij op de vlucht was, zou zijn gedood. Ik vind het schokkend.
Had ik maar genoeg geld, dan zou ik de rest van deze tournee afzeggen en naar New
York terugvliegen, waar de Veiligheidsraad in spoedzitting bijeen komt. Het is moord
in koelen bloede. De kinderen van Lumumba zijn in Caïro onder de hoede van Gamal
Abdel Nasser. Zond onmiddellijk een telegram naar het ‘Executive Hotel’ in New
York om ambassadeur Thomas Kanza mijn medeleven te betuigen.
De ‘Chicago Daily News’, de ‘Sun-Times’ en de ‘Chicago's American’3. brachten
Lumumba's dood in koppen over de vóórpagina. Gaf een lezing voor de ‘Business
and Professional Women's Club of Chicago’. Patrice Lumumba beheerste mijn
gedachten de hele dag. Ik zag hem steeds weer voor mij. Hij predikte geen geweld,
zoals de ‘New York Times’ vanmorgen in een hoofdartikel schreef. Hij was het niet,
die de Congo in chaos dompelde. Dat hebben de Belgen en hun bondgenoten gedaan.
Dat is waar de vijanden van de Congo van den beginne aan op hoopten, toen zij het
nobele gebaar maakten het land de

1.
2.
3.

Bewaarde geen kopie; het moet over Nieuw-Guinea zijn gegaan.
De lokale kranten zijn in de V.S. immers overal even slecht?
Kopieën bevinden zich in mijn dagboek: een krant kostte die dagen nog 7 dollarcents.
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vrijheid te geven. Kasavubu was zelf te laf om Lumumba te laten vermoorden. Hij
liet het vuile werk door Tshombe in Katanga doen. De ‘Times’ spreekt zelfs van de
‘door communisten gesteunde pro-Lumumba rebellen’. Hoe kan een democratie ooit
behoorlijk functioneren bij zoveel valse en onware ‘informatie’? De niet-gebonden
landen waren immers de voornaamste bondgenoten van Lumumba?
Tijdens het diner in de Club van de dames keek ik voortdurend vanaf de hoofdtafel
regelrecht in het gezicht van een absoluut charmant Chinees meisje, waarmee ik
subtiel heb zitten flirten. Zij bleek sociaal werkster te zijn. Had weinig gelegenheid
echt met haar te spreken.

14 februari 1961
Logeerde bij de Applegate's. Om 07:00 arriveerde reeds een crew van NBC-Chicago,
die ik een interview gaf over mijn inzichten in de Lumumba-affaire. ‘In this socalled
free country,’ zei ik, ‘the moment one entertains opinions that are considered
controversial, you are councilled to shut up, like don't touch the subject Lumumba...’
Ze gaven me de laatste telexberichten over Patrice Lumumba.1.
Kwam met de nachttrein naar Milwaukee, Wisconsin, en sprak er tijdens een
Rotary-Clublunch. Barbara Applegate had me gewaarschuwd: ‘Dat zijn de mensen
met geld, die lezingen kunnen betalen.’ Het merendeel der aanwezigen was weer
Republikein. Een jonge kerel, Tom Burns, was president. Maar ik vond vooral een
fabrikant van matrassen aardig, Carl Weigel. Ik sprak in het War Memorial building,
modern, luxueus en een aangename sfeer, mooi gesitueerd aan Lake Front Park. Gaf
eveneens radio- en TV-interviews. Vloog via Chicago's O'Hare terug naar New York.
Wat me die dagen bezighield, als ieder ander op zijn vijf en dertigste, was
‘hoe zit een mens in elkaar: waar ben ik mee bezig: waar kom ik vandaan
en waar ga ik naar toe. Mijn aandacht trok een reportage over het
onderwerp ‘The chemistry of thought’, zoals dit die dagen op een
conferentie van neurobiologen in San Francisco was besproken. Het leek
me een volmaakt sprookje, dat hersens tien miljard neuronen zouden
bevatten,2. terwijl ieder neuroon uit miljoenen moleculen van RNA
(ribonucleic acid) zou bestaan. ‘Memory is the imprenting of a code on
RNA molucules

1.
2.

Betreur opnieuw door plaatsgebrek hier niet uitgebreider te kunnen zijn.
Tegenwoordig spreekt men van 20 miljard neuronen.
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in millions of cells, like punch holes in a set of IBM cards,’ schreef ‘Time’
magazine.1.

15 februari 1961 (dagboek)
Veiligheidsraad van de U.N.O.
De ‘New York Times’ opende met vette letters, dat de Sovjet-Unie Dag
Hammerskjöld zou boycotten, omdat het Kremlin hem verantwoordelijk wilde houden
voor de inmiddels bevestigde dood van Lumumba. Belgische ambassades in Moskou
en Belgrado waren bestormd. Pierre Salinger verklaarde, dat president Kennedy diep
was geschokt, maar diens ambassadeur Adlai Stevenson sprak het vertrouwen van
de V.S. in Hammerskjöld uit. De affaire-Lumumba was met vereende krachten in
het standaard koude-oorlogpatroon getrokken.
President Sukarno verklaarde in Djakarta, dat de wereld opnieuw te maken had
met ‘internationale bandieten’ en dat het ging om een strijd tussen ‘international
imperialism against the independence of African-Asian nations’. Premier Chou En-lai
noemde de ‘vile murder of Lumumba’ een daad, die was voltrokken door ‘United
States and Belgian imperialists and their agents’. Ook in Washington, Parijs,
Warschau, Londen, Rapalwindi en Rabat werden Belgische ambassades bestormd
of beklad. Premier Jawaharlal Nehru bood aan om onmiddellijk Indiase
gevechtseenheden naar Congo te zenden om orde op zaken te stellen. President
Nkrumah van Ghana erkende thans Antoine Gizenga in Stanleyville als de wettige
regeringsleider van Congo. De beraadslagingen in de UNO vonden in een uiterst
gespannen sfeer plaats. Er waren maximale veiligheidsmaatregelen getroffen.
Ambassadeur Valerian Zorin van de Sovjet-Unie wilde zelfs niet, dat de
vertegenwoordiger van Kasavubu een plaats aan de hoefijzervormige tafel van de
V-raad kreeg aangeboden. ‘That man is sent to us by a bunch of criminals,’ riep hij.
Ik was het helaas (schreef ik) eens met de door de Sovjet-Unie gevolgde diplomatie.
Het probleem met de jeugd van landen als Nederland, de V.S. etcetera is, dat zij niet
meer demonstreert tegen een misdaad als de moord op Lumumba. Ambassadeur
Sukardjo Wirjopranoto en Guinea's Diallo Telli verzochten om in de V-raad te worden
gehoord. Ik was trots op mijn beide vrienden. Zag Sukardjo trouwens bladeren in de
stapel ‘Nieuw Guinea Koeriers’, die ik hem had gegeven.2.

1.
2.

10 febr. 1961.
For all practical purposes had ik een abonnement op dat blaadje genomen.
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11:35
Adlai Stevenson voerde het woord. Hij is voor mij een teleurstelling. Had meer
van hem verwacht. Er zaten sterke momenten in zijn speech, maar de ‘basic approach’
was niet in orde, out of touch with realities in the world.
11:50
Pandemonium op de publieke tribune. Negers riepen ‘Lumumba! Lumumba’ De
veiligheidsmensen grepen in. Gevechten. De beraadslagingen werden geschorst. Ik
ging bij ambassadeur Thomas Kanza1. zitten en zei: ‘Het is de geest van uw vriend
die hier rond waart.’ Hij zei overigens mij onder vier ogen te willen spreken.
Ambassadeur Sukardjo vroeg mij zijn vrouw naar de diplomatenloge te brengen,
want de publieke tribune werd ontruimd.
12:05
Adlai Stevenson vervolgde zijn rede met nog meer nietszeggende uitspraken als
het uitspreken van de hoop, dat Katanga zou meewerken om vast te stellen hoe
Lumumba om het leven was gebracht. Valerian Zorin veroordeelde Stevenson
onmiddellijk en beschuldigde hem van het uitkramen van dezelfde
koude-oorlogpropaganda als die van de regering Eisenhower, terwijl de Amerikaan
‘en passant’ vergat België te veroordelen voor zijn obscure rol in het drama-Lumumba.
De Rus vond, dat Hammerskjöld had bewezen niet tegen zijn taak te zijn opgewassen.
Diens mandaat diende niet te worden verlengd. Lunchte met de Indonesische
diplomaat Yusuf Ronodipuro. Het was duidelijk waar Indonesië stond in deze kwestie,
achter Lumumba.
16:30
Dag Hammerskjöld verklaarde: ‘If I resign now, I would throw this organisation
to the winds...’ Ook Sukardjo zei me intussen: ‘Wij hebben al genoeg van
Hammerskjöld, want hij begrijpt ons niet (Azië en Afrika).’

16 februari 1961
Haalde de schrijver Tjalie Robinson bij de YMCA af. We spraken samen in de
delegateslounge van de UNO. Een alerte kerel. Hij noemt me Willy. ‘Nederlanders
leven nog altijd binnen hun dijken,’ zei hij. ‘Hun buitenlandse politiek wordt aan
binnenlandse zaken opgehangen.2. Ze moeten meer Nederlanders met tropenervaring
in de buitenlandse dienst ge-

1.
2.

Ambassadeur van Congo in de U.N.O. in 1961.
Precies als de behandeling van de Surinaamse revolutie nà de jaren 1980.
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bruiken en niet naar Luns of Romme luisteren. Nederland heeft langzamerhand de
status van Albanië bereikt.’ Dat ingebeelde protocol van de B.Z.- ambtenaren. Er
wordt met geld gesmeten! Nederlanders overzee zouden meer vrijheid van handelen
moeten hebben en niet dat één of andere klooi uit Tjerkstradeel hen de wet
voorschrijft! Ze zouden meer naar ons, Indo's, moeten luisteren. Wanneer mijnheer
Scheps (PvdA) over de kwestie Nieuw-Guinea spreekt heeft hij het over de leeuw,
die zijn klauw laat zien. Laten we wel wezen, die Nederlandse leeuw is al lang een
schoothondje.’
Robinson: ‘Nederland heeft weer een Jan Pieterszoon Coen nodig. Ik zal het maar
niet hardop zeggen, want ze slaan me dood, maar Coen had tenminste oog voor de
Pacific. We moeten al lang niet meer in Suriname met een Gouverneur zitten maar
gewoon met een ambassadeur. Er zouden op de Antillen en in Suriname hotels moeten
worden gebouwd. Kijk naar het Brokopondo-plan in Suriname. Of kijk hoe professor
Van Blommestein uit Bandung naar de Nickerie-polder is gezonden om te zorgen
voor de aanleg van een rijstcultuur. Ze hebben er alléén niet aan gedacht voor een
afzetmarkt te zorgen. Er is geen salesmanship. De Surinamerivier zou afgedamd
moeten worden. Ontginning van de bauxietvelden, waar de zaak notabene aan de
oppervlakte ligt, vinden Nederlandse ondernemers griezelig. Ze blijven kruideniers.
Ze laten het aan Suralco en Alcoa over. We moeten gewoon weer durven beginnen.
In Holland gebeurt alles 50 jaar “zu spät”. Zo raken we alles kwijt.’
Hij vervolgde: ‘Er is brood in Suriname. Maar het politieke getwist is hopeloos.
Het is Holland in het klein. Het land bestaat uit bekvechten en is totaal verpolitiekt.
Hindustanen maken geen ruzie en komen dan ook vooruit. Hun gezinskracht is ook
groter. Zij werken hard. Het zijn de beste landbouwers. Zij beheersen de handel. Nog
één generatie en de Hindustanen zijn in Suriname aan de macht. De Javaanse kolonie
is betrekkelijk klein. Zij bedrijven landbouw en zijn een rustige arbeidzame groep.
De Chinezen vercreolen wèl, in tegenstelling tot de Hindustanen, die zelfs hun eigen
bioscopen hebben met films uit India. Zij spreken hun eigen taal en brengen de kleine
vogeltjes uit India over. Maar waar leidt dit over vijftig jaar allemaal naar toe? Krijg
je clashes! Hoe loopt dit af? In Paramaribo staat bijvoorbeeld een borstbeeld van
Mahatma Gandhi. Intussen interesseren Hindustanen en Creolen elkaar geen lor.
Creolen zijn een jong volk, maar dat gaat toch ook terug tot in de slaventijd en dus
zijn ze eeuwenoud. De vroe-
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gere slaaf wil even pienter worden als de blanke Europeaan.1. De Aziaat daarentegen
zegt: “Bah! ik ben altijd al meer geweest dan de withuid, en die wint dan ook
natuurlijk”.’
Tjalie Robinson: ‘In Suriname wordt alléén maar over geld gesproken. Ik heb een
halve ton verdiend. Of: ik heb me van zoveel pensioen verzekerd. Ik heb ze gevraagd:
“En jullie kinderen dan?” Eigenlijk moeten de Creolen in Suriname nog hun
waarachtige gids en leider vinden. De Creool is wel slordig. Maar daar moeten wij,
Nederlanders, ons vooral niet mee bemoeien. Creolen vinden beslist, dat er nog altijd
teveel bemoeienis vanuit Den Haag is. Wij moeten niet proberen die lui onze
ingebeelde Hollandse cultuur aan te smeren of specifieke Hollandse waarden op te
leggen. Wij moeten hun eigen cultuur aanmoedigen. Zij zijn zich te weinig bewust,
dat zij tot het Spaanse taalgebied behoren. Er zou in Suriname meer aandacht moeten
zijn voor Latijns-Amerikaanse muziek, literatuur en architectuur en dat kan Nederland
aanmoedigen. Tenslotte hebben we er op dit punt in Indonesië alles mee verspeeld.’
Robinson vervolgde het verhaal van zijn recente bezoek aan Suriname. ‘De
onafhankelijkheidsgevoelens zijn een touchy onderwerp. Men is er prikkelbaar over.
Professor Röling heeft mij eens gezegd: “De dag dat ik voor het eerst in Azië was,
wist ik, dat we ons opnieuw zouden moeten oriënteren en de boeken in de kast laten
staan.” Hollanders zitten thuis, lezen een boekje en denken dat zij het al weten.
Wanneer je ergens één jaar zit, leer je wat. Wat we nodig hebben is een decentralisatie
van inzichten en een decentralisatie van initiatieven. Een ander voorbeeld. Het hoofd
van de emigratie op de ambassade in Washington is een landbouw-expert, dr. ir. Abe
Tuynman. Dit is omdat vroeger alléén boeren naar de V.S. emigreerden. Nu komen
er geen boeren meer, maar duizenden Indo's. Nu zouden ze een andere kerel moeten
benoemen, maar neen. Wanneer je aan het schaken bent en je brengt één pion ver
weg, dan moet je er toch iets mee doen? Maar in Nederland denkt men: “Opgeruimd
staat netjes!” In werkelijkheid zijn ze crazy en achterlijk; fataal, dan heb je er nog
een woord bij. Waar zitten onze Indo's? In Californië. Daar worden ze omgeschoold
om ook opnieuw in Azië te kunnen beginnen. Na één generatie zullen ze zijn
weggeassimileerd. Ik heb tegen de

1.

Dat nà de revolutie in Suriname 180.000 Surinamers naar Nederland uitweken heeft mijns
inziens psychologisch met dit door Tjalie Robinson gesignaleerde symptoom te maken.
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Amerikanen gezegd, er zijn twee fronten East and West, maar don't forget Pearl
Harbor. Het is een geografisch-biologisch proces, als je zien wilt tenminste, als je
zien kunt. Denk met de zon mee. Indo's doen het al. Terwijl de Amerikanen bezig
waren met Hitler vielen de Jappen hen in de rug aan. Cornelis Verolme gaat vast aan
de Pacific zitten. Dat is zo'n vent! We moeten naar zeeën kijken en niet over het
Nabije Oosten en Azië ruzie maken. Ik houd al lang mijn mond niet meer. Een
waringinboom wordt honderd jaar, maar hij wordt wel rijp. Wij moeten bouwen voor
onze kinderen. We moeten ons niet veilig gesteld voelen door Willem Drees met
zijn ouderdomspensioen. Wij moeten ons veilig stellen door de wereld. Nà zeven
jaren in Holland moet ik weer wennen aan de dimensies van Amerika. Amerikanen
zijn in de ruimte geboren. In Suriname moest ik lachen om dat belachelijke Hollandse
protocolletje. Op de verjaardag van prinses Beatrix was er een parade met anderhalve
man en een paardekop op de tribune. Vooral het Nederlandse gezag moest worden
hoog gehouden! Dames met lange handschoenen en alles wat een uniform had was
opgetrommeld. Er hingen slechts wat lanterfanters rond om te kijken. Zij kwamen
vragen wanneer de show was afgelopen. Holland kijkt niet vooruit. Er wordt alléén
aan prestige opbouwen gedacht en ten aanzien van Suriname helemaal niet van: wij
zullen jullie laten profiteren van onze kennis. De drie grote maatschappijen zouden
samengaan. Nederland moet in combinatie opereren. Er is meer branie van het
moederland vereist. Er moeten markten worden gemaakt. Er moet vooral geld in
toerisme worden gestoken. Kunnen wij dit aan? De nieuwe wereld van
ontwikkelingslanden is geen holle frase. Dit is een nieuwe wereld. Als Nederlanders
hebben we er nog steeds een stevige vinger in de pap.’
Ik haastte me vervolgens om een lunchbijeenkomst toe te spreken van de ‘Yorkville
Lions Club’ op 150 East 94 Street in Manhattan. Ik stelde de voorzitter, dr. Eli
Goldstein, voor dat men ambassadeur Abdelkadir Chanderli van Algerije zou
uitnodigen. ‘Denkt u niet, dat hij te controversial voor onze groep zou zijn?’ vroeg
hij.
In de middag volgde ik opnieuw de UNO-debatten en in de avond, om 21:00 gaf
ik een tweede lezing voor de ‘Men's Club Temple Beth-El’ in Belle Harbor,
Long-Island.
Thuis vond ik brieven van mijn Moeder en mijn vroegere vriendin Nettie von
Baumhauer. Zij had mij enige jaren geleden 2.500 gulden geleend en had mijn
grootmoeder getelefoneerd om hierover te reclameren. Noch mevrouw Poslavsky,
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noch mijn Moeder wisten wie mevrouw Klein was en waren upset over het voorval.
Nettie schreef mij onder meer: ‘Ik heb je destijds altijd de hand boven het hoofd
gehouden als er getwijfeld werd aan je betrouwbaarheid. Gezien je afkomst, hersens,
wellevendheid enzovoort dacht ik ook dat je een nette vent was in alle betekenissen
van het woord. Maar je valt me erg tegen.’1. Mijn schuld aan Nettie von Baumhauer
was die dagen mijn enige kapitale lening en onoverkomelijk om bij mijn uitzonderlijk
lage inkomsten te kunnen wegwerken.
Hoofdredacteur W. van Wijk van ‘Het Vaderland’ in Den Haag schreef niet te
twijfelen aan mijn goede bedoelingen. Bij terugkeer uit Indonesië had ik hem van
mijn oprechtheid kunnen overtuigen. Hij vervolgde: ‘Maar een zekere jeugdige
“wildheid” is blijven bestaan. En nog steeds speelt uw spontaniteit u parten... U hebt
onmiskenbare journalistieke capaciteiten en belangwekkende politieke inzichten,
doch de laatste doen u wel eens op hol slaan. Is het dan zo vreemd dat ik met name
in zakelijk opzicht jegens u voorzichtig blijf?... Uw moeilijkheden begrijp ik wel,
maar u hebt ze zelf aangehaald door u niet aflatend, armen zwaaiend in wespennesten
te begeven. U bent daarbij springlevend gebleven en over de toekomst zou ik u dan
ook willen zeggen: kop op! Met beste groeten, uw wat bezadigder W. van Wijk.’

17 februari 1961
Lunch met ambassadeur Sukardjo Wirjopranoto en Tjalie Robinson in ‘Peking’ waar
we in de Cadillac van de ambassadeur naar toe reden. Toen we het hek van de UNO
weer indraaiden, keek ik achterin naast Sukardjo gezeten recht in het gezicht van
mijnheer R.H. Fein.2. Lekker. Ook Van den Bogaert draaide om ons heen. Laat ze
maar zien dat Tjalie en ik vrienden zijn. Er komt een dag dat ze zullen moeten
toegeven wie op het verkeerde paard heeft gewed, wie in welke zaak geloofde en
wie vertrouwen had in welke overwinning.
Ambassadeur Sukardjo merkte vandaag op: ‘Het voornaamste verschil tussen de
Belgen en de Hollanders is, dat de Hollanders Bungkarno niet doodschoten, toen zij
hem tijdens de politionele acties in Djokjakarta gevangennamen. De Belgen hebben
blijkbaar ook hun Westerlings. En nu vertragen ze hier verder de interventie van de
UNO om tijd te winnen om hun smerige spel in Congo te kunnen spelen.’ Hij had
John Gun-
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Brief van 7 febr. 1961.
In 1987 H.M. 's ambassadeur in Washington D.C.
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ther's ‘Inside Africa’ gelezen en zei: ‘De Belgen hebben net zoveel Congolezen
omgebracht als jullie Indonesiërs tussen het Cultuurstelsel in Indië.’
Ceylon, Liberia en de United-Arab-Republic produceerden vandaag een
gezamenlijke draft resolution voor de Veiligheidsraad in reactie op de moord op
Patrice Lumumba, document S/4722. Mosterd na de maaltijd. Bijzonder schijnheilig
was de verklaring, die minister Pierre Wigny van België uit liet gaan: ‘Patrice
Lumumba is dead. He was the victim of a political murder, which we condemn with
force... the Belgian Government and the Belgian people see their flag and their
representatives insulted and threatened, their embassies pillaged and even destroyed
by fire...’ Ik dacht: Amerika en het westen strijden weer een achterhoedegevecht.

18 februari 1961
Nettie von Baumhauer beklaagde zich boeken te vertalen en weinig te verdienen,
maar ik nam tenslotte ook de Greyhoundbus naar Canton, Ohio (gedurende de nacht)
om geld uit te sparen. Om 14:00 moest ik een lezing geven voor de ‘College Club’
in ‘the Museum of the Arts’.
Zag met Dick Rosen de film ‘Never on Sunday’, met Melina Mercouri en Jules
Dassin: een parodie op het thema van de man, die het hoertje op de goede weg wil
brengen.
Ik vroeg Sjef van den Bogaert of ik een gesprek kon hebben met het kamerlid
Pater L.J.C. Beaufort. De man antwoordde schaamteloos: ‘Nà wat u bijvoorbeeld
onlangs in Chicago gezegd en geschreven hebt, lijkt me het voor het ogenblik geen
geschikt moment voor zo'n gesprek.’ Over vrijheid van de pers gesproken.

20 februari 1961
Vanmorgen vroeg Lumumba's ambassadeur, Thomas Kanza, mij of ik eventueel
bereid zou zijn een korte reis naar Congo te maken, niet alleen om de situatie ter
plekke op te nemen maar vooral ook om zijn vader, de burgemeester van Leopoldville,
te bezoeken. Hij bleek afgesneden van alle berichten van thuis en maakte zich ernstige
zorgen. De codenaam waarmee ik me zou moeten identificeren was ‘Kabuku’.1. Ik
begreep, dat ambassadeur Sukardjo Kanza te hulp was gekomen met 250 Engelse
ponden en 37 biljetten van 5 dollars, zodat ik precies op de kop af bij de KLM een
economy ticket kon kopen van $809.

1.

Ik meen me ter herinneren dat dit woord ‘beloved son’ betekent.
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Kanza had eveneens overlegd met ambassadeur Diallo Telli van Guinea. Zij waren
tot de slotsom gekomen, dat Cleophas Kamitatu, de voorzitter van de Parti Solidair
Africain (PSA), waarvan Antoine Gizenga de voorzitter was, de strijd tegen Kasavubu
en Mobutu van Patrice Lumumba zou moeten gaan overnemen. Hij vroeg mij om
zo volledig mogelijk te willen rapporteren, opdat hij mijn informaties naar Antoine
Gizenga in Stanleyville zou kunnen doorspelen. ‘Indien mijn vader Leopoldville zou
willen verlaten,’ vervolgde hij, ‘zeg hem dan dat ik hem geld zal sturen via een
Griekse arts.’ Ambassadeur Diallo Telli voegde me nog toe: ‘Be careful: you are
fighting for African nationalists.’

21 februari 1961
Vanwege het slechte weer landde de DC-8 niet op Schiphol maar in Düsseldorf. Mijn
ouders (mijn vader wilde me kininepillen meegeven) en Emile van Konijnenburg
hadden urenlang vergeefs op me gewacht. Vloog naar Brussel om Sabena vlucht
1500 via Milaan naar Leopoldville te halen.
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Leopoldville
22 februari 1961
Leopoldville, Congo
‘Hotel Le Regina’, Chambre 259
Leende een fiets in het hotel, reed naar het KLM-kantoor en ontmoette de heer
Van Voorst. Zag in de stad soldaten van het Indonesische Garuda II bataljon. Ze
zagen er stoer uit in hun camouflage-uniformen. Overhandigde burgemeester Kanza
op het ‘Hotel de Ville’ de brief van zijn zoon. Hij was enorm blij en zéér verbaasd.
Hij nodigde me uit morgenavond te komen dineren.
21:05
Gebruik het avondeten in de tuin van het hotel. Een citroen valt van de boom waar
ik onder zit. Heb vandaag veel naar mensen gekeken en talloze gesprekken gevoerd.
Een jongen zei tegen me, dat hij en zijn vrienden van mening waren, dat er bloed
aan de handen van Kasavubu zat. ‘Maar de dag zal komen, dat we Lumumba zullen
wreken.’ De jongen zag Lumumba als een held, als zoveel mensen die ik sprak, maar
ze waren ook bang. Te zelfder tijd vroeg ik me voortdurend af of diezelfde mensen,
was ik iemand anders geweest, sympathie voor Kasavubu zouden hebben betoond.
Ik twijfelde voortdurend of ze me zeiden wat zij werkelijk voelden en dachten.
Een Belg belichtte een geheel ander aspect. ‘Wat heeft de U.N.O. voor Congo
gedaan?’ vroeg hij. ‘Ze bemoeien zich sinds juli met ons. Intussen lijden
honderdduizenden Congolezen honger. Het prestige van België begint weer terrein
te winnen, want nu pas wordt beseft wat de Belgen voor Congo hebben gedaan en
hoe ze in de koloniale tijd leefden. In die tijd gaf één Belg dikwijls werk aan
honderden Congolezen. We bouwden scholen. We zorgden dat er voldoende voedsel
was. We hebben brede lagen van de bevolking leren lezen en schrijven. We bouwden
het Louvanium, de enige universiteit in Centraal-Afrika. Hier worden honderden
Congolezen met een behoorlijke opleiding afgeleverd.’
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23 februari 1961
Sprak met mr. C.J. Kramers, bijgestaan door Wieger Hellema, op onze ambassade.
Ik opende met de vraag, wat de heer Kramers dacht van de moord op Lumumba en
de konsekwenties van die daad. Dàt was volgens hem notabene een goede zaak. Hij
vroeg of ik wist, hoe de Sovjet-invloed in Congo tot stand was gekomen. China wilde
Nepal binnenvallen. Moskou had hierbij ingegrepen en gedaan weten te krijgen, dat
India zich in de groep van niet-gebonden landen niet zou verzetten tegen
Sovjet-invloed in de Congo. Om die reden voerde thans de Indiër, Rajeshwar Dayal,
als vertegenwoordiger van Hammerskjöld in Leopoldville een pro-Sovjet beleid. Ik
zei, dat het een nonsens-verhaal was en dacht: wat onderschatten deze mensen de
Sovjets, terwijl ze Nehru blijkbaar aanzien voor iemand die tot dit soort koehandeltjes
in staat zou zijn. Verder wist Kramers te vertellen, dat er in Luluabourg een
Requiemmis voor Lumumba was opgedragen. Hellema vulde aan, dat hier vroeger
iemand, omdat hij een mop over Lumumba vertelde, zou zijn doodgeschoten. ‘Er
zou geld zitten in een uitgave van de verzamelde werken van mijnheer Lumumba,’
aldus Kramers, ‘want die man deed alles wat je kon doen. Hij hield
antirooms-katholieke redevoeringen en gaf te zelfder tijd geld aan de kerk.’ ‘En wist
u,’ aldus Hellema, ‘dat Albert Kalonji beide oren van Lumumba in zijn bezit heeft?’
‘Maar wilt u ontkennen, dat de Belgen hier een beslissende rol spelen,’ vroeg ik.
Kramers: ‘Dat lijkt me niet uitgesloten. Een Belg heeft tegen de zoon van onze
ambassadeur, de heer Boreel, gezegd: “Hoe komt het toch, dat jullie geen vrede
kunnen bewaren met die lieve Indonesiërs.” Het Garuda II bataljon heeft hier
inderdaad een prima reputatie gekweekt. Waar Indonesiërs zaten heerste rust en orde
en werd geen flauweful uitgehaald. Het is voorgekomen, dat Indonesiërs tussen
Belgen en Congolezen in gingen slapen om botsingen te voorkomen.’ Er volgde
natuurlijk een fel debat over Sukarno en de Nieuw-Guineakwestie. Ons gesprek
duurde meer dan twee uren.
In de ‘Royal’ ontmoette ik de journalist Ed van Kan. Ook was er een Italiaanse
officier, die ik van mijn eerdere reis kende en die me voorstelde aan de betaalmeester
van het Garuda II bataljon, kapitein Utoro. Deze had de KMA in Breda afgelopen.
Hij vertelde, dat mijn vriend Mas Diarto1. in Leopoldville was. Ik haastte me naar
het UNOC-guesthouse. We

1.

Zie ook Delen II en II, Memoires: 1953-1959.
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bleven de rest van de middag samen. Maakten foto's met Garuda-militairen en
bezochten de derde compagnie onder commando van kapitein Eddy Mardjuhi in haar
kamp aan de Congorivier.
Philippe Kanza, een broer van ambassadeur Thomas Kanza, haalde me later op
de Indonesische ambassade af. We reden naar de residentie van de burgemeester.
Werd in de prachtige villa verwelkomd door vader Kanza, Cléophas Kamitatu, een
andere broer, André Kanza, en diens vrouw en een zuster, Sophie Kanza. Zij droeg
een wijde rok met het portret van Kwame Nkrumah van Ghana. De moeder bevond
zich in de keuken en voegde zich niet bij ons aan tafel. Ik zat tegenover de
burgemeester aan het andere uiteinde van de nogal officieel verzorgde dinnertable.
Er werd Frans gesproken. Dit is wat men mij tijdens het eten duidelijk maakte.
1. Thomas Kanza is onze enige woordvoerder in het buitenland. Voor ons is de
situatie ongunstig, maar ondanks de dood van Lumumba, ondanks de vervolgingen
en arrestaties houden wij vast aan onze nationalistische grondbeginselen. Vader
Kanza: ‘De moord op Lumumba zal onze houding niet kunnen veranderen. Ik geloof
zelfs, dat de dood van onze leider het startsignaal voor onze overwinning zou kunnen
zijn. Want is het niet zo, dat onze tegenstanders in het oog van de geschiedenis bij
voorbaat zijn veroordeeld? Het zal misschien vijf of tien jaren duren, maar we zullen
overwinnen.’1.
2. In Leopoldville zette een kleine groep Lumumbisten de strijd voort, zonder
enige bescherming. ‘Tot drie dagen geleden heeft de U.N.O. niets voor ons gedaan.
Nu is er een kamp opgezet, waar men nauwelijks behoorlijk in kan leven. Het ziet
eruit als een stationshal met bedden boven elkaar, vrouwen, kinderen, alles is bij
elkaar gestopt. Eigenlijk zijn alle krachten in Leopoldville tegen ons met uitzondering
van de politie, want die ressorteert onder mij,’ aldus de burgemeester. ‘Men heeft
gepoogd een muiterij te beginnen, maar het corps is loyaal aan mij gebleven.
Kasavubu heeft de U.N.O. zelfs gevraagd om de politie hier te ontwapenen, opdat
hij monsieur Kamitatu zou kunnen laten arresteren. Maar dat is dus niet gelukt.’
3. Men vatte de politieke situatie voor de nationalisten aldus samen. ‘Zij, die
momenteel de macht uitoefenen, willen ons dwingen aan hun onwettige schijnregering
deel te nemen,

1.

Intussen heeft Mobutu in 1987 nog altijd de touwtjes in handen, omdat België, de V.S. en
de multinationals - plus de C.I.A. - hiervoor zorgden.
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vooral ook omdat zij zich realiseren, dat zelfs hier in Leopoldville geen regering op
den duur stand zou houden, zonder deelname van de nationalisten. Dat plaatst ons
voor een delicaat probleem. Wanneer we niet op hun voorstel ingaan, hebben ze een
alibi om ons te arresteren wanneer zij maar willen. Gaan we er wèl op in, dan verraden
we hen, die ons hebben gekozen en hun vertrouwen in ons hebben gesteld, terwijl
we bovendien Antoine Gizenga in Stanleyville zouden verraden en onze medestanders
in Caïro of Thomas in New York.’ Men zag slechts één mogelijke uitweg: wanneer
de nationalisten zich als intermediair in het politieke conflict zouden opstellen.
‘Tenslotte zullen ze ons niet allemaal tegelijk om zeep kunnen helpen,’ aldus vader
Kanza.
4. Te volgen strategie: ‘We kunnen dus niet anders doen, dan onderhandelingen
beginnen met de groep rond mijnheer Kasavubu en Joseph Ileo en deze, zo lang als
mogelijk is, laten voortduren. Er zijn dus bijna dagelijks ontmoetingen, terwijl we
met argusogen kijken naar wat onze kameraden in Stanleyville en de U.N.O.
uiteindelijk zullen doen. Intussen dragen we geen enkele constructieve gedachte bij
tot die onderhandelingen, vooral niet op politiek niveau. Deze gesprekken geven ons
echter een maximum garantie wat betreft onze veiligheid. Desondanks blijft men
onze mensen arresteren, veelal gedurende de nacht. Vooral de gevangenis te
Bakwanga is berucht. Het leger heeft de gearresteerde militairen, die op 5 juli 1960
weigerden langer orders van hun Belgische officieren op te volgen, onlangs ook naar
deze gevangenis laten overbrengen. We weten wat dit betekent: liquidatie.’
5. Er ontstond aan tafel een onderlinge discussie over de vraag of Kasavubu
intelligent was. Men was het eens dat Joseph Ileo onkundig was en geen gezag bezat.
Kasavubu scheen zich te realiseren, dat burgemeester Kanza diende te verdwijnen,
meende Kamitatu. Hij vervolgde: ‘Patrice Lumumba heeft ons zelf eens gezegd, dat
hij zou worden vermoord door de Belgen of door Congolezen, die door de Belgen
waren omgekocht. Maar hij voegde er aan toe, velen zullen mèt mij omkomen.
Wanneer ik op weg naar Thysville geen regeringsauto ter beschikking heb, zullen
ze me vermoorden.’ Kamitatu vervolgde: ‘Lumumba heeft Mobutu gevormd. Deze
is in feite omgekocht door de Amerikaanse ambassadeur, Clare Timberlake. Hij had
op een gegeven moment geen geld meer om de militairen te betalen. Ik geloof dan
ook niet dat ik overdrijf, wanneer ik vaststel dat alle ellende hier is voortgekomen
uit Amerikaanse inmenging. Timberlake,’ aldus Kamitatu, ‘is de
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dag nàdat ik uitvoerig met Mobutu had gesproken, naar hem toe gegaan. Mobutu
was het met mij eens dat men, wanneer maar eenmaal Kasavubu en Lumumba zouden
zijn geneutraliseerd, tijd kon winnen om tot verzoening tussen alle partijen te komen.
Het was Timberlake, die Mobutu overhaalde achter Kasavubu te gaan staan, hem
volledig te beschermen en het parlement naar huis te sturen. De Amerikaanse pers
en Timberlake zijn er inmiddels met vereende krachten in geslaagd ons, nationalisten,
voor te stellen als communisten en aanhangers van Moskou, zodat ik dagelijks brieven
uit de V.S. ontvang om alsjeblieft geen communist te worden. Je trouve ça fort
amusant,’ zei Kamitatu. In wezen was juist dit in de communistische hoek drukken
van de Congolese nationalisten en Lumumba de kern van het Congolese drama. Het
werd Washington en de CIA ook wel gemakkelijk gemaakt, gezien de krachtige
steun die de USSR Lumumba in de U.N.O. gaf. In werkelijkheid zat Lumumba op
de lijn van de niet-gebonden staten en kreeg hij voornamelijk (militaire) steun vanuit
Caïro, maar het Amerikaanse propaganda-apparaat slaagde erin Lumumba en
consorten een geheel ander etiket op te plakken.1.
6. Mij werd gevraagd Thomas Kanza een aantal zaken op het hart te drukken. De
aangenomen UNO-resoluties waren gunstig voor de zaak van de nationalisten. Hij
diende met steun van het Afro-Aziatische blok en de Sovjet-Unie alles in het werk
te stellen om ze uitgevoerd te krijgen, en wel zo vlug als maar mogelijk. Dit laatste
werd onderstreept. Kamitatu: ‘Twee zaken zijn op dit moment essentieel: het
Congolese leger moet onmiddellijk terug in de kazernes en het parlement moet weer
in werking worden gesteld; en het onderzoek naar de moord op Lumumba moet snel
van start gaan. Daarnaast zullen we de communicatie met Kanza in New York moeten
verbeteren. We zitten nog altijd vast aan verbindingen die via Brussel lopen. We
hebben radiozenders nodig. Thomas moet zich ook bezighouden met de vraag hoe
in de toekomst ons leger zal worden bewapend.’
Omdat Cléophas Kamitatu om 22:30 een afspraak had met de ambassadeur van
India, bracht hij me en route terug op de Indonesische ambassade, waar mijn fiets
nog stond. Ik reed naar Mas Diarto en bleef bij mijn Indonesische vrienden slapen.

1.

Deze morbide geschiedenis zou zich immers, volgens het vaste C.I.A.-scenario, in 1965 in
Indonesië herhalen: toen werd Sukarno voorgesteld als een werktuig van Moskou.
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24 februari 1961
KLM DC7C, ‘North Sea’ op weg naar Kano
Sprak gisteravond met Diarto tot diep in de nacht. ‘Tachtig procent van de mensen
in dit land staat achter Lumumba en de nationalisten,’ zei hij, die hier een aantal
maanden als liaison-officier was geweest. ‘Onze uitstekende betrekkingen met de
mensen hier zijn te danken aan het feit, dat ons leger en de soldaten uit het volk zijn
voortgekomen. De Congolese militairen begonnen ons in alles nà te doen. Ze hebben
ons zelfs gezegd, we zullen pas moeilijkheden maken over de moord op Lumumba,
wanneer jullie zijn vertrokken. We willen jullie dit niet aandoen.’ Diarto meende te
weten, dat Mobutu naar Stanleyville wilde oprukken om Antoine Gizenga te verslaan.
‘Maar Gizenga is prima uitgerust. Ze wachten Mobutu op. Ze zijn bovendien beter
gedisciplineerd.’ Diarto was van mening, dat wanneer er maar 500 regeringsgetrouwe
soldaten in Leopoldville achter zouden zijn gebleven, terwijl Mobutu dus naar
Stanleyville onderweg was, de nationalisten het moment zouden kunnen gebruiken
om een staatsgreep uit te voeren. ‘Tenslotte heeft Kamitatu de beschikking over de
politie en de gendarmerie,’ zei hij. ‘Kasavubu heeft nooit nationaal gedacht. Die zat
aan zijn stam in Bakongo vast. Lumumba was de enige die de eenheidsgedachte met
kracht nastreefde. Weet je, Wim, al het gedoe rond Congo vat ik samen als de wedloop
naar de uraniumvelden.’
Om 08:15 werd ik vanmorgen door een auto opgehaald en naar de villa van
Kamitatu gereden. Ik werd door mevrouw Kamitatu allervriendelijkst ontvangen. Ik
besprak uitvoerig bovenstaande gedachten van Diarto. Kamitatu belde onmiddellijk
de Indiase ambassadeur, die binnen tien minuten arriveerde en in een andere kamer
werd gelaten. Ik ontmoette de diplomaat niet.
Van Kamitatu begaf ik mij naar het ‘Stanley Hotel’ voor een gesprek met de
reizende Indonesische ambassadeur, Sudjarwo Tjondronegoro. We discussieerden
anderhalf uur over de Congolese problematiek. Vervolgens ontmoette ik burgemeester
Kanza op het ‘Hotel de Ville’. Hij had een levensgrote enveloppe voor Thomas klaar.
Ook met hem ontvouwde ik de gedachte van een tegenactie, terwijl Mobutu met zijn
mannen naar Stanleyville oprukte. Hij vroeg Kamitatu telefonisch onmiddellijk naar
het stadhuis te komen.
In het ‘Memling Hotel’ zag ik nog even de heren Kramers en Hellema, in
gezelschap van een journalist van ‘Hervormd Nederland’. Ik vroeg me af of men de
helft van de denkbeelden die
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ik voor hen ontvouwde eigenlijk wel begreep. Kramers had Sudjarwo blijkbaar ook
kort ontmoet. Ik vroeg de diplomaat of hij zich wel realiseerde met wie hij had
gesproken. Hij schreef snel iets op een suikerzakje.
Op de boot, tijdens de oversteek naar Brazaville, ontmoette ik Ingewar X. (31),
een Zweedse militaire waarnemer bij de U.N.O., blond, een zonaanbidder, tatoe op
zijn arm, voormalige Korea-vrijwilliger. Trouwde een Japanse, ‘omdat zij meer dan
zalig kan masseren’. Bovendien kon het haar niets schelen of hij perioden van zes
maanden wegging. Hij had een baby-schildpad bij zich. Trouwens, de Congolese
douanebeambten zeiden tegen Ingewar en mij, dat Lumumba door de kolonialisten
was vermoord en dat Congo-Brazaville nog een kolonie was.
Ik heb Diarto vannacht gevraagd, waarom president Sukarno minister Subandrio
handhaafde, die toch bewezen had onbetrouwbaar te zijn. ‘Vergeet niet,’ zei hij, ‘dat
Mas Bandrio en zijn vrouw beiden arts zijn. Zij waren dan ook beiden aanwezig bij
de zeer moeilijke bevalling van Ibu Hartini Sukarno. Bapak1. voelt zich dus verplicht
jegens Subandrio. Dit is nu eenmaal Indonesisch, Wim.’2. Over de vele buitenlandse
reizen van Bungkarno merkte hij op: ‘Ik interpreteer deze als een poging van Bapak
om zich los van het volk te maken. Men is in Djakarta nog altijd te veel afhankelijk
van hem. Dat weet hij. Dat voelt hij. Daarom gaat hij dikwijls weg, als om zijn
“anaks”3. alléén te leren lopen.’ Psychologisch vond ik het reizen een begrijpelijke
zaak, omdat Sukarno tenslotte 11½ jaar zéér beperkte bewegingsvrijheid had vóór
en tijdens de oorlog, om niet te spreken dat hij door ons koloniale regime zéér lang
opgesloten werd gehouden.
Ook herinnerde Diarto zich hoe een U.N.O.-toestel, vlak nà de moord op Lumumba,
ergens in het binnenland op een airstrip landde. De mensen waren met stokken en
messen naar het vliegtuig gekomen. Zij vroegen of het waar was dat Lumumba was
vermoord. ‘Toen men dit bevestigde, huilden zij.’ Ook een taxichauffeur vertelde
me dat sommige vrienden van hem dagen lang niet hadden gegeten.
Bij het openslaan van Nederlandse couranten aan boord er-

1.
2.
3.

Betekent letterlijk vader, maar in Indonesië was het een respectvolle wijze om de President
aan te spreken.
Op dezelfde wijze voelde majoor Roy Horb zich nauw verbonden met de voormalige president
Chin A Sen (een arts) van Suriname.
Anaks in het behasa indonesia: kinderen.
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gerde ik me opnieuw groen aan Luns. Hij had ‘aangeslagen en gespannen’ in het
parlement aangekondigd, dat president John F. Kennedy de Indonesische president
voor een bezoek naar Washington had uitgenodigd. Hij had zelfs kans gezien de
relatie tussen Den Haag en Bonn te vertroebelen door in een gesprek met de ‘Deutsche
Zeitung’ zich te beklagen over ‘opvallende vriendelijke gebaren van West-Duitsland
tegenover Sukarno’, die voor een bezoek aan de Bondsrepubliek was uitgenodigd.1.
De enormiteiten, die deze minister iedere keer opnieuw debiteert, zijnformidabel.
Geen hond is in Den Haag schijnbaar bij machte hier een stokje voor te steken. Een
aanfluiting voor het koninkrijk.

25 februari 1961
05:00 uur
Over een uurtje landen we in Rome. Geen oog dichtgedaan. Ik werk aan het
komende rapport over mijn bevindingen voor ambassadeur Thomas Kanza. In Zürich
zond ik hem tijdens de tussenstop een telegram, dat ik zaterdagavond weer in New
York zou zijn. Op Schiphol wachtte Emile van Konijnenburg me op. Hij reed me
naar mijn grootmoeder en ouders in Zeist. Intussen lichtte hij me in over de stand
van zaken. Hij zei onder meer:
‘1. Er moet op één of andere manier een punt worden geluld aan het vraagstuk
van zelfbeschikking voor de Papoea's. De Indonesiërs moeten begrijpen hoe belangrijk
dit punt is in de wereldpolitiek.
2. John Kennedy is bezig de nevenproblemen uit de weg te ruimen, opdat hij aan
de hoofdschotel kan beginnen. Hij wil aan Nieuw-Guinea, Luns en Sukarno geen
kind meer hebben.
3. Sukarno zou bij Kennedy naar voren kunnen brengen, dat een belangrijke groep
Nederlanders van de Papoea's af wil. Subandrio is positief in zijn verklaring geweest,
dat Indonesië desnoods via de U.N.O. wil draaien, want door die verklaring maakten
zij het voor Kennedy mogelijk om straks tegen Luns op te treden.
4. Waar staat de Papoea bij een overdracht aan Indonesië? Wanneer Nederland zo
graag een boodschap aan de Papoea's heeft, laten ze dan ook de komende tien jaar
de ontwikkeling voor dat volk helpen financieren.
5. Joseph Luns is de zaak zat. Toen met Kerstmis het kabinet viel was hij blij van
de problemen af te zijn. Maar later zei hij

1.

Trouw, 22 febr. 1961.
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zelf, dat de zaak weer aan elkaar was gelijmd. Ook is zijn gezondheid niet goed. Hij
heeft last van zijn benen. Er werd gehoopt, dat hij naar de NAVO zou gaan, dan zou
men daar met die hap zitten.
6. Henk Hofland heeft de groep-Rijkens middels een gesprek met mij het voorstel
gedaan, een opinie-onderzoek te laten uitvoeren. Wanneer dit zou worden gepubliceerd
zou dit de zaak beïnvloeden. Ik zal ook met Mathieu Smedts van “Vrij Nederland”
gaan praten. (En tegen mij rechtstreeks:) Je hebt tegenwoordig betere papieren want
wat is opgevallen is, dat de partituren klopten. Jouw brieven en die van M. van
Blankenstein waren identiek. Weet je, dat zelfs Ernst van den Beugel denkt dat
Sukarno er op uit zou zijn om Nederland te vernederen? “Geen wonder dat die man
aan Luns zijn kant staat, antwoordde ik.
7. De “Garuda Indonesian Airways” zijn de K.L.M. nog altijd 4 miljoen gulden
schuldig, die wij hebben voorgeschoten. Daarom heb ik aan Zairin Zain in Düsseldorf
al gezegd: “Mijn gesprekskracht in Den Haag wordt alléén maar groter wanneer
jullie die vier miljoen dokken.” (En als persoonlijk advies aan mij - hij noemde me
voor de eerste keer Wim -:) Voorkom vooral, dat je te vrolijk kijkt. Heb, wanneer je
voor deze zaak werkt, inwendige lol.’
Van Konijnenburg ontmoette mijn ouders op de Homeruslaan en bleef voor een
kopje koffie. Hij stak een boeiend verhaal af over Bungkarno, tegenover wie mijn
ouders altijd sceptisch hadden gestaan. Hij benadrukte, dat ik uitstekend werk deed
bij het redden wat er te redden viel van de Nederlandse positie in Indonesië. Mijn
ouders luisterden met intense belangstelling. Ze waren, geloof ik, blij met de
mededelingen van Emile van Konijnenburg. Misschien waren zij zelfs een beetje
trots op me, maar zoiets zouden ze nooit laten blijken, laat staan onder woorden
brengen.
Nà de lunch telefoneerde ik Van Blankenstein in Wassenaar. Hij stak meteen van
wal, dat de laatste brief van ambassadeur Sukardjo onmogelijk en ondoordacht was
geweest. Hij had deze aan niemand durven laten lezen. ‘Hij heeft me hals over kop
geantwoord en dat zou een reden kunnen zijn, dat ik me helemaal terugtrek,’ zei hij.
Ik begreep, dat ik naar hem toe moest. Mijn ouders waren zo lief om me naar
Wassenaar te willen brengen en me later op te halen voor de rit naar Schiphol voor
vlucht KL 643 naar New York.
1. ‘Het is verbluffend,’ aldus Van Blankenstein, hoe ver Luns gisteren, tijdens de
debatten in het parlement is gegaan, maar
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dat hebben de meeste kamerleden alleen nog niet begrepen. Ik ken trouwens Hugo
Scheltema, die de rede van Luns had geschreven. Luns heeft immers tegen Paul
Rijkens gezegd, dat zelfbeschikking voor de Papoea's een conditio sine qua non zou
blijven. De prins (Bernard) staat in deze kwestie onder invloed van zijn vriend Rijkens.
De koningin, als politieke figuur, moet véél voorzichtiger zijn.
2. Mijn rapport aan ambassadeur Sukardjo kent langzamerhand iedereen in Den
Haag. Ook Norbert Schmelzer kwam enkele dagen nà het circuleren ervan bij me
langs en zei: ‘Jouw standpunt over het zelfbeschikkingsrecht leidt naar Indonesië en
dat is toch wel kras.’ Ik had, zoals je weet, die tekst zó geschreven, dat er wanneer
de Indonesiërs in het spek zouden spijten, een opening zou zijn. Er zou eigenlijk met
spoed een brief naar Sukarno zelf moeten worden gezonden met ‘pribadi’ (persoonlijk)
er op.’ Ik stelde hem voor in Washington een gesprek met Bungkarno te hebben,
zoals ik dit in 1958 voor Kopenhagen had willen arrangeren. Hij zei: ‘Daar zou ik
inderdaad op dit ogenblik veel van verwachten. Het zou op een zakelijke basis moeten
plaatsvinden en zeker niet op een basis van bluf. Maar een gesprek mag Sukarno
vooral niet worden opgedrongen, want dan zou het geen zin hebben. Ik zou in
Washington een welkome bezoeker moeten zijn. Wanneer ik eenmaal met Sukarno
zou hebben gesproken, zou ik hier nuttig werk kunnen doen. Wanneer ik nu met
Luns over Nieuw-Guinea zou gaan spreken zou het een “show-down” worden. Ik
heb tenslotte bij Luns groot gezag en dat moet ik niet gaan vermoeien. Ik moet bij
Luns gaan werken wanneer ik iets positiefs heb te melden.’
3. Van Blankenstein vertelde als gewoonlijk een anekdote. ‘Ik herinner me een
gesprek met Jan Schouten, de anti-revolutionair. We spraken over de toestand in
Indonesië. Hij stelde: “God heeft ons dáár de macht gegeven. We mogen Indië nu
niet loslaten. We moeten vooral niet met rebellen als Sukarno onderhandelen.” Ik
heb hem toen gezegd: “Wat hebben wij met Philips II gedaan?” “Ja,” antwoordde
hij, “dat hebben de Indonesiërs mij ook gezegd. Maar Spanje had haar privileges
geschonden.” Ik heb hem toen geantwoord: “Misschien, maar de Indonesiërs hadden
er geen.”
Ook mr. J.N.A. Patijn (P.v.d.A.) was over het rapport Sukardjo komen praten en
tal van anderen. Hij zei, dat Luns zich had opgewonden over een mogelijk bezoek
van Sukarno aan Bonn, “omdat de Duitsers onze belangrijkste concurrenten zijn:
daarentegen is Buitenlandse Zaken blij met een bezoek
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van Sukarno aan Washington”. Dit laatste geloofde ik dus niet. Hij zei: “De N.R.C.
doet gek en inkonsekwent. De ene keer schrijft mijnheer Van Gastel over Indonesië
en de andere keer Roethof. De N.R.C.-positie is ambivalent. Maar tenslotte zijn
Stempels en Heldring dáár de hoofdzaak.” Hij herbevestigde dat beide laatste heren
thans kritisch stonden tegenover de Nieuw-Guinea-politiek van Luns. Het leek me
rijkelijk laat.
Van Blankenstein had onlangs nog getelefoneerd met Mathieu Smedts van “Vrij
Nederland”. Hij vond, dat je wel een beetje wild was. Ik heb hem echter gezegd, dat
je nu voortreffelijk werk deed, werk, dat ik kon controleren. Ik heb gisteren ook nog
met hoofdredacteur Steketee van het “Algemeen Handelsblad” gesproken, die nogal
gedesillusioneerd uit Nieuw-Guinea is teruggekeerd. De Nederlandse positie dáár
vond hij poverder dan hij zich had voorgesteld. Ik heb ook bij hem een goed woordje
voor je gedaan, wat je wel nodig had, geloof ik.’ Hij liep tenslotte mee naar de auto,
toen mijn ouders me kwamen halen en maakte kennis met hen. ‘Hij lijkt me anders
ook een echte Hollandse kruidenier,’ merkte mijn moeder later op. De KLM-vlucht
was zes uur vertraagd. Ik nodigde mijn ouders voor het diner in het ‘American Hotel’,
waar ze me afzetten. Mijn moeder wilde dit best, maar mijn vader stak doorgaans
bij zulke plannetjes een spaak in het wiel. Ik vond het jammer. Mijn moeder en ik
namen afscheid met tranen in de ogen.
Henk Hofland kwam naar me toe. We dronken zes koppen koffie. Anton
Constandse zou 1 juli 1961 terugtreden als hoofd van de buitenland-redactie van het
‘Algemeen Handelsblad’. Hij had gezegd: ‘Er is hier geen plaats voor ons beiden.’
Henk neemt Buitenland over. Hij vertelde, dat Steketee nà gesprekken met Jawaharlal
Nehru en Krishna Menon in New-Delhi zwaar onder de indruk uit het Verre Oosten
was teruggekeerd. Alvorens naar Schiphol te gaan neusde ik rond in de Brunawinkel
in de Leidsestraat. Mijn oog viel op een zojuist verschenen boek, ‘In de greep van
Sukarno’, van de voormalige gevangene H.C.J.G. Schmidt. Ik bladerde in de
namen-index en zag, ‘Oltmans, Nederlands journalist, pagina's 225, 226’. Er stond
onder meer, notabene: ‘Interessant waren bijvoorbeeld de reacties, die ik kon
waarnemen toen eind januari 1957 de journalist Oltmans in Indonesië arriveerde1. en
alle tegenstanders van Sukarno deed opschrikken door alle in Indonesië gevestigde
Nederlanders op te roepen hun adhesie te betuigen

1.

Arriveerde 4 dec. 1956 met de “Willem Ruys”.
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met de overdracht van Nieuw-Guinea aan Sukarno. Het enige resultaat zou zijn, dat
iedere Nederlander die niet zijn instemming met deze overdracht te kennen gaf
gebrandmerkt zou worden als anti-Indonesisch. Een heleboel ellende en afpersing
zou hier het gevolg van zijn.’1.
Schmidt vervolgde: ‘Oltmans werd al gauw een groot vriend van Sukarno en had
dagelijks toegang tot het paleis. Sukarno nam hem mee op al zijn reizen door
Indonesië en toonde Oltmans aan het opgehitste volk “als de enige goede
Nederlander”.’2. Hij besloot met: ‘Veel Indonesiërs beschouwden Oltmans als een
landverrader.’3.
Deze paar regels aan mij gewijd zaten zo vol onnauwkeurigheden en leugens, dat
het een aanwijzing zou kunnen zijn, dat de Indonesiërs de juiste man te pakken
hadden gehad.4.
Met dit gezellige Hollandse afscheidscadeautje stapte ik tegen middernacht aan
boord van de DC-8 van de KLM.

1.
2.
3.
4.

Er was geen woord van waar: niets van dit alles gebeurde.
Ook dit heeft Sukarno nooit gezegd: zie Deel II, Memoires: 1953-1957.
Weinigen, behalve Pasquino in ‘De Telegraaf’, hebben me publiekelijk van landverraderlijke
activiteiten beschuldigd.
Om niet te spreken van de moeite die Van Konijnenburg en ik ons getroostten om Sukarno
te bewegen Schmidt vrij te laten.
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New York
In de Veiligheidsraad woedde de koude oorlog rond Congo onverminderd
voort. Besloten werd de strijdmacht van de UNO met 6.000 man te
versterken en op 20.000 soldaten te brengen. Met negen stemmen vóór en
twee onthoudingen, de Sovjet-Unie en Frankrijk, had de Raad de blauwe
helmen gemachtigd geweld te gebruiken om een burgeroorlog te
voorkomen. Terwijl de meeste Afrikanen er van overtuigd waren, dat
Lumumba als gevolg van blanke intriges om het leven was gebracht, sloeg
het nieuws dat Albert Kalonji, de heerser van zuidelijk Kasai zes
aanhangers van Lumumba had laten executeren in als een bom. Valerian
Zorin (USSR) eiste daarop, dat het UNO-leger binnen vier weken zou
worden teruggetrokken en dat Dag Hammerskjöld zou aftreden. De Rus
zwaaide met een krant en een foto van Hammerskjöld en Moise Tshombe
in Katanga en zei te weten, dat de U.N.O. met de tegenstanders van het
Lumumba-regime samenspande. De nietgebonden staten riepen de V-raad
in een resolutie op het Congolese parlement weer in werking te stellen,
zoals ook de Lumumbisten in Leopoldville mij hadden gevraagd te helpen
bewerkstelligen. Want intussen beheerste Antoine Gizenga, de wettige
vice-premier en titulaire opvolger van Lumumba, bijna de helft van het
Congolese grondgebied.1.
‘Premier’ Joseph Ileo, die eenzijdig door Kasavubu was benoemd,
schreeuwde moord en brand en werd door de Belgen en hun handlangers
gesouffleerd om te zeggen dat Leopoldville zich met alle ter beschikking
staande middelen zou verzetten tegen militair ingrijpen van de
U.N.O.-troepen. Zijn ‘regering’ beschouwde dit als een schending van de
Congolese souvereiniteit.2. Terwijl Gizenga's soldaten Luluabourg in Kasai
bezetten liep het opperhoofd van de Luluastam, Sylvain Kalamba, naar
de voorlopige regering van Ileo over.3. Zijn stap werd spoedig gevolgd
door Jason Sendwe, de leider van de provincie Lualaba in noord-Katanga.

1.
2.
3.

Gizenga en zijn troepen beheersten oostelijk Congo vanuit Stanleyville, en de provincies
Kivu en Kasai (grotendeels).
The New York Times, Henry Tanner, 22 febr. 1961.
The New York Times, Benjamin Welles, 24 febr. 1961.

Willem Oltmans, Memoires 1961

42
Uit Cuba, waar Fidel Castro thans twee jaar aan de macht was, waren reeds
45.000 mensen gevlucht. President John F. Kennedy had laten
bekendmaken, dat er geen sprake zou kunnen zijn van betrekkingen met
Havana of het opheffen van de totale blokkade zolang Castro de politieke
vrijheden van zijn burgers niet zou eerbiedigen. De Republikeinse Senator
van New York, Kenneth B. Keating, bleek de voornaamste pleitbezorger
in het Congres voor een harde lijn jegens Castro. Hij verklaarde: ‘Castro
will not last out a year, if the United States pursued the right politicies.’1.
Ik vroeg me af waar Keating zijn informaties vandaan haalde, [maar zou
binnen niet al te lange tijd met hem te maken krijgen.]

26 februari 1961 (dagboek)
Kew Gardens, New York
Bereikte mijn flat om 05:15, kon twee uur slapen en moest naar het
Greyhound-busstation voor vertrek naar Syracuse, New York, om een lezing te geven
aan het Auburn Community College.
In de post vond ik een brief van Jolle Jolles, president-directeur van het ANP.2.
Hij kon niet uitvoerig zijn wegens vertrek naar de West, India en Japan. ‘Er zijn twee
dingen, die interessant zijn,’ aldus Jolles. ‘Ten eerste had ik een week of twee geleden
een interessant gesprek met een tweetal kamerleden van de VVD en voorts heb je
sukses geboekt met “Het Vaderland”. Enige weken geleden was er een zéér interessant
hoofdartikel, waarvan vele vrienden van mij zeiden: “Het Vaderland is kennelijk
om.” Er verscheen wel een grote hoeveelheid ingezonden stukken, pro en contra,
doch mijn algemene indruk is bepaaldelijk, dat er steeds meer gezocht wordt naar
wegen om een einde te maken aan de afschuwelijke impasse. Wat hiervan komen
gaat is nog niet duidelijk, doch het staat voor mij vast, dat het front momenteel in
beweging is. het is wel wat laat maar enfin, je hebt je best gedaan.’3.
Om 08:30 typte ik eerst nog een rapport van vier pagina's over mijn Congo-reis
voor ambassadeur Thomas Kanza en belde hem. Hij was tot 03:00 opgebleven in de
hoop mij gisteravond nog te ontmoeten. Op weg naar de bus sprak ik één uur met
Kanza, die aanzienlijk meer relaxed was dan de eerste

1.
2.
3.

The New York Times, Felix Belair Jr., 24 febr. 1961.
Brief van 13 febr. 1961.
Ook Van Konijnenburg en Van Blankensteijn sleutelden intensief aan de heer W. van Wijk.
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dagen nà de moord op Lumumba. Hij zou lunchen met ambassadeur Diallo Telli van
Guinea.
Captain Frederick Wallace, U.S. Air Force,1. haalde me in Syracuse af. We kregen
bijna meteen keet over Lumumba. ‘Je denkt toch niet, dat de U.S. Government zo
naïef zal zijn om Kasavubu te steunen, wanneer de overgrote meerderheid van
Congolezen achter Patrice Lumumba zou staan?’ vroeg hij.
‘The Providence (Rhode Island) Sunday Journal’, en andere bij de WPS News
Service aangesloten Amerikaanse en buitenlandse bladen publiceerden vandaag een
5-koloms artikel van mij. ‘Dutch New Guinea: potential crisis area.’

27 februari 1961
Auburn Community College, Auburn, New York
De lezing voor 500 jongens- en meisjesstudenten was een belevenis. Ook voor
mij. Ik kreeg een staand applaus en dr. Skinner, de president van het College zei:
‘This is the first time it ever happened.’ Tijdens de lunch was er gedrang aan de
hoofdtafel van studenten, die dichtbij wilden zitten. Nà een behandeling in een
plaatselijke kliniek voor mijn keel gaf ik een extra vraag- en antwoorduurtje in de
middag voor studenten en professoren. Stormachtig applaus. Ik sprak natuurlijk veel
over Congo, Patrice Lumumba en de gebeurtenissen in de Veiligheidsraad. Ik denk
dat de jongeren vooral waardeerden, dat ze een kijkje konden nemen achter de
schermen van het wereldgebeuren. Dr. Skinner reed me terug naar het
Greyhound-busstation in Syracuse, opdat ik de verbinding naar Cleveland, Ohio kon
halen. Midden in de nacht om 01:45 raakte ons voertuig ook nog defect.2.
De ‘New York Times’ meldde dat de mensheid thans 14 miljoen dollars per uur aan
bewapening en legers spendeerde. De V.S. en de Sovjet-Unie gaven samen 73 procent
van dit totaal uit. Men had berekend dat dit bedrag gelijk stond met 40 dollars per
jaar per man, vrouw en kind van de wereldbevolking 1961. Men zou niet minder dan
240 miljoen gezinnen van dit bedrag van 88 miljard dollars aan passende woonruimte
kunnen helpen.
Wat mij eveneens boeide was, dat president Janio Quadros van Brazilië zich met
enige snelheid in de richting van aansluiting bij de groep van niet-gebonden landen
bewoog. Een ideaal,

1.
2.

Zie Memoires: 1953-1957.
Zie Appendix I (pag. 305), publicatie ‘Auburn Collegian’.
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dat Sukarno steeds voor ogen had gestaan, namelijk Latijns-Amerika bij de
Bandunggroep betrekken. Quadros maakte bekend, dat Peking tot de U.N.O. diende
te worden toegelaten.1. Nà vier weken aan de macht te zijn rapporteerde Tad Szulc
uit Rio verder, dat Brazilië zich onder Quadros op een middenkoers in de koude
oorlog bevond.2. Eén dag later meldde Szulc, dat Brazilië zelfs gekant was tègen een
Amerikaanse blokkade van Cuba, of van ieder ander Latijns-Amerikaans land. Je
kan op je vingers natellen, dat Washington tegen Quadros in het geweer zal komen.

28 februari 1961 (dagboek)
Sheboygan, Wisconsin
Deze dag en mijn lezing werden een complete flop. Ik had nooit openlijk moeten
zeggen, dat ik doodmoe was. Misschien vond men mij ook te jong. Ook de gezichten
van de meeste provinciale dames hier stonden me niet aan. Het begon al gisteravond
in het ‘Grand Hotel’ toen ik om 23:30 naar de receptie belde of de muziek niet zachter
kon. ‘I came here to sleep not to listen all night to honkey-tonkey music.’ They got
mad. I got mad en sliep er nog slechter door. On top of it sprong er in de nacht een
veer van de matras. Ik herinnerde me dat Henk Hofland in Amsterdam had gezegd,
‘Van Konijnenburg behandelt jou super keurig. Tijdens ieder gesprek, dat ik met
hem heb, trekt hij vijf minuten uit om me van jou te overtuigen...’
Het diner vooraf in de ‘Riverdale Country Club’ was voortreffelijk, maar toen ik
eindelijk het podium in de Methodist Church beklom was ik uitgeput. Iedereen zei,
dat het okay was geweest, maar ik geloofde er niets van. Wil deze dag zo snel mogelijk
vergeten. Het kan me ook niet schelen wat de kranten hebben geschreven.

2 maart 1961
Rochester, New York
‘Manger Hotel’
Ik zie in de overzeese editie van de N.R.C., dat professor mr. C.P.M. Romme
eindelijk is opgestapt. De goden zijn gedankt. Dat is vast één van de twee grootste
lamstralen weg. Het hoofdartikel luidde, god beter 't: ‘Professor Rommes afscheid
van de Nederlandse politiek betekent onmiskenbaar een

1.
2.

The New York Times, 22 febr. 1961.
The New York Times, 25 febr. 1961.
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groot verlies van het parlementaire leven.’ Wil zo'n krant niet anders, of kunnen zij
niet anders? Ook een ander hoofdartikel,1. ‘Beweging’, over de kwestie Nieuw-Guinea
snijdt op geen enkele manier hout of is in werkelijk contact met de realiteiten van
de wereld in elkaar geflanst.
Intussen meldde zelfs Robert Kiek vanuit New York in ‘De Telegraaf: ‘Kennedy
wenst geen geweld in Nieuw-Guinea.’ De voortekenen waren duidelijk: de
regering-Kennedy deed, wat Van Konijnenburg had voorspeld. Locale conflicten
dienden te worden opgeruimd om aan het belangrijke werk Oost-West te kunnen
beginnen. Terecht was Luns bezorgd over iedere mogelijke toenadering tussen
Kennedy en Sukarno. Een ontmoeting op het Witte Huis stond voor de tweede helft
van april op het programma. De kwestie hield me intens bezig. Ik vroeg me af wat
ik zou kunnen doen in dit verband.

Intussen had Antoine Gizenga vijf communistische journalisten, een Rus, een Pool
en drie Tsjechen in Stanleyville laten uitwijzen. Desondanks kwam ‘Newsweek’ nu
met een bijgewerkte kaart van het conflict, daarbij het Gizenga-gebied met

1.

25 febr. 1961.
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een hamer en sikkel sierende.1.
Arriveerde met een Greyhoundbus om 08:00 in Rochester. Trok op het busstation
mijn costuum aan - mijn vriend John van Haagen noemde dat altijd ‘je intimidatiepak’
- scheerde en kalefaterde me op om tegen 11:00 te verschijnen voor de exclusieve
‘Twentieth Century Club’. Ik had vanuit Sheboygan 25 uur in bussen gezeten en
geslapen; maar een ‘Mohawk’-vlucht terug naar New York kostte 23 dollars, dus
besloot ik eveneens met de bus naar huis te gaan.

3 maart 1961
Kew Gardens, New York
Lunchte met ambassadeur Sukardjo Wirjopranoto in het gebouw van de Missie
op 5 East 68 Street. Bracht rapport uit over mijn bezoeken aan Leopoldville en Den
Haag. We behandelden het Nieuw-Guinea vraagstuk in onderdelen. Ik bracht over,
dat Van Blankenstein was geschrokken van zijn brief. ‘Hij vroeg het onmogelijke,’
antwoordde hij. Hij legde uit, dat alhoewel minister Subandrio desnoods met een
UNO-trusteeship van twee jaar akkoord was gegaan, dit geen uitweg bood, want er
was inmiddels gebleken dat de Charter van de Verenigde Naties die mogelijkheid
niet toeliet. ‘Begrijp me goed, ik kon in mijn brief aan Van Blankenstein niet verder
gaan dan de richtlijnen van mijn regering me toestaan,’ aldus Sukardjo. Ik bracht
ook de standpunten van Emile van Konijnenburg naar voren en diens voorstel, dat
indien de ‘Garuda’ de schuld van vier miljoen zou betalen, de groep-Rijkens harder
voor Nieuw-Guinea kon knokken in Den Haag. Hij meende, dat ik snel een uitvoerige
brief aan president Sukarno diende te schrijven. De diplomatieke koerier zou vrijdag
vertrekken.
De ambassadeur vertelde, dat er een nieuwe botsing met de Nederlandse delegatie
van Carl Schürmann was geweest, waar ook het U.N.O.-secretariaat bij betrokken
raakte. Het memorandum, dat minister Luns enige weken geleden via de Britse
ambassadeur in Djakarta naar minister Subandrio had willen zenden - en deze had
geweigerd hem uit handen van de Britse ambassadeur te aanvaarden - was dezer
dagen door Schürmann bij het U.N.O.-secretariaat gedeponeerd en vervolgens rond
gezonden aan alle geaccrediteerde delegaties. ‘Moet je bedenken, Wim,’ zei Sukardjo,
‘mijnheer Schürmann ge-

1.

Newsweek, 27 febr. 1961.
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troostte zich zelfs niet de moeite om de aanhef van het Memorandum te wijzigen.’
Sukardjo Wirjopranoto had dus zowel schriftelijk als persoonlijk tegen deze
Nederlandse stunt geprotesteerd. De secretaris-generaal had jegens hem erkend, dat
het een onbehoorlijke gang van zaken was geweest.
In de U.N.O. ontmoette ik ambassadeur Thomas Kanza. Hij verzekerde me dat
mijn rapport zéér nuttig was geweest. Hij had ook Antoine Gizenga in Stanleyville
een uitvoerig telegram gezonden. Ambassadeur Diallo Telli (Guinea) kwam eveneens
naar me toe en zei: ‘We will not forget you. You did a splendid job.’ Ze waren echter
bezorgd over Cléophas Kamitatu, die volgens persberichten eveneens naar Madagascar
was gevlogen voor een bijeenkomst met Joseph Ileo, Moise Tshombe, Albert Kalonji
en andere Congolese kopstukken. Ik verzekerde hen, dat Kamitatu was meegegaan
om op de hoogte te zijn van wat er werd bekonkeld.
Daarna sprak ik met Bernard Person. Ik vroeg hem of hij op de hoogte was van
het gedonder op het U.N.O.-secretariaat over het fameuze Memorandum van Joseph
Luns, dat Subandrio niet had willen ontvangen. Hij aarzelde. ‘Maar jij moet het toch
weten: Schürmann is er mee naar Hammerskjöld geweest.’ Person: ‘Ach Wim, ik
ga er maar liever niet op in, omdat ze, als ik anti-Schürmann zou schrijven, toch maar
weer nijdig om me zouden worden. Ik doe maar liever of ik van de hele affaire niets
af weet,’ aldus de correspondent van het ‘Algemeen Handelsblad’, de H.P. en de
radio.
Later ging ik naar de flat van Emily Machbul. We aten samen en om 21:00 viel
ik als een blok in slaap tot vanmorgen.
Gedurende de eerste maanden van de regering Kennedy stonden
Latijns-Amerika en Afrika centraal in de belangstelling van Washington.
Ook de kwestie Peking, wèl of niet in de UNO, en het geschil over
Nieuw-Guinea hielden Washington flink bezig. Tot staatssecretaris voor
Afrikaanse aangelegenheden was G. Mennen Williams benoemd, een
voormalige gouverneur van de staat Michigan. Williams had een politiek
van ‘Africa for the Africans’ aangekondigd. Dàt was een nieuw geluid in
de Amerikaanse hoofdstad. JFK zelf had tegenover 398 journalisten op
een persconferentie benadrukt, dat hij onder ‘Afrikanen’ verstond, ‘all
who have made their homes in Africa, including Europeans and Asians.’1.
G. Mennen Williams was bovendien zelf naar Leopoldville gereisd. In
Katanga was inmiddels een kabinetscrisis

1.

The New York Times, W.H. Lawrence, 1 maart 1961.
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ontstaan in reactie op de aankomst in Elisabethville van een voormalige
Franse kolonel der parachutisten, Roger Trinqieur. Hij zou het commando
gaan voeren over de 5.000 militairen in Tshombes legertje. Dag
Hammerskjöld had voorgesteld de UNO-strijdkrachten tot 25.000 man uit
te breiden. India bood aan 3.000 soldaten te zenden. In de havenstad
Banana, aan de monding van de Congorivier, was een schietpartij
uitgebroken tussen Sudanese UNO-militairen en Congolese soldaten.
Garuda II-para's waren ter versterking naar Banana gezonden.
Hammerskjöld waarschuwde Joseph Kasavubu voor de ernstige
konsekwenties van dit Congolese optreden.
Precies zoals ik had verwacht zond een paniekerig Washington Adolf
Berle Jr., JFK's adviseur voor Latijns-Amerika, naar Rio de Janeiro voor
een ernstig gesprek met de nieuwe president Janio Quadros. Bele had twee
uur nodig om Quadros duidelijk te maken, dat Cuba diende te worden
beschouwd als de paria van het zuidelijk halfrond. Naderhand werd bekend
gemaakt, dat beide landen waren overeengekomen het oneens te zijn over
een tegenover Cuba te volgen gedragslijn.1. Washington raakte nog verder
geïrriteerd, omdat Quadros tijdens het bezoek van Berle bekend liet maken
dat maarschalk Tito van Joegoslavië op bezoek zou komen.
Collega Ruby Hart Philips2. berichtte intussen in de ‘Times’, dat Fidel
Castro de campagne tegen ‘Yankee Imperialism’ zou opvoeren. De actie
omvatte onder meer: Latino's ervan overtuigen dat Washington hun
aartsvijand was: dat Latijns-Amerikaanse landen nooit werkelijk vrij
zouden zijn vóór zij deze waarheid erkenden en bereid waren ervoor te
strijden: de katholieke kerk in Cuba was een instrument in handen en ten
dienste van Yankee Imperialism: de politieke, sociale, educatieve en
culturele systemen van de communistische landen waren verre superieur
aan die van zogenaamde democratisch bestuurde landen.3.

6 maart 1961 (dagboek)
United Nations
Gisterenavond dineerde ik met Emily Machbul bij Arnold Brackman (N.Y. Times)
en zijn vrouw, in Dobbs Ferry.4. Hij begon weer te zeuren over Sukarno en hoe er in
de dagen van de Indonesische revolutie (1945-1950) wèl intellectuele- en
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The New York Times, Tad Szulc, 3 maart 1961.
Zie Delen III en IV, Memoires: 1957-1961.
The New York Times, 4 maart 1961.
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persvrijheid in Indonesië was geweest. Hij hield teveel van het land om de Indonesiërs
in handen van een dictator (Sukarno) te zien, die het land naar de knoppen hielp. Hij
sprak in termen of Bungkarno niet een pietsie meer zou kunnen houden van zijn land
en de mensen. Ik moest maar eens in Indonesië zelf gaan kijken en constateren, dat
men geen loyaliteit meer voor de Bapak van de natie opbracht. Ik dacht, man, jij bent
nooit werkelijk ‘close’ met Indonesiërs geweest. Brackman herinnerde me aan de
persoon, die een ander aardig vindt zolang die ander aan zijn verwachtingen voldoet.
Toch bleef Brack voor mij een waardevol contact. Sprak later tot 02:30 met Emily.
Zij vertelde nu, dat men haar had gewaarschuwd, dat ik homoseksueel zou zijn. Hoe
haar mijn werkelijkheid uitleggen? Waarom moest ik dan bijvoorbeeld 35 jaar oud
nog aan mijn eerste werkelijk homoseksuele relatie beginnen? Ik zei haar, dat ik ook
in Congo Indonesische officieren had gezien waarvan ik had gedacht, dat zijn de
kerels waar Pam mee moet trouwen. ‘Degeen, die werkelijk van je houdt, zal je altijd
adviseren met iemand van je eigen “bangsa”1. een relatie aan te gaan,’ zei ik.

7 maart 1961
Schreef Henk Hofland zich met Van Konijnenburg in verbinding te stellen en alle
mogelijke moeite te doen om volgende maand naar Washington te komen en een
gesprek met president Sukarno te hebben. Ik waarschuwde hem, dat in Amerika voor
Nederland belangrijke ontwikkelingen in het verschiet lagen. Emile van Konijnenburg
telefoneerde uit Den Haag, dat hij de 24ste in New York zou zijn. Ook deelde hij
mee, dat hoofdredacteur Steketee van het ‘Algemeen Handelsblad’ in de kwestie
Nieuw-Guinea nu definitief ‘om’ was. Er zou een reeks artikelen in die richting in
zijn krant verschijnen.
Lunchte met Emily in de U.N.O. Zij zag er charmant uit, in een blauwe jurk met
een hoed. Magnifico. Jezus, wat gebeurt er met ons? Ook Masfar, Yusuf Ronidpuro,
Lapian en Maramis van de Indonesische missie waren erbij.
12:30
Ontmoette dr. Raoul Roa, de minister van Buitenlandse Zaken van Cuba.2. Hij was
ervan op de hoogte dat ik ambassadeur Stevenson op diens persconferentie een vraag
had gesteld over Cuba. Ik houd mijn betrekkingen met Havana warm.
15:00

1.
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Met een eigen “landgenoot”.
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President Kwame Nkrumah van Ghana is opnieuw naar New York gekomen om de
Algemene Vergadering van de U.N.O. toe te spreken over de situatie in Congo. Ik
zie ambassadeur Adlai Stevenson met mevrouw Eleanor Roosevelt binnenkomen.
Ook minister Andrei Gromyko is er. Sprak, al wachtende, met de pers-attaché van
de Verenigde Arabische Republiek (Egypte), Abdul Mawgoud Hassan, en vertelde
over mijn Congoreis. ‘I envy you,’ zei hij.
15:30
Nkrumah's openingswoorden waren: ‘I appear before you today on a sad and
solemn occasion, the first meeting of the General Assemblee since the murder of the
Prime Minister of the Congo, Patrice Lumumba. History records many occasions
when rulers of States have been done to death. The assassination of Patrice Lumumba,
however, is unique in that this is the first time in history that the ruler of a country
has been killed in the very presence of the United Nations Forces whom he himself
had invited to his country to restore law and order. That such a thing could have
happened must make all those of us who believe in the United Nations anxious about
its future.’1. Zijn speech vond ik eerlijk, onomwonden en van belang.
22:20
Was 3 tot 4 minuten op televisie, WNTA, Channel 13, geïnterviewed door Frank
Coniff, van de Hearst newspapers, een Pulitzer-prijswinnaar, die natuurlijk niet kon
nalaten te vragen of Kwame Nkrumah een communist was, wat ik dus met kracht
heb ontkend.
Schreef een lange brief aan president Sukarno om via ambassadeur Sukardjo
Wirjopranoto met de koerier te worden verzonden. Ik voegde er een separaat document
bij van drie pagina's met voorstellen. De belangrijkste daarvan waren, dat het bezoek
aan Washington gebruikt diende te worden voor een gesprek met enkele
vooraanstaande Nederlandse industriëlen behorend tot de groep-Rijkens, ‘die in nauw
kontakt staan met prins Bernhard, de prins der Nederlanden, die van een en ander
op de hoogte wordt gehouden’, en vervolgens zouden enkele vooraanstaande
journalisten, zoals dr. M. van Blankenstein, hem in Washington moeten interviewen.
‘Ik zou een Nederlandse televisie-crew naar Washington willen vliegen.’

8 maart 1961

1.
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Zowel Joseph Newman voor de ‘N.Y. Herald Tribune’ als Thomas Hamilton voor
‘New York Times’ produceerden vanmorgen lamentabele verslagen van de rede van
Kwame Nkrumah.
Ambassadeur Sukardjo zei me: ‘I am making a legal study of how we can find a
reasonable and to Holland and Indonesia acceptable formula, zodat de verklaring
van Bandrio in de Charter van de U.N.O. zou kunnen worden ingepast. Ik ga de
juridische kanten van de zaak na.’ Ik vertelde hem, wat exgevangene Schmidt had
geschreven over mijn ‘landverradelijke praktijken’. Sukardjo: ‘History is not being
made door mijnheer Schmidt, maar door Bungkarno. After all, you bet on the right
horse...’

10 maart 1961
Het radio-station van de ‘Times’, WQXR, meldde, dat Indonesië vanwege het zenden
van militaire versterkingen naar Nieuw-Guinea thans alle betrekkingen met Nederland
had verbroken.
Er was een brief bij W. Colston Leigh gekomen van het Auburn Community
College als reactie op mijn lezing ‘Our Challenge in Africa’ van 27 februari. ‘When
he (Oltmans) graciously offered to talk to a few students later in the day (after lunch),
the whole student body returned “en masse” for the second (extra) hour. On both
occasions mr. Oltmans received a standing ovation - the first time this kind of tribute
has been given a speaker in the five-year history of our Convocation Series. And the
college is still buzzing with student and faculty enthusiasm and praise...’
Bovendien bleek de ‘Auburn Collegian’, het College-blad gerund door studenten,
van 8 maart 1961 vrijwel geheel aan mij te zijn gewijd. Twee foto's op de voorpagina
met twee verschillende commentaren en volledige verslagen van de beide lezingen.
Zoiets heb ik nooit eerder ervaren. Ik heb Tom Giblin, editor, om meer exemplaren
gevraagd.1.

11 maart 1961
Bezocht ambassadeur Thomas Kanza thuis. Hij was geïrriteerd, dat ik me überhaupt
had ingelaten met een mijnheer Roberts van het State Department, die mij had
gevraagd hem bij Kanza binnen te brengen. Roberts was eens Amerikaans consul in
de Congo geweest. Kanza zag hem nu als een ordi-

1.
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naire spion, die zoete broodjes wilde bakken. ‘You were used,’ zei hij. Hij had een
telegram ontvangen van vice-premier Antoine Gizenga, die hem behalve als permanent
vertegenwoordiger bij de U.N.O. eveneens als ambassadeur in Ottawa en Washington
had benoemd. Hij wilde mij het telegram laten lezen, maar het bleek onvindbaar. Ik
stelde hem voor, dat we deze benoemingen op het ‘Associated-Press’-net zouden
zetten. In zijn aanwezigheid gaf ik de informatie door aan Bill Oatis. Kanza had
gelunched met Nkrumah vóór deze in de U.N.O. sprak en gisteren eveneens met
Andrei Gromyko.
Kanza was het er niet mee eens, dat Justin Bomboko en hij ‘produkten’ van België
waren genoemd: ‘Misschien zijn we de vruchten van België.’ Hij had een brief van
zijn vader ontvangen, die gevraagd had mij groeten over te brengen.
02:15
Ben nog steeds bezig. Wanneer ik alles zou doen wat ik wil doen, zou ik dag en
nacht moeten doorgaan. Voor brieven is ook geen tijd meer. Martin heb ik ook nog
niet geantwoord. John en Greet verwachten weer een baby. Er is zoveel om voor te
zorgen, waar ik niet aan toe kom. Knip nog steeds kranten van twee maanden terug.

13 maart 1961
Eindelijk heb ik de foto van Emily Machbul in een lade gelegd. Die kwestie is
gesloten, althans voorlopig.
De ‘New York Times’ publiceerde een hoofdartikel over het feit, dat Sukarno de
Boy Scouts had ontbonden en een nieuwe Indonesische jeugdorganisatie wilde
oprichten. ‘The Times’: ‘Mr. Sukarno is dissatisfied with the Scouts because they
constitute only a small portion of Indonesians and because a son of his, after belonging
to the Scouts for six months, learned nothing except “shouting, how to tie knots and
how to walk in the forest”.’
Emile Lapian zei me hierover vanmorgen: ‘We need our youths badly, since ours
is a race against time. The Boy Scouts were not working for our revolution. They
are a peacetime organisation.’

14 maart 1961
Toespraak voor de ‘Officer's Wives Club’ op de Andrews Air Force Base in Maryland
bij Washington. Het was meer een ‘social affair’, dan een serieuze lezing. Ben
misschien wat te clownesque geweest in reactie op de omgeving, echtgenotes van
generaals, kolonels en wat dies meer zij. Marius Rengku,

Willem Oltmans, Memoires 1961

53
de correspondent van het Indonesische persbureau P.I.A. in Washington kwam met
me mee. Hij vond het jammer, dat ambassadeur Zairin Zain nog altijd niet was
gearriveerd, terwijl Luns in London op de Commonwealth Conference in de
wandelgangen bijzonder actief was.
Op de Nederlandse ambassade wilde ik de heer Van Wijnen spreken, maar die zei
te druk te zijn met voorbereidingen voor de tournee van het Concertgebouworkest.
Ik zag voor het eerst de heer Van Houten, de pers-attaché zelf. Het werd een plezierig
gesprek. Ik wilde weten, wat hij dacht van een televisiegesprek met Sukarno in
Washington. ‘Eerst verbrak hij alle betrekkingen met ons, gaf Nederland een trapje
nà en nu kan hij weer op reis.’ ‘Waarom Fidel Castro wel op televisie en Sukarno
niet?’ vroeg ik. Van Houten had gedurende de oorlog Van Blankenstein vooral leren
bewonderen, omdat deze als journalist onafhankelijke posities had ingenomen, soms
gericht tegen de regering, soms gericht tegen het bedrijfsleven, waaronder zijn vriend
Paul Rijkens. Maar hij hinderde zich altijd aan de vele anekdotes, die Van
Blankenstein bij informele gesprekken te berde bracht.
Daarop lanceerde Van Houten enkele staaltjes uit eigen repertoire. ‘Professor
Sjoerd Gerbrandy heeft mij indertijd aangezocht als privé-secretaris, omdat het een
tactische zet was een Paapse medewerker te hebben.’ Ook had Van Houten de nek
van Robert Kiek van ‘De Telegraaf’ in New York gered. ‘Kiek werd namelijk van
pro-Duitse activiteiten in de oorlog beschuldigd, maar dat was positief onwaar. Hij
is toen voor eigen veiligheid een tijdje naar Indonesië gezonden, om een adempauze
te scheppen. De Londense Enquête Commissie had mensen gedwongen bepaalde
verklaringen af te leggen, terwijl deze personen van allerlei zaken niet op de hoogte
waren, zodat die verklaringen onvolledig waren.’ Hij was het er mee eens dat
Nederland weer werd overstroomd door ‘moffen’. Hij had slechts één zomerhuisje
aan zee kunnen bemachtigen voor 1.600 gulden.
In de wereld was intussen van alles gebeurd. Met sommige ontwikkelingen
hield ik mij intensief bezig. ‘Ook geen indirect contact met Den Haag:
DJAKARTA: BREUK NU TOTAAL’1. waren de koppen in kranten. Luns
had laten verklaren: ‘De konsekwenties van deze inbreuk op de normale,
internationaal erkende gebruiken, een inbreuk, die zonder precedent is,
zal op korte
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termijn onder ogen worden gezien.’ Wat kon de man anders zeggen? Het
dieptepunt in de betrekkingen met Indonesië was immers regelrecht de
uitkomst van diens eigen gehanteerde botte bijl? Hoeveel kansen waren
er niet geweest, wanneer men maar rekening had willen houden met de
geaardheid en cultuur van de Indonesiër om via ‘mushawarah’ en
‘musfakat’ tot overeenstemming te komen.
Luns, De Quay en consorten in Den Haag legden eigenlijk hetzelfde soort
zwart-wit koppigheid aan de dag zo herkenbaar bij een man als de te
Amsterdam geboren Hendrik Verwoerd,1. premier van Zuid-Afrika, die
tijdens de Commonwealth-bijeenkomst te Londen bekend maakte, dat
Zuid-Afrika op 31 mei 1961 een republiek zou worden en dus uit het
gemenebest zou treden. Verwoerd heeft genoeg van de constante
buitenlandse inmenging in het apartheidsvraagstuk, dat naar hij zei een
binnenlandse kwestie is, die Zuid-Afrikanen zelf zouden oplossen.
In Tananarive op het eiland Madagascar zijn Congolese politici het eens
geworden over het stichten van een federale republiek Congo,2. een
verdeel-en-heersstaat dus, zoals vooral de buitenlandse economische
belangen dit ambiëren. Joseph Kasavubu zal de president van de Congolese
Unie worden:3. Antoine Gizenga had geschitterd door afwezigheid, omdat
de nationalisten het doel nastreven, de eenheidsstaat te handhaven. Moise
Tshombe verklaarde, dat nu de achttien politici uit de verschillende
regionen van Congo het eens waren geworden, ‘the east and west must
now leave us in peace and keep their hands off the Congo’. Hij stelde voor
een ontmoeting te hebben met Gizenga en generaal Victor Lundula, de
bevelhebber van de strijdkrachten samengetrokken in Stanleyville. In het
land zelf blijft het in hoge mate onrustig. De Belgische ambassadeur bij
de UNO, Walter Loridan, heeft zelfs op zaterdagavond een nota
overhandigd, waarin wordt gezegd, dat uit Kivu alléén al 2.000 Belgen
zijn gevlucht. Gevechten tussen troepen van de centrale regering en de
eenheden van Gizenga duren voort.
Ook de ontwikkeling in Kenya interesseert me, een land met zes miljoen
Afrikanen en 65.000 Europeanen, aangevoerd door sir Ferdinand
Cavendish-Bentinck. Het ‘Uhuru’ (vrijheid) waarde ook daar rond. Yomo
Kenyatta, als organisator van de Mau-Mau
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was sedert zijn veroordeling in 1953 in een afgelegen dorp onder huisarrest
geplaatst. Er zullen verkiezingen komen en de jonge intellectueel Tom
Mboya, leidt de vrijheidscampagne. De Kenya African National Union
behaalde 18 zetels, terwijl andere zwarte kandidaten 15 zetels kregen,
waarmee Afrikanen een uiterst krappe meerderheid behaalden in het
parlement van 65 zetels. Mboya behoort tot de Luo-stam. In Nairobi kwam
hij uit tegen een prominente Kikuyu arts, een district, waar de overgrote
meerderheid van mensen Kikuyu's was. Toch won Mboyo ook dáár met
31.407 tegen 2.668 stemmen.1. Mboya had een gematigde campagne
gevoerd. Was dít de oorzaak van zijn sukses? Hij zei bijvoorbeeld: ‘Let
us not become arrogant or racial, but humble and conscientious in taking
on our new legitimate and rightful status.’ Ik vraag me in 1988 af, of de
meerderheid van zwarten in Zuid-Afrika niet minstens dezelfde
‘sophistication’ zou hebben bereikt, als de Afrikanen in 1961 in Kenya,
zodat de blanke minderheid in Zuid-Afrika het niet alléén politiek, maar
ook psychologisch zou moeten aandurven, verkiezingen voor iedereen uit
te schrijven.
En tenslotte: er werd die dagen een vrij onopvallend bericht vrijgegeven,
namelijk dat de beide boven de Sovjet-Unie in een Rb-47 bommenwerper
neergeschoten Amerikaanse piloten, de kapiteins Freeman Olmstead en
John McKone, in een gebaar van goodwill van Nikita Khruschev jegens
de nieuwe president Kennedy, waren vrijgelaten. Wat mij opviel was, dat
twee Amerikanen, te weten Walt Rostow en Jerome Wiesner, via stille
diplomatie dit resultaat in Moskou hadden geboekt. Ik werd weer herinnerd
aan Rostow, die ik een jaar geleden had ontmoet in Connecticut.2. Het
lezen van dit bericht bracht me op een gedachte, zoals de lezer spoedig
zal bemerken.

16 maart 1961 (dagboek)
Springfield, Massachusetts
Vreemd: vroeger dacht ik op 16 maart altijd aan mijn onderwijzer in de vijfde klas
van de Zeister School Vereniging, de heer Lingeman.3. Verval zet in een leven zo
geleidelijk in, dat we de neiging hebben dit over het hoofd te zien. Op 6 maart schreef
ik de ouders van mijn jeugdvriend Gerard (Wonk) Schimmelpenninck een lange
brief, omdat hij die dag twaalf jaar geleden op Java sneuvelde. Ik denk niet meer
antwoord te
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zullen krijgen, zoals vroeger. Zij nemen mij nu kwalijk, dat ik met Sukarno bevriend
ben.
Lezing voor de ‘Men's Club’. Er stond een uitstekende Steinway vleugel, waar ik
dus even op kon spelen. Maakte kennis met een emeritus Dean van Harvard
University, Chester Hanford, die 28 januari nog een brief van zijn oud-leerling John
F. Kennedy had ontvangen. Hij zei mij aan verschillende mensen in het Witte Huis
te zullen voorstellen. Men bleek het met mijn ideeën wel eens te zijn. Ik ben zelf
altijd verbaasd over sommige gedachten, die ik tijdens lezingen ontvouw, en die voor
mezelf ook ‘nieuw’ zijn.

18 maart 1961
Champaign, Illinois
Mijn lieve vriend, Harisanto, die hier aan de universiteit architectuur studeert,
regelde dat ik een lezing zou geven. Arriveerde vanuit O'Hare, Chicago met een
Dakota van Mohawk Airlines. Het toestel herinnerde me aan de ‘Uiver’, die vóór de
Tweede Wereldoorlog de race naar Melbourne won.
Het eerste wat ik op de universiteit zag, was het gezicht van Santo. Hij haalde me
af met Jim Brady, de student belast met de organisatie. Nà een voortreffelijke lunch
ontmoetten we in het YMCA gebouw de andere spreker van morgen, de jurist en
specialist in internationale betrekkingen Hans Morgenthau. De man was voor mij
meteen al een teleurstelling. We spraken over Cuba en het enige steekhoudende wat
hij erover te berde bracht was: ‘Ik ben er nooit geweest.’
Santo bracht me in Hopkins House naar de kamer van een vriend. Het was Melvin
X., een blinde negerstudent in de rechten; nice chap. Ik keek in de nacht naar zijn
hoofd, dat uit de dekens stak, en naar alle brailleboeken en tapes op zijn bureau. Ik
vroeg me af: hoe moet het zijn om helemaal nooit te hebben kunnen zien? Sommigen
zijn voorbestemd hun hele leven een loodzwaar kruis te dragen. Toen ik later uit de
douche kwam was een jongen bezig met een lange stok van chroom een deur open
te maken. Hij mistte beide armen. De stok ‘hanteerde’ hij vanonderuit zijn kin.
Santo en ik woonden vandaag Morgenthau's lezing bij. Een ramp. De man trad
alle grondbeginselen van het spreken in het openbaar met voeten. Heel saai, mat,
kwasi-geleerd, onaantrekkelijk. Hij maakte soms opmerkingen, die grensden aan het
belachelijke. Volgens Morgenthau was bijvoorbeeld Nikita Khrushchev moeilijker
in de omgang dan Joseph Stalin. Er waren met Khrushchev geen ‘diplomatic deals’
te maken.
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Ik vroeg hem dus publiekelijk, hoe Walt Rostow, als hij gelijk had, dan had kunnen
bewerkstelligen, dat de beide Amerikaanse vliegers vrij waren gekomen. Hij
antwoordde letterlijk: ‘When you steal a watch and later you give it back, you have
not undone a crime.’ Morgenthau, typisch voor een advocaat, vergat gemakshalve,
dat de bommenwerper met de heren Olmstead en McKone een ordinaire
spionagevlucht boven Sovjet-grondgebied hadden uitgevoerd en volkomen terecht
was neergepaft. Santo: ‘Laat maar, die man is “a one way street”.’
Een student vroeg Morgenthau om commentaar op het door John Kennedy
gelanceerde project van een Peace Corps voor jonge Amerikanen, dat in
ontwikkelingslanden zou gaan helpen. Morgenthau: ‘The Peace Corps will neither
achieve peace nor is it a corps.’ De man was dermate cynisch en sceptisch, dat het
me razend maakte. Ik nam me voor hem in mijn toespraak tot de studenten op scherpe
wijze te bekritiseren. Dit deed ik tijdens mijn lezing, die om 20:15 begon. Pas om
22:45 ging men uit elkaar.1.
Vanmorgen opende het studentenblad, ‘The Daily Illini’, met de kop:
‘U.N.-newsman Oltmans blasts foreign policy’ (by Ken Viste). Morgenthau's gezwam
verscheen op pagina drie. Dàt verhaal, geschreven door Chuck Kerchner, eindigde
met de woorden: ‘After the speech a questioner asked for Morgenthau's ideas on
solving some of the problems he listed. “Solution will take another lecture,” said
Morgenthau, and he hurried off to the airport.’
Bij het overstappen van het station van de Central Illinois Railroad naar O'Hare
Airport2. nam ik een taxi. De bestuurder, een neger, raakte dermate geïnteresseerd in
wat ik over Lumumba en Kasavubu vertelde en over het smerige spel in Congo, dat
hij zich in de route vergiste. Dit maakte me nerveus. Ik was daarop niet erg aardig
tegen de man. Ik merkte, dat dit hem kwetste en probeerde uit te leggen, dat ik onder
spanning stond, omdat ik een hectisch programma had af te werken. We hadden de
rit op zes dollar afgesproken. Hij haastte zich zéér, opdat ik het laatste vliegtuig naar
New York nog kon halen. De meter stond op $6,35. Ik gaf hem toch maar $7,50. Nu
twijfel ik weer of ik hem genoeg betaalde. Ik schudde zijn hand, dat wilde ik. Hij
zei: ‘I am more happy that you make your flight, than the money I am making.’

1.
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Er bestaat een tape-recording van die lezing, met mijn dagboek bewaard.
Kon niet per vliegtuig terug vanwege het slechte weer.
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22:45
Aboard Boeing 707 Mainliner, ‘United Airlines’
Dit vliegtuig zal eerst naar Idlewild gaan en dan pas dóór naar Boston.
Santo, die voortdurend in mijn gedachten is, liet me de School of Architecture in
Champaign zien. ‘When you pass in the evening, it's the only place on campus where
the lights always burn.’ Ergens anders stonden studenten achter ‘slot-machines’
(spelletjes). Hij zei, dat dit momenten waren, dat hij zich er niet thuis voelde. Hij
vond het kennelijk prettig, dat ik er was. Ik bestudeerde steeds zijn Javaanse trekken
en dacht aan Martin, John, Erwin en de anderen. We vonden ergens een Steinway
vleugel. Hij vroeg ‘Clair de lune’ (Debussy) te spelen. Ik dacht, al trouwt hij met
Marguerita, voor mij zal hij altijd ‘close’ blijven.

19 maart 1961
Gaf een lezing in het Conservatorium Auditorium van ‘The Community Church of
Boston’. Mijn verhaal was in een complete kerkdienst verpakt, met orgelmuziek
vooraf, een invocation, een hymn (‘Our Father, unto thee’), gebed, zang met
orgelmuziek, een offertory (Arise, O Lord), mijn lezing, weer een hymn en een
benediction. Reverend Donald Lothrop was mijn gastheer. Hij vermeldde ‘en passant’
dat hij huwelijken van alle rassen inzegende. Mijn Indonesische vriend Pratomo was
ook in de kerk. Ik ontdekte eveneens een Indonesisch meisje. Zij heette Pauline
Tobing. ‘I used to be prejudiced against the Dutch,’ zei ze nà mijn lezing, ‘because
they killed my father.’ Eén van de mensen, die nà afloop wilde praten was een oudere
heer, een neger. ‘May God bless you,’ zei hij en drukte me ferm de hand. Hij gaf me
zijn kaartje: Dr. R.A. Simmons, Dentist.
Vandaag verscheen Joseph Newman's eerste reportage vanuit Cuba in de ‘New
York Herald Tribune’. Ik was geschokt. En ook weet ik nog niet goed wat ik van
Newman's benadering moet denken. Ik realiseer mij, dat de artikelenreeks, die ik
voor WPS schreef, amateuristisch was vergeleken bij deze reportages. Newman had
natuurlijk wèl het voordeel, dat hij bij het prepareren van zijn verhaal niet ieder
dubbeltje behoefde om te draaien. Hij kreeg ook ongelimiteerd plaats in de ‘Tribune’.
Newman stelde indringende vragen:
‘Is Fidel really a Communist? Is Cuba really a Communist state or is it some
over-heated Caribbean novelty, concocted of rum and Marxism? If he has been
converted to communism, could
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Castro still be detached from the Soviet bloc? Could be evolve into another Tito,
independent of both Moscow and Peking and free to enter into a new relationship
with the United Sates? Finally, is peace between the United States and Castro's Cuba
still possible?’
Hij gaf zelf als volgt het antwoord: ‘The evidence clearly shows that Cuba is
rapidly evolving into a Socialist Soviet Republic, firmly anchored in the Communist
bloc of Russia and Red China. And it points to something even more astounding in
its boldness. Having established the first Socialist-Communist state in the Western
Hemisphere, Castro proposes to use it as a base for achieving a grandiose dream of
a United States of Latin America. It would take the form of a Latin American Union
of Socialist Soviet Republics, consisting of the 200,000,000 people now living in
the twenty republics of Latin America. United, with a common market which would
permit rapid economic development, they would become one of the great powers of
the world. As the father and head of a United Latin America, Castro would become
one of the principal rulers of a Communist world, over which he would preside as
an equal with Nikita Khrushchev, director of the European division; Mao Tse-tung,
director of the Asiatic division, and someone who is yet to arise as the director of
the African division.’
Dat Fidel Castro zou lijden aan een fata morgana van een Socialistische Verenigde
Staten van Latijns Amerika leek me vergezocht. Trouwens, er zaten passages in zijn
ellenlange artikel, die nog altijd aantonen, dat de Cubaanse Revolutie niet
Communistisch is, en die ik bij komende lezingen wil gebruiken om precies dàt
duidelijk te maken.1.

20 maart 1961
Kew Gardens, Long Island
Er wachtte een brief van Emile van Konijnenburg, die benadrukte, dat als enige
gesprekspartner voor Sukarno in Washington Van Blankenstein in aanmerking kwam,
‘dit in verband met wat zondag over de radio wordt gezegd’. Hij doelde dus kennelijk
op mr. G.B.J. Hiltermann. ‘Zo die naam reeds werd genoemd, neem deze dan zelf
terug en wacht niet op een weigering van de andere zijde.’2.

1.

2.

In 1961 was ik zelf, ook nà gesprekken met minister Raoul Roa nog steeds overtuigd, dat
Cuba eerder op de Bandung, dan de Moskou-lijn zat en alles moest worden ondernomen om
Cuba bij de niet-gebonden landen te houden.
Brief van 13 maart 1961.
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Gaf een lezing om 14:30 voor de Plainfield, New Jersey ‘Monday Afternoon Club’.
Intussen kreeg de mij bekende ambassadeur van Cuba bij de U.N.O., dr. Manuel
Bisbe (55) terwijl hij in het gebouw naar de Algemene Vergadering wandelde, een
hartaanval en overleed ter plekke.

21 maart 1961
Bereikte Van Konijnenburg telefonisch en waarschuwde hem, dat ambassadeur Zain
nog steeds niet was gearriveerd. Konijn stelde zijn reis naar New York dus uit tot de
28ste. Hij had bij de KLM gezegd, dat hij met de Indonesiërs over de schuld van de
‘Garuda’ wilde spreken, maar in werkelijkheid ging het er dus voornamelijk om
plannen te maken rond Sukarno's bezoek aan Washington in april. Hij vroeg me het
‘Lexington Hotel’ later te reserveren. Van Blankenstein was woedend over de laatste
Indonesische démarches. Konijn drong er op aan, dat er geen lekken zouden komen.
Hij zei ook ‘enorm veel nieuwe inlichtingen’ te zullen meebrengen.
Ik luisterde naar Andrei Gromyko's rede over Congo. Hammerskjöld glimlachte,
toen de Rus hem ‘een soort veldmaarschalk’ noemde. Ik vind het penibel, dat mijn
eigen gedachten over de situatie in Congo in overeenstemming met die van minister
Gromyko zijn, vooral wanneer hij spreekt over soldaten van Mobutu, die worden
gefotografeerd wanneer zij Sudanese U.N.O.-soldaten lastig vallen. Tenslotte citeerde
de Sovjet minister Nikita Khrushchev, die in zijn rede voor de Algemene Vergadering
van de U.N.O. had onderstreept dat Patrice Lumumba geen communist was.
16:50
Ambassadeur Sukardjo Wirjopranoto zei me: ‘Ik geloof, dat je brief president
Sukarno nu heeft bereikt. De vraag is, komen de vragen en verzoeken van jou
persoonlijk, of zijn ze afkomstig van de anderen in Holland.’ Ik zegde hem toe hem
hier morgen schriftelijk op te zullen antwoorden. Hij zou mijn antwoord dan opnieuw
vrijdag met de koerier naar Djakarta verzenden. De president zal inderdaad 24 april
in Washington aankomen en er drie dagen blijven. Pak Kardjo vroeg me al: ‘Hoeveel
minuten zouden jullie voor Van Blankenstein nodig hebben?’
Sprak om 18:30 voor de ‘American Dental Fraternity’ in East-Orange, New Jersey.
Hoofdredacteur A. Stempels van de N.R.C. meldde, dat het artikel dat ik hem over
Cuba zond ‘blijkbaar in het ongerede is
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geraakt. Ik meende met zekerheid het ter beoordeling doorgegeven te hebben aan
mijn redactie buitenland, maar deze verzekert mij het nooit van mij ontvangen te
hebben. Het moet dus nog ergens tussen mijn eigen papieren liggen. Als u nog even
geduld kunt oefenen, hoop ik het u binnen niet te lange tijd terug te kunnen sturen.’1.

22 maart 1961
Vandaag stelde ik een nieuw stuk van vier pagina's op, bestemd voor president
Sukarno, minister Subandrio (anders was hij weer op zijn tenen getrapt) en
ambassadeur Sukardjo Wirjopranoto. Ik recapituleerde, dat ik op weg naar
Leopoldville een aantal voorstellen had gedaan aan Emile van Konijnenburg (en de
groep-Rijkens) en gevraagd had op de terugweg op 5 maart l.l. antwoord te krijgen.
Mij werd daarop dus gevraagd president Sukarno voor te stellen, enkele
vooraanstaande vertegenwoordigers van het bedrijfsleven in Washington te ontvangen.
Ik sprak van een hoge autoriteit van de Shell, maar noemde de naam van dr. K.
Scholtens niet.2. Ten tweede was in overleg met de betrokken personen in Holland
overeengekomen een TV-team naar Washington te zenden en werd gedacht aan de
journalisten Henk Hofland en Paul van 't Veer voor een interview met het staatshoofd.
Dr. M. van Blankenstein zou afzonderlijk een gesprek met Sukarno hebben voor de
schrijvende pers.3. Lichtte Emile van Konijnenburg en M. van Blankenstein via een
spoedbrief en de interne KLM-post in. Telefoneerde Hofland bij het ‘Algemeen
Handelsblad’ en vroeg maatregelen te nemen voor een mogelijk TV-interview met
president Sukarno in Washington D.C. Henk stelde twee tegenvragen: 1. Wie betaalt
de reizen en de kosten? 2 Weet de Nederlandse regering van deze plannen? Vooral
deze laatste vraag bevreemdde mij zéér, alsof Den Haag toestemming zou moeten
geven!
16:00 Mohawk Airlines to Buffalo, New York
‘Airchief Onondaga’, flight 203
De laatste weken heb ik er voortdurend over gedacht, dat ik wil schrijven. Mijn
doel is natuurlijk me te concentreren op de stupiditeiten, die we jegens Indonesië
uithalen. Mijn agressiviteit en ook de jongste ontwikkelingen maken het bijkans
onmogelijk nu iets constructiefs te bedenken. Ik lees ‘The War in

1.
2.
3.

Brief d.d. 17 maart 1961.
Zie ook Memoires, Deel II: 1953-1957.
De kopieën van deze stukken zijn in mijn dagboek.
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Algeria’ van Jules Roy. Ik waardeer zijn benadering: down to earth humanity mixed
with warmth and reality. Also, what Roy writes seems so true. Ik zou bijvoorbeeld
kunnen beginnen met het schrijven van een serie sketches van mensen, want dàt blijft
mij in de eerste plaats fascineren.
Gaf een lezing tijdens een dinerbijeenkomst van de ‘Temple Men's Club’,
Congregation Anshe Hesed in Erie, Pennsylvania. Ontmoette een jonge Rabbi,
Leonard Zion. We spraken in zijn werkkamer. Ik schrok van mezelf, toen ik in zijn
bijzijn ‘Jezus’ zei, maar hij antwoordde: ‘Don't apologize, he is one of our guys.’
De avond verliep prima. We gingen later nog naar een receptie ter ere van de dirigent
van de Erie Philharmonic Orchestra, James Sample, die het vioolconcert van Bruch
had gedirigeerd met de Japanse violist Toshiya Eto, die ook aanwezig was.

23 maart 1961
Bij thuiskomst lag er een brief van Henk Hofland. Hij sprak over ‘een rapport inzake
het Indonesische doen en laten’. Hij was nog steeds bezig met het organiseren van
een publiek opinie-onderzoek over Nieuw-Guinea. Het geld moest nog van Van
Konijnenburg komen. Hij vervolgde: ‘Er loopt hier op het ogenblik iemand rond,
die Ujeng Suwargana heet en een grote vriend van generaal Nasution is. Hij komt
de publieke opinie peilen en mogelijkheden voor een Irian-regeling onderzoeken.
Toevallig ken ik de man, Niessen, bij wie hij logeert. Ik heb hem dus met een aantal
dingen kunnen helpen. Ten eerste heb ik zelf met hem gesproken - hij wist mij
uitvoerig over jouw prijzenswaardige activiteiten in te lichten - en toen ik zei, dat
wij uiterst goeie vrienden waren, was het helemaal in orde. Eerst heb ik Konijn
gebeld,1. en die heeft, terwijl ik er op zijn verzoek bij was, een lang gesprek met hem
gehad over het bekende chapiter. Al vlug hadden zij een oplossing voor de overdracht
van Nieuw-Guinea bekokstoofd, waarmee ze geweldig waren ingenomen, maar die
net als alle andere oplossingen hier niet zomaar aanvaardbaar is. Het vervelende is,
dat iedereen die hier nuchter denkt op het gebied van de buitenlandse politiek, absoluut
geen verstand heeft van wat er op het gebied van de Nederlandse binnenlandse politiek
bereikbaar is. En omgekeerd, iemand, die iets van binnenlandse politiek weet, heeft
absoluut geen snars verstand van de bui-

1.

Van Konijnenburg had mij reeds in een brief d.d. 16 maart 1961 gevraagd of ik hem via de
KLM wilde laten weten wie mijnheer Ujeng Suwargana was.

Willem Oltmans, Memoires 1961

63
tenlandse. Konijn zou Ujeng intussen in contact brengen met een staatssecretaris,
waarin ik overigens ook niet veel fiducie heb, en wat belangrijker is, hij zou proberen
om Ujeng in contact met Luns te brengen. Ook dat moet ik nog zien gebeuren.’
Nà uiteengezet te hebben welk het plan Van Konijnenburg-Ujeng Suwargana dan
wel was, vervolgde hij: ‘Ujeng's tournee gaat intussen voort. Ik heb een afspraak
voor hem gemaakt met Mathieu Smedts (van ‘Vrij Nederland’), ook waardeloos
natuurlijk, en met Steketee, iets meer belovend. Het belangrijkste is, dat hij, ook door
mijn bemiddeling, gaat praten met Heldring (van de N.R.C.), die weer een goede
vriend heeft, Hugo Scheltema. Scheltema is een ambtenaar van Buitenlandse Zaken,
een betrekkelijk dikke vriend van Luns, en ook, zoals ik uit de verhalen van Heldring
opmaak, diens nuchtere geweten. Hij schrijft, voor een belangrijk deel tenminste, de
speeches van Luns.’1.
Marguerite Higgins publiceerde een uitvoerig interview met Antoine Gizenga in
de ‘Herald Tribune’.2.

24 maart 1961
John van Haagen meldde, dat zijn vrouw Greet op 24 februari voor de tweede keer
was bevallen van een tweeling, ‘de heren Jacky en Perry, de eerste vrij blond met
blauwe ogen, de tweede als een Ambonnees, dus donker als de rest’. Zij hebben nu
dus vijf zonen.
Henry Tanner berichtte uit Leopoldville, dat premier Joseph Iléo de president van
de provincie Leopoldville, Cléophas Kamitatu, had verzocht naar Stanleyville te
vliegen om na te gaan of een modus vivendi met het Lumumba-regime in oostelijk
Congo mogelijk was. Antoine Gizenga had Kamitatu telefonisch een officiële
ontvangst op het vliegveld en een vrijgeleide toegezegd.
Ambassadeur Sukardjo informeerde me, dat ambassadeur Zairin Zain 27 maart
om 09:00 aan pier 86 met de s.s. ‘United States’ zou arriveren om zijn post als nieuwe
ambassadeur in Washington D.C. op te nemen. Ik telegrafeerde onmiddellijk Emile
van Konijnenburg. Sukardjo wilde niet kwijt wie Ujeng Suwargana was, maar zei
alléén: ‘Misschien tentara’ (Army). Hij had mijn laatste brief aan Sukarno-Subandrio
niet onmiddellijk doorgegeven, omdat er enkele details in stonden over

1.
2.
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bijvoorbeeld Van Blankenstein, die hij niet aan de regering in Djakarta had
doorgegeven. We dronken een kop koffie samen, en een diplomaat van Maleisië en
een State Department-jurist kwamen bij ons zitten, wat de Nederlandse diplomaten
Polderman en Fein ertoe bracht ons opnieuw met argusogen gade te slaan.
Even later werd ik benaderd door mr. Karminka, een officiële vertaler van het
State Department voor Indonesië. ‘You are just the man I am looking for,’ zei hij.
Hij had een plan.1. Wanneer president Sukarno akkoord zou gaan met een
United-Nations trusteeship voor Nieuw-Guinea, dan zou hij in aanmerking komen
voor de Nobelprijs voor de vrede. Nà twee jaar zouden verkiezingen worden
gehouden. Ik had dit verhaal dus al eerder gehoord, alleen de Nobelprijs was nieuw.
Sukardjo was van mening, dat Dag Hammerskjöld nooit een U.N.O.-missie naar
Irian-Barat zou laten vertrekken, wanneer Indonesië niet met een dergelijk plan zou
instemmen. ‘Toen de secretaris-generaal de nota liet circuleren, die Subandrio in
Djakarta niet in ontvangst had willen nemen, hebben wij Hammerskjöld gezegd, dat
hij niet meer onpartijdig was en zich aan Nederlandse zijde opstelde.’ De ambassadeur
had zelfs eens aan Hammerskjöld gevraagd, wat hij zou doen, indien Nederland de
Papoea's aan de U.N.O. overdroeg en het aan hem overliet wat verder te doen. ‘Dat
maakte deel uit van mijn onderzoek naar de mogelijkheden. Maar nu heb ik toch
echt het gevoel, dat het spoor Van Blankenstein eveneens is doodgelopen.’ Hij was
het wel volkomen eens met het voorstel een TV-gesprek met Bungkarno te maken.
‘Het zal toch voornamelijk afhangen van zijn stemming,’ zei de ambassadeur. Ik
vroeg hoe hij dit bedoelde. ‘Of hij een interview zal geven of niet.’
Woonde om 17:00 in het World Affairs Center een persconferentie bij van
Kennedy's zwager, R. Sargent Shriver, die was benoemd tot directeur van het Peace
Corps.
Rabbi Leonard Zion schreef me uit Erie, Pennsylvania: ‘Dear Bill, Just to let you
know in a few brief words what an exciting evening it was for all of us to have you
as our guest at The Temple. My wonderful secretary comes in every few minutes
and tells me that people are calling and want to know whether

1.

Ik was meteen op mijn hoede, want de delegates-lounge wemelde van CIA-mensen en
lobbyisten.
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you are still in town - so that means, that your words are getting around...’1.
De Indonesische diplomaat Emile Lapian had me voorspeld, dat de wereld
spoedig Congo zou zijn vergeten en dat de Sovjet-Unie nu haar aandacht
richtte op het vraagstuk Laos. Walter Lippmann wees er op, dat waar de
V.S. in Congo opereerden binnen de politieke en strategische macht van
Washington, het thans op de voorgrond geschoven groeiende conflict over
Laos ‘a classic example of a great power being overextended’ was. Hij
vervolgde: ‘As Laos borders on the Communist world that is far out of
our effective reach, our false and imprudent commitment is bound to
boomerang as the balance of power became more favorable to the
Communist nations.’2.
‘John F. Kennedy opened a second front,’ schreef ‘Time’ Magazine.3.
Nehru werd gevraagd om Moskou duidelijk te maken, dat Washington
geen inmenging in Laos zou dulden. Ambassadeur Llewellyn Thompson
reisde Nikita Khrushchev naar Novosibirsk achterna. Dean Rusk nodigde
minister Andrei Gromyko uit naar Washington te komen. Intussen was de
Amerikaanse vloot in beweging gekomen en stroomden mariniers Thailand
binnen. Zij trokken op naar Udon aan de grens met Laos. Prime-minister
Harold Macmillan en president Kennedy hadden in Palm Beach, Florida,
spoedberaad gehouden. Minister Robert McNamara (Defensie) en de
chairman of the Joint Chiefs of Staff, generaal Lyman Lemnitzer,
vergaderden non-stop met experts als Jerome, Wiesner, McGeorge Bundy,
Walt Rostow, Henry Kissinger, Paul Nitze, Roswell Gilpatrick en anderen.
Wat Nieuw-Guinea betreft had ik een besluit genomen, zonder hier van
tevoren Emile van Konijnenburg of iemand anders over te raadplegen. Ik
wilde de nieuwe adviseur voor National Security van president Kennedy,
Walt Rostow, zo volledig mogelijk inlichten omtrent het conflict
Indonesië-Nederland in de hoop, dat de V.S. met JFK aan het roer mogelijk
hun invloed zouden uitoefenen en aan de zinloze controverse een snel
einde maken. Ik kende Walt Rostow tenslotte van ons gezamenlijk optreden
voor studenten in Connecticut in 1960.4. Met die ontmoeting als uit-

1.
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3.
4.
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gangspurt besloot ik hem op het Witte Huis te schrijven en een rendez-vous
aan te vragen.1.

Kew Gardens, Long Island (dagboek)
27 maart 1961
Ambassadeur Zairin Zain arriveerde vanmorgen in Hoboken. Hij kwam meteen in
de middag naar de U.N.O. en stelde voor samen koffie te drinken. Ook zijn vader,
professor Zain, was meegekomen, evenals diplomaat Masfar. Hij had vóór vertrek
uit Indonesië met president Sukarno de Irian-kwestie op paleis Bogor besproken.
Ook zijn gesprek met Van Konijnenburg in Düsseldorf was ter sprake gekomen
betreffende een Nederlandse bereidheid tot overdracht. ‘Hij komt zelf naar Nederland
wanneer jullie het werkelijk zo doen,’ zei Zain. Ik wist maar al te goed, dat het
Sukarno's heimelijke wens was eens het voormalige moederland te bezoeken. Hij
was immers overal in de wereld en in Europa geweest, behalve in Amsterdam en
Den Haag? Zain had ook mijn activiteiten genoemd en gezegd, dat ik naar Indonesië
terug wilde komen. ‘Dat is goed,’ aldus Sukarno, ‘maar laat hem eerst nog een beetje
harder werken.’ Zain dacht, dat ik wellicht ten tijde van de komende Asian Games
in Djakarta zou kunnen gaan. Een televisie-interview met de president in Washington
zou niet mogelijk zijn, want dit zou de indruk kunnen wekken, dat hij via een
persoonlijk optreden een overdracht van Nieuw-Guinea probeerde af te kopen. ‘Een
TV-interview kan hij pas doen, wanneer hij Irian al in zijn zak heeft.’ ‘Probeer politiek
te denken,’ zei hij, ‘verplaats jezelf in de positie van een staatsman. Wat niet
wegneemt, dat je naar San Francisco zou kunnen gaan om hem te ontmoeten vóór
hij naar Washington komt en dan kun je hem zelf om een TV-interview vragen.’ Hij
dacht dat het een pluspunt zou kunnen zijn, indien dr. Van Blankenstein naar
Washington zou komen voor een gesprek.
Ik vroeg hem, waarom Sukarno's bezoek aan Bonn was afgezegd. Voor de
ambassadeur kon antwoorden, zei professor Zain: ‘Konrad Adenauer had dit jaar
geen tijd.’ Zijn zoon raakte over dit antwoord geïrriteerd en er ontstond een kleine
woordenwisseling met de vader in het Behasa Indonesia, wat ik nogal onaangenaam
vond. Daarop zei dr. Zain: ‘Van Vreedenburgh mag dan op één front hebben
gewonnen, te zelfder tijd gaat het bezoek aan Kennedy dus wèl door.’

1.
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28 maart 1961
Mijn jongste broer, Theo, schreef me onder meer vanuit Kaapstad: ‘South-Africa
has been stirred by dr. Hendrik Verwoerd's decision to leave the Commonwealth. It
has created some unrest in our non-European population. You can understand that
it appears to me to be a mistake to isolate the country even further from the rest of
the world, although the circumstances which have led to this decision seem to have
forced our Government's hand. I have always been a firm believer in the ideals of
the Commonwealth, but at the same time feel, that the predominance of non-white
members and the attitude taken by this newly independent group has indeed changed
the Commonwealth to a large extend. In fact, I agree with our Government's point
of view that the disintegration of the original Commonwealth has now set in. I am
equally convinced that the world has lost a most valuable bridge between the races
and that this development is to be greatly deplored.’1.
Omstreeks 09:00 arriveerde ik in het ‘Roosevelt Hotel’, Suite 1277, en
overhandigde ambassadeur Zain een memorandum van drie pagina's met een overzicht
van het laatste rond rond de activiteiten van de groep-Rijkens. Ik verzweeg mijn plan
naar Walt Rostow op het Witte Huis te gaan. Zain was nog in bed. De kamer was
een chaos. Hij las ook mijn WPS artikel over de Nieuw-Guineakwestie en merkte
op bij de passage, dat nog altijd een meerderheid in de Tweede Kamer de politiek
van Luns steunde: ‘Bungkarno wordt straks boos, wanneer hij dit leest...’ Ik legde
geduldig uit, dat alléén een onpartijdig geschreven artikel een kans van slagen had
in de Amerikaanse pers te worden opgenomen.
Zain vervolgde: ‘Van Blankenstein had moeten begrijpen, dat ik de enige
ambassadeur ben die straks dingen in Washington (wanneer Bungkarno zou komen)
gedaan kan krijgen. En ik zit niet op te scheppen. Ik kan naar de grote Bung zonder
afspraak vooraf. Voor mij staat de deur altijd open. Van Blankenstein had dus naar
Bonn moeten komen.’
Gisteren had hij al plagerig gevraagd: ‘Ben je al verloofd met Emily Machbul?’
Hij vroeg om haar telefoonnummer. Vanmorgen: ‘Waarom heb je ruzie met haar
gemaakt?’ Ik legde uit, dat ik haar te modern vond. ‘Ze heeft een zeer slechte naam
in de Indonesische gemeenschap hier,’ zei hij.2. Hij was van mening, dat het blijkbaar
toch serieus was tussen minister Suban-

1.
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drio en haar. Hij wilde weten of onze affaire alléén maar een grapje was geweest.
‘De eerste keer, dat ik haar in haar flat opzocht ben ik blijven slapen,’ antwoordde
ik. Ik bevestigde, dat ik Emily uit mijn hoofd had gezet en dat ik minister Subandrio
het beste toewenste. We spraken af, dat Van Konijnenburg onmiddellijk naar
Washington zou doorreizen. Toen de heer Van der Jagt me in dr. Zain's hotelkamer
opbelde om te bevestigen dat Konijn om 17:00 zou arriveren, zei dr. Zain: ‘De CIA
en de Nederlandse inlichtingendienst weten toch immers precies wat jij doet. Gisteren
hebben de Hollanders jou toch nog met mij in de U.N.O. gezien.’
De consul-generaal in New York, Susanto, was binnengekomen. Ik sprak nog met
professor Zain, die met enige trots vertelde van 1924 tot 1926 in Leiden een
assistentschap bij een hoogleraar te hebben gelopen.
Om 13:00 gaf ik in White Plains, New York, een lezing voor de ‘Women's Guild
of the Jewish Community Center’.
21:45 (subway)
Een opwindende dag. Van Konijnenburgs vliegtuig was laat aangekomen.
Ambassadeur Sukardjo Wirjopranoto leende mij zijn Cadillac om Konijn in het
‘Lexington Hotel’ af te halen. We dineerden samen met de ambassadeur in ‘Peking’.
We namen een rustige tafel in een hoek. Sukardjo: ‘Ik zal gaan zitten in het hoekje
waar de slagen vallen.’ Hij heette Konijn hartelijk welkom. ‘Wij werken hier hard
met onze Wim,’ liet hij er op volgen. ‘Den Haag heeft zichzelf tegen de muur
gespijkerd, maar, u hebt gelijk, er is beweging gekomen,’ aldus Van Konijnenburg.
Sukardjo: ‘Die beweging is, als ik een beeldspraak mag gebruiken, als bij het trekken
van een kies. Je gaat er eerst beweging in brengen zodat hij los gaat zitten en dan
doet het later niet meer zoveel pijn.’ Konijn: ‘Een jaar geleden zat de deur nog
compleet dicht. Nu zit hij op een kier, maar hoe open je hem verder? Vroeger waren
het alleen de zakenlieden, maar nu is het ook de regering en de politiek. De KVP is
gewoon om.’ Dezer dagen heeft professor (F.J.F.M.). Duynstee een fractievergadering
van de KVP bijgewoond. Luns was ook aanwezig. Daar werd opnieuw naar voren
gebracht, dat Sukarno Nieuw-Guinea wilde hebben om de Nederlanders te pesten.
Van der Beugel1. ging bij mij even ver en wilde zelfs een weddenschap sluiten om
duizend gulden. Ik heb hem gevraagd: ‘Ken je Sukarno?’ Professor Duynstee had
in de vergadering gezegd, dat hij zich afvroeg, zonder in argu-
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menten van welles en nietes te vervallen, hoe de Indonesische communisten zouden
kunnen profiteren van het gedonder met Nederland. ‘De KVP speelt de PKI in de
kaart,’ aldus Duynstee. Dit had in KVP-kring diepe indruk gemaakt, vertelde
Konijnenburg ons. ‘Nederland wil de Papoea's zelf laten beschikken alsof Papoea's
hiertoe in staat zouden zijn.’ Sukardjo: ‘Ik begrijp best, dat de Nederlanders de
Papoea's willen laten voelen, dat ze ergens gedane beloften willen nakomen. Daarom
is het zo belangrijk een acceptabele formule te vinden.’ Konijnenburg: ‘Amerika
ontvangt Sukardo straks niet voor niets. Washington weet natuurlijk ook, dat die
zelfbeschikking een farce is, maar hoe nu dit uitgangspunt voor een oplossing te
gebruiken, dàt is de vraag.’ Sukardjo: ‘Wat moet worden bereikt is, dat Nederland
zijn fysieke krachten geleidelijk aan uit Irian-Barar terugtrekt en dat Indonesië
geleidelijk aan, stap voor stap, haar militaire strijdkrachten binnenbrengt. Voor deze
overgangsperiode kunnen we de U.N.O. gebruiken.’
Daarop volgde een discussie over welke naam er aan de overgangsperiode zou
moeten worden gegeven. De formule kon nooit in strijd zijn met het Handvest van
de U.N.O. ‘Zij moet voor Holland psychologisch aanvaardbaar zijn,’ aldus de
ambassadeur, ‘maar voor ons dito. Wij willen bijvoorbeeld transfergaranties, dat het
gebied niet alsnog naar Australië zou kunnen overgaan, of naar wie maar ook. Heeft
Duynstee niet voorgesteld, dat de administratie van een trusteeship bij Indonesië zou
moeten liggen?’ Hij vervolgde: ‘Australië zal zwijgen zolang Nederland en Indonesië
het eens zijn. Het wordt goochelarij om een oplossing te vinden.’ Konijn: ‘In
Düsseldorf zei Zain: “Nu moeten we professor Mohammed Yamin een oplossing
laten vinden voor die zelfbeschikking.” Het fraaie is, dat we elkaar willen verlakken.’
‘Dat is inderdaad de humoristische kant van de hele geschiedenis,’ antwoordde de
ambassadeur. ‘Het is zoals u zegt, mijnheer Van Konijnenburg, we moeten een
komedie opvoeren.’ ‘En van tevoren afspreken wie van rechts komt en wie van links,’
aldus Konijn. Van Konijnenburg vertelde, dat de voornaamste Nederlandse kranten
thans bereid waren hun redactiebeleid om te gooien, mits er een oplossing gevonden
zou worden en zij de zekerheid zouden hebben, dat de affaire inderdaad kon worden
gefixed. Hij noemde de poging om een publiek opinie-onderzoek te ondernemen
eveneens een farce, maar dan zou minister Luns tenminste kunnen zeggen, dat de
ommekeer de wil van het volk was. Sukardjo: ‘Het zou een koninklijke gedragslijn
voor
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Nederland zijn, wanneer men Nieuw-Guinea met een gebaar aan ons terug zou geven,
maar daar is een grote geest voor nodig, die boven het menselijke uitgaat.’ Konijn:
‘De vraag is, hoe kun je op een zodanige wijze samen komen, dat je tenslotte samen
een oplossing vindt? Wanneer we de oplossing hebben, en dat klinkt misschien gek,
dan zal Luns de eerste zijn om zich in te spannen die oplossing uit te voeren. Luns
wil niet de geschiedenisboekjes ingaan, dat zijn opvolger de zaak heeft geregeld. Hij
mag van mij trouwens met een borstbeeld in het Haagse bosje staan opdat de hondjes
(en hij maakte een beweging met de arm van het hondje dat z'n poot optilt) je weet
wel wat zouden kunnen doen.’
De ambassadeur: ‘Nederland heeft een kans om zich als een grote natie op te
stellen.’ Konijn: ‘Je zou een naam moeten kunnen vinden, die niemand verder begrijpt.
Maar je mag er ook niet een beduimeld label opplakken. Nederland zou nà de
overdracht moeten dóórbetalen voor de Papoea's. Dat klinkt misschien wonderlijk,
maar ze hebben dit nu eenmaal altijd zo graag gewild en dan moet je de brave lieden
niet die outlet, iets goeds voor de Papoea's te willen doen, ontnemen.’
Sukardjo: ‘De Manadonezen zijn gekke kerels. We hebben ze nu gezegd op te
houden tegen ons te knokken en liever te helpen voor Irian-Barat te strijden. En daar
zijn ze mee akkoord gegaan. Een Melanesische Unie is een groter gevaar voor
Australië, dan wanneer Irian bij Indonesië komt. Zo'n Unie kan immers niet alléén
staan? Dus wanneer zij ongewenste infiltraties in dat gebied zouden willen voorkomen,
hoe dan? We moeten liever over een souvereiniteitsoverdracht spreken. Maar dat is
nu juist het tere punt in Den Haag. We zouden kunnen spreken over de administratieve
controle over de residentie Nieuw-Guinea. We zouden kunnen zeggen, dat het gezag
over die residentie aan Indonesië wordt overgedragen en op die manier zouden we
kunnen aanhaken aan artikel 2 van de Ronde-Tafelconferentie en de brief van minister
Van Maarseveen. We moeten dan natuurlijk wel beloven, dat de Papoea's Anak Mas
van Indonesië zullen worden.’
De ambassadeur reed ons terug naar het ‘Lexington Hotel’ en de uiterst vriendelijke
wijze, waarop hij ons bij het afscheid nawuifde, maakte me verlegen. Ik dacht, wij,
en Nederland zeker niet, verdienen die vriendelijkheid ons namens Indonesië betuigd
helemaal niet. Ik sprak nog lange tijd met Konijn in kamer 1403. Hij overhandigde
me een brief van Van Blankenstein. Hij had ook knipsels en ander materiaal
meegenomen, zoals een tekst van Luns' rede van 23 februari in de Tweede
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Kamer. Er was tevens besloten, dat ik president Sukarno in Californië tegemoet zou
reizen, waarvoor de groep-Rijkens een vliegticket beschikbaar stelde, terwijl ik
morgen samen met Van Konijnenburg ambassadeur Zain in Washington zou gaan
bezoeken.
Intussen schreef Henk Hofland, dat Paul van 't Veer mee naar Washington had
willen gaan, ware het niet, dat ‘Het Vrije Volk’ hem naar Nieuw-Guinea zond. Henk
voelde er nu het meest voor in Washington een TV-gesprek te maken samen met
Heldring van de N.R.C. en zou er spoedig met hem over spreken, ‘aangenomen
tenminste, dat Heldring er zin in heeft’. Hij dacht, dat de A.V.R.O. de meest geschikte
omroep was het gesprek met Sukarno uit te zenden.1. Ik wist dus inmiddels van Zain,
dat er geen sprake van kon zijn en berichtte dit aan Henk. Ook antwoordde ik Van
Blankenstein.2.
In de U.N.O. had ik intussen weten te bevorderen, dat ambassadeur Thomas Kanza
zijn contacten met de Amerikaanse delegatie uitbreidde. Diplomaat Roberts, die voor
het State Department Congo behandelde, had me gezegd: ‘Washington will surely
be delighted to speak with him. We do not neglect Antoine Gizenga in Stanleyville.’
Ik telefoneerde met Kanza, die bevestigde ook reeds met de buitengewoon
gevolmachtigd minister ambassadeur Francis Plimpton van Amerika een gesprek te
hebben gehad. Ik zag in de ‘New York Times’ trouwens, dat tot dusverre slechts vier
landen aan de Congo-operatie van de U.N.O. hadden meebetaald: de V.S., Nederland,
Australië en Ierland, voor een bedrag van 16.745.329 dollars.3. Er ontbrak dus nog
een bedrag van 31.686.574 dollars, terwijl Hammerskjöld reeds om 135 miljoen extra
had gevraagd.

29 maart 1961
Om 08:00 namen Konijn en ik een ‘Eastern Airlines’-vlucht van Idlewild International
Airport naar Washington D.C. Kijkende naar vliegtuigen geparkeerd vóór het
Terminal, zei hij: ‘Wat zijn Amerikaanse vliegtuigen toch lelijk beschilderd. De
KLM heeft de nationale driekleur op de staart laten weghalen, omdat het mensen er
slechts aan herinnert, dat zij niet met hun eigen nationale maatschappij vliegen.’
Konijn: ‘Ik zou al lang directeur (in plaats van onder-directeur) zijn geworden, ware
het niet, dat ik me met de Nieuw-Guineageschiedenis bezig-

1.
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houd.’ Hij vervolgde: ‘De Fransen dachten er iets op te hebben gevonden om vogels
van hun startbanen weg te houden. Ze begonnen tapes via loudspeakers te draaien
met angstige geluiden van meeuwen. Nà een maand waren de dieren er achter dat
het nep was. Bovendien werd ontdekt, dat vogels in het zuiden andere talen spreken.’
Hij keek naar het schrift, dat ik voor dagboekaantekeningen gebruikte en zei: ‘Je
moet die schoolschriftjes eens afschaffen. Het ziet er uit alsof je een net pak aan hebt,
maar je bretels komen er onderuit.’
Bij aankomst op National Airport in Washington belde ik dr. Zairin Zain op de
Indonesische ambassade aan Massachusetts Avenue. Hij vroeg of we meteen naar
hem toe kwamen. We werden onmiddellijk in zijn werkkamer binnengelaten. Konijn
begon met de bekende verhalen en het laatste nieuws af te steken. Zain zei daarop,
dat hij op paleis Bogor uitvoerig met Sukarno had gesproken, die in principe met
alle te Düsseldorf gemaakte afspraken akkoord was gegaan. ‘De grote Bung heeft
mij tot drie maal toe gezegd, dat hij zelf naar Amsterdam wil gaan, wanneer de
Nieuw-Guineazaak eenmaal is gefixed.’ Konijn: ‘Ja, en ik heb een afspraak met hem,
dat ik hem het Rijksmuseum zal laten zien.’1.
Zain: ‘Welke overeenkomst we ook sluiten, er moet van tevoren vaststaan, dat
Irian-Barat bij ons komt. De Papoea's zullen ook wel opstandjes plegen, maar dat is
verder onze zaak. Het staat toch vast dat de Papoea's niet op zichzelf zullen kunnen
staan? Balkanisatie van het gebied is doodgevaarlijk. Het zou slechts de communisten
in de kaart spelen. Dat heb ik trouwens ook tegen ambassadeur Howard Jones in
Djakarta gezegd. De Sovjets dringen momenteel overal door. De bewapening van
Indonesië is op dit ogenblik al op zijn minst gelijk aan die van Australië. Deze nieuwe
Amerikaanse regering durft tenminste beslissingen te nemen, vandaar dus ook dat
de Russen de internationale politiek nu op scherp zetten. Wat kunnen we doen, indien
de Sovjet-Unie ons in de Irian-Baratkwestie directe militaire steun komt bieden?
Allereerst moet bij het zoeken van een oplossing tussen ons de goede trouw worden
vastgesteld. Daarna gaan we voor beide partijen aanvaardbare interpretaties zoeken.
Details kunnen we dan “en petit comité” uitwerken. Bungkarno is de kruisvaarder,
die zijn “Indonesia Merdeka” niet zal hebben voltooid vóór de kwestie-Irian is
afgewerkt.’ Ik begreep, dat ik inzicht kreeg in de standpunten,

1.
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die de nieuwe Indonesische ambassadeur in Washington, die pas één dag in de stad
was en die zijn geloofsbrieven nog moest overhandigen, bij de regering-Kennedy
zou gaan bepleiten. Ik zweeg als het graf over mijn eigen plan naar Walt Rostow te
gaan, ook omdat ik nog niet wist of de nieuwe veiligheidsadviseur van het Witte
Huis me zou willen ontvangen.
Emile van Konijnenburg bepleitte daarop de komst van dr. Paul Rijkens naar
Washington voor een ontmoeting met Sukarno, ook omdat Rijkens sedert jaren
bevriend was met Dean Rusk via de Bilderberg-organisatie van prins Bernhard. De
ambassadeur antwoordde, dat hij Sukarno naar Hawaii tegemoet zou reizen en deze
kwestie met de president en minister Subandrio - ‘Subandrio moet vooral niet het
gevoel krijgen, dat hij over het hoofd wordt gezien’ - te zullen bespreken. Wanneer
ik dan in San Francisco het gezelschap zou opwachten zou ik het groene licht naar
Den Haag kunnen doorgeven. Daarop sneed Van Konijnenburg het hete hangijzer
van de ‘Garuda’-schuld aan de KLM aan en noemde ditmaal een bedrag van 3½
miljoen guldens. De heer Kouw Bian Tie had Konijn hierover vanuit London reeds
opgebeld en de betaling scheen in orde te komen. ‘Het leek aanvankelijk onmogelijk,’
aldus Zain, ‘maar toch hebben we die zaak in Djakarta weten te verkopen. Opnieuw
hebben we van onze kant gedaan wat we konden. Het is nu aan u!’ Ik begreep dat
Indonesië dus inderdaad tot betaling zou overgaan om de gesprekskracht van de
groep-Rijkens te helpen vergroten.
‘De KVP is om,’ aldus Van Konijnenburg, ‘inside reports confirm this.’ Zain:
‘Daarom zeg ik, waarom zouden wij een oplossing moeten vinden, waar het buitenland
aan te pas komt? Wij kunnen heus wel een regeling vinden tussen onze beide landen.
We spreken nog altijd dezelfde taal en hebben geen tolken nodig.’ Dr. Zain vroeg
of er al een opvolger was voor professor Romme. Konijn: ‘Daarom bleef hij zo lang
zitten, er was niemand anders.’ Ik zelf, die me meestal opstelde als toehoorder bij
deze gesprekken, concludeerde, dat een bilateraal gesprek tussen Nederland en
Indonesië nooit van de grond zou komen, indien de V.S., via druk op Den Haag,
hiertoe niet de laatste zet deden. Ik ben er steeds meer van overtuigd, dat ik naar
Rostow dien te gaan om die laatste Amerikaanse duw in de richting Den Haag met
kracht te bepleiten.
Zain: ‘Nederland moet nu eindelijk weer eens inzien, dat het groot moet worden.
Tenslotte zijn wij de exponenten van die Nederlandse grootheid in Indonesië, de
intelligentsia. Neem Mohammed Yamin, hij heeft evenmin als Bungkarno in Ne-
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derland gestudeerd, maar hij hecht misschien nog meer dan de anderen aan Nederland.
Het ironische en tragische is misschien wel, dat ik niet over de Nederlandse grens
kan gaan wanneer ik dat nu zou willen (als gevolg van de totale breuk in
betrekkingen). Wanneer je op Schiphol arriveert en je zit in een auto naar Den Haag
dan voel je je als Indonesiër immers meteen thuis?’ Konijn: ‘Die gevoelens van een
binding met Nederland duren misschien nog zeven jaar...’ Zain: ‘Die laatste schrap
van Bungkarno, die streep onder Nederland en breuk in betrekkingen was veel
positiever dan u wel denkt.’
Van Konijnenburg: ‘Tijdens de Ronde-Tafelconferentie vroeg Yamin ons of we
een auto voor hem hadden. Werd direct geregeld. Hij wilde naar Utrecht. Ik ging
mee. Hij wilde naar het graf van een vroeger Nederlandse professor van hem. We
gingen eerst diens zoon ophalen om de juiste begraafplaats te vinden. Hij stond aan
het graf en veegde met zijn zakdoek de herfstbladeren van de steen.’ ‘Dat was
professor Kern, die veel voor Holland en Indonesië heeft gedaan en een groot
Nederlander was. Wij jongeren zijn dit niet vergeten. Sunarjo, Pak Ali Sastrommidjojo
en vele anderen weten het heel goed. Het is allemaal erg tragisch,’ aldus dr. Zain.
Van Konijnenburg: ‘Ik reed tijdens de Ronde-Tafelconferentie met Mohammed
Rum in één auto. Hij zei altijd veel over de Nederlandse boer te hebben gehoord. Hij
wees naar de weilanden en zei best eens een boerderij te willen zien. We reden naar
de eerste de beste hofstede. De boerin heette ons welkom. “Wat jammer dat mijn
man er nu niet is, komt u binnen. Ik schenk een kopje koffie.” Rum gaf bij vertrek
zijn kaartje. Een paar dagen later kwam er in het Scheveningse Kurhaus een brief
van de boer of de heer Rum alsjeblieft niet nog eens zou kunnen terugkomen.’
Zain: ‘Het gaat bij het huidige conflict tussen onze landen om diepe geestelijke
waarden. Nederland is altijd zo trots geweest op wat het in Indië heeft opgebouwd.
Onze diepste banden liggen hier, terwijl de heer Romme met onze afgevaardigde
Supomo ons conflict besprak in termen van een vierde wereldoorlog, een strijd tussen
blank en gekleurd. Hij heeft die gedachten zeker overgeplant op Luns.’ Dr. Zain riep
later ook zijn tweede man, de heer Ngroho binnen. Hij wilde hem niet helemaal
buiten zijn activiteiten houden.
Tijdens de vlucht terug naar New York zei Van Konijnenburg: ‘Jouw belang stijgt.
Je zult wel aanbiedingen krijgen. Wees vooral voorzichtig met je brieven. Ze
circuleren, dus schrijf verstandig en kalm. Als ze je om een artikel vragen, dan zeg
je
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okay, maar het tarief is omhoog gegaan.’ Hij was verder van mening, dat wanneer
de 3½ miljoen van de ‘Garuda’ inderdaad loskwam, ‘dan moeten we jou maar eens
een paar vrije KLM-reizen laten maken’. Ik vroeg me af, of Zain wellicht ons gesprek
in zijn werkkamer zou hebben opgenomen. ‘Als ik dat had geweten, zou ik nog eens
een mopje hebben verteld,’ antwoordde Konijn. ‘Koelman1. heeft aanvankelijk
sceptisch tegenover jou gestaan, maar nu geeft hij toe, dat jij gelijk had. Luns heeft
persoonlijk de opdracht gegeven aan de Nederlandse missie bij de U.N.O. om rottig
tegen je te doen. Dat is dus een eer voor jou. Het is eigenlijk volkomen menselijk,
dat die vent (Luns) hem nu knijpt.’ Hij vervolgde: ‘Als ze tegen mij zouden zeggen,
de stoel van Drees of De Quay is afgestoft, je kunt gaan zitten, dan zou ik er toch
niet over piekeren! Eisenhower heeft het wèl gedaan. Hoe haalde hij het godverdomme
in zijn hoofd? wanneer je generaal bent geweest, behoor je te zeggen: ik ga op een
farm zitten, want die beesten kunnen toch niet teruglullen. Maar dat je accepteert om
het hoofd van een staat als Amerika te worden! Ze halen tegenwoordig desnoods de
keukenmeid in de politiek. Om politiek te bedrijven moet je naar twee kanten kunnen
denken en met fantasie de reacties van je tegenpartij van tevoren incalculeren.
Wanneer ik aan Gerbrandy denk, met zijn zeiksnor, moet je even indenken, dat die
man over de toekomst zit te piekeren met zijn pantoffeltjes bij de haard en dan
“landgenoten” met vibrerende stem uitspreekt...’
Van Konijnenburg keerde naar het ‘Lexington Hotel’ terug. Ikzelf was om 16:30
weer in de U.N.O. De heer Roberts van het State Department deelde mij mede, dat
de heer Murrow, de voormalige Amerikaanse ambassadeur in Guinea, geïnteresseerd
was in een spoedig gesprek met ambassadeur Thomas Kanza. Om precies 21:00
bereikte ik Kanza's appartement. Hij bracht me naar zijn werkkamer. ‘First of all,’
zei hij, ‘Papa m'a demandé de vousenvoyer des salutations.’2. Hij vervolgde: ‘I have
the impression, that you have good relations with the State Department. I am interested
to ask you to go down there and establish firm contact for us.’ Ik antwoordde, dat ik
dit best wilde doen en vervolgde: ‘But I do not want to deceive you, I have only some
good contacts in Washington, because they are aware I am a personal friend of
president Sukarno.’ Ik stelde voor, dat we met mijn activiteiten zouden wachten tot

1.
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Papa: de burgemeester van Leopoldville, zie vorige hoofdstuk.
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hij zelf met ambassadeur Murrow zou hebben gesproken. ‘If that meeting works out,
you don't need me. If it does not, I will go for you.’ Hij had Murrow in Conakry,
Guinea, ontmoet, ‘and I am only on greeting terms with him’. Hij gaf me enkele
kopieën van de brief, die Patrice Lumumba ten afscheid had geschreven.

30 maart 1961
09:50
Heb een ontmoeting tussen Thomas Kanza en ambassadeur Murrow van de V.S.
geregeld, die om 10:30 in de U.N.O. vóór het begin van de Algemene Vergadering
zal plaatsvinden. Het wond me enigermate op, misschien te kunnen bijdragen, dat
er enige toenadering zou komen tussen Washington en Stanleyville.
11:20
Ik ontmoette ambassadeur Murrow alléén, omdat Thomas Kanza helaas te laat
was. Hij vroeg: ‘What does Kanza want from us? Does he wants us to recognize
Stanleyville?’ Ik hield me op de vlakte en wilde niet op Kanza's strategie vooruitlopen.
12:35
Thomas Kanza later: ‘Ambassadeur Murrow m'a promis de dire fidèlement à Adlai
Stevenson, ce que je l'ai dit.’ Kanza had duidelijk gemaakt, dat hij niet van plan was
onafgebroken op zijn handen te blijven zitten, en dat er geen constructieve oplossing
voor Congo mogelijk zou zijn, zonder deelname van het Gizenga-regime in
Stanleyville. Hij had de opdracht ontvangen om met Washington in contact te treden.
Bovendien had hij duidelijk gemaakt, dat hij langzamerhand haast had en dat wanneer
Gizenga zich op den duur tot Moskou zou wenden, de Amerikanen dit aan zichzelf
te danken zouden hebben. Kanza: ‘Entre nous, je demanderai Gizenga de télégraphier
directement à Washington.’
Nà alle drukte eindigde ik in de fameuze ‘Apollo’-cinema aan de 42ste Straat. Nà
niet te lange tijd kwam er een jongen met een rossig baardje in jeans naast me zitten.
Kort daarop kwam er een andere jongen aan de andere kant zitten. Voor ik het wist
hadden zij samen mijn zipper opengemaakt en speelden zij met hun warme handen
met mijn genitaliën. Nummer één stelde voor, dat we naar zijn huis aan de 74ste
straat zouden gaan voor een trio. ‘Now you are squeezed between two dungeree
boys,’ zei hij. Nummer twee bleek zijn roommate te zijn, een Joodse jongen, Joel,
die ik eigenlijk het aantrekkelijkst vond. Ben naar
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huis gegaan. Droomde van Frieda, maar ze had nu zwart haar en ging achter mijn
bureau zitten.

31 maart 1961
Schreef Emily Machbul een briefje. Ik weet niet precies waarom, maar zij was sterk
in mijn gedachten.
Bestudeer nu pas Van Blankensteins brief.1. Tegen Van Konijnenburg had hij
gezegd: ‘Laat hem maar eens schrikken.’ Sorry, maar ik schrok niet.
‘Waarde Oltmans,
Het nut van mijn bemoeiingen zie ik niet meer in. Daarom kan ik mij er niet meer
voor lenen naar Washington te komen om president Sukarno te ontmoeten. Het zijn,
zoals je je zult herinneren, je vrienden geweest die mij benaderd hebben. Ik zag nog
nut in het gesprek, omdat ambassadeur Sukardjo verzekerde, in opdracht te spreken.’
(Sla tien regels gezeur over.) ‘Mijn vrienden en ik hebben hier ons best gedaan. Wij
hoopten verder te komen.’ Daarna volgden twaalf regels gekanker op Sukarno's breuk
met Nederland, ‘een het oorlogsrecht te buiten gaande daad’. Zelfs Hitler had iets
dergelijks in de oorlog niet jegens zijn vijanden gedaan. Ik dacht: arme Van
Blankenstein zit gevangen in de draaikolk van het Haagse geklets. Daarna ontzenuwde
hij zogenaamd puntsgewijs een aantal van mijn argumenten in de brief van 10 maart.
‘Weet je in welke positie je ons probeert te brengen, zonder dit precies in te zien?
Dat je dit bewust zou doen neem ik geen ogenblik aan. Onze positie is dan die van
het bekende ezeltje, dat een peen voor zijn kop heeft hangen, die natuurlijk steeds
onbereikbaar blijft, en die het onnozel naloopt... Ik doe aan dit spelletje niet mee,
allerminst als ezeltje.’ Nà opnieuw 25 regels kritiek en geklaag begon hij over het
bezoek van Ujeng Suwargana, 18 regels, waarbij in zijn tirade tegen Sukarno opnieuw
het woord Hitler opdook. Ik kon hem dus onmogelijk serieus nemen. Hij konkludeerde
in een slotpassage van nog eens 12 getypte regels, dat praten met Sukarno thans
nutteloos was. Hij besloot, en dat leek me vervelender, met de woorden: ‘Hoe zou
ik de heer Rijkens nu nog een reis naar Amerika (en Sukarno in Washington) voor
dat doel kunnen aanbevelen?’
Gisteren kwam Emile van Konijnenburg om 11:45 in het U.N.O.-gebouw aan. We
gingen naar de delegateslounge en ontmoetten eerst Abu Hanifah, nu ambassadeur
in Brazilië, en even later voegde zich B.M. Diah, ambassadeur in Tsjecho-
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Slowakije bij ons. Abu Hanifah had in 1957 eens tegen minister Luns gezegd: ‘Ik
weet wel, dat je je gezicht moet redden, Luns, maar je moet jezelf beter over de
kwestie Nieuw-Guinea informeren.’ Hij vervolgde: ‘Er was eens een tijd dat er
tweemaal zoveel mensen Nederlands spraken dan dat er Nederlanders waren en dat
waren wij, in Indonesië. Dat was toch immers een goodwill, die nooit meer is terug
te kopen? Mijn zonen spreken geen Nederlands meer. Minister Cals zond me in
Rome eens een briefkaart met de vraag: “Mag ik je nog altijd mijn vriend noemen?”,
en dat heeft me toen geroerd.’ Hij zat eens met minister Van Kleffens aan een diner
en merkte tegen de minister op dat het hem verwonderde dat er geen Nederlandse
sigaren werden gepresenteerd. Die avond liet Van Kleffens hem een kist bezorgen.
‘Wie vooral zeer aardig was,’ aldus Hanifah, ‘was mevrouw Van Kleffens.’ Konijn:
‘Dan is nu mijn belangstelling voor Van Kleffens wel vergroot!’
Ambassadeur Sukardjo Wirjopranoto voegde zich bij ons, want Van Konijnenburg
en ik zouden met hem in het diplomatenrestaurant de lunch gebruiken. Aan een tafel
naast ons zat mevrouw Eleanor Roosevelt en iets verderop de heren Polderman, Van
Heuven en nog iemand van de Nederlandse delegatie. Het leek wel of ze niets anders
hadden te doen dan een oogje in het zeil houden.
Sukardjo sprak over een reportage van Homer Bigart in de ‘New York Times’1.
vanuit Hollandia, waarin een nieuwe, volkomen belachelijke Nederlandse proefballon
werd opgelaten over de mogelijkheid Nieuw-Guinea op te nemen in een nieuw te
vormen Melanesische federatie, die volgens Bigart zou moeten omvatten: Nederlands
en Australisch Nieuw-Guinea, evenals de andere eilanden in de Southwest Pacific
plus de Fiji-islands. Een kaart moest de plannen voor de lezers verduidelijken. Welke
fantast deze onzin de journalist van de ‘Times’ had aangesmeerd kwam niet uit de
verf. Wèl werd duidelijk, dat de V.S. een uitnodiging op 5 april de installatie van
een zogenaamde Legislative Council voor Nieuw-Guinea bij te wonen, hadden
afgewezen. Sukardjo stelde mij voor om een brief aan de ‘Times’ te schrijven en
had, notabene, een concept meegebracht. Ik las het stuk en vond het minder acceptabel
en distantieerde mij onmiddellijk van dit initiatief. Dan zou mij pas echt kunnen
worden verweten, dat ik naar de pijpen van de Indonesiërs danste. Ik adviseerde
Sukardjo de brief niet zelf naar de ‘Times’ te sturen, maar deze te laten
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ondertekenen door bijvoorbeeld de pers-attaché van zijn staf, Yusuf Ronodipuro.1.
Hij noemde de gedachte van een federale Melanesische staat ‘a geographic
monstrosity, since such an artificial union could never stand politically nor
economically on its own feet. It only expressed continued arrogant colonialist
daydreaming of The Hague.’
Van Konijnenburg veranderde van onderwerp en vroeg de ambassadeur over China
te spreken.2. ‘In Peking is een druk op de knop voldoende. De centrale regering is
zéér krachtig. De traditionele lords van het Chiang-regime zijn weggewerkt. Het is
de afgelopen duizend jaar nog niet zo goed geweest in China. De macht in het land
steunt op de gouverneurs, het leger en de partij. De discipline is onvoorstelbaar. Doe
het maar eens na er iets van te maken, wanneer zo'n groot land eerst grondig is
bedorven. Bovendien is Mao een eenvoudig man gebleven. Hij steelt niet. Het is in
China in dit opzicht zelfs beter dan in Zwitserland, er wordt niet gestolen. Je mag
met elkaar bekvechten, maar niet handtastelijk worden, want doe je dat dan draai je
beiden de bak in. Bij een aanrijding ook: ongeacht wie schuldig is, je gaat beiden de
pot in. China heeft geboortebeperking willen toepassen, maar dat hebben ze na één
jaar weer moeten loslaten.’ Konijn vroeg naar zijn bewegingsvrijheid. ‘We mochten
overal naartoe, behalve naar Tibet en de kust tegenover het eiland Formosa. Wat
China propageert is, dat de mens in vrede moet leven, verder niets.’ Hij vond de
westerse media jegens Peking zéér provocatief. Het gesprek kwam op prins Bernhard.
‘Zeg hem maar,’ aldus de ambassadeur, ‘dat we in Indonesië het jachttourisme
aan het opbouwen zijn. Hij houdt toch immers van groot... en van fijn wild (girls),
ha, ha, ha! De Sultan van Djokjakarta, Hamengku Buwono IX, is nu de “kepala” van
het tourisme.’ Hij gaf overigens toe ook op zijn tijd van ‘een aardig kippetje’ te
houden. Hij noemde een jongedame verbonden aan één der missies bij de U.N.O.
Hij vervolgde: ‘Bungkarno had eens een gesprek met wijlen Kjai Mansur, de
godsdienstleider. Hij vroeg hem: “Is het in strijd met de godsdienst en de Koran als
ik een meisje aankijk? Is het zondig of verboden?” Mansur antwoordde:’ Als u haar
éénmaal aankijkt niet: tweemaal is zondig”.’ Konijn: ‘Als we de moraal doorvoeren,
dan zou ik zeggen kijken en blijven kijken in plaats van
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tweemaal kijken.’ Sukardjo: ‘Dan ga ik nog verder: kijken, blijven kijken, tot zij
kijkt.’ Konijn: ‘Kijken is altijd een soort steekspel, een sport.’ Sukardjo: ‘Ja, maar
het is hier in Amerika niet als in Frankrijk, waar de vrouwen terugkijken.’ Konijn:
‘Kijken is een krachtmeting: hier in de V.S. doen de vrouwen me denken aan
wandelende planken met twee punaises...’
Ambassadeur Sukardjo Wirjopranoto zei om 5:00 ambassadeur Carl Schürmann
te zullen ontmoeten, omdat Nederland en Indonesië beide de overeenkomst over
narcotica zouden ondertekenen. ‘Kasian Schürmann, hij heeft iets aan zijn been en
loopt momenteel met een stok,’ zei Sukardjo. Bij het opstaan van de lunch zei de
ambassadeur nog: ‘Om misverstanden te voorkomen, wij hebben niet onderhandeld,
alléén maar gekke ideeën - en hij lachte - uitgewisseld.’ Later die middag vloog Van
Konijnenburg terug naar Amsterdam.

1 april 1961
Vanmorgen arriveerde een enveloppe van het Witte Huis. Walt Rostow schreef bereid
te zijn mij te ontvangen.1. Ik was ontzettend blij en beschouwde dit als een definitieve
doorbraak. De gesprekken, die ik in de afgelopen dagen en weken had gevoerd,
stelden mij in staat een geïnformeerd pleidooi te houden. Ik begon meteen een ontwerp
voor een memorandum te schrijven, dat ik de veiligheidsadviseur van president
Kennedy wilde overhandigen.
Er was ook een brief van mijn vader, geschreven vanuit de bungalow in Huis ter
Heide. Mijn broer Theo had cum laude zijn examen economie in Kaapstad afgelegd.
Er waren eveneens twee lieven brieven van mijn vriendin Penny Hedinah uit Djakarta,
die me van tal van zaken, ook over haar familie en mijn vrienden in Indonesië op de
hoogte hield. Emily Machbul zond een affectionate paaskaart.

2 april 1961
Pasen
Begon de dag met mijn ouders in Huis ter Heide op te bellen. De Poslavsky's
waren er ook.
Dineerde bij de pers-attaché, C.M. Fernando, van Ceylon, wiens echtgenote ik
aan een lezingencontract had geholpen bij W. Colston Leigh. Hij vertelde gisteren
tegen een Nederlandse diplomaat in de First Committee te hebben gezegd, dat ik zou
komen dineren. Deze overheidsfunctionaris had hem geant-
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woord: ‘Oltmans is geen Nederlander, hij is een Indonesiër.’ Wanneer ik weer zoiets
hoorde, maakte dit me razend, maar ik wist dat ik er weinig tegen kon doen en moest
leren ermee te leven. ‘Frankly,’ zei Fernando, ‘I thought it quite a compliment for
you.’
Op het internationale vlak maakte ik de nodige aantekeningen en
verzamelde de gebruikelijke knipsels. In Cuba hadden Fidel Castro, Ernesto
Che Guevarra en kapitein Antonio Nunez Jiminez een partij golf gespeeld
op de Colinas de Villareal Golf Club in Havana. Ruby Hart Philips
berichtte1. dat Fidel had opgeschept, dat hij Kennedy gemakkelijk in golf
zou kunnen verslaan. The caddy, de 16-jarige Delio Rodriguez, had echter
tegen een verslaggever van ‘Associated Press’ gezegd: ‘They couldn't
even beat you.’
Op 5 april zou in Katanga de grote verzoeningsconferentie voor Congo
plaatsvinden onder voorzitterschap van Joseph Kasavubu. De ontmoeting
zou notabene te Kamina, de voormalige Belgische luchtmachtbasis, worden
gehouden. Betwijfeld werd of Gizenga zou deelnemen. Ambassadeur Adlai
Stevenson had maar vast in de U.N.O. verklaard, dat de V.S. een Congolese
Federatie steunden, ‘omdat er geen andere oplossing was’.2. De Amerikanen
hadden ook laten doorschemeren eventueel bereid te zijn 60 miljoen dollars
ineens voor de U.N.O.-operatie in Congo bij te dragen. Daarmee
verwachtten ze dus duidelijk een beslissende vinger in de pap te kunnen
houden. De Sovjet-Unie had zich inmiddels uit de Congo-affaire
teruggetrokken. Verbaal werd er nog enig kabaal gemaakt, maar in de
praktijk werden de aanhangers van Lumumba aan hun lot overgelaten.
In de V.S. was een nieuwe storm van McCarthyisme en anticommunistische
hysterie opgestoken. De fameuze Birch Society roerde zich op tal van
fronten tegelijk. De stichter, Robert Welch uit Belmont, Massachusetts,
ontkende heftig, dat hij Dwight Eisenhower ooit ‘a card carrying
Communist’ had genoemd. De attorney-general, Robert Kennedy, had
reeds laten weten dat het departement van justitie ‘this ultra-conservative
society a matter of concern’ beschouwde. De Birchers waren namelijk een
campagne begonnen om handtekeningen te verzamelen om opperrechter
Earl Warren afgezet en veroordeeld te krijgen.3.
In Laos waren 16 Amerikaanse gevechtshelicopters, die door
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Amerikaanse officieren werden gevlogen, ingezet in de strijd tegen de
door de Sovjet-Unie gesteunde Pathet Lao. Admiraal Harry Donald Feit,
de opperbevelhebber in het gebied van de Pacific, had 373.000 soldaten,
1.000 vliegtuigen en 400 oorlogsschepen ter beschikking, zo meldde
‘Time’,1. om wat de Amerikanen zagen als recht en orde te bewaren. Sir
Frank Roberts, de Britse ambassadeur in Moskou, had 23 maart op het
Kremlin een aide mémoire overhandigd met concrete voorstellen de
Laoscrisis te deëscaleren. Het Sovjet-antwoord werd 1 april aan Roberts
ter hand gesteld. Moskou zou te allen tijde met een neutraal Laos akkoord
gaan, maar zolang westerse bedreigingen en troepenconcentraties
aanhielden, zou de vrede in zuidoost-Azië permanent gevaar lopen.
Schreef Van Konijnenburg, of het geen zin zou hebben prins Bernard de
komende winter een lezingentournee door de V.S. te laten maken, zoals
Lord Attlee, mevrouw Roosevelt, madame Pandit, Indira Gandhi en anderen
deden onder auspiciën van W. Colston Leigh, mijn lezingenbureau. Zond
Smedts van ‘Vrij Nederland’ een artikel: ‘Nieuw-Guinea naar een
oplossing?’ En ik protesteerde in een brief bij Carl Schürmann, dat onder
hem ressorterende diplomaten mij bleven belasteren in U.N.O.-kringen.
Schreef een sterk pro-Nederlandse brief over Nieuw-Guinea naar de ‘New
York Times’.2.

3 april 1961 (dagboek)
Kew Gardens, Long Island
Belde het Witte Huis en bevestigde dat ik a.s. woensdag om 10:00 aanwezig zou
zijn om Walt Rostow te ontmoeten. Liet de secretaresse van ambassadeur Zain weten,
dat ik in Washington zou zijn en hem tegen het middaguur zou bezoeken. Gelukkig
was de heer Van der Jagt van de KLM bereid voor een retour naar Washington te
zorgen. Hij was van mijn nauwe betrekkingen met vice-president Emile van
Konijnenburg op de hoogte.
Om 14:00 sprak ik voor de ‘West End Club’ in New Haven, Connecticut, de plaats
waar ik 1948-50 had gewoond in Pierson College toen ik aan de Yale University
studeerde.3.
Maarschalk Chen, de minister van Buitenlandse Zaken van China, was in Djakarta
op bezoek. De ‘New York Times’ plaatste vanmorgen op pagina drie een foto van
Sukarno en

1.
2.
3.

31 maart 1961.
Mijn brief werd niet gepubliceerd.
Zie deel IX, Memoires: 1925-1953.

Willem Oltmans, Memoires 1961

83
Chen. Reuters meldde echter, dat Chen onomwonden had verklaard, dat China
onmiddellijk troepen naar Laos zou zenden, indien het Westen dáár zou interveniëren.
De ‘Times’ publiceerde verder een foto van Cléophas Kamitatu, die vandaag namens
Joseph Iléo in een U.N.O.-vliegtuig naar Stanleyville zou gaan.
Eveneens publiceerde de ‘Times’ op pagina 14 het heden door het State Department
uitgegeven witboek over Cuba. Ik begreep dat er ook met de regering Kennedy geen
enkele hoop was op détente met Havana. In de Conclusion stond bijvoorbeeld, dat
het niet duidelijk was geworden of het steeds de bedoeling was geweest van Fidel
Castro te gaan samenwerken met de communisten, ‘what is important is not the
motive but the result. The first result,’ aldus het State Department, ‘has been the
institution of a repressive dictatorship in Cuba.’ En verderop: ‘But dr. Castro has
done more than establish a dictatorship. He has committed that dictatorship to a
totalitarian movement outside the hemisphere.’1.
Bij thuiskomst uit New Haven vond ik opnieuw een brief van A. Stempels,
hoofdredacteur van de N.R.C. In zijn schrijven van 17 maart had hij gezegd, dat een
correspondent geen policy-maker mocht zijn. Ik antwoordde hem op 26 maart onder
andere: ‘U zegt geen policy-maker te zijn.’ Hij antwoordde nu op 30 maart: ‘Dat heb
ik nooit beweerd - en beweer dat nog - dat een correspondent geen policy-maker
mag zijn. Wanneer een correspondent op de stoel van de policy-maker gaat zitten,
zijn zijn rapporten niet meer volkomen betrouwbaar, hoezéér ook zijn hoofdredacteur
het eens zou mogen zijn met de strekking ervan. Een correspondent is een waarnemer
en mag geen ander doel hebben dan om de feiten (aangenaam of niet) te rapporteren.
Dit moest mij even van het hart.’
De tirade van Stempels (en ik noteer dit in 1987) leek op papier aardig en
hooggegrepen, maar mijn praktijk met de N.R.C., als correspondent in Djakarta in
1956-57 was wel even anders.2. Toen ik, als correspondent ter plaatse, weergaf hoe
de feiten lagen in de kwestie Nieuw-Guinea bijvoorbeeld, antwoordde
N.R.C.-Indonesiëredacteur H.J. Roethof, dat ik wellicht gelijk had met wat ik schreef,
maar dat de publieke opinie in Nederland niet rijp was voor die feiten. De
policy-makers van de N.R.C. besloten de feiten in de prullenmand te deponeren
terwille van het establishment in Den Haag. Dit ten
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koste van onherstelbare schade aan Nederlandse belangen in Indonesië en de wereld.1.
En wat schreef Stempels verder in zijn brief van 30 maart 1961? Dat hij het enigermate
eens was met mijn kritiek op de Nederlandse journalistiek ten aanzien van de kwestie
Nieuw-Guinea. ‘Er heerst in Nederland - niet alléén in de journalistiek - een zekere
mate van ‘Autoritätenglauben’, dat zich ook in sommige sectoren van de pers uit. Ik
geloof echter, dat de N.R.C. hier de laatste tijd niet al te zéér van beticht kan worden.’
De N.R.C. zou zich dus ‘de laatste tijd’ minder aan ‘Autoritätenglauben’ schuldig
maken. In dit opzicht had ik in 1956-57 dus alléén maar pech gehad. Ook herhaalde
hij, dat mijn Cuba-bijdrage ‘domweg zoek’ was geraakt. ‘Het spijt me, maar meer
zit er niet achter,’ eindigde hij. Mijn Indonesische vriend Mas Diarto was uit
Leopoldville terug in Djakarta en schreef onder meer: ‘Het is altijd zéér prettig om
een vriend te hebben zoals jij er eentje bent. Ik moet je bedanken, dat je altijd
Bungkarno verdedigt. Zo ben ik er zeker van, dat men je eens gelijk geeft in je
politieke opinie.’ Hij raadde me aan om president Sukarno in Washington om een
visum te vragen. ‘Tenslotte ben je de onbekende, onbetaalde soldaat, die vecht voor
goede relaties tussen Indonesië en Nederland,’ aldus de verbindingsofficier van het
Garuda II-bataljon in Congo.2.

4 april 1961
Werkte enkele uren aan het memorandum voor Walt Rostow. In de U.N.O. ontmoette
ik ambassadeur B.M. Diah, en Lambertus Palar, de Indonesische ambassadeur in
Ottawa. Later voegde Sukardjo zich bij ons. Ik vroeg hem mijn memorandum aan
Rostow te lezen. Hij bestudeerde het 11 pagina's tellende stuk aandachtig.3. Hij woog
zijn woorden zorgvuldig. ‘Het is geen diplomatiek stuk, Wim. Je kunt zien, dat het
niet door een diplomaat is geschreven. Maar, je toont je goodwill. Dit is duidelijk
een stuk van iemand, die onze beide landen bij elkaar wil brengen. Je opmerking,
dat er ongunstige reacties op je “Elseviers”-artikel kwamen, zal de Amerikanen juist
verder doen twijfelen. Over sommige andere zinnen zullen ze misschien wel heen
lezen. Het gaat tenslotte om de overall
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tendens. Maar veel zal afhangen of je in je gesprek met Rostow indruk zal weten te
maken.’ Polderman en later Fein zaten weer naar ons te kijken en ambassadeur
Sukardjo zei: ‘Kom, ik zal goed laten blijken dat we vrienden zijn.’ Hij zei verder:
‘Je krijgt van mij dollars om naar San Francisco te gaan. Ik heb je toch uitgenodigd?’
Ik protesteerde, en zei dat Konijn mijn ticket zou betalen.1.
De ‘New York Times’ wijdde vandaag een portret, ‘Man in the News’, aan
Cléophas Kamitatu. Hij werd als ‘a wise and tenacious Congolese’ gepresenteerd.
En een man ‘with a grasp of juridical technicalities remarkable in a nation that has
nearly 15 000 000 inhabitants but few trained in Law’. Hij ging in Stanleyville
bemiddelen. Ik wist dus uit eigen waarneming zeker, dat hij in zijn hart aan de kant
van Patrice Lumumba stond.
Om 18:00 woonde ik de receptie van de Hongaarse ambassadeur bij de U.N.O.
en mevrouw Irene Mod bij. Ik ontmoette Thomas Kanza en vertelde, dat ik morgen
een gesprek met Rostow op het Witte Huis zou hebben. ‘Dîtes à ce monsieur,’ zei
hij onmiddellijk, ‘ce que c'est dans l'intérêt des Etats-Unis de au moins établir des
contactes avec nous’. Hij benadrukte verder, dat de regering in Stanleyville van
Antoine Gizenga nog altijd onafhankelijk was en niet aan één machtsblok gebonden.
Zou Gizenga eenmaal naar het Sovjetbloc overgaan, dan zou hij de steun van de
Sovjet-Unie mee naar Leopoldville nemen. ‘En die mijnheer (ambassadeur)
Timberlake moet ook uitkijken. Wanneer we straks het parlement bijeenroepen zullen
we de afgevaardigden, die geld van hem hebben aangenomen, vragen hun zakken
op tafel om te keren.’ Ik zwaaide met mijn Rostow-memorandum en hij zei: ‘Watch
it, you will be kidnapped.’ Hij zei, dat er geen follow-up was geweest tot dusverre
nà zijn ontmoeting met ambassadeur Murrow. Ik sprak over het ‘Times’-artikel
aangaande Kamitatu. ‘He will always be on top of Congolese politics. Kasavubu
does not dare to touch him.’ Ik gaf zijn medewerker, Alphonse, een brief bestemd
voor de burgemeester van Leopoldville.
Omdat ik van Henry Sokolove een brief en een kaartje had gekregen, dat hij als
Amerikaans Labor Attaché was overgeplaatst naar Tokyo, vertelde ik dit bij toeval
aan mijn Sovjetvriend, Mike Polonik. ‘Do you really think, Sokolove is a Labor
Attaché?’ vroeg hij.
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5 april 1961
Stond om 06:00 op, nà een onrustige nacht, omdat mijn vriend Richard Hsiao om
02:00 had getelefoneerd. Nam om 08:00 het vliegtuig naar Washington. Alsof de
duvel er mee speelde, de ‘New York Times’ publiceerde uitgerekend vandaag een
hoofdartikel over Nieuw-Guinea. Tot slot scheen de ‘Times’ toenadering te
suggereren: ‘The fairest solution to the West New Guinea problem would therefore
seem to lie in action by the Indonesians as well as the Dutch aimed at insuring the
right of the Papuans to determine their own political future when they are deemed
capable of doing so.’ Waarschijnlijk wilde de ‘Times’ iets zeggen over het conflict
op de dag, dat in Irian-Barat de zogenaamde Papua raad zou worden geïnstalleerd.
Van National Airport reed ik linea recta naar het Executive Building van the White
House en antichambreerde bij de secretaresse, miss Evins, tot ik om 10:00 door Walt
Rostow werd ontvangen. Er werden elders TV-camera's gereed gemaakt voor
reportages over een nieuwe ontmoeting tussen Kennedy en premier McMillan inzake
Laos.
Rostow ontving me vriendelijk. Ik overhandigde mijn memorandum en gaf een
korte uiteenzetting. Al spoedig onderbrak hij me en zei: ‘As you know I am handling
the Laos question for the President. Last week, I went home to study the matter and
after four days I was convinced we were getting into a major War. You see, we,
Kennedy and I, and many others here are of a War generation. We will not have any
more realestate swallowed up by the Soviets. We are not going to insult them, but
we will be firm. And Sukarno better doesn't get himself entangled with the seventh
fleet’. Zichzelf een klap op zijn knie gevend, vroeg hij vervolgens: ‘Wat wil Sukarno
toch van ons?’ Ik antwoordde: ‘First of al the Indonesians waited for a change of
Administration in Washington. Now it is their hope that the U.S. Government will
exert sufficient pressure on the Dutch to early evacuate New-Guinea’. Rostow: ‘We
like Sukarno. He is quite a nice fellow. We take him seriously. Indonesia is an
important country. And for the moment, we will not discuss his game with the
Communists,1. whether he thinks he can contain them or not. But let's have a look at
Indonesia. He should first think of the overall development of his nation. They have
now a new eight-year plan, which is intereting indeed. But have a look at Pakistan.
They are also seperated,

1.

Ik dacht: zie hier weer de invloed van de artikelen van Bernard Kalb in de ‘New York Times’.
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but their priority is with overall national development. And I do not mean so much
in an economic or material sense.’
Vervolgens vroeg Rostow de essentie van mijn voorstellen te formuleren. Ik begon
te spreken over de Bilderberg-groep, prins Bernhard en Paul Rijkens. ‘Yes, I know
them,’ zei hij. Ik stelde voor, dat hij genoemde heren zou raadplegen, nu bezoeken
van president Sukarno en minister Luns op handen waren. Ik pleitte, dat vóór de
Amerikaanse regering een standpunt in de kwestie zou bepalen, men onherroepelijk
diende te luisteren naar vooraanstaande zakenlieden, die het al heel lang niet eens
waren met het beleid van de Nederlandse regering. Men zou Paul Rijkens immers
vóór Sukarno en Luns kunnen vragen naar Washington te komen? Ik noemde ook
enkele mogelijke oplossingen. Als vervat in het memorandum. Hij glimlachte en zei
een paar maal: ‘Interesting.’ Hij vroeg hoe het met Chaerul Saleh was, één van
Sukarno's naaste medewerkers. Hij zou hem graag terugzien. Ik benadrukte eveneens,
dat Sukarno sinds enkele dagen een nieuwe ambassadeur in Washington had benoemd,
die buitengewoon goed geïnformeerd was inzake het Irian-Barat-conflict, ook van
Nederlandse zijde. ‘Ambassadors come and see me all the time,’ zei Rostow. ‘I would
like very much to see ambassador Zain.’ Hij zei ook nog, dat hij volgende week
dinsdag avond 11 april met minister Luns zou dineren. In ieder geval had ik Rostow
als eerste ontmoet. Hij was gehaast, want hij excuseerde zich en zei, dat hij een
meeting had met president Kennedy en premier McMillan om 10:30.
Ik wandelde naar de Indonesische ambassade aan Massachusetts Avenue en werd
vrijwel meteen bij dr. Zain binnengebracht. Gaf een verslag van het gesprek van 30
minuten met Walt Rostow. ‘Public relations, first class,’ zei hij, toen we later in de
residentie van de ambassadeur aan Tilden Street lunchten. ‘Nederland vecht op
Nieuw-Guinea niet alléén tegen de bierkaaien, maar zij verlakken èn de Papoea's èn
zichzelf. Het is toch onzin om te denken dat Nederland wat voor de Papoea's zou
kunnen doen? Het is hypocrisie op grote schaal. Nu zie je maar weer waar een klein
land klein in kan zijn. Men moet in Nederland niet aanvaarden, dat alles tussen onze
landen kapot zal gaan. Nederland heeft in de geschiedenis een stempel op Indonesië
gedrukt. Dit stempel is immers de kern van de band tussen onze landen? Wij,
Indonesiërs, voelen dat zéér, zéér diep aan. Het is een toestand, die zelfs pijn doet.
Ik krijg een brok in mijn keel, wanneer ik aan de huidige situatie denk. Nederland
is volop bezig deze gevoelens aan onze kant
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systematisch weg te werken. Er bestaat nog altijd innerlijke verbondenheid bij ons
ten opzichte van Nederland. Denk eens aan de innerlijke ontroering bij Bungkarno
om nog altijd naar Holland te willen gaan. Wij verlangen hier zowel bewust als
onbewust naar. Dan horen wij van jullie dat staatssecretaris Bot ook binnenskamers
van Irian-Barat af wil. Waar is dan dit christelijke motief? Is het gekwetste trots of
ijdelheid? Er wordt ons gezegd, dat de Nederlanders Sukarno niet kunnen luchten
of zien. Maar Sukarno is in dit opzicht niet belangrijk. Bij Sukarno gaat het om het
symbool, maar waar wij hier over spreken is over het belang van de betrekkingen
tussen twee naties. Indonesië betaalt ook vandaag aan de dag nog de in Nederland
bestelde schepen, los van de Ronde-Tafelconferentie-schulden. We betalen nu toch
ook de KLM.’ Dr. Zain vertelde me nadien, dat hij het besluit van Djakarta om de
KLM te betalen uitsluitend per telegram had geregeld.
Dr. Zairin Zain: ‘Men regeert in Nederland alléén aan de hand van uiterlijke
symptomen en niet met betrekking tot de diepere symptomen tussen twee landen.1.
Indonesië bevindt zich in een louteringsproces. We proberen onszelf te vinden. We
proberen onszelf in balans te krijgen. We zoeken onszelf als een blinde, maar we
worden al bij voorbaat veroordeeld. Waar blijven ze dan in Den Haag met hun ethische
en christelijke motieven? Zelfs misdadigers en gevangenen worden nog beter
behandeld dan wij. Er zijn in Indonesië nog altijd verantwoordelijke mensen, zoals
Pak Ali (Sastroamidjojo), Bung Hatta en misschien zelfs Bungkarno, die de
betrekkingen met Nederland willen herstellen. Er wordt in Den Haag niet beseft, wat
het voor ons betekent weer in Holland te zijn of in Leiden op het Rapenburg te lopen.
Ze zien ons in Holland slechter dan we zijn. Het staat zelfs in de kranten,
Nieuw-Guinea opdoeken okay, als het maar niet naar Indonesië gaat. Ze willen ons
alléén maar pesten.’
Hij vervolgde: ‘Eens zal de persoon Bungkarno naar waarheid worden beschreven,
zoals ze nu over John Kennedy schrijven, als dynamisch. Sukarno zoekt een weg om
onszelf met het ons eigene op één lijn te brengen, zoals in de kunst, de verfijning
van de botanical gardens in Bogor, die nieuwbouw, de vernieuwing van de
oorspronkelijke Indonesische cultuur, de Asian games. Hij gaat ons vóór in het
winnen van ons zelfver-

1.

Op 9 april 1987 vond ik dit gesprek bij het schrijven van dit deel dagboek en stuurde een
afschrift ervan aan premier Lubbers met de aantekening, dat de geschiedenis zich in Suriname
slechts herhaalde.
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trouwen, wat nog moet worden veroverd. Dit is het aspect, dat men niet van hem
kent en over het hoofd ziet. De westerse media zijn alléén maar negatief en destructief
ten aanzien van wat hij doet. Het componerende, het krachtige in de persoon van
Sukarno kent men niet en wil men niet kennen. Pas later zal de geschiedenis Sukarno
waarderen en beter begrijpen. Hij stimuleert ons, in alle takken van kunst, architectuur,
houtsnijwerk, schilderkunst, noem maar op. Het westen wil hem slechts negatief
zien. Ze willen hem als “nation-builder” niet accepteren.’
Ambassadeur Zain benadrukte, dat hij hier een aantal argumenten had ontvouwd,
die ik zou moeten hanteren bij het begrip wekken voor het Indonesische standpunt.
‘Wat zijn de argumenten van de “belanda's” tegen ons? Omdat ze met zichzelf jegens
ons in het onreine zijn ontplooien ze een geweldige activiteit. Als Nieuw-Guinea
maar niet naar Indonesië gaat en daarmee brandmerken ze meteen eigen
onoprechtheid,’ aldus ambassadeur Zain. ‘De zelfbeschikking, die Nederland op
Nieuw-Guinea wil toepassen komt niet voort uit onvervalst nationalisme. Wat
Nederland met Nieuw-Guinea doet is een puur negatieve zet gemikt op Sukarno en
beslist niet geboren uit het volk van de Papoea's zelf. Het heeft niets te maken met
Nigerië of Angola. Het is een verkrachting van het woord zelfbeschikking. En
momenteel worden de Papoea's opgestookt om zich zelfs af te scheiden en los te
maken van Juliana. Luns, die studentikoze boerenpummel (de ambassadeur lachte)
is geen diplomaat. Hij gebruikt gewoon Nicolaas Jouwe. Dat is waarachtig geen actie
en handelwijze, die uit zuivere innerlijke gevoelens naar voren komt.’
In het beginstadium van ons gesprek, nadat ik had verteld, dat Walt Rostow de
bedreiging had geuit, dat Indonesië er verstandig aan zou doen niet in conflict te
komen met de zevende vloot, had de ambassadeur onmiddellijk zijn militaire attaché,
prins Surjo Sularso, naar zijn werkkamer geroepen. Hij vroeg zijn medewerker deze
informatie per code-telegram aan generaal Nasution door te geven. Hij raadde af
mijn bezoek aan het Witte Huis via de pers te spelen, ‘want dan wordt het voor
Rostow moeilijk om jouw argumenten bij Luns te gebruiken’. Samen met de
ambassadeur was ik naar de residentie in Tilden Street gereden. Hij vertelde, dat de
oprijlaan sedert jaren een nieuw wegdek nodig had. Zijn voorgangers waren er niet
in geslaagd fondsen hiervoor uit Djakarta los te krijgen. Dr. Zain was het wèl gelukt.
‘Het gaat er om hoe je je telegram opstelt en formuleert.’ Bij de lunch was ook
professor Zain aanwezig.
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Hij vertelde in het oude Indië ‘op de dubbeltjesschool’ te hebben gezeten en pas in
de twintiger jaren Nederlands te hebben geleerd. Hij schreef artikelen voor de
‘Locomotief’ onder titel: ‘Men schrijft ons van inlandse zijde’. Eens had vader Zain
geschreven, dat wanneer de Nederlander de gevoelens van de Indonesiër niet beter
zou leren kennen Nederland in Indië op een krater zou komen te leven. Men had
geantwoord: ‘We zitten hier zo veilig als in Abrahams schoot.’
In de auto terug naar de ambassade, waarschuwde dr. Zain mij: ‘Je moet vooral
geen dankbaarheid van Indonesië verwachten. Er zal onder ons een aantal personen
zijn, die weten wat je hebt gedaan, maar je zult altijd zien, dat de verkeerden aan de
macht komen en dan word je gepasseerd.’1.
Ik bracht nog enige tijd die middag door met mijn Indonesische vriend Dewanto
en vloog terug naar New York.

6 april 1961
Schreef zowel minister Luns als Walt Rostow over mijn bezoek aan Washington
D.C. Rostow adviseerde ik vooral ambassadeur Zain te ontbieden alvorens met Luns
te spreken.
W. Colston Leigh, mijn lezingenbureau, zendt een kopie van een brief die rabbi
Leonard Zion uit Erie, Pennsylvania; had geschreven. ‘The impact of Oltmans'
message was so direct that the audience could not refrain from one of the strongest
applause responses I have ever heard. Each person upon greeting him after the talk
expressed their personal delight for a factual gap which he supplied. His message
was large, personal, and he won his audience with warmness of heart and with a sens
of genuine concern.’2.

7 april 1961
Henk Hofland schreef: ‘Grote ellende.’ Hij had met hoofdredacteur Steketee
besproken naar Washington te gaan voor een gesprek met president Sukarno. ‘Hij
had er niet veel zin in, en wel om de volgende reden: als je het “Handelsblad” van
1 april leest, zie je daarin een artikel over Irian, waarmee je het vrijwel woord voor
woord eens kunt zijn. Dat is het resultaat van zijn reis naar Nieuw-Guinea en van de
gesprekken die hij sindsdien heeft gehad met mensen met wie ik hem in contact heb
gebracht: professor Röling, Van Konijnenburg en Ujeng Suwar-

1.
2.

Hij zou meer dan in alle opzichten gelijk krijgen: sedert 1966 zou ik zelfs uit Indonesië
worden geweerd.
Brief van 24 maart 1961.
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gana, de vriend van Nasution. Vanmorgen belde ik Konijn. Hij was opgetogen. Hij
had iemand uit hoge regeringskringen gesproken, die ook al dolblij was, vooral omdat
het in het “Handelsblad” stond. Je kunt nu wel zeggen, dat het “Handelsblad” praktisch
“om” is. Er hoeft nog maar een pietepeutertje aan te worden gedaan. Albert Besnard1.
heeft per expresbrief met ingang van tweede Paasdag zijn medewerking opgezegd,
zéér boos en ontgoocheld.’
Hofland vervolgde: ‘Hoe redeneert nu Steketee? Hij zegt: juist omdat we zo nuchter
zijn, kunnen we het ons op dit ogenblik niet veroorloven, nog nuchterder te worden
en met Sukarno te praten. Dat zou een campagne tegen ons kunnen ontketenen,
waarmee alles wat we tot nu toe hebben bereikt, weer verloren kan gaan. Met die
redenering ben ik het niet helemaal eens, maar er zit iets in. Met een televisiegesprek
was het wat anders geweest. Ik had al voor elkaar, dat de AVRO (veel beter dan de
VARA voor deze zaak) het zou uitzenden. Ik had dan voor mijn verantwoordelijkheid
gehandeld, en niet voor die van de krant.’ Henk gaf me in overweging E. Heldring
naar Washington te halen, ook omdat de N.R.C. nu achter lag bij het ‘Handelsblad’:
‘Ik ken hem langzamerhand goed. Ik denk dat hij er zin in zou hebben.’2. Ik belde
Henk in Ouderkerk op en zei akkoord te gaan en zegde toe een ontmoeting voor
Heldring met Sukarno te willen regelen.
De familie Schimmelpenninck kende ik uit mijn jeugd. In 1961, nà alle kritische
publiciteit, voornamelijk in ‘De Telegraaf’ (en de Schimmelpennincks waren
Telegraaflezers) zagen ook mijn oude vrienden uit Bosch en Duin me als een
Sukarno-‘aanhanger’ en misschien wel als ‘landverrader’, die wilde helpen de Papoea's
af te schuiven. Van Vader Schimmelpenninck ontving ik een laatste, zelfs niet meer
ondertekende brief.3.
Mijn advocaat, mr. J.C.S. Warendorf, was zelfs over een betrekkelijk eenvoudige
administratieve zaak in botsing geraakt met consul-generaal mr. B.J. Slingenberg in
New-York, die op allerlei onderhandse manieren het vlotte verloop van mijn scheiding
van Frieda Westerman probeerde tegen te werken.4.

1.
2.
3.
4.

Brief van 4 april 1961.
Indonesië-redacteur van het ‘Handelsblad’: hij bevestigde dat H.J. Roethof,
Indonesië-redacteur NRC ook op ijs was gezet.
Inderdaad zou dit het laatste contact met de oude Schimmelpennick zijn.
De betreffende correspondentie bevindt zich in mijn dagboek. Weergave van dergelijk etterig
kruimelwerk hier zou deze ambtenaar van Buitenlandse Zaken hoogstens belangrijker maken
dan hij was.
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8 april 1961
Informeerde Van Konijnenburg, Hofland en Stempels over het verloop der dingen
rond Washington.
De auteur Louis Fischer plaatste een brief in de ‘New York Times’ alsof Indonesië
met een mandaat over Nieuw-Guinea van de U.N.O. akkoord zou gaan. Ik schreef
hem, dat dit absolute onzin was.
De journalist dr. Paul Sanders van het ‘Het Parool’ in New York is benoemd tot
officier in de Orde van Oranje Nassau. De Luns-trawanten krijgen de lintjes. Het zij
hun gegund.

9 april 1961
New York to O'Hare, Chicago
Als gewoonlijk met gemengde gevoelens op reis. Luisterende naar de Ballade van
Fauré voor piano, bad ik. Bij de ‘American Airlines’-gate zag ik het volgende. Een
moeder, geblondeerd haar, de vader, Joods, zwaar gouden polsketting: groen
jagershoedje, open gezicht, de zoon, even in de twintig, eveneens een zwaar gouden
polsketting, beetje verwend jongetje, enigszins brutaal, loopt nonchalant, laat vader
een album met foto's zien, die er ongeïnteresseerd in bladert. De jongen is het Elvis
Presley type. Ik vergelijk zijn gezicht met dat van vader en moeder. De overall trekken
zijn van ma, helaas een beetje hoerig, ordinair type. Ze lopen naar de slurf. De moeder
kust de jongen, eerst op zijn wang en dan in zijn nek. Zoonlief reageert er volkomen
onverschillig op. Hij weet kennelijk nog niet waar hij mee bezig is. Papa gaat mee
het vliegtuig in naar zijn stoel. Wanneer ik de moeder passeer rollen dikke tranen
over haar wangen. Ik kijk een ogenblik naar haar, zo alléén. Haar verdriet is zo echt.
De jongen gaat natuurlijk terug naar college ergens. Ze zal hem enige tijd niet zien.
Ik zou die jongen willen zeggen, loop nog één keer terug naar je moeder en neem
afscheid, niet nonchalant, maar met echte affectie. Ik heb me zelfs trouwens niet
beter of slechter op die leeftijd gedragen dan die jongen nu, maar voelde ik mij niet
eigenlijk altijd triest in mijn binnenste? Ik herinner het me niet. Mijn dagboek zal
het me tenslotte kunnen vertellen.
In de internationale arena bleef Fidel Castro tamboereren op
voorbereidingen voor een invasie van Cuba in Miami en elders. Ook in
Louisiana en Guatemala zouden zich geheime kampen van huurlingen
bevinden.1. Minister van buitenlandse zaken, dr. Ra-

1.

Reportages van Tad Szulc in de Times van 6 en 7 april 1961.
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oul Roa, meldde volgens Kihss in de ‘Times’, dat het om minstens 4 000
manschappen zou gaan. President Dorticos noemde de oproep van de
Amerikanen om Havana er toe te bewegen de banden met de Sovjet-Unie
te verbreken ‘een stomme streek’.1. In Congo waren Antoine Gizenga en
Joseph Ileo, volgend op Kamitatu's bemiddeling, overeengekomen te gaan
praten. Uit een brief, die ik op 8 april 1961 aan ambassadeur Thomas
Kanza schreef, kan ik opmaken, dat ik ook kort met Walt Rostow de
kwestie Congo aanroerde en bepleitte, dat ik voorzag, dat Gizenga op den
duur in Leopoldville zou terugkeren en dat de V.S. hiervoor op hun hoede
dienden te zijn. Ik schreef Kanza, dat Rostow niet onder de indruk leek
van mijn verhaal.2.

9 april 1961 (dagboek, vervolg)
10:10
Aankomst te O'Hare in een sneeuwstormpje.
Vertrok naar St. Joseph, Michigan, voor een lezing aan de Michigan State
University. Ik vond in de Nieuw-Guinea Koerier's, die mijn Vader me had
doorgezonden, de artikelen uit het ‘Handelsblad’ overgenomen, waar Henk aan had
gerefereerd. Zond onmiddellijk brieven aan Hofland en Steketee, dat de reis naar
Sukarno dóór diende te gaan. Dit waren de artikelen waarop zeurpiet Bernard als
oud--koloniaal tenslotte ontslag had genomen.
Ik sprak 75 minuten en beantwoordde 45 minuten lang vragen. Een verslaggever
van de ‘Associated Press’ kwam op me af, om te vragen of ik de naam van de
functionaris van het Witte Huis wilde noemen, die mij had gezegd, dat Sukarno
diende op te passen voor de Zevende Vloot, dus als een verkapte bedreiging. Ik had
vóór vertrek ook het Indonesische persbureau ‘Antara’ ingelicht,3. evenals Bill Oatis
van de A.P. bij de U.N.O.

10 april 1961
LOCAL TALK HAS GLOBAL IMPACT was de kop op de vóórpagina van de ‘News
Palladium’ in Benton Harbor, Michigan, vanmorgen.4.

1.
2.
3.
4.

The New York Times, Ruby Hart Philips, 6 april 1961.
Brief van 8 april 1961.
Antara Bulletin, New York, 9 april 1961.
Appendix III (pag. 307)
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11 april 1961
Rockford, Illinois, ‘Faust Hotel’
Lezing voor de ‘Woman's Club’. De ‘Rockford Morning Star’ publiceerde een
hoofdartikel over Nieuw-Guinea geschreven door John Grimes. Het was totaal pro
de Luns-politiek van het tot ontwikkeling brengen van de Papoea's. Ik zond dus een
scherp gestelde brief naar deze mijnheer. Ik sprak uiteraard uitvoerig over de
Papoea-kwestie en besloot alsnog collega Grimes zelf te gaan ontmoeten. We spraken
45 minuten. Hij begon met opmerkingen als: ‘How can you as a Dutchman talk that
way.’ Hij scheen me impertinent en brutaal te vinden, maar Amerikanen moet je
hard aanpakken, if you inzend to score points. Hij ontspande langzamerhand. Ik
dacht, Zain had me moeten horen.
‘De Telegraaf’ meldde uit Washington, dat het gesprek tussen president John
Kennedy en minister Luns ‘aangenaam’ was geweest. Luns voegde er aan toe, dat
ook landingsrechten voor de KLM in Los Angeles waren besproken. Luns zou verder
Chester Bowles, George Ball en Dean Rusk hebben ontmoet. Hij zou aanzitten ‘aan
een noenmaal’ op Blair House. Hierbij wil ik aantekenen, dat de Amerikaanse
historicus Arthur Schlesinger Jr. later in zijn boek ‘De Duizend Dagen’ een geheel
andere lezing van de ontmoeting (confrontatie) Kennedy-Luns zou geven.
20:00 Illinois Central Rail Road naar Iowa
Treinen in de V.S. zijn een ramp. Deze coupés op weg naar Waterloo, Iowa zijn
even winderig als een weg door de bergen. Je wordt op sommige momenten dermate
door elkaar geschud, dat je er maagpijn van oploopt. Er zijn dan ook maar drie
passagiers in een rijtuig voor 60 personen.

12 april 1961
Waterloo, Illinois, ‘Hotel Russel-Lamson’
Mijn lezing is in Cedar Falls. Zonder auto ben je ‘foutu’ in dit land. Nergens is
behoorlijk transport of verbinding. Ik werd dus door een docent van het Iowa Teacher's
College, waar ik moest spreken, opgehaald. Vijftig minuten was er uitgemeten, wat
te kort is. Lunchte met twaalf studenten. Ik vroeg een Thaise student, Banlue
Tinpangka, die literatuur studeerde, naast me te zitten. Hij wond me op. Hij had erg
mooie ogen, gave witte tanden, een warme lach en een goed gezicht. Hij was ‘on the
ball’. Vier Somali's waren weggebleven van de lunch, maar ik kreeg het gevoel dat
dit een apartheidsprobleempje was, dat meespeelde. Een student uit Somalië was
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reeds in een restaurant in Cedar Falls geweigerd. De eigenaar was in het gerechtshof
tot een boete van 35 dollars veroordeeld, terwijl de proceskosten duizend dollars
hadden bedragen.
Nà de lunch gaf ik nog een informele talk, maar ik slaagde er niet in deze studenten
te bereiken. Ik gaf het op. Ik ging met Banlue mee naar zijn flat. Zijn vader was
douanebeambte. Hij toonde me brieven van thuis. Hij gaf toe eigenlijk geen ‘kontjoh's’
(vrienden) te hebben op het college. Ik observeerde hem nauwkeurig, terwijl hij
sprak. De uitdrukkingen op zijn gezicht werden afgewisseld met die bekende intense
Zuidoostaziatische glimlach via zijn bruine ogen.
‘Ozark Airlines’, DC-3, flight 16
De Sovjets hebben een nieuwe stunt uitgehaald. Majoor Yuri Gagarin is in een
raket om de aarde geraasd in slechts 90 minuten, en landde veilig in de USSR. Het
is beangstigend, inderdaad. Hij wordt ‘een astronaut’ genoemd. Hij is getrouwd en
heeft twee dochters. Het is een enorme prestatie, die geleerden in de V.S. en het
westen in de schaduw plaatst.
23:00 Minneapolis, ‘Curtis Hotel’
Barbara Applegate van het Leigh Bureau overhandigde me de nieuwe
lezingenfolder. Ik word nu gevolgd door Otto, aartshertog van Habsburg.1.

13 april 1961
De ‘Indonesian Observer’ van heden meldde,2. dat het Witte Huis heeft ontkend, dat
een adviseur van Kennedy zou hebben gezegd, dat de zevende vloot tussenbeide zou
komen, indien Indonesië een invasie op Nieuw-Guinea zou uitvoeren. André Hatcher,
de waarnemend woordvoerder had de ontkenning op vragen van de pers doen uitgaan.
Er was weinig over van mijn oorspronkelijke mededeling, dat een adviseur Sukarno
waarschuwde ‘not to become entangled with the Seventh Heet’, wat dus de woorden
van Rostow letterlijk waren geweest. De ‘Associated Press’ maakte nu ook bekend,
dat ik met Walt Rostow had gesproken. Ook in de Nederlandse pers verschenen die
dagen soortgelijke verdraaide berichten.3.
Harisanto vraagt me dringend om ná een lezing in Oklahoma City toch vooral
eerst langs Champaign, Illinois, te komen.

1.
2.
3.

Appendix IV (pag. 308)
Uiteraard heb ik dit knipsel naar hier verplaatst, omdat het later in mijn bezit kwam.
Zoals: Haagse Courant, 10 april 1961.
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Hij was erg lief. ‘Je vrienden zullen teleurgesteld zijn hier, wanneer je niet zou
komen.’
De lezing liep niet. Iemand vroeg me vanuit de zaal: ‘We know all you have told
us about Lumumba, you said nothing new.’ Sommige dames zaten hun hoofd te
schudden. Anderen begonnen openlijk te gapen. Deze lezing voor de ‘Thursday Club’
in St. Paul, Minnesota was dan ook een complete flop. De dame, die de lift bediende
in het Curtis Hotel, deed dit al 42 jaar, zei ze mij. ‘Mijnheer Curtis heeft me nog zelf
aangenomen.’

14 april 1961
President Kennedy werd op zijn persconferentie gevraagd of de V.S. in de kwestie
Nieuw-Guinea zouden gaan bemiddelen. Hij zei: ‘Well, we are going to see mr.
Sukarno. I am sure that that will be one of the matters we will discuss. It was one of
the matters touched upon by the foreign minister of the Netherlands. It is rather
difficult for the United-States to offer its good offices unless we were asked by both
parties to do so.’ De DC-6, die me naar Oklahoma City moest brengen had
motorstoring. Ik landde pas om 07:00. Nam een kamer in de YMCA en sliep eerst.
Ik wandelde naar St. Paul's Presbytarian Cathedral voor een ontmoeting met Dean
dr. John van Dijk, een lange, typische Hollander, beetje boers, grof van gezicht,
lelijke haarinplant, maar vlot en hartelijk. Hij droeg een paarse toga. Geboren op
Oud-Beierland, ingenieur uit Delft, en nà allerlei industriële posten te hebben bekleed
bereikte hij in 1945 een punt in zijn leven, ‘ik moest God vinden of ik zou kapot zijn
gegaan’. Volgde het seminarie en begon in 1949 met een klein kerkje in New Jersey.
Er waren op dat moment slechts elf kerkgangers. Nà elf jaar was zijn gemeente
uitgegroeid tot duizend personen. Nu was hij vicaris-generaal geworden. Hij was
getrouwd en had vier kinderen. Hij toonde me zes laden met verschillende toga's en
dienst-outfits. Er waren ook twee hangkasten met de nodige kleurrijke gewaden. In
1950 was hij tot volwaardig priester gewijd. ‘In onze kerk kan alles,’ zei hij. Hij was
ook al in ‘Who's Who’ terecht gekomen. ‘Wanneer de Nederlandse regering maar
meer voeling met de Nederlanders die hier zitten zou onderhouden zou zij zoveel
meer in Amerika kunnen doen.’ Hij vervolgde: ‘Onze kerk staat volslagen in het
midden. Het is een brug-kerk. Het is een hospitaal voor (geestes)zieken, dat is toch
ook wat het Christendom in wezen is?’ Hij leidde me de kathedraal rond, tot en met
de biljartzaal en de pingpongtafels. Er stond ergens een vleugel. Ik kon
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eindelijk spelen. Om 12:00 woonde ik twintig minuten de door hem geleide dienst
bij. Toen hij de wijn inschonk op het altaar moest ik denken aan zijn verhaal, hoe
hij in het verleden aan de drank verslaafd was geweest.
Dean Van Dijk nam me in zijn Mercedes 300 mee naar ‘The Cellar’ voor een
lunch. Hij hing een beetje de populaire drol uit tegenover de mensen die we
tegenkwamen. Later kwam Jim Reed van de ‘Daily Oklahoma’ me interviewen. Ik
sprak tijdens een diner voor de Womans Club.

15 april 1961
Nam een Greyhoundbus naar St. Louis, Missouri. Er liepen vrij veel Indianen rond
in Oklahoma. Ze zien er dikwijls aantrekkelijk uit, hoewel ze duidelijk en meestal
tot de ‘underclass’ behoren. Ze ademen een andere sfeer uit, dat wil zeggen wanneer
je je er voor openstelt.
Yuri Gagarin heeft zijn levensverhaal op een persconferentie verteld. De ‘New
York Times’ gaf het weer. Aantrekkelijke jonge man.1.
Bereikte met Ozark Airlines, flight 22, om 17:45 Champaign, Illinois, waar
Harisanto me opwachtte met Bill Zessar (30), law student, die suntanned was van
vakantie in Florida. Douchte bij Santo. Een Egyptische student, Mohammed Youssef,
had een maaltijd geprepareerd. Daarna volgde een discussiegroep in het
YMCA-gebouw gearrangeerd door Barbara Jones, Si Sheridan en anderen. We
spraken een paar uur. Een student, die later binnenkwam, Bob Franklin, intrigeerde
me.
Vanuit de YMCA reden we naar het Armory gebouw, waar een soort
studentencarnaval aan de gang was. Ik kon mijn ogen niet geloven. De sfeer was
onbeschrijfelijk. Duizenden jongens en meisjes die aan het stoom afblazen waren.
Later praatte ik met Santo en Bill tot 03:00 en sliep weer bij mijn blinde negervriend,
Melvin Irving.

16 april 1961
Ontbijt met mijn vrienden in Urbana. Daarop ontdekte ik dat ik niet naar St. Louis
kon vliegen. Nam dus een trein naar Chicago, om vandaar naar Californië te vliegen.
Santo en ik zijn in veel opzichten hetzelfde. Wanneer hij een piano ziet staan,
loopt hij er direct heen om te spelen. Ik vroeg hem of hij deze zomer bij mij kwam
wonen in Kew Gardens.

1.
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Hij antwoordde onomwonden: ‘Ja.’ Er zouden pagina's voor nodig zijn om mijn
relatie tot hem te beschrijven.

17 april 1961
Continental Airlines, flight 7 to Los Angeles
De ‘Chicago Sun-Times’ publiceerde een gesprek van Walter Lippmann met Nikita
Khruschev in Sochi aan de Zwarte Zee. Anastas Mikoyan voegde zich bij hen voor
de lunch. Men liet Lippmann van Sovjetzijde volmaakt vrij wat hij wilde publiceren
en of hij iets wilde publiceren van de gevoerde gesprekken.1.
Marguerite Higgins vroeg zich vanmorgen in dezelfde krant af, of de U.N.O.
‘misschien’ de Sovjets in Congo in de kaart speelde. Voor een belangrijk deel geklets
in de ruimte.
Het gezicht op de Rocky Mountains en de sneeuwtoppen van de bergen, is altijd
even mooi. Zat naast een dominee, die van mening bleek, dat het christendom boven
Islam en Boeddhisme stond, ‘because Christ is still alive and in Heaven, while
Boeddha and Mohammed are dead’. Ik ben juist geneigd om de waarde van
Boeddhisme en Islam eerder hoger aan te slaan dan het Christendom. Ik begrijp
trouwens de arrogantie niet om er van uit te gaan, dat God in ieder van ons belang
zou stellen. Alsof ‘Hij’ er tijd voor zou hebben. De dominee dacht dat dit wèl zo
was, juist omdat God God was. Ik zeg juist, dat omdat hij God is, behoeft Hij dit
juist niet te doen en zou Hij het ook niet kunnen. Ik bekritiseerde in krachtige
bewoordingen de valsheid en hypocrisie in onze moderne air-conditioned kerken. Ik
zei, dat ze me aan een hobby deden denken, als een variant op country- of golfclubs.
Mensen hebben nu eenmaal dit soort symbolen nodig om met leven door te kunnen
gaan. Hij drukte me bij aankomst een boekje in de hand, ‘Here is now!’2.
Ik zat in Oklahoma met een majoor van de Amerikaanse Luchtmacht aan het diner,
die er heilig van was overtuigd, dat het hele Gagarin-verhaal een canard was en dat
de Sovjets helemaal nooit een man in de ruimte hadden gebracht. Nadat ik het
onderwerp Cuba aansneed wilde hij helemaal niet meer met me spreken.

18 april 1961
Het eerste wat ik bij aankomst in Californië zag was kranten-

1.
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koppen over de invasie van Amerikaanse huurlingen in Cuba. CASTRO UNDER
AIR ATTACK over de hele voorpagina van de ‘Los Angeles Times’. FLEET OF
CUBA van de ‘Los Angeles Examiner’. En: ‘10 000 SET FREE, JOIN IN CUBA
REBELS’ de ‘Los Angeles Mirror’.1. Er werden bloedige gevechten geleverd 140
kilometer ten zuiden van Havana. De voornaamste landingen hadden plaatsgevonden
aan Cochinos Bay (Varkensbaai) en het centrum van de strijd woedde 15 kilometer
verderop bij Boca de Laguna. Intussen verzekerde ambassadeur Adlai Stevenson de
wereld in de U.N.O., dat de V.S. absoluut niets met de invasie van Cuba hadden te
maken. Prompt gaf ook de regering van Guatemala een communiqué uit, dat zij haar
handen in onschuld waste. Wanneer dit allemaal wáár was, uit welke richting kwam
de Cubaanse invasie dan? (Ik schreef letterlijk) Het is weer één van die smerige
spelletjes (als Congo), die waarschijnlijk helemaal niet zullen slagen.
Demonstraties in Moskou, maar wat belangrijker is, razernij overal in
Latijns-Amerika. Met heren als walt Rostow in het zadel op het Witte Huis (die
tussen vinger en duim immers Sukarno dreigde met de zevende vloot) houd ik mijn
hart vast over deze ontwikkelingen. Nikita Khrushchev telegrafeerde Kennedy de
inva-sie onmiddellijk stop te zetten. Maar het zal wel dagen duren voor er antwoord
komt. Die hele invasie is prematuur en zou wel eens als een boemerang kunnen gaan
werken. Om te beginnen krijgt Castro opnieuw een gouden kans het Cubaanse volk
te herenigen. Ik zou dr. Raoul Roa wel een telegram willen zenden met mijn beste
wensen.
Logeer bij Norman en Marty Newhoff. We keken een paar uur naar de uitreiking
van de Oscars op televisie vanavond. Elisabeth Taylor kreeg een Oscar. Ze was zéér
emotioneel. Er waren wel twintig gasten, zodat ik naar Sunset Boulevard ben gelopen
om in een coffeeshop wat te lezen en op mezelf te zijn.
14:00
Het ziet er naar uit, dat Fidel Castro de invasie de baas wordt. Ik ben er welhaast
zeker van dat de hele zaak in de soep draait aan de Varkensbaai. Het is een verdomde
nuttige les voor Amerika.
‘Life Magazine’ komt met een hoofdartikel over Nieuw-Guinea en noemt notabene
Sukarno ‘an oriental Lumumba’. Het heeft absoluut geen zin de moeite te nemen
naar John Scott te lopen bij ‘Life & Time’ of een protestbrief te schrijven. Ze
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weten niet waar ze over spreken. George Bernard Shaw heeft eens gezegd: ‘When
you come to examine the American Constitution you found that it was not really a
constitution but a Charter of Anarchism. It was not an instrument of Government: it
was a guarantee to the whole American nation that it never should be governed at
all. And that is exactly what the American wanted.’ Amerikaanse presidenten kunnen
bijna doen wat ze willen en dat is voor de wereld levensgevaarlijk en grenst aan
diplomatiek anarchisme, waar Shaw dus voor waarschuwt.
18:20
Pauline Fredericks, mij wel bekend, zegt op N.B.C.-televisie, dat
Latijnsamerikaanse diplomaten op het hoofdkwartier van de U.N.O. uitermate
sceptisch staan tegenover de Amerikaanse invasie op Cuba en wat daarover door
Washington, in casu Adlai Stevenson, wordt gezegd. Betrekkingen tussen Noorden Zuid-Amerika zijn in één klap voor jaren teruggedraaid. John Kennedy zit
gevangen in zijn eigen retoriek tijdens de verkiezingscampagne waarin hij bepleitte
dat de Amerikaanse regering zou ingrijpen tegen Castro.
Een Reuterbericht1. maakt melding van Oostblokkredieten voor Indonesië tot een
bedrag van 367 miljoen dollars, waaronder een hydro-elektrische centrale voor
Noord-Sumatra, een aluminiumfabriek, een chemische fabriek, een staal- en
ijzerfabriek voor Oost-Borneo, een staalfabriek voor Merak, Oost-Java, twee
gemechaniseerde rijstprojecten op Borneo, een fosfaatfabriek voor Zuidoost-Borneo,
een instituut voor oceaanonderzoek op de Molukken en een stadion voor 100 000
toeschouwers in Djakarta. Bernhard Kalb meldde, dat ‘dictator’ Sukarno een politieke
regeling had bekrachtigd en getekend, waarbij het aan acht partijen, inbegrepen de
communisten, zou zijn toegestaan te opereren en aan verkiezingen deel te nemen.
Kalb wees er op, dat Bungkarno bezig was ‘to retool all aspects of national life political, economie, cultural and social - toward the immediate goal of obtaining
complete subservience to the State's “left progressive ideology”’.2. Kalb kon het nooit
laten, ondanks zijn jarenlange correspondentschap in Djakarta, om labels te plakken
en alles wat niet voor de Amerikaan politiek herkenbaar was automatisch met ‘links’
te bestempelen.

1.
2.
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19 april 1961
Los Angeles, Californië
Het is niet te beschrijven hoe ik geniet van de zon en de warmte. Wanneer ik mijn
ogen sluit en luister naar het ruisen van de palmbomen langs de ‘pool’ denk ik altijd
aan de dennen in de tuin van ‘De Horst’.1. Alléén de lucht van die bomen van toen
ontbreekt hier.

20 april 1961
Hollywood
Bungkarno arriveert om 17:20 en zal naar het ‘Beverly Hills Hotel’ gaan.
Gisteren heb ik tot driemaal toe dezelfde jongen uit de West-Indies ontmoet, in
de ochtend, de middag en 's avonds laat opnieuw op Sunset Boulevard. Ik ging met
hem mee. Hij drong net zo lang aan tot ik hem heb geneukt. Was de hele dag aan de
‘pool’ gisteren, behalve dat ik met de Newhoffs ergens op een terras langs de zee
ben gaan lunchen. In de avond zagen we met vrienden ‘The Hostage’ van Brendan
Behan. Quite a story. Het telefoonnummer van de paus was ‘Vat 69’. Homoseksualiteit
werd in alle toonaarden besproken. De acteur James Mason zat voor ons.
Marty Newhoff leende haar Austin sportwagen en ik reed naar Beverly Huls. De
eerste, die ik in de lobby ontmoette was Pak Darmosugondo van ‘Radio Republik
Indonesia’. Hartelijk weerzien. Hij voorspelde, dat Bungkarno naar Nederland zou
gaan en een eredoctoraat in Delft zou krijgen. ‘Hij is tenslotte ingenieur’.2. Ik had
trouwens een piano gevonden en speelde Debussy, toen Bungkarno arriveerde. Ik
zit in de coffeeshop te schrijven. Ik voel, dat de kok naar me blijft staren. Dat komt
zeer ongelegen nu. Joseph Borkin3. zei over de ontkenning van het Witte Huis, dat
Rostow tegenover mij over de zevende vloot had gesproken: ‘Such a denial is
“Hoch-Politik”. Probably Rostow got a knock on the head from Dean Rusk. He will
be in difficulty for a couple of months.’ Ik hoorde dus eigenlijk voor het eerst van
Nahar, Silitonga en Borkin in Hollywood wat er in Washington was gebeurd, en dat
ook de Indonesische pers er uitvoerig aandacht aan had besteed. ‘Let it not aggre-
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vate you,’ zei Borkin, die druk bezig was de speech die de president morgenavond
zou houden, in gereedheid te brengen en te laten vermenigvuldigen.
Ik telefoneerde met Emile van Konijnenburg in Den Haag. Hij vertelde, dat de
‘Haagse Post’ van 15 april een redelijk en vrij groot artikel had gepubliceerd over
mijn werk als journalist. ‘PERS: de Journalist: Luns had in Washington Nederlandse
tegenspeler.’ De H.P. meldde, dat ik bij de Binnenlandse Veiligheids Dienst
gekwalificeerd stond ‘als een tegen de Nederlandse belangen gerichte activist, maar
die zelf met grote nadruk verklaart: “Wat ik doe, is in het belang van Nederland en
de vrede.”’ Na een overzicht van enkele kolommen over mijn activiteiten te hebben
gegeven besloot de H.P.: ‘Wat drijft Willem Oltmans, wiens schim de laatste dagen
weer opdook, toen minister Luns in Washington zijn besprekingen voerde? Is hij een
agent van Sukarno? Daartegen pleit zijn voortdurend geldgebrek. Als hij in Nederland
is, pleegt hij van stad naar stad te liften... Zelf zegt hij: “Alles wat ik doe, is er op
gericht het Nederlandse prestige in Indonesië terug te winnen.” Maar zijn
aanwezigheid, zijn kennis van Indonesische politiek en politici en zijn verbindingen
met het Nederlandse bedrijfsleven vallen niet weg te cijferen. Evenmin als het feit,
dat toen Luns in Washington zijn besprekingen voerde, Kennedy goed bleek
geïnformeerd over de afwijkende opvattingen van een aantal Nederlandse politici,
financiers en industriëlen, door de rapporten die zijn adviseur W.W. Rostow van
Oltmans had ontvangen.’
Niemand anders dan Henk Hofland was in een positie een dergelijk geïnformeerd
portret te schrijven met opmerkingen als ‘een avontuurlijke jongeman met een knap,
gebruind gezicht, een geheugen als een ijzeren pot, een even behoedzame als
indringende argumentatie en een uiterst innemende persoonlijkheid’. Ik was woedend,
overigens, over de zogenaamde kwalificatie als ‘activist’ door de B.V.D., want dan
waren de journalisten M. van Blankenstein en Hofland (die te elfder ure voor
Nieuw-Guinea warm was gaan lopen) dat dus ook, evenals dr Paul Rijkens, dr Koos
Scholtens (Shell) en dr Emile van Konijnenburg (KLM) en vele anderen.
De zakenman, Oom Dasaad, vertelde me intussen in de lobby van het Beverly
Hills Hotel, dat hij Emily Machbul vanuit New York naar Californië had meegebracht
op verzoek van minister Subandrio. Ik was blij niets meer met haar te maken te
hebben. Dasaad: ‘Zij wil uitzoeken of Subandrio alléén maar wil spelen of dat het
serieus is.’ Die formule kende ik dus. Zij is
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dus voor mij out of the window. Ik zal nooit op de tweede plaats komen, ook niet
voor de minister van Buitenlandse Zaken van Indonesië. Poor thing. Ze wachtte op
Subandrio op de Airport. Wie weet, om eerlijk te zijn, zou ik in haar plaats wel
hetzelfde hebben gedaan. Ik reed Oom Dasaad op zijn verzoek naar het ‘Statler
Hotel’.
Bij terugkeer in het ‘Beverly Hills Hotel’ liep ik ambassadeur Sukardjo
Wirjopranoto tegen het lijf. Hij had me per post een cheque van 150 dollars gezonden
als bijdrage in mijn kosten. Hij wilde naar de ‘Beverly Hilton’, dus ik bracht hem
daar. ‘De stemming is ongunstig,’ zei hij. ‘Subrandrio is hier en ook Max Maramis
(met wie ik een botsing in Den Haag had in 1957), dus ik weet nu niet of Van
Konijnenburg wel moet komen. Regel alles maar met dr. Zain. Ik wil niet in
moeilijkheden komen.’ Later vertelde de presidentiële cameraman, Silitonga, dat
Bungkarno in een geïrriteerde stemming was, want het bezoek aan Thailand was niet
goed verlopen. ‘Alles zat tegen dáár, zelfs de regen.’ Sprak met Joop Avé, de chef
protocol van het paleis. Hij is homo, dat is duidelijk, en niet onaantrekkelijk, groot
en lang. Silitonga zei, dat Bungkarno zéér op hem was gesteld.
Ging met Silitonga nog ergens laat een hamburger eten, toen aan het tafeltje naast
ons een Woman's fashion designer zat, Ralph Davies. We gingen met zijn allen naar
de Newhoffs. Van Konijnenburg belde aan de lopende band of ik al wist of Sukarno
hem in Los Angeles wilde ontvangen. Ik gaf aan, dat ik dacht, dat het plan de
campagne naar Washington te gaan diende te worden verlegd. Nog later ging ik met
Ralph mee naar diens flat, die stijlvol was, super eigenlijk. Hij wilde met me naar
bed, wat me een minder aantrekkelijk idee leek. Keerde terug naar de Newhoffs en
werd andermaal om 02:00 door Konijn gebeld.

21 april 1961
Vanmorgen reed ik opnieuw naar het ‘Beverly Hills Hotel’, precies op tijd om
Subandrio met Emily Machbul de trap af te zien komen. Zij droeg een gele robe met
witte handschoenen. De foulard, die ik uit Parijs voor haar had meegenomen, zat om
haar handtas geknoopt. Ze glimlachte naar me wat me woedend maakte, want ik
houd natuurlijk nog van haar. Even later zag ik kolonel Kretarto, de militaire secretaris
van de President, die me hartelijk groette en me verzekerde geen zorgen te hebben,
want ik zou Bungkarno zeker ontmoeten. Ook luitenant-kolonel Sabur kwam naar
beneden en raadde me aan
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op een bepaalde plaats in de lobby te gaan staan, zodat de President me vanzelf zou
zien, wanneer ook hij naar beneden kwam. De stunt mislukte en Bungkarno verliet
het Hotel samen met ambassadeur en mevrouw Howard Jones1. om een bezoek te
brengen aan de Paramount Studios. Zelfs dr. Zain en diens tweede man, Ngroho,
liepen langs me heen of ze me niet zagen. Het was weer het oude spelletje: alléén
wanneer de President zelf mij een hand zou geven, dan volgen de anderen vanzelf.
Ambassadeur Sukardjo zag ik helemaal nergens.
Bracht de dag verder door in de zon aan de ‘pool’. Kocht een krant bij een stalletje
en zag een kop: ‘CASTRO CAPTURES 300 REBELS (or 400)’. Ik zei: ‘I hope, he
captures them all.’ De krantenverkoper keek me flink boos aan.
17:15
Beverly Hills Hotel
Bungkarno kwam zojuist het hotel binnen, begeleid door ambassadeur Jones. Net
als vroeger in Indonesië zei de President, ‘Wim, Wim’, en gaf me een hartelijke hand.
Iedereen zag het, Subandrio, Borkin, Ganis Harsono, de woordvoerder van Bandrio.
Bungkarno keerde zich tot Jones en zei, terwijl hij me voorstelde: ‘He is my friend.
He is a “belanda”, but he wants Irian-Barar to go to us.’ Ik voegde er aan toe: ‘Sorry
Bapak, ik blijf mijn best doen.’ Harsono gaf me meteen de redevoering, die de
President vanavond voor de ‘Los Angeles World Affairs Council’ zou houden.
Ging snel naar huis, verkleedde me in smoking en samen met Norman en Marty
Newhoff gingen we naar het ‘Biltmore Hotel’. We kregen plaatsen aan een voor de
pers gereserveerde tafel. Bij mij zaten de ‘Chicago Tribune’, ‘The Los Angeles
Mirror’ en een journalist van de ‘North American Newspaper Alliance’. Deze laatste
werd echt dronken, de anderen min of meer. Ik kreeg bonje met ze, toen ze ‘cracks’
over president Sukarno lanceerden. Tenslotte zaten ook Silitonga en Darmosugondo
aan onze tafel. De man van de ‘Chicago Tribune’ ging zelfs zo ver met te zeggen:
‘Probably it was you who wrote that speech.’ De man had zijn crabcocktail al
verorberd vóór de anderen allemaal zaten. Hij maakte ook nog fuss, dat hij geen
exemplaar van de rede van Bungkarno had. Ik minachtte die collega, maar ik gaf
hem dus voorlopig mijn eigen exemplaar (gelukkig gaf hij het later terug).
De President arriveerde een half uur te laat. Toen hij eindelijk begon te spreken
duurde het allemaal veel te lang. De titel was:
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‘For Liberty and Justice’. Zijn gehoor werd onrustig en keek elkaar soms vragend
aan. Ook herhaalde Bungkarno zich te dikwijls. Ik verplaatste me in de gedachten
van de met juwelen behangen dames en heren in smoking: om nà een dag van andere
bezigheden ook nog eens anderhalf uur naar Sukarno te moeten luisteren is too much
of the good. Hij streefde zijn doel op die manier voorbij. De speech was goed
geschreven. Er was één zin waar hij niet uit kon komen. Ik kreeg het gevoel dat
iedereen blij was om 22:00 naar huis te kunnen gaan. Dr. Zain vroeg me hem op
kamer 322 te telefoneren. Sabur vroeg me hem om 08:00 te bellen. Dr. Zain voegde
er trouwens aan toe, dat minister Subandrio akkoord was met een bezoek van dr. K.
Scholtens en Emile van Konijnenburg in Washington D.C. Hij gaf me zelfs een
knipoogje, want tenslotte had Bungkarno mij nu gegroet. Norman Newhoff gaf het
volgende commentaar: ‘Sukarno is a smart guy. He told us in so many words, we
tried your system, but it stinks. We are now going our own way, and leave us alone.
We'll trade with you, but we want loans, no foreign investments, etc.’1.
De Newhoffs, het gemeenteraadslid Edward Roybal en diens vrouw en ik reden
naar ‘The Vagabond’ voor drinks.

22 april 1961
Beverly Hills Hotel
08:45
Luitenant-kolonel Sabur slaapt nog. Opnieuw telefoongesprek met Van
Konijnenburg. Hij wilde niet met de heer Scholtens naar Washington komen zonder
het groene licht van Sukarno zelf. En echt gesproken had ik het staatshoofd nog
steeds niet. Konijn deelde eveneens mee, dat de ‘Haagse Post’ met een nieuw groot
verhaal was gekomen, dat afgezanten van de groep-Rijkens op weg waren naar
Washington om met de Indonesische president te spreken. ‘Nu moet het lukken! Doe
wat je kan!’ riep hij. Toen ik hem vroeg om meteen tien exemplaren van de H.P.
mee naar Amerika te nemen, antwoordde hij, dat dit moeilijk zou gaan. ‘Maar ik heb
er al drie!’ zei hij notabene. Hij was even een echte kruidenier!
09:10
Ik belde naar de kamer van dr. Zain en naast me stond Tab Hunter te bellen. Hij
zag er meer dan attractief uit. Heb altijd al een zwak voor hem gehad, maar nu ik
hem dan in natura zag kwam hij een beetje pooierig over.

1.
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09:40
Van Konijnenburg belde opnieuw. Hij zal zondagavond in Washington aankomen,
wanneer het okay is.
10:15
Tab Hunter vertrok. Hij keek en liep naar buiten. Hij keek weer, of ik hem zou
volgen. Dat deed ik dus. Hij keek nog eens, maar stapte toen in een oranjekleurige
auto. Teleurstellende smaak.
Kolonel Kretarto ging voor me op onderzoek uit. De President was tot 12:00 vrij.
Maar hij had nog niet gebaad. Even later zei hij: ‘Bel over een half uur majoor
Bambang. Bapak weet al dat je er bent.’ De kok in de coffeeshop zat weer met
dweepogen te kijken.
11:25
Ik ben naar boven gegaan, omdat Bambangs telefoon niet antwoordde. Op de gang
bij Bungkarno's kamer liep één of andere onbeschofte Indonesiër1. en schreeuwde:
‘What are you doing here? Will you please wait in the lobby...’ Het gedonder brak
dus weer los. Ik liep toch naar Bambangs kamer, maar er was niemand. Sukardjo
had al gewaarschuwd, dat kolonel Sugandhi geen aide-de-camp meer was en dat
mijn brieven waarschijnlijk Sukarno ook nooit meer hadden bereikt.
Ging dus eerst naar huis.
14:55
Ik wachtte opnieuw in de lobby. Pak Kretarto keerde terug van boodschappen
doen. Hij vroeg hoe het was verlopen. Ik vertelde hem hoe Max Maramis zich jegens
mij had gedragen. Even later nam iemand van protocol mij apart en legde uit, dat
indien Maramis, belast met perszaken, mij had weggezonden ik beter maar niet meer
op Bungkarno kon wachten. Maar zelf een koppige Hollander zijnde, belde ik dus
eerst naar de kamer van kolonel Kretarto. Hij vroeg me direct naar boven te komen.
We voerden een uitvoerig gesprek. Ik vroeg hem bijvoorbeeld, wie Ujeng Suwargana
was, maar hij kende de naam niet, wat me dus heel vreemd leek. Ik vroeg hem een
brief van mij aan de President te geven. Hij las deze en plakte hem dicht. Later zag
ik hem bij de veiligheidsbeambte bij de ingang van de vierde etage liggen. Ik heb de
brief toen weer meegenomen.2.
Op het moment dat ik op de knop voor de lift om naar beneden

1.
2.

Het was de beruchte Max Maramis, die ik nooit eerder persoonlijk had ontmoet en dus niet
herkende.
Zit nog altijd gesloten in mijn dagboek.
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te gaan drukte, stopte er een lift en gingen de deuren open. Bungkarno kwam zelf
naar buiten, begeleid door Sabur en Bambang. Ze vroegen me mee te gaan. Ook
ambassadeur Jones was bij hen, die niet zoveel indruk op mij maakte. Hij deed echter
uiterst vriendelijk tegen me en vertrok. Ik ging niet meteen mee de suite van
Bungkarno in, maar wachtte op de gang. Maar de President riep: ‘Wim, Wim.’ Er
waren binnen allerlei mensen. Ik gaf hem opnieuw een hand en zei dat we verder
knokten en dat vele kranten waren omgezwaaid. ‘Ik weet het, ik weet het,’ zei hij,
‘ook het “Algemeen Handelsblad”,’ maar daarop begaf hij zich in zijn slaapkamer
en de deur sloot zich. Ik wilde per se niet opdringerig zijn en me bescheiden opstellen,
maar een ander zou dit waarschijnlijk wel even anders hebben gespeeld. Nu wist ik
nog niet of hij persoonlijk instemde met de komst van Scholtens en Konijn naar
Washington.
23:15
Los Angeles Airport
Het is alsof ik hier gisteren arriveerde. Het leven zoemt voorbij als een droom.
Het is uitputtend en het lijkt soms allemaal onwerkelijk. Toch ben ik inwendig blij
en dankbaar over die korte ontmoeting. Op de gang zag ik Jones met dr. Zain spreken.
Ik wachtte. Zain nam me mee in de suite van dr. Johannes Leimena, stelde me voor
en zei: ‘Vertel maar wat jullie hebben gedaan.’ Ik hield een lezingenachtig betoog.
Terwijl ik van leer trok zag ik een vleugellamme vlinder over de linoleumvloer
schuifelen. Ik kon niets voor het beestje doen. Eventually, someone would step on
it. Leimena luisterde zéér aandachtig. Ambassadeur Zain verduidelijkte: ‘Dr. Leimena
is de tweede hoogste autoriteit in de “rombongan”1. van de President. De heer Djuanda
is meer vice-premier voor de Economie. Dr. Leimena is vice-premier voor de Politiek.’
Ik vervolgde mijn verhaal met heilig vuur. Daarop gaf Zain me ongenadig op mijn
donder, dat ik de uitlating van Walt Rostow in de publiciteit had gebracht. ‘Dat was
een blunder van je. Je gesprek met Rostow was vertrouwelijk en niet voor de
publiciteit bestemd. Je hebt hem weliswaar als een adviseur op het Witte Huis
aangeduid, maar het werd dus meteen ontkend. Op die manier verlies je bij de
Amerikanen weer je entree.2. Je had dit nu mooi voor elkaar. Bovendien kan zoiets
de stemming doen omslaan.

1.
2.

Het met Sukarno reizende gezelschap.
Ik heb met Walt Rostow tot in de tachtiger jaren een uitstekende relatie behouden.
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Ik werd van alle kanten opgebeld. “Jouw vriendje Oltmans heeft een mooie blunder
begaan.” Wat je deed kan de sfeer van de komende besprekingen alléén maar
hinderen.’ Ik was het niet met hem eens en van mening, dat hij er de belangrijkheid
van overtrok. Het was juist een prima waarschuwing aan het adres van de V.S.
Dr. Zain herhaalde in het bijzijn van Leimena, dat ook minister Subandrio akkoord
was gegaan met de komst van Scholtens en Konijn naar Washington. Zain had tegen
Max Maramis gezegd: ‘Je moet niet zo kleinzielig doen. Oltmans doet immers goed
werk.’ Ook beklemtoonde de ambassadeur, dat mijn memorandum aan Rostow ‘goed’
was geweest. Hij vervolgde: ‘Ja, ik ben al bij president Kennedy geweest, maar dit
is dus vertrouwelijk. JFK heeft mij gezegd, dat hij Sukarno één der belangrijkste
leiders van Azië beschouwde en verlangde met hem besprekingen te voeren. Ik heb
geantwoord, dat Bungkarno hem zag als een revolutionaire leider. Hij stelt zich dan
ook voor absoluut open en oprechte gesprekken met u te hebben.’ Zich naar Dom
Jo Leimena kerende zei Zain: ‘Dit zijn jonge kerels, die de oorlog niet vrezen. Ze
maken duidelijk dat they mean business.’
Ik telefoneerde opnieuw Van Konijnenburg en gaf het groene licht naar Washington
te komen. Alhoewel ik er aan toevoegde, dat Sukarno niet met zoveel woorden had
gezegd dat ze konden komen, maar dat ik de verantwoording nam dat hun missie
zou slagen gezien de andere contacten, die ik in Los Angeles in de omgeving van de
President had gehad. Ook vroeg ik hem om 250 dollars, omdat ik weliswaar een
vliegticket had ontvangen maar verder al mijn kosten privé had betaald. Norman
Newhoff, de zakenman, zei me later, dat ik nooit of te nimmer een dergelijke delicate
missie diende te accepteren voor wie dan ook, alvorens precies af te spreken wat de
vergoeding er voor zou zijn. Ik besefte dat onze Vader volkomen had nagelaten ons
in die zin te programmeren. Ik reisde op een schoen en een slof naar Californië om
voor de groep-Rijkens contacten te bevorderen, maar ik had dus geen enkele afspraak
vooraf gemaakt, geen enkel honorarium ooit bedongen, terwijl ik eigenlijk al vijf
jaar met deze zaak in nauw overleg, vooral met Van Konijnenburg, bezig was. Norman
Newhoff zette me aan het denken.
Het wereldnieuws was miserabel. Om te beginnen was er de inmiddels
mislukte invasie van huurlingen op Cuba. Fidel Castro nam 458 huurlingen
aan de Varkensbaai gevangen en verloor 87
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Cubaanse militairen in de strijd. Er waren 250 gewonden. ‘Time’ magazine
noemde de door Kennedy gesteunde invasie ‘a catastrophe’.1. JFK zelf had
oud-president Dwight Eisenhower voor spoedberaad naar Camp David
uitgenodigd. Het blad bevestigde, dat Dean Rusk en de Witte-Huisadviseurs
Arthur Schlesinger Jr., McGeorge Bundy en Walt Rostow met de
invasieplannen van de C.I.A. akkoord waren gegaan, terwijl de
geroutineerde diplomaat Chester Bowles tègen had geadviseerd. Ook
senator J. William Fulbright, voorzitter van de Senaatscommissie voor
Buitenlandse Zaken, was van den beginne aan overtuigd geweest, dat de
invasie zou mislukken. Nikita Khrushchev zond JFK een agressieve brief2.
waarin hij wat er met Cuba gebeurde als ‘gangsterism’ kwalificeerde. ‘I
have received your reply of april 18. You write that the United States does
not intend to commit a military intervention against Cuba. But numerous
facts known to the whole world - and to the Government of the United
States of course, better than anybody else - speak differently.’ Op 24 april
maakte Havana bekend, dat het aantal gevangen huurlingen tot 743 was
opgelopen. Op 27 april voerde Fidel een uniek theater op. Hij had inmiddels
duizend huurlingen gevangengenomen. Hij bracht ze naar de Confederation
of Labor Hall in Havana en sprak drie uren lang met hen. De show werd
via de televisie uitgezonden over het hele eiland. Richard Eder maakte
melding van het spektakel in de ‘New York Times’. De episode van de
C.I.A.-invasie had intussen de gelederen op Cuba rond Fidel Castro
gesloten.
Op 22 april was Algiers in handen geraakt van muitende Franse
legereenheden. Het was een soort herhaling van de gebeurtenissen in 1958.
Ditmaal lagen regeringstrouwe paratroepen rond de stad gereed om de
orde te herstellen. De muiters stonden onder commando van generaal
Maurice Challe. Premier Michel Debré kondigde 24 april aan dat er
rekening mee diende te worden gehouden, dat rebellerende militairen uit
Algiers het land zelf zouden kunnen binnenvallen. Hij riep alle Fransen
op als één man een invasie te bestrijden. Er werd groot alarm geslagen.
President Charles de Gaulle verscheen op de televisie. Alle vliegvelden
werden gesloten. Op 26 april leek het dieptepunt voorbij en verpieterde
de rebellie in Algiers tot overgave.
In Congo hadden soldaten van Joseph Mobuto, nu de leider van Katanga,
Moise Tshombe gearresteerd en een aantal dagen vastgehouden, waarna
hij in een villa te Coquilhatville onder huisarrest was geplaatst.

1.
2.

Time Magazine, 28 april 1961.
Tekst is in mijn dagboek.
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23 april 1961 (dagboek)
‘Manger Annapolis Hotel’, Washington D.C.
Kwam hier via Baltimore, Maryland aan. Om 19:00 arriveerden Van Konijnenburg
en Scholtens in gezelschap van ambassadeur Sukardjo Wirjopranoto, die toevallig
dezelfde vlucht van ‘La Guardia’ had genomen. We brachten de ambassadeur per
taxi naar het ‘Mayflower Hotel’. Hij raadde ons nog deze avond gedrieën naar dr.
Zairin Zain te gaan op de residentie aan Tilden Street.
Ik waarschuwde, dat het nog steeds niet honderd procent zeker was, dat zij Sukarno
te spreken zouden krijgen. ‘Dat zou een ramp zijn,’ riep Van Konijnenburg uit. ‘We
kunnen onmogelijk met lege handen terugkeren.’ Hij vertelde, dat de reportage over
mij van 15 april tijdens de afwezigheid van mr. G.B.J. Hiltermann door zijn neef
Emile van Konijnenburg, redacteur bij de H.P., er dóór was gedrukt. Hierop had de
grote baas zelf contact met Konijn opgenomen en uit dat gesprek was het
openingshoofdartikel van Hiltermann zelf voortgekomen,1. luidende: ‘Nieuw
(officieus) contact met president Sukarno.’ Konijnenburg als souffleur van Hiltermann
leverde regels op als: ‘Het is geen geheim, dat verstandige Nederlanders voortdurend
contact zoeken met verstandige Indonesiërs (ambassadeurs of Europa bereizende
vooraanstaande figuren) om te trachten een formule te vinden om de overbodige en
kille vijandschap tussen Nederland en Indonesië te overbruggen.’ Hiltermann genoot
ervan de primeur - met een stille goedkeurende knik van Konijn - over het in de
publiciteit brengen van de groep-Rijkens. Passage nà passage herkende ik de
argumenten van Emile van Konijnenburg (KLM) in deze nieuwste pennevrucht van
Hiltermann. Zowel Scholtens als Van Konijnenburg benadrukten, dat het belangrijkste
aspect van het H.P.-artikel was, dat het nuttig werd genoemd alsnog nà te gaan of er
met Sukarno garen viel te spinnen en dat Nederland dan niet te boek zou komen te
staan als gekant zijnde tegen een rechtstreekse realistische oplossing van het
Nieuw-Guineaconflict. Konijn herhaalde, dat hij op het punt stond bedrijfsdirecteur
van de KLM te worden en dat hij veel met de reis naar Washington riskeerde.
Scholtens, reeds door de Shell gepensioneerd, merkte op: ‘Waar wij nu mee bezig
zijn wordt zelden gehonoreerd.’ ‘Meestal pas na je dood,’ vulde Van Konijnenburg
aan. Men ging op een missie als deze om te slagen en als sport. We begaven ons dus
per taxi naar Tilden Street, waar

1.

H.P., 25 april 1961.
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rond de villa talloze auto's stonden. Ambassadeur Zain was pas om 18:00 uit Los
Angeles gekomen. Hij was zijn ambassadestaf aan het inlichten. Wij werden via een
keukendeur naar Zains werkkamer op de eerste etage gebracht. Nà twintig minuten
kwam hij binnen. Tot mijn verbazing had ik Emily Machbul uit een slaapkamerdeur
zien komen. Zij deed of ze mij niet zag. Zain zei later: ‘Ik heb de laatste twee weken
veel met haar gesproken. Tussen jullie is het echt uit en dat is beter voor jou ook.’
Ik had me er al lang bij neergelegd, dat Subandrio haar zou krijgen. Nice deal for
her.1.
Het gesprek die avond verliep als volgt. Ambassadeur Zain zei: ‘De
tijdomstandigheden zijn gunstig voor ons in Indonesië. John Kennedy en zijn
medewerkers in de nieuwe regering zijn keiharde kerels, maar ze slaan er te vroeg
op los. Het westen staat er niet goed voor. Ze zijn de laatste dagen in Frankrijk
vastgelopen in Algiers en hier in Cuba. We kunnen nu de Cuba-geschiedenis, als
bedreiging voor de V.S., gebruiken en vergelijken met een door Nederland bewapend
Irian-Barat voor ons. Met andere woorden: we hebben er nog een troef bij.’ Hij
benadrukte vervolgens, dat Den Haag bleef zeggen: ‘We willen van de Papoea's af,
maar... Altijd maar, maar en maar.’ Hij was te beleefd om te zeggen: ‘Maar niet naar
Sukarno.’ Hij vervolgde: ‘Indonesië is niet meer als vroeger.’ De monoloog van Zain
maakte Scholtens ongeduldig. Hij zat op het randje van zijn stoel en wilde steeds
interrumperen. Later heb ik tegen hem gezegd: ‘Zain houdt er van zijn hart te luchten.
Al pratende ontdekt hij nieuwe ideeën. Ik heb dat bij lezingen. Laat hem zijn gang
gaan.’
Ambassadeur Zain legde uit, dat minister Subandrio voortdurend naar voren bracht:
‘We weten nu wel dat het bedrijfsleven en de groep-Rijkens met ons willen spreken,
het gaat ons echter om de Haagse politiek.’ Dat was wat minister Subandrio mij in
1958 in Istanbul ook had gezegd. Zain waarschuwde, dat Bungkarno's programma
overbezet zou worden, want in plaats van twee officiële ontmoetingen met Kennedy
waren deze veranderd in vier. ‘Wij zijn gekomen,’ aldus Scholtens, ‘om te helpen
een procedure te vinden, die wij aan de Nederlandse regering, dus de politiek, kunnen
verkopen.’ Ik had Scholtens verzocht vooral dr. Zain duidelijk te maken wat het doel
van de reis van beide heren was. Scholtens tegen Zain: ‘We hebben meer autoriteit
nodig en dat kan alléén, wanneer we nu in Washington met Sukarno zullen hebben
gesproken.’

1.

Weinig kon ik die dag vermoeden, dat zij met Zairin Zain zelf zou trouwen.
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‘Waarlijk dus de trait d'union zijn,’ antwoordde de ambassadeur. ‘We moeten een
gespreksbasis, een gezamenlijke benadering vinden. We moeten praten. Er is haast
bij,’ aldus Scholtens. Zain: ‘Naar mijn mening moeten we er geen derde bij hebben,’
doelende op eventuele Amerikaanse bemiddeling. ‘We moeten de dingen in hun een
voud behandelen. Het is klare soep. De trend van de geschiedenis ligt nu eenmaal in
onze richting. We moeten ons dus afvragen, welke hier de concrete gegevens zijn.’
Hij herhaalde: ‘Holland moet gewoon uitscheiden met dat eeuwige maar... Bungkarno
heeft in Los Angeles bewust de wereldpolitiek laten rusten. Eigenlijk zou hij
consequent Nehru moeten hebben volgen, maar hij heeft de kwestie Irian slechts
zéér kort en zijdelings behandeld. Er zou hier in Washington door u moeten worden
gewerkt aan de manier hoe we op de hoofdlijn terecht zullen kunnen komen. Dit
comité (van de groep-Rijkens) moet het werk doen om tot officiële besprekingen
tussen beide regeringen te komen. De lower-level prepareert de start. Al deze dingen
heb ik in Genève (in 1955, dus zes jaren geleden) gezegd, maar mijnheer Luns wilde
niet luisteren.’
Koos Scholtens: ‘Wat u nu zegt dekt ons standpunt volkomen.’ Zain: ‘Dat weet
ik wel. Het is jammer dat Nederland geen gebruik van ons begrip in deze zaak maakt.
Dat doet mij ook wel pijn. We moeten samen dit gevalletje oplossen. Bungkarno zal
daarna nog altijd naar Holland gaan, daar ben ik van overtuigd. Hij zal vol ontroering
zijn wanneer hij Nederland eindelijk zelf ziet en de dingen ontmoet, die hij op
aardrijkskundeles heeft geleerd. Het is dan ook helemaal niet waar, dat hij Nederland
op de knieën zou willen brengen. Zoals Sukardjo Wirjopranoto heeft gezegd: “Sukarno
is een produkt van het kolonialisme. Sukarno is te romantisch, historisch georiënteerd
om niet te dóórleven wat hij doet en ervaart. Hij is niet alléén de love-making man,
zoals hij dikwijls in het westen wordt afgeschilderd. Zijn grootsheid is eigenlijk nog
niet gepubliceerd. Zijn ware gedaante is zelfs bij de meeste Indonesiërs nog altijd
niet bekend.” Deze laatste reis (van Hawaii, via Los Angeles naar Washington) ben
ik zelf opnieuw onder de indruk gekomen van hoe hij zijn volk optrekt, zoals hij dit
weer deed in zijn rede in Californië. Bungkarno is werkelijk Indonesië. Het westen
is in de war op dit moment, kijk maar naar wat er in Cuba, Algiers en Laos gebeurt.
Sukarno heeft zelfvertrouwen. De Russen marcheren met eenzelfde gevoel. Ik spreek
nu tegen u als historicus, want daarvoor ben ik te goed in Nederland geschoold
geworden.’
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‘Wat vind ik dat aardig, dat u dàt zegt,’ merkte Scholtens op. Hij vertelde: ‘Indertijd
en nog vóór de souvereiniteitsoverdracht aan Indonesië had ik in Pladju een gesprek
met president Sukarno om een BPM-affaire op te lossen. We vonden die oplossing
meteen. Ik heb de aangenaamste herinneringen aan die ontmoeting. De volgende dag
hield de President een speech voor het BPM-personeel. Hij vroeg mij: “Wat wilt u
dat ik over onze zaak zeg?” Ik antwoordde: ‘Het liefste niets.’ En daar heeft hij zich
stipt aan gehouden.’ Dr. Zain: ‘Zelfs teveel Indonesiërs weten te weinig over
Bungkarno. Ik werd geschoold tijdens de bezettingstijd in Nederland. Ik heb
verzetsmeetings meegemaakt. Ik heb toen geleerd hoe Nederlanders onderhandelen.
We reden dezer dagen door Los Angeles en ik begon de President opnieuw te polsen.’
Zain benadrukte van zijn kant alles te zullen doen om de heren binnen te loodsen bij
het Indonesische staatshoofd.
Zain adviseerde me: ‘Je moet niet teveel met Van Konijnenburg en Scholtens
worden gezien. Max Maramis was in Los Angeles zo blij, dat hij je had weggestuurd.
Hij zei dit openlijk tegen iedereen. Hij had de hele security van de President met zich
mee weten te krijgen. Hij zit ook mij tegen te werken om jou.’ Ik antwoordde: ‘U
laat het klinken alsof ik moet worden uitgeschakeld.’ ‘Jij bent de lieveling van de
President, mijnheertje...’ Ik was weer gerust. Konijn erkende ruiterlijk: ‘Ik wist wat
jij in Los Angeles aan het doen was.’ Hij erkende, dat hun aanwezigheid in
Washington daar nauw mee verbonden was. ‘Bij zoiets heb je altijd een lobbyist en
backdoor information nodig,’ zei hij. En Koos Scholtens vulde aan: ‘Don't worry,
you will remain in. Ik heb nog eens over die dankbaarheid jegens wat wij hier nu
doen, en waar we eerder ook over spraken, nagedacht. Ik zeg het maar één keer. We
zullen u niet vergeten voor alles wat u voor deze zaak hebt gedaan.’1.
In de vestibule bij ons vertrek kwam Konijn, die altijd bepleitte met een vrolijke
noot te willen vertrekken, met een annekdote over Bungkarno. ‘Sukarno zou bij
iemand op Bali op bezoek komen. De man was in het bezit van een prachtig beeld.
Om het van de President weg te houden zette hij het op de plee. Uitgerekend moest
Bungkarno naar het toilet. Toen hij eruit kwam zei hij: “Iemand die zo'n prachtig
beeld op de plee zet is het niet waard” en hij nam het prompt mee.’ Zo vroeg Konijn
eens aan Sukarno, toen zij in Djokjakarta waren, waar hij de President een plezier
mee kon doen. Deze antwoordde: ‘Laat

1.

Het tegenovergestelde zou natuurlijk gebeuren.
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bij die en die schilder een schilderij maken.’ Konijn gaf de opdracht om een groot
doek te maken. Het werd een begrafenistoneel met veel mensen en middenin stond
Sukarno met de traditionele ‘pitjie’ (zwarte fez) op het hoofd afgebeeld. (In
werkelijkheid zei Konijn, ‘met het zwarte hoedje op’, wat volgens mij jegens Zain,
die het ook altijd droeg, een faux pas was). Toen Bungkarno het schilderij in ontvangst
nam, was zijn onmiddellijke reactie: ‘Ik moet er uit.’ Maar Van Konijnenburg
overtuigde hem, dat hij dit de schilder, die zo trots was op zijn werk, niet kon aandoen.

24 april 1961
Washington, ‘Manger Annapolis Hotel’
Gisteravond sprak ik nog met Van Konijnenburg op diens kamer. Van Blankenstein
was van mening geweest, dat mijn memo aan Rostow - waarvan ik hem in het geheim
een kopie had gezonden1. - had gerammeld. Het had korter gekund en had meer
gericht moeten zijn op het zoeken van een oplossing voor Nieuw-Guinea.2. Ook
vonden zij, dat ik niet naar Luns en Schürmann had moeten schrijven, maar dat was
een advies van Bernard Person geweest.3.
De ‘Washington Post’ verwelkomde vanmorgen Sukarno met een allervriendelijkst
hoofdartikel. Het is stralend mooi weer. President Kennedy zal naar Andrews Air
Force Base gaan om Sukarno af te halen.
Ontbijt met de heren Scholtens en Van Konijnenburg. Voorzichtig kaartte ik aan
of men mijn kosten in Los Angeles en hier wilde vergoeden. Ik wees er op dat mijn
kamer in het ‘Manger Anapolis Hotel’ 24 dollars kostte. Van Konijnenburg gaf me
meteen een biljet van 10 dollars en voegde er aan toe: ‘Misschien kan ik je later nog
eens 100 dollars geven.’ Ik zei, en dat had ik hem gisteravond op de kamer ook reeds
uitgelegd, dat ik minimaal 200 dollars kosten terug verwachtte. Hij ging er verder
niet op in.
Nà het ontbijt wandelden we met z'n drieën naar de National Gallery of Art. Terwijl
we naar Rembrandts en Ruysdaels4. keken begon Scholtens over de Shah van Iran.
Hij meende dat

1.
2.
3.
4.

Later begreep ik, dat hij het vertrouwelijke stuk half Den Haag had rondgezonden.
Daar had Van Blankenstein dus ook gelijk in.
Dat had ik inderdaad niet moeten doen.
Zie ook deel II, Memoires: 1953-1957, over mijn bezoek aan Scholtens in Teheran, waar hij
namens de Shell als directeur-generaal van de Iraanse Olie Maatschappij optrad.
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vooral de heer Brandt van ‘De Telegraaf’ er veel aan had gedaan een staatsbezoek
van de Shah aan Nederland bij de publieke opinie ingang te doen vinden.
Daarna begaven we ons naar het ‘Mayflower Hotel’. Ik adviseerde Van
Konijnenburg zich in de gang zodanig op te stellen, dat Sukarno hem zou zien, dus
een herhaling van de ‘Beverly Hills Hotel’-trick. Hij deed dit dus. Toen Bungkarno
eindelijk arriveerde liep hij dan ook als voorzien direct op Konijn af en daarop schoof
ook Scholtens naar voren. Dit betekende dat de gesprekken zouden worden gevoerd.
De chef protocol hoorde ik nog roepen: ‘Pas op voor Oltmans’, maar ik liep op de
man af en zei: ‘Bungkarno heeft me in Los Angeles dankzij jullie sabotage toch
ontvangen. Breng me maar naar Max Maramis, ik wil wel eens met hem spreken.’
Maar dat gebeurde natuurlijk niet. Een andere Indonesiër gaf me de kamernummers
van Sabur, Kretarto, Oom Dasaad en Johannes Leimena.
Konijn zei tegen Sukarno in de lobby: ‘Het probleem moet opgelost worden.’ ‘Dat
moet zeker,’ antwoordde de President. Hij keek rond of hij ambassadeur Zain zag
en zei toen tegen Konijn: ‘Bespreekt u het maar met hem voor een gesprek
morgenochtend.’ Minister Subandrio probeerde zich er tussen te dringen met zijn
brede, valse lach, maar Konijn en Scholtens negeerden hem gelukkig. Ze waren door
mij ook prima gebriefed over Subandrio's sabotage van contacten met het Nederlandse
bedrijfsleven. Trouwens, Bungkarno vergat eenvoudig zijn minister voor te stellen.
De man zal zich wel weer hevig gepasseerd hebben gevoeld. Ik sprak ook kort met
ambassadeur Howard Jones, die zei: ‘De eerste ontmoeting op het Witte Huis is
uitstekend verlopen.’ Ik was zo blij met dit sukses, dat ik eerst naar mijn ouders
schreef in Huis ter Heide. Ook gaf Van Konijnenburg me toen pas een brief van
Henk Hofland.
‘Beste Wim,
Ik kom niet naar Los Angeles. Steketee voelt niets voor een openbaar vraaggesprek
met Sukarno. De reden daarvan is, dat hij gelooft, met het “Handelsblad” op de goede
weg te zijn. Volgens hem zou nu een hals-over-kop benadering alleen maar kwaad
doen. Konijnenburg is dezelfde mening toegedaan. Ik geloof, dat ze gelijk hebben.1.
Steketee heeft je intussen een brief naar New York geschreven. Een off-the-record
ontmoeting met Sukarno zou volgens hen “veel en veel” nuttiger zijn.

1.

Volgens mij was dit een onzin reden: toen en nu in 1987.
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‘Ik ga morgen naar Bologna waar een soort intellectuelencongres wordt gehouden.
Ik ga er een kleine redevoering houden over “the mob rule of the middle classes”,
één en ander in verband met de koloniale mislukkingen van het westen.’ Hij
vervolgde: ‘In de H.P. heeft een verhaal over je gestaan, dat is geschreven door Jan
Vrijman.1. Van de Wetering, één van de imbeciele kamerleden2. had in een toespraakje
gereleveerd aan je ondernemingen in 1957. Vrijman is naar Van de Wetering toe
gegaan en heeft kennelijk heel wat inlichtingen gekregen. De rest weet hij, geloof
ik, van de BVD, waar hij een vriendje heeft. Heeft Hans van Lookeren Campagne
je ooit gesproken over de telegrammen die hij (in Curaçao) uit Den Haag van de
BVD over je kreeg? Dat was ook niet mis. We zijn afgelopen zondag bij hem op
bezoek geweest, en hebben uitvoerig over je Curaçaose bezoek gepraat. T.z.t. vertel
ik je er wel meer van. Nu grote haast. Dag. Henk.’3.

25 april 1961
Washington D.C., ‘Hotel Manger Annapolis’
07:40
Droomde, dat broer Theo zich uit het leven had teruggetrokken en een soort
godsdienst had aangenomen. Mijn Vader deelde dit diep teleurgesteld mede. Wij,
primitieven.
08:05
Ben nog steeds woedend. Norman Newhoff had me immers geadviseerd Bungkarno
rechtstreeks mee te delen hoe schandelijk Max Maramis mij had behandeld en alles
tegenwerkte. Nadat ook Zain had geadviseerd me niet teveel te vertonen, was ik in
constante opwinding over die aangelegenheid. Ik schreef laat nog een brief aan de
President.4. Toen ik het gebeuren met Max Maramis aan Konijn vertelde, zei hij:
‘Hoe denk je dat het loopt in een bedrijf met 20 000 werknemers (KLM)? Dacht je
dat ze niet constant met cirkelzagen aan je stoel zitten te slijpen? Ik zit immers de
hele dag op de Raamweg achterom te kijken?’ We begaven ons naar het ‘Mayflower
Hotel’. Generaal Suhardjo Hardjowardojo, de chef van het militaire huis van de
President waarschuwde, dat Bungkarno het hotel eerder dan gepland zou verlaten.
Ik informeerde snel Scholtens en Van Konijnenburg.

1.
2.
3.
4.

Jan Vrijman was een vriend van Hofland. Ik kende hem nauwelijks.
Zie Deel III, Memoires: 1957-1959.
Zie Deel III, Memoires: 1957-1959.
Een concept ervan zit in mijn dagboek.
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09:45
Op dit moment worden beide heren door Sukarno, Subandrio en dr. Zain ontvangen.
13:05
Later was ‘haast verlegen’ ook vice-premier Johannes Leimena nog even
binnengekomen.1. ‘Sukarno was zéér soft-spoken,’ vertelde Scholtens. Wij moeten
met Nederland naar normale betrekkingen streven, zoals met andere landen, had de
President gezegd. Hij had zelfs gesproken over een bezoek aan Nederland en daarna
over een mogelijk bezoek daarna van prins Bernhard aan Indonesië.
Ik moet hierbij in 1987 aantekenen, dat het mij niet verwonderde, dat
president Sukarno juist die dag en op dát moment de naam van prins
Bernhard liet vallen. Ik had in mijn gesprek met Walt Rostow dit eveneens
gedaan. Ik zag Sukarno's opmerking dus in het verlengde daarvan. Pas
veel en veel later zou ik bij stukjes en beetjes de legpuzzel in elkaar gepast
krijgen. Voor mij staat vast, dat prins Bernhard zich in ieder geval
tezelfdertijd als president Sukarno in Washington D.C. bevond op 25 april
1961. De prins was in Mexico geweest en zou zich naar Los Angeles
begeven om zijn lobby voort te zetten om aldaar landingsrechten te
verkrijgen voor de KLM. De aanwijzingen zijn uitermate sterk, dat er een
ontmoeting tussen de Prins en Sukarno heeft plaatsgehad onder auspiciën
van het Witte Huis. De auteur van prins Bernhard's biografie, Robert
Ammerlaan, antwoordde mij in ieder geval in 1986, dat in het voorlopige
manuscript gegevens over verscheidene ontmoetingen tussen Bernhard en
Sukarno waren opgenomen. Mede een reden, naar mijn mening, dat in
1987 werd meegedeeld, dat er geen biografie was of dat er nog lange tijd
geen autobiografie van de prins zou verschijnen.

25 april 1961 (dagboek, vervolg)
Scholtens vervolgde: ‘De President scheen overtuigd, dat het beter was eerst snel
naar een officieus gesprek toe te werken. Uiteindelijk ging het om de bereidheid van
Nederland om Nieuw-Guinea te willen overdragen. Subandrio verbeterde dit en zei
“Irian-Barat”. Sukarno heeft dr. Zairin Zain aangewezen voor het onderhouden van
alle contacten met Nederland. De President was bereid direct zowel een officiële als
een officieuze club van Indonesische onderhandelaars te benoemen.

1.

Het was dus dr. Zairin Zain, en niet Subandrio, die de ontmoeting er bij Sukarno door had
gekregen.
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Hij heeft verder gezegd: ‘Sukarno en Van Konijnenburg zijn vrienden.”
Beide heren waren van mening, dat de reacties van minister Subandrio ook
“uitzonderlijk goed” waren geweest. Scholtens had geopperd, dat de bereidheid van
Nederland om over een overdracht van de Papoea's te gaan spreken in een brief door
een officiële persoon zou kunnen worden vastgelegd. Daaraan zou kunnen worden
verbonden, dat deze persoon zelfde brief zou voordragen. Sukarno antwoordde toen,
dat mogelijk de U.N.O. als tusseninstrument zou kunnen worden gebruikt, en terwijl
hij een handgebaar maakte zei hij, voor een periode van één of twee jaar. Hij toonde
geen enkele rancune. Hij ontving ons op voet van gelijkheid.’
Ik was blij dit van Scholtens te horen, want gisteravond had hij het volgende
gezegd: ‘Laten we wel zijn, we zijn niet gelukkig met Sukarno. In het algemene
beeld hebben we het gemakkelijker met Nehru. Sukarno is tenslotte een economische
ramp voor zijn land.1. Maar we zullen Realpolitik moeten bedrijven, daarom ben ik
dus ook te vinden voor een gesprek met hem. We hebben het ongelukkig getroffen,
maar we zitten er mee. We hebben toch allemaal in de jaren 1950-60 het gevoel
gekregen, dat je met die man niet kon praten.’ Maar Scholtens was het er eveneens
mee eens, dat Nederland altijd strijk en zet de verkeerde mensen naar Indonesië had
gezonden. ‘Het is jammer, dat Sukarno altijd een donkere bril op heeft.’2.
Toen Scholtens en Van Konijnenburg nà hun bespreking beneden kwamen, maakte
Scholtens het grapje: ‘We zijn er onder bedreiging met een pistool uitgegooid.’ Ze
gingen vast naar de coffeeshop, maar ik wachtte tot Bungkarno uit de lift kwam, die
me groette en een hand gaf. Al was het maar om de ‘orangs ketjil’3. in zijn omgeving
te treiteren. Scholtens vroeg me nog afspraken voor hem te maken met de financiers
Eugene Black en Robert L. Garner. Hij had introductiebrieven van Paul Rijkens voor
deze heren bij zich.
Scholtens (tegen mij): ‘Het klinkt misschien wat paternalistisch, maar ik wil u
straks iets zeggen waarmee u misschien in Nederland uw voordeel zult kunnen doen.
Of wil ik het nu zeggen? Niet alléén is uw reputatie in Nederland pro-Indonesisch,
maar wat erger is, u staat in de reuk anti-Nederlands te

1.
2.
3.

Dat was dus de bekende onzin, die in Holland werd verspreid.
Daar was ik het enigermate mee eens. Sukarno had altijd een paar brillen bij zich.
Orang = Mens en ketjil betekent klein.
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zijn.’ Hij vertelde nu pas, dat toen ik hem in 1957 in Iran bezocht en hij een reis naar
de olievelden in Abadan voor me regelde1. zijn directeur, de heer Bosman, tègen was
geweest. Van Konijnenburg (later tegen mij alléén): ‘Koos Scholtens is nu bereid
een lans voor je te breken.’ Hij vervolgde: ‘When fate hands you a lemon, try to
make a lemonade.’ Konijn had met Scholtens besproken hoe ze mij aan een passende
en steady baan zouden kunnen helpen. ‘Ik doe mee,’ had Scholtens geantwoord, ‘ook
wat betreft de kosten van Oltmans.’ Eén mogelijkheid was om weer terug te gaan
naar het ‘Algemeen Handelsblad’, waar ik door toedoen van Hofland als journalist
was begonnen. Hij raadde me een rapport over de reis naar hoofdredacteur mr. C.A.
Steketee te zenden.
Wie ik ook in de lobby van het ‘Mayflower Hotel’ bij de maildesk had opgemerkt,
zelfs met zijn hoed op zijn hoofd, was de heer Max Maramis. Ik stevende op hem af
en viel met de deur in huis: ‘Mijnheer Maramis, kunt u mij die “fout” in Den Haag
(1957) niet vergeven? U kunt zo toch niet eeuwig blijven doorgaan?’ Hij antwoordde:
‘U hebt mij niet beledigd, maar mijn regering’ en werd kennelijk boos. Hij vervolgde:
‘Ik wil er niets meer mee te maken hebben.’ ‘Okay, maar u maakt zich vrij
belachelijk,’ zei ik en wandelde weg. Ik schreef Sukarno toen een briefje, wat ik
meteen aan diens persoonlijke valet, Tukimin, heb gegeven in de hoop, dat deze het
door zou geven.
Van Konijnenburg wilde meteen naar Den Haag vertrekken. Met enige kracht,
zelfs enigszins scherp, hield ik hem hier van af en gelukkig viel de heer Scholtens
me bij. Hij zei tenminste op diplomatieke toon: ‘Ik begrijp Oltmans’ argumenten
wel.’ Ik adviseerde, dat we niet konden afreizen alvorens opnieuw met ambassadeur
Zain te spreken en ditmaal op ons gemak. Nà één uur praten zei hij nog één dag te
zullen blijven. Hij vroeg me de reserveringen, die ik voor hem bij Koelman en Van
der Jagt in New York reeds had gemaakt telefonisch andermaal te verschuiven.
Scholtens maakte opnieuw op mij de indruk van een gentleman, zelfs iets meer dan
Van Konijnenburg. Ze hadden in de auto naar het ‘Mayflower Hotel’ zelfs een
discussie gehad over de decoratie, die Scholtens droeg. Konijn had gezegd ook een
lintje te hebben, maar Indonesiërs hielden er niet van en daarom wilde hij ze niet
irriteren door zijn onderscheiding te dragen. Flauwe kul. Ik vond dit van Konijn een
zéér overbodige démarche. Het pleitte overigens

1.

Zie Deel II, Memoires: 1953-1957.
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voor Scholtens, dat hij zijn decoratie toen af nam, maar 's middags zag ik, dat hij het
ding weer droeg. Scholtens: ‘Ik heb altijd begrepen, dat je een onderscheiding juist
draagt uit respect tegenover je gastheer.’
We reden dus die middag van de 25ste april andermaal naar de residentie van dr.
Zain. Hij begon met ons exemplaren te geven van de rede die Sukarno in Los Angeles
had uitgesproken. ‘Dit is de beste speech van Bungkarno, die ik me kan herinneren,’
zei hij. ‘Dit is het denken over Indonesia nu.’ Hij vervolgde: ‘Ik ben nu de
verbindingsman, zoals u vanmorgen heeft kunnen constateren. Ik heb niet zitten
opscheppen. Nu moet u wat bereiken in Den Haag, anders gelooft men in Djakarta
mij ook niet meer. Nu moet u de Bung aantonen, dat uw groep politieke invloed
heeft. Max Maramis maakt het mij moeilijk en zegt: ‘Vertrouw toch niet op Van
Konijnenburg.” Hij zit mij dus de grond onder de voeten uit te halen. Ik heb mij nu
persoonlijk voor deze zaak ingezet. Ik kan u één ding zeggen: Bungkarno is over
John Kennedy ontzettend tevreden. Kennedy heeft het ook perfect gedaan, zoals hij
Bungkarno heeft behandeld en ontvangen. Chester Bowles vroeg hem: “En hoe vind
u Kennedy?” De President gaf hem een bijzondere benaming: hij zei dat hij diep
ontroerd was en dat wij op het Witte Huis volle understanding hadden gekregen.
Zelfs meer, in de geest heeft Kennedy Indonesia perfect aangevoeld.’
Zain: ‘Toen ik president Kennedy mijn credentials ging aanbieden heb ik hem al
gezegd, met het bezoek van de Bung op komst, dat het vooral belangrijk was tijdens
de besprekingen een “common-wavelength” te vinden. Kennedy heeft alles eigenlijk
precies gedaan zoals Bungkarno een dergelijk bezoek het liefste wil hebben, met
twee parades, militairen in vol ornaat, met een muziekcorps, het was absoluut perfect
en niet artificial. Ook minister Dean Rusk is intelligent en een intellectueel van de
ethische school. Dit (de Kennedy-clan) zijn lui, die hun zaken uitstekend beheersen.
Tijdens de lunch op het Witte Huis hield Kennedy een spontane tafelrede met precies
de juiste touch. Sukarno was in zijn antwoord geroerd. Hier zie je westerse staatslieden
op hun best. Op die wijze zouden de westerse landen altijd hebben moeten handelen.
Sukarno is nu een liefhebber van Kennedy. Hetzelfde geldt voor Subandrio en
Leimena.’
Koos Scholtens somde het als zijn taak op om de uit elkaar gegroeide meningen
door informeel contact tussen Indonesië en Nederland weer op officieel niveau te
brengen. Zain: ‘Wat u
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in Den Haag duidelijk moet maken is dat nu het moment voor Nederland is
aangebroken groot spel te spelen. Wanneer u heren nu dit spel speelt, dobbelt u goed.
Er is momenteel geen rancunegevoel. De stemming voor een doorbraak is weer
gunstig. Wanneer deze poging nu mislukt, dan zal ze later niet meer kunnen slagen.
De sfeer ligt nu goed. U moet nu met iets tastbaars komen. We moeten niet zomaar
meer in de lucht praten, maar concreet aantonen welke richting we op gaan.’
Scholtens vroeg of dr. Zain kritiek had op de ontmoeting vanmorgen met president
Sukarno. ‘Nee,’ antwoordde hij, ‘maar u moet nu wèl slagen. In zijn goedheid liep
Bungkarno op zijn akkoord om tot informele besprekingen te komen vooruit. Hij zei
toch maar weer: “Dan zal ik de normale betrekkingen met Nederland herstellen.” U
hebt het gehoord, Bungkarno heeft opnieuw gezegd de eerste te zullen zijn naar
Nederland te komen.’
Vervolgens vroeg Scholtens of het mogelijk zou zijn, dat hij en Van Konijnenburg
een visum voor Indonesië zouden kunnen krijgen voor de duur van zes maanden,
om te kunnen aantonen in Den Haag, dat zij welkom waren. Er was een nieuwe
ontmoeting gepland met Sukarno in Rome, wanneer hij op weg naar huis zou zijn,
en dr. Zain antwoordde: ‘Visa hangen af van wat u naar Rome meebrengt. Dan kan
ik u beiden een visum garanderen. U hebt Sukarno's eerlijkheid in deze kwestie zelf
kunnen constateren. Hij ging toch onmiddellijk en zonder bargaining op uw
voorstellen in? Bungkarno is de gemakkelijkste van allemaal. Ik kan met hem het
beste praten, beter zelfs dan met Bandrio. Leimena is ook uitstekend in dit opzicht.
Bandrio heeft zijn spel als minister van buitenlandse zaken trouwens perfect gespeeld.
Hij beheerst de stof. Hij kan zich prachtig in het Engels uitdrukken. Hij noemt me
altijd dikke. Hij vroeg me: “Zijn ze nog boos op mij?”1. Deze ontwikkeling en wat
bij uw ontmoeting met Bungkarno werd afgesproken is voor mij precies even
verheugend als voor u. Het is niet alléén een belangrijke maar ook een verheugende
ontwikkeling.’
Van Konijnenburg achtte het moment gekomen de miljoenen van de KLM
andermaal naar voren te schuiven. Hij zei: ‘De heer Kouw Bian Tie is in Holland
geweest’ en speelde zo de bal Zain toe. ‘Ik heb hem bewust twee maanden in Europa
gehouden,’ aldus de ambassadeur, ‘tot de KLM-zaak in orde is. We moeten hem
zeker bij de informele gesprekken betrekken. Ik

1.

Waarmee hij doelde op de groep-Rijkens, die van hem wist, dat hij steeds tegen informele
contacten met zakenlieden was geweest.
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heb hem officieel natuurlijk om geheel andere redenen laten blijven.’ Ik bracht naar
voren, dat dr. Zain in 1958 ook al een slechte beurt in Djakarta had gemaakt, omdat
de heren Van Oldenborgh, Zeeman en de Deli-tabakmensen hun woord niet tegenover
hem waren nagekomen. Zain: ‘Men denkt in Holland nog altijd, dat wij bewust te
kwader trouw zijn. U kent mij nu.’ En hij herhaalde: ‘President Sukarno heeft het u
zelf gezegd. Ik ben de tussenpersoon en daarmee boft u. Wij zijn nu de almachtigen
in dit spel. Laten we er wat van maken.’ Bij het afscheid nemen zei ik tegen dr. Zain:
‘I shall be in touch with you.’ Hij antwoordde: ‘Jij en ik zijn één.’ Die uitspraak gaf
de burger weer moed.

26 april 1961
Kew Gardens, Long Island
Bij thuiskomst wachtten er onder meer twee brieven van dr. M. van Blankenstein.
‘Wassenaar, 8 april 1961
Gisteren hebben verschillende tycoons (een tiental) de Nieuw-Guineakwestie
besproken. Er was een enorm gewicht aan economische macht bijeen. Die ontmoeting
is zéér hartsterkend geweest. Het heeft mij overtuigd dat ik, als ik uitdrukkelijk een
uitnodiging krijg, naar Washington moet om Sukarno te ontmoeten. Ook meen ik,
dat Rijkens daartoe bereid is.’ Verderop in de brief: ‘Er is nog iets anders: Als
Nederlander beschouw ik Luns nu als een gevaarlijke desperado met een gevaarlijke
behoefte om verongelijkt te worden. Daarvoor is hij nu ook naar Amerika (om met
Kennedy te spreken). Zijn grote mond beheerst nog steeds het toneel binnen de
regering. Daartegen zie ik, en bijvoorbeeld ook Paul Rijkens, een nog groter geluid
en dat kan het mijne zijn.’ Hij vervolgde met een uiteenzetting in 1923 tegen ‘een
dwaze vlootwet’ in drie artikelen te hebben gepleit en ‘deze actie bracht de regering
ten val’. En: ‘De tweede keer was mijn schrijven tegen het Nederlands-Belgische
verdrag gericht. Toen kwam Van Karnebeek ten val. Hij gaf een artikel van mij de
schuld, wat nog meer bewijsbaar was, dan hij vermoedde. Nu ben ik in een “mond”
en zie ik de mogelijkheid om onze huidige politieke wereld met één of twee artikelen
wakker te schudden en op afdoende wijze. Ik ga er dinsdag met Koets (van Het
Parool) over praten... Van De Quay verwacht ik nu niets meer. Hij kan tegen de grote
mond van Luns niet op, zo is mij gebleken. Hij heeft mij een op zichzelf correcte en
vriendelijke brief geschreven, die een jammerlijke indruk maakte.’ Van Blankenstein
eindigde met: ‘Het
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zou voor mij een krachtproef zijn of de oude “Schlagkraft” nog bestaat’.
Er volgde een tweede brief, twee dagen later geschreven:
‘Wassenaar, 10 april 1961
Waarde Oltmans,
Vanmorgen kreeg ik je verbijsterende brief over mijn rapport.1. Sukardjo heeft mij
dus inderdaad voor de gek gehouden. Wat kun je nu met dergelijke mensen beginnen?
Het was nog erger dan ik dacht. Ik vermoed, dat hij Sukarno inderdaad mijn brief,
omdat deze niet in sycofantenstijl was geschreven, niet durfde voorleggen en hem
toen maar liet verdwijnen. Je hebt rare vrienden. Ieder zijn smaak.’
Vooral dit laatste verwijt vond ik buitengewoon onredelijk en meer typerend voor
Van Blankenstein dan voor mij. Hij vervolgde: ‘Eerlijk gezegd weet ik nu niet meer
wat te beginnen. Alles is door sabotage bedorven. Nu zou ik nog alléén op een
uitnodiging van Sukarno zelf reageren. Ik vertrouw geen enkele tussenpersoon meer,
daar het blijkbaar allemaal hovelingen zijn.’ Daarop wist hij niets beter te doen dan
te gaan kankeren op mij. ‘Heel erg mis was je brief aan Luns. Die opmerking van
Rostow over de Zevende vloot en Indonesië was een uiting van ongeduld tegenover
jou. Had hij je ernstig genomen, dan had hij je dat niet durven zeggen. Dit is geen
boodschap die de Amerikaanse regering door een derde laat overbrengen. Luns is
nu razend op mij en op ons allen. Hij beschouwt ons als mensen, die zich wat door
Oltmans laten wijsmaken. Hij zal ook niet graag toegeven wat jij nu als zijn bedoeling
noemt, zelfs al zou het waar zijn. Het goede dat je kon doen, heb je door deze brief
zeker heel erg geschaad. Ik kromp wat samen bij het lezen van die ondiplomatieke
brief. Ik ben er zeker van, dat mijn vrienden hier er niet anders over zullen denken.
Ik durf ze nauwelijks meer onder ogen komen, nadat het lot van mijn laatste rapport
mij eenvoudig belachelijk heeft gemaakt. Ik vrees dat het is, zoals ik al eer soms
geducht heb: je speelt een spel, dat je bij gebrek aan ervaring, en misschien ook door
aangeboren naïviteit, niet aankunt. Je hebt mij de vingers erdoor laten branden. Het
resultaat zal nu zijn een zéér verhoogd wantrouwen hier. Het was al gek, dat Sukardjo,
ondanks alle beloften, mij niet antwoordde, maar jou dingen dicteerde, die of verkeerd
waren of zonder waarde... Je hebt je laten beetne-

1.

Sukardjo Wirjopranato had immers een brief van hem niet naar Djakarta doorgegeven, omdat
hij Subandrio niet volledig had geïnformeerd over bepaalde details.
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men en daardoor heb je onvrijwillig anderen beet genomen. Dat het zo erg was als
nu blijkt, had ik niet gedacht. Maar dat je uit gebrek aan begrip voor dit werk heel
erg scheef lag, had de Congo-geschiedenis mij geleerd. Je verklaring van het
Congo-conflict (in “Vrij Nederland”) maakte het erger... Je bent op de verkeerde
weg en het zal je, denk ik, niet onverschillig zijn dat ik je dit zeg. Met vriendelijke
groet, Van Blankenstein.’
Op dit punt gekomen zijnde in deze memoires is een afzonderlijke analyse
noodzakelijk. De beide brieven van vriend Van Blankenstein waren
inmiddels achterhaald door het algehele succes in Washington van de
beide afgezanten van Paul Rijkens - waarschijnlijk versterkt door de
aanwezigheid van een zwaargewicht als prins Bernhard tezelfdertijd.1.
Desalniettemin meen ik eerst de brief, die ik op 5 april 1961 inderdaad te
impulsief aan Luns richtte en hem via persattaché Van Houten deed
toekomen, te moeten weergeven.
‘Excellentie,
Heden heb ik een bezoek gebracht aan Walt Rostow op het Witte Huis, die mij
meedeelde a.s. dinsdag onder meer een ontmoeting met u te zullen hebben. Daarom
stel ik er hoge prijs op u bij voorbaat te doen weten, dat ik aan de heer Rostow een
uiteenzetting heb gegeven van de mogelijkheden welke mijns inziens naar een
oplossing in de kwestie Nieuw-Guinea nog open staan.’ Na het belang van Rostow's
‘veiled threat’ over het inzetten van de Zevende vloot te hebben benadrukt, eindigde
ik met de volgende passage: ‘Het Koninkrijk bevindt zich momenteel, wanneer men
de positie in Nieuw-Guinea van alle kanten bestudeert, in een precaire positie.
Wanneer de regering er daarbij vanuit mocht gaan, dat alle beschikbare krachten en
mogelijkheden zouden moeten worden benut en aangewend om alsnog tot een
spoedige en positieve oplossing te komen, dan zou ik hierbij Uwe Excellentie de
volledige verzekering willen geven, dat wanneer verondersteld zou mogen worden,
dat ik op enigerlei wijze de goede zaak van dienst zou kunnen zijn - mede met het
oog op mijn onveranderlijke gedragslijn persoonlijk in de kwestie Nieuw-Guinea
ingenomen, waardoor ik nog altijd acceptabel ben aan de andere kant tot op het
allerhoogste niveau - ik mijn uiterste best zou doen om de regering op welke wijze
ook van dienst te

1.

Een naam door mij ook krachtig in het geding gebracht tijdens mijn gesprek 5 april
1961 op het Witte Huis met Walt Rostow.
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zijn. In het verleden kon ik onmogelijk achter de onwrikbare positie van de voormalige
regeringen staan, omdat deze in strijd was met de feiten en realiteiten van onze positie
in het Verre Oosten. Nu mij bekend is, dat ook in kringen der regering naar een snelle
oplossing wordt gezocht, meen ik dat alle krachten van Nederlandse zijde - ook die
van mij - zouden moeten worden aangewend om deze zaak alsnog ten goede te doen
keren.’ Ik besloot met te zeggen, dat ik Sukarno in Californië zou ophalen en dan in
Washington weer contact zou opnemen met de heer Van Houten.1.
De kritiek op deze brief van Van Blankenstein - en later dus ook van
ambassadeur Zain - deelde ik niet, en nog niet. Het paste collega Van
Blankenstein blijkbaar achteraf om Sukardjo Wirjopranoto als ‘mijn’
vriend af te schilderen, terwijl ik beide heren in New York met elkaar in
contact had gebracht, en zij op eigen kracht besloten (buiten mijn
aanwezigheid zelfs) om te gaan samenwerken. Ik zou uitsluitend als koerier
fungeren. Nu bekritiseerde hij mijn oordeel over ambassadeur Sukardjo2.
en ging gemakshalve voorbij aan het feit, dat hij als ervaren journalist zelf
had besloten met de Indonesiërs in zee te gaan. Bovendien beriep hij zich
er op niet als strooplikker een rapport naar Sukardjo te hebben gezonden,
dat deze op zijn beurt liever had achtergehouden. Diens redenen hiervoor
heb ik op 24 maart 1961 reeds vermeld. Thans meende Van Blankenstein
mijn brief aan Luns, eveneens niet in sycofanten-stijl geschreven, scherp
te moeten veroordelen. Maar waarom zou een Nederlander wél recht voor
z'n raap naar Indonesiërs schrijven - en nog wel via diens ambassadeur
aan president Sukarno - en voor een minister in Den Haag de aldaar voor
elkaar geldende hypocriete égards in acht moeten nemen? Ik geef toe, het
kostte me op 5 april de grootste moeite hoffelijkheid te betrachten jegens
Luns, van wie ik inmiddels voldoende wist om hem compleet te
minachten.3. Ik vind ook in 1987, dat ik het er met die brief redelijk goed
heb afgebracht. Bovendien was het zéér wáár wat ik de man schreef, al
geef ik toe Luns er ook mee te hebben willen provoceren, iets wat, wanneer
men Van Blankensteins brief leest, vrij aardig lijkt gelukt.
De hysterische reacties van de Indonesische diplomaat Max Ma-

1.
2.
3.

Zond kopieën van de brief aan Luns aan Van Konijnenburg, Van Blankensteijn, Zain,
Sukardjo, Hofland etc.
Mijn zeer positieve oordeel over Sukardjo kon door dit voorval geen averij oplopen:
Van Blankensteijn overdreef.
Al zou ik die minachting pas op 2 oktober 1971 in het studentenblad ‘Propria Cures’
in LUNS ALS BEDRIEGER naar buiten brengen.

Willem Oltmans, Memoires 1961

126
ramis zijn terug te leiden naar de botsing met hem in 1957, toen hij
diplomatiek vertegenwoordiger was in Den Haag. Zoals in Deel III van
deze Memoires: 1957-1959 uiteengezet, was ik die dagen bezig in de
residentie figuren uit de politiek en het zakenleven in Hotel de Wittebrug
bijeen te brengen. Dit was een geheime activiteit.
Gezien zijn regelmatige contacten met het Ministerie van B.Z., waar de
pro-Luns fractie de dienst uitmaakte, hield ik mijn activiteiten voor
Maramis geheim en rapporteerde rechtstreeks aan dr. Subandrio en
President Sukarno. Dit nam hij me zéér kwalijk. Daarbij kwam dat het
Ministerie, mede aan de hand van een dijk zogenaamde privé-informatie
over mijn persoon, de fameuze vertrouwelijke rapporten over de kwesties
Hilverdink, Van Haagen en Röell, als uiteengezet in Deel I van deze
Memoires: 1925-1953, werden gebruik door Buitenlandse Zaken om mij
wijd en zijd als een gevaarlijke, onbetrouwbare en onstabiele
persoonlijkheid voor te stellen. Dit ministerie gaat met deze verachtelijke
handelingen ononderbroken door, zoals laatstelijk weer moest blijken toen
ik voor het eerst van mijn leven in 1985 in Pretoria, Zuid-Afrika, aankwam
en de Nederlandse ambassadeur, de heer Hugo Carsten, mij reeds bij wie
het maar horen wilde zwart had gemaakt. Bij Max Maramis waren de
verdachtmakingen van B.Z. jegens mij in 1957 dermate effectief
overgekomen, dat de man een ware vendetta tegen mij opende, terwijl
ambassadeurs als dr. Zain en Sukardjo Wirjopranoto die mij uitstekend
kenden, er hun schouders over ophaalden. Toch zag Maramis kans mij in
Djakarta effectief te dwarsbomen. Dit slaagde vooral in de kring van
Indonesiërs die niet konden uitstaan dat Bungkarno en ik vrienden waren.

26 april 1961
(dagboek, vervolg)
Vóór hun vertrek lunchte ik met Scholtens en Van Konijnenburg in ‘Longchamps’
op Madison Avenue. Konijn stond vanavond op de KLM geboekt als mijnheer
Frijthof, om de heren Bernard Person en Robert Kiek (De Telegraaf) gemakkelijker
te ontlopen. De pers zat achter hen aan. Person had geprobeerd Van Konijnenburg
op mijn naam via de KLM op te sporen. Hij had Van der Jagt zelfs gedreigd en
gezegd, dat het in Konijns eigen nadeel zou zijn indien hij niet met Person zou
spreken. Wat mij betreft kan Person nu toch wel op het dak gaan zitten. Ik begreep,
dat hij in de rikketik zat, dat Kiek ze te pakken had gekregen en Kiek, dat Person dit
had gedaan. Zo werkt de angst rondom primeurs.
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Naast brieven van broer Theo, de Poslavsky's, mejuffrouw Buringh Boekhoudt en
Penny Hedinah was er ook een ‘strikt persoonlijke’ brief van Steketee gearriveerd.
Hij zette opnieuw de redenen uiteen waarom Hofland niet naar Amerika was
gezonden. ‘Iets anders zou zijn dat ik - wanneer president Sukarno naar West- Europa
zou komen - in de gelegenheid word gesteld om contact met hem op te nemen,
teneinde enige openhartige back-ground informatie te krijgen.’1.
Ik besprak dus eerst de brieven van de heer Van Blankenstein tijdens de lunch.
Konijn zei niet langer in diens mening geïnteresseerd te zijn, ‘want hij wordt te gauw
zenuwachtig en zwamt te veel. Hij loopt me te veel in de weg. Luns heeft trouwens
aan zijn zoon, die op de ambassade in Londen zit gezegd: Uw Vader laat zich bij de
neus nemen door Oltmans. Van Blankenstein is eenvoudig bang.’ Ik interpreteerde
het anders. Van Blankenstein zat zijn ganse leven met één been in het Haagse
establishment, terwijl hij met het andere been in de wereld stond, zoals deze was.
Daarom had ik het gemakkelijker mij vanuit New York niets aan te trekken van de
politieke kruimeldieven in Den Haag, terwijl hij vanuit Konijnenlaan 3 te Wassenaar
er blijkbaar nooit helemaal buiten heeft gekund. Van Konijnenburg ontpopt zich als
een genereus man, opeens, wat de financiën betrof. Hij liet het biljet, dat ik de KLM
schuldig was voor de trip vanuit Leopoldville ($358) afschrijven, evenals het retour
naar Washington, dat openstond ($38). Los had hij me een biljet van 10, en een biljet
van 100 dollars gegeven, dus ik besloot maar niet langer aan te dringen op het feit,
dat ik eigenlijk een belangrijk deel van de kosten der afgelopen week, eerst in Los
Angeles en nadien in Washington, zelf had betaald.
17:25
TWA flight 505, New York-Cleveland
Vanmorgen bezocht ik dr. Frederick Stern, een naam die ik van Richard Hsiao
had op gekregen. Hij vertelde in de oorlog in London de dokter van koningin
Wilhelmina te zijn geweest. Adres: 933 Fifth Avenue. Hij onderzocht mijn penis. Ik
had een druiper. Hij gaf me een injectie en schreef antibiotica voor. Hij was erg
vriendelijk en sprak krom Nederlands. Hij nam me vervolgens mee naar een andere
kamer en toonde dozijnen foto's van mooie jongens. Hij scheen enigszins ‘hin’ van
een onlangs gearriveerde Italiaanse jongen, Bruno. Hij zei 6 000

1.

Brief van 19 april 1961.
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van dergelijke portretten te hebben verzameld. Er ging mij een licht op. Hij kende
ook drie balinese jongens in New York. Hij adviseerde me een ‘vaste vriend’ te
nemen. Hoe ‘neem’ je een vriend? In ieder geval, de jongen, Andrae, die ik op Sunset
Boulevard in Hollywood had genomen, had me aan gonorroe geholpen. Ik schaamde
me voor mijn ezelachtigheid.
Bij het afscheid nemen zei Scholtens andermaal: ‘Wij weten hoe u het vaderland
dezer dagen hebt gediend. Eens zult u er voor worden beloond. U weet wat ik u in
Washington hierover heb gezegd.’ Hij refereerde nog aan de ontmoeting met Sukarno:
‘Hij heeft ons inderdaad keurig ontvangen. Er mankeerde niets aan. Hij bood ons
zelfs nog iets te drinken aan.’ Konijn: ‘Blokken aan het been, als Van Blankenstein,
verwijder ik uit onze groep. Die zijn alléén maar lastig en daarvoor staat er te veel
op het spel.’ Ik heb Van Blankenstein pittig, maar correct geantwoord. Mede met
het oog op zijn hoge leeftijd en zijn eerdere steun wil ik hem als collega blijven
steunen.

27 april 1961
Cleveland, Ohio,
‘Baldwin-Wallace College’
Werd door John Gregg, mijn gastheer hier, en C. van Spronsen, docent Economie,
oud KNIL- en NAVO-officier, op het vliegveld afgehaald. Diner bij de Van Spronsens
met nasigoreng: gezellig. Zes kinderen.
Om 10:00 sprak ik voor 1 500 studenten. Ik viel in voor de journalist Marquis
Childs. Honorarium 400 dollars. Dus 250 dollars voor mij, minus reiskosten. Het
enthousiasme was groot. Krachtig applaus en nà afloop dromden 200 studenten in
een collegezaal voor een vraag-en-antwoord ontmoeting. De lunch werd voornamelijk
door faculty members bijgewoond. Maar hierna zette ik gesprekken met een groep
studenten elders voort. Een neger-student, Buck, viel me op. Ik had in het college
overnacht en nam hem mee naar mijn kamer. Hij zei te willen emigreren, indien
gelijkheid van rassen in de V.S. een onvervuld ideaal zou blijven. ‘Er is zogenaamd
geen rassenscheiding meer, maar een (blanke) vriendin van me is door haar ouders
van hier weggehaald.’ Hij vroeg zich af of hij terug zou gaan naar Afrika, dus naar
zijn ‘roots’. Hij wilde een boek schrijven.
19.15
Kew Gardens
Penny Hedinah schreef een aantal brieven en ik geneer me, dat

Willem Oltmans, Memoires 1961

129
ik zo weinig aandacht aan haar besteed. Zij is nu in Djakarta in een ziekenhuis, het
arme kind. Zou haar een telegram moeten zenden. Advocaat Warendorf zette opnieuw
uiteen, hoe het consulaat-generaal in New York op alle mogelijke manieren een vlot
verloop van het legaliseren van mijn echtscheiding met Frieda blijft saboteren.1. Er
waren ook brieven met kritiek op lezingen en brieven met hulde.2.

28 april 1961
Richard Hsiao kwam naar de flat. We spraken over Frieda. Hij vroeg me de foto's
van de trip in 1959 naar Denemarken te mogen zien. Vreemd genoeg, toen ik die
weer in handen kreeg kwamen er bijna tranen in mijn ogen. Ik houd eigenlijk nog
altijd erg veel van haar. Maar zij trok me in haar totaliteit niet echt aan. Richard zei
de rest van zijn leven te willen samenzijn - dat hoopte hij althans - met een zekere
Bob, die aan de St. Hopkins University studeerde. KLM-piloot Wil van Bueren kwam
langs met een stewardess. We lunchten bij de U.N.O. De ‘New York Times’ berichtte
in een kolom van James Reston vanmorgen, mijns inziens terecht, dat de nieuwe
Harvard Club uit Cambridge, die John Kennedy diende voor haar eerste test in de
affaire Cuba, als een baksteen was gezakt. Vooral McGeorge Bundy en Walt Rostow
werden door Reston, die doorgaans voortreffelijk was geïnformeerd over wat zich
in Washington afspeelde, als boosdoeners van de harde lijn gezien. Die harde lijn
(en een verkapte dreiging met de Zevende vloot) werd dus ook door mij in een gesprek
met Rostow geconstateerd. Ik blijf er bij dat het nuttig was die ongepaste agressiviteit
daarop meteen in de publiciteit te brengen. In de eerste plaats als waarschuwing voor
Rostow zelf.
Ik vroeg Wil van Bueren, die in Huis ter Heide woont, een flesje ‘Arpège’ bij mijn
Moeder te gaan aanreiken.
Ontmoette Bernard Person bij de U.N.O. Hij zei ‘alles’ over ons bezoek aan
Washington te weten, en over drie maanden zou hij me meer vertellen. Het zou me
dan zéér verbazen, hoe hij ‘alles’ te weten was gekomen. Hij wist ook te melden, dat
collega's Vas Diaz (NRC) en Sanders (Parool) in het bijzijn van Sukarno (toen hij
bij de ingang van het Witte Huis kort met journalisten sprak) ostentatief hadden staan
fluisteren. Wat een mensen toch.

1.
2.

Brief van 10 april 1961.
Er is helaas geen plaats voor.
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30 april 1961
Verjaardag van H.M. de Koningin. De KLM-stewardess zei: ‘Ze wil al weer één
miljoen per jaar meer. Ik begin langzamerhand anti-koningshuis te worden.’
Ik kom een artikel tegen van mr. H.P.N.W.F. van Rijckevorsel (KVP) waarin hij
samenvat wat Kennedy zou moeten weten, namelijk dat Nederland Indonesië nog
altijd zou kunnen helpen. Het grote struikelblok was SUKARNO!1. Het artikel is
natuurlijk weer een nieuwe ‘aanwinst’ om de onkunde (en leugens) van deze heren
later te illustreren. Maar wat schieten we nu met zulk geschrijf op?2.
Intussen was in Hollandia de zogenaamde Nieuw-Guinearaad geïnstalleerd. H.M.
de Koningin had op een geluidsband een toespraak gehouden. ‘U weet dat Nederland
zich in vriendschap en naar geweten gebonden voelt, u in staat te stellen uw eigen
lot te bepalen, en te verzekeren, dat u dit in vrijheid kunt doen. Dit nu is ons enig
doel, want alle mensen en alle volkeren hebben recht op vrijheid en onafhankelijkheid,
en zij moeten in staat worden gesteld om dit recht, indien zij dit wensen, uit te
oefenen,’ aldus de Koningin. Staatssecretaris Bot had bij deze gelegenheid in
Hollandia andermaal verklaard, dat Den Haag militaire steun verwachtte van de V.S.,
Australië en Engeland indien Sukarno Irian zou aanvallen. Grote beroering, vooral
in Australië. Amerika en Engeland haalden er de schouders over op. Londen had
Sukarno zelfs eindelijk voor een officieel bezoek uitgenodigd. Luns razend. Hij
spoedde zich op hoge poten naar de Foreign Office. Ze zullen wel nooit hebben
uitgerekend wat er aan belastingcenten door die man verspild en over de balk is
gegooid voor een zaak waarvan als een paal boven water vaststond dat deze bij
voorbaat was verloren.
Eindelijk had ik die dagen tijd om stapels kranten te lezen en het
wereldnieuws in mijn dagboek bij te werken. ‘Time’-magazine was 28
april 1961 met een cover-story verschenen: THE CUBAN DISASTER,
maar tekenend voor ‘Time’-journalistiek hadden zij niet Fidel Castro de
facto overwinnaar, maar jose Miro Cardona, de huurlingenbaas als held
op de omslag gezet. In 72 uur had Castro intussen de invasie vernietigd.
Ook waren in Cuba 29 personen, waaronder drie Amerikanen,
geëxecuteerd. Er waren meer dan duizend huurlingen gevangengenomen.
Op 15 april had minister Raoul Roa de U.N.O. andermaal ge-

1.
2.

In 1987 is hèt grote struikelblok in Suriname: Desi Bouterse.
De Telegraaf, 31 maart 1961.
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waarschuwd, dat onbekende vliegtuigen zijn land bombardeerden als
voorbode van een full-scale invasie,1. maar Washington deed of haar neus
bloedde.2. Op 17 april verklaarde minister Roa voor het Political Committee
in de U.N.O., dat zijn land inderdaad het slachtoffer van een invasie was
geworden. Hij lichtte één en ander toe aan de hand van kaarten. Adlai
Stevenson ontkende alles en verklaarde categorisch dat de V.S, geen
agressie hadden begaan tegen Cuba vanuit Florida of welke andere plaats
in de V.S. ook. Minister Dean Rusk legde glashard een verklaring af, dat
Washington niet tussenbeide zou komen.3. Het blad ‘Izvestia’ identificeerde
de aanvallers ogenblikkelijk als Amerikaanse huurlingen. Nikita
Khrushchev kwam met een scherpe verklaring.4. Kennedy antwoordde.5.
Reeds op 20 april meldde Tad Szulc uit Miami, dat de Amerikaanse invasie
in een ramp was geëindigd. Op 20 april zei Kennedy in een agressieve
rede, dat de V.S. nooit zouden toestaan, dat het wereldcommunisme een
bruggehoofd in de Amerikaanse hemisfer zou vestigen. J.F.K. vergaderde
in het geheim met Miro Cardona en andere Cubaanse rebellenleiders. Hij
overlegde zelfs 75 minuten lang met zijn voormalige politieke tegenstander
Richard Nixon. Maar hoe de President zich ook wendde of keerde: Fidel
Castro was de overwinnaar en sedert Eisenhower heeft hij tot in 1987
zeven Amerikaanse Presidenten overleefd. Op 1 mei berichtte Ruby Hart
Philips vanuit Havana dat 500 000 Cubanen ter ere van de dag van de
arbeid hadden gedemonstreerd tegen het Amerikaanse imperialisme.6. Op
2 mei 1961 verklaarde Lincoln White van het State Department dat de
V.S. van nu af aan Cuba als een communistische staat zouden beschouwen.
De massabijeenkomsten als gisteren in Havana gehouden vergeleek White
klakkeloos met Adolf Hitler.7.
In Congo hadden strijdkrachten van Antoine Gizenga (Stanleyville) zich
bereid verklaard generaal-majoor Joseph Mobutu te erkennen als
bevelhebber van alle Congolese strijdkrachten.8. Het leger zou in
samenwerking met de U.N.O. opnieuw worden georganiseerd. Moise
Tshombe, de collaborateur uit Katanga, zou van Coquilhatville naar
Leopoldville worden overgebracht.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

The New York Times, James Ferron, 15 april 1961.
The New York Times, E.W. Kenworthy, 16 april 1961.
The New York Times, James Reston, 17 april 1961.
The New York Times, Associated Press, 18 april 1961.
The New York Times, 18 april 1961 (special report)
The New York Times, 1 mei 1961.
The New York Times, Tad Szulc, 2 mei 1961.
The New York Times, Henry Tanner, 17 april 1961.
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In ‘Time’ verscheen voor het eerst een somber plaatje van deze indertijd
zelfverzekerde politicus-zakenman uit Elisabethville.1. Op 1 mei berichtte
Tanner, dat Tshombe nog steeds niet was verhuisd. Het werd duidelijk,
dat Kasavubu en Bomboko de Katangees de schrik op het lijf wilden jagen
om concessies te kunnen afdwingen.
Algiers was op 25 april door aan De Gaulle loyale troepen ingenomen en
de muitende generaal Maurice Challe was gearresteerd en naar Parijs
overgebracht. In Laos was Nikita Khrushchev intussen met een
staakt-het-vuren akkoord gegaan. ‘Time’ sprak over uiterst sombere weken
op het Witte Huis: ‘Finally and belatedly came the sickening realisation
that U.S.-backed Laos was about to go down the Communist drain.’2. Ik
dacht opnieuw aan Rostow's manmoedige woorden, dat ‘deze regering’
geen vierkante meter grond waar ook ter wereld in communistische handen
zou laten glippen. ‘Time’ publiceerde de lijst van adviseurs, die aan de
afgang op verschillende fronten tegelijk hadden meegewerkt: Robert
Kennedy, Dean Rusk, Ted Sorensen, Paul Nitze, Roswell Gilpatrick, Allen
Dulles, Arthur Schlesinger, McGeorge Bundy, Walt Rostow, Adolf Berle,
Stewart Udall, Lyman Lemnitzer, Richard Bisell en last not least Chester
Bowles, ‘who tried to protect his own reputation by assidiously leaking
to newsmen that he was against the Cuban invasion all along’.3.

2 mei 1961 (dagboek)
Ik lees ‘A Nation of Sheep’, waarmee Amerikanen worden bedoeld, geschreven door
William Lederer.4. Hij citeerde Arthur Schlesinger uit ‘The Reporter’: ‘Washington
newspapermen today hardly know whether to believe the Secretary of State, because
they do not know if he is speaking to them as reporters of seeking to use them as
instruments of psychological warfare.. What is the responsability of a newspaperman
when he discovers that some rumored development of policy is really only a
psychological warface trick? Should he print the truth at risking the plans of the
Secretary of State? Or should he suppress the truth, betray himself, and deceive the
American people?’5.
De olie-miljardair H.L. Hunt (72) heeft commentaar gegeven

1.
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Time Magazine, 5 mei 1961.
Time Magazine, 5 mei 1961.
Time Magazine, 5 mei 1961.
W.W. Norton & Company, New York (1961)
W.W. Norton & Company, pag. 125.
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op de nederlaag aan de Varkensbaai op Cuba: ‘It is just as well that the Cuban invasion
failed, because it was just one Communist Government (de regering Kennedy) trying
to overthrow another.’1. Dat is dus wat de belangrijkste Dallas oliemagnaat van J.F.K.
en de zijnen denkt. Hoe is het godsmogelijk.

5 mei 1961
Kew Gardens
Eindelijk kan ik me een werkvrouw permitteren. Lees ‘Sartre on Cuba’.2. Hij
schreef: ‘These young people form a descreet cult of energy, so much loved by
Stendhal...’ Hij vervolgde: ‘But don't think, that they talk about it, that they theorize
about it. They live energy, they exercise it, they invent it, perhaps. They prove it with
its effects, but they don't breathe a word about it. Their energy manifests itselfs.’ Een
beetje ophemelend geschreven, al heb ik ook iets van dàt elan in Cuba aangevoeld
en me er over verwonderd. Het boek wemelt van uitlatingen waar ik me in kan vinden.
Walter Lippmann merkte intussen in de ‘Herald Tribune’ op: ‘Even with a
cease-fire in Laos, our prospects in Indo-China are bleak. The best we can hope for
now is that Prince Souvanna Phouma, whose fall we engineered, will return to pover,
presiding over a quasi neutralist Government. This government will be more heavily
mortgaged to the Communists than was his first Government. In Laos, the State
Department gambled and lost on the policy that a pro-American Government based
on the American military presence could be pushed right up against Communist
China and Communist Vietminh. In South Vietnam, which adjoins Laos, the
Government which we brought into power and which we support (Ngo Dinh Diem),
is in great peril. It still holds de cities but it has all but lost the countryside to the
Communist guerrillas’.3. Van Blankenstein kromp misschien ineen van mijn brief
aan Luns. Ik kreeg het benauwd van de artikelen van Lippmann, die nog meer, nog
veel meer trouble voorspelden, dan men tot dusver bereid was onder ogen te zien.
Gode zij dank voor deze dag. Blauwe lucht en zonneschijn, compleet ontspannen
twee uur op het dak van het flatgebouw doorgebracht.

1.
2.
3.

Time Magazine, 5 mei 1961.
Ballantine Books, New York (1960).
Herald Tribune, 4 mei 1961.
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6 mei 1961
Eindelijk kwam ik aan seks toe. Eerst kwam Russell Elliot naar Kew Gardens. Hij
was vier jaar in de Air Force en hield zich nu bezig met modelling voor
TV-advertenties. Was met Gerald, een negerjongen, waar ik al enige tijd mee omging,
in ‘China Inn’ voor het avondeten. Omdat het feest bij Jim Nixon, ook een ‘black’
die ik al enige jaren kende, pas nà middernacht begon, ging ik met Gerald naar de
‘Apollo’ Cinema. Er speelde een film met Maria Schell. Op een gegeven moment,
terwijl ik op het bovenste balkon in het donker naar de film stond te kijken zaten vier
jongens tegelijk aan me te pulken en grabbelen. Ik voelde handen over mijn hele
body en raakte gedeeltelijk ontkleed. Ik vroeg me af hoe ze zouden hebben gereageerd,
wanneer ik geen strakke jeans maar een kostuum had gedragen.
Daarna ging ik met Gerald naar 305 West 84 Street voor het feest. De jongen die
de deur openmaakte wilde weten wie we waren en door wie we waren uitgenodigd.
We kwamen enkele kamers binnen en via een trap naar beneden kwamen we in nog
meer kamers, die tot de nok met jongens van letterlijk iedere huidskleur waren gevuld.
Ik liep vrijwel meteen tegen een neger, Matthew, aan, die begon met mee te delen,
dat hij op de Holland-Amerikalijn bijna iedereen aan boord lekker had gevonden,
tot en met de cabin-steward toe. Hij vroeg me ten dans. Dat wond me zéér op. Hij
vond me te onstuimig. We gingen uit elkaar. Ik zag hem met een blonde jongen een
kamer in gaan. Nà een tijdje kwam Matthew terug. Hij droeg nu een rood sweat-shirt.
Ik hoorde, dat hij op de derde etage van dit gebouw woonde. Voor mij was de pret
uit. Ik wilde bij Matthew zijn. Het was prettig Jim Nixon terug te zien. Hij zag er
prima uit. Bijna alle jongens hier waren aantrekkelijk. Jim was me nog altijd even
dankbaar, dat ik hem aan George Branford van de Male Model School1. had
voorgesteld. Op divans en in fauteuils, overal werd hevig liefde bedreven, een
compleet bacchanaal. Ik ontmoette een andere jongen, die met me wilde vrijen,
Currey. Maar ik bleef eigenlijk alléén in Matthew geïnteresseerd. Gerald werd
behoorlijk dronken. Ik ging alléén naar huis en vond mijn Indonesische vriend
Indrawan Roosheroe al in bed. Hij was met zijn vriendin uit geweest, had een film
gezien ‘en toen hebben we gevreeën’, zei hij. Life's variaties op één thema.

1.

Zie Deel III, Memoires: 1957-1959.
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7 mei 1961 (dagboek)
De beschrijving van de vorige avond is niet best, maar ik schreef ook pas om 02:30
en heb nog tot 05:00 met Indrawan liggen praten.
Bungkarno was in La Paz, Bolivia. Hij scheen last te hebben van de hoogte waarop
de stad is gelegen. Ik hoorde via de radio, dat hij een afspraak met de President moest
afzeggen. En terwijl Sukarno zou doorreizen van La Paz naar Montvideo kondigden
president Gamal Abdel Nasser van de United Arab Republic en maarschalk Tito van
Joegoslavië in Caïro aan, dat zij een offensief zouden openen om Latijns-Amerika
- Monroeleer of geen Monroeleer - bij het blok van nietgebonden landen te trekken.
Men stelde zich voor in juli een tweede Bandoeng Conferentie te houden mede met
dit doel voor ogen.1. De naam zei het al, Bandoeng: want het was Sukarno en niemand
anders, die in 1955 het unieke initiatief nam in de wereld om een neutraal blok van
ontwikkelingslanden te vormen, dat haar invloed zou kunnen aanwenden in het
machtsspel tussen Oost en West. Terwijl Nasser en Tito hierover een besluit namen
in Caïro was Sukarno met hetzelfde oogmerk aan het veldwerk in Latijns-Amerika
zelf bezig.
Intussen heeft minister van Buitenlandse Zaken van Congo, Justin Bomboko, in
Coquilhatville meegedeeld, dat Moise Tshombe vervolgd zal worden vanwege de
verantwoordelijkheid die hij droeg voor de moord op Patrice Lumumba. Boontje
kwam om zijn loontje. Schreef vier artikelen voor het studentenblad ‘The Daily Illini’
in Champaign, Illinois.2. Ik reconstrueerde het Lumumba-drama, ook al droeg mijn
visie hierop niet de goedkeuring van M. van Blankenstein.
Lees in de biografie van ‘comrade’ Joseph Goebbels. Niet oninteressant om te
lezen, wat er in Nazi-Duitsland gebeurde, toen we zelf van alle communicatie met
de buitenwereld waren afgesloten.

8 mei 1961
Ambassadeur Sukardjo Wirjopranoto deelde mee, dat nu ook minister Subandrio
twee uren met Walt Rostow had gesproken. Hij raadde me aan, mijn kanaal naar
Rostow niet te verbreken. Ik vroeg wat hij van de Max Maramis’ sabotage vond.

1.
2.

The New York Times, Jay Waltz, 4 mei 1961. De conferentie zou niet in juli in Caïro maar
in augustus in Belgrado plaatsvinden.
Gepubliceerd op 17, 18, 19 en 20 mei; bevinden zich in mijn knipselboeken.
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‘Wij, Indonesiërs, zijn “tak suka”1. om in zo'n situatie in te grijpen. Dat is nu eenmaal
typisch Indonesisch. Bijvoorbeeld: A heeft aan B zoveel geld geleend en afgesproken
om op een bepaalde dag terug te betalen. Doet hij dit niet, dan zijn wij “tak suka”
om er iets aan te doen. Dat is jouw geschiedenis met Maramis.’ Hij wees er verder
met nadruk op, dat geen enkel contact tussen Nederland en Indonesië meer zin zou
hebben wanneer de overdracht van Irian-Barat niet vantevoren vaststond en dus nog
slechts gesproken zou worden over het hoe en op welke wijze. Ik gaf hem een kopie
van het nieuwe in Nederland verschenen ‘Nieuw-Guinea Manifest’ van intellectuelen
als Bertus Aafjes, Bert Bakker, Jan Blokker, dr. A.L. Constandse, Rinus
Ferdinandusse, drs. J.P.A. Gruyters, Henk Hofland, dr. P.J. Koets, prof. B.V.A.
Röling, Erik de Vries en een vijftigtal anderen. Sukardjo meende, dat we de groep
van het Manifest in contact met de groep-Rijkens moesten brengen. Via Hofland
bestonden die contacten dus al. Later sprak ik ook met Yusuf Ronodipuru, die de rol
van Maramis ook deplorabel vond. Hij gaf me een uitgave van ‘Toward the freedom
and dignity of man’, een verzameling van vijf belangrijkste redevoeringen van
Bungkarno. Hij zei ook, dat Subandrio ambassadeur Sukardjo wilde vervangen, maar
dat de President dit weigerde. Er circuleerden in de Indonesische gemeenschap de
naarste verhalen en roddels, ook over mevrouw Sukardjo, die er bovendien een
handeltje in diamanten en juwelen op nà zou houden, waarvoor zij reizen naar
Singapore en Hong Kong maakte. Ik nam uiteraard niet de moeite dergelijke roddels
te verifiëren. Pak Kardjo sprak soms over met pensioen gaan. Hij had boven Bandoeng
een villa gekocht van een prins van Siam en verheugde zich er zijn oude dag door
te brengen.
Van de U.N.O. ging ik naar het appartement van Thomas Kanza. Collega Charles
Howard was eveneens aanwezig. De Congolese ambassadeur vertelde, dat de
gevangenname van Moise Tshombe een zet van Justin Bomboko was om te zien of
Antoine Gizenga en Thomas Kanza zelf nu hun houding vis-à-vis Joseph Kasavubu
zouden wijzigen. Maar volgens Kanza was Kasavubu even schuldig aan de moord
op Lumumba als Tshombe. Bij het noemen van Lumumba's naam kon ik aan Kanza
zien, dat het hem nog altijd pijn deed. Hij werd stil en triest, al was het maar voor
een ogenblik. Hij kon nog altijd niet zelf naar Leopoldville gaan, maar hoopte dat ik
zou gaan

1.

Terughoudend.
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om Bomboko, Kamitatu en Cyrille Adoula te vertellen wat zijn positie nu was en
wat er, naar zijn mening, diende te gebeuren om het internationale prestige van Congo
te herstellen. Adoula was weliswaar minister van Voorlichting onder Kasavubu, maar
hij was een directe medewerker van Lumumba geweest. Kanza zei niet te begrijpen
waarom Kamitatu plotseling in lucht was opgegaan. Hij had in Coquilhatville een
leidende rol moeten spelen in het overleg tussen Congolese politici, maar dit was
niet gebeurd. Kanza hield het voor mogelijk, dat Justin Bomboko niet zou aarzelen
op een gegeven moment ook Joseph Kasavubu te laten arresteren. Intussen chanteerde
Kasavubu de anderen via zijn Bakongo-stam. ‘Mijn enige hoop blijft op Kamitatu
rusten,’ aldus Kanza. Hij vroeg zich af, wie in de wereld nà de affaires op Cuba en
in Laos de Amerikanen nog vertrouwde. Hij liet Alphonse een nummer van de
‘Expres’ brengen en toonde, dat Jacques Soustelle in Washington had gesproken met
Kennedy's C.I.A.-chef, Allen Dulles, terwijl J.F.K. de muitende generaal Maurice
Challe in Algiers zou hebben laten meedelen, dat wanneer hij zou winnen Washington
hem zou erkennen. Ambassadeur Kanza was van mening, dat Kennedy, wanneer hij
op bezoek bij Charles de Gaulle ging, bijzondere bescherming nodig zou hebben.
In de overzeese editie van de ‘N.R.C.’ was een verslag opgenomen van een gesprek
van prins Bernhard met de pers op Schiphol bij thuiskomst uit Mexico en de V.S.
Hij had in Mexico over ontwikkelingsprojecten gesproken en eveneens de Duitse
bankier Abs ontmoet. Hij had bij vliegtuigfabrieken in Californië met nieuwe types
toestellen gevlogen. Over landingsrechten van de K.L.M. aldaar had hij nog weinig
mee te delen. De K.L.M.-kansen ‘waren niet ongunstig’. In Washington had de Prins
president Kennedy ontmoet. ‘Hij is een bijzonder rustig man en maakt een zéér
sympathieke indruk. Hij is bijzonder goed op de hoogte van onze (Nederlandse)
belangen. Ik heb hem al tweemaal eerder ontmoet, eenmaal in de Senaat, en de tweede
maal, meen ik, bij een diner in de Nederlandse ambassade.’ De Koningin had hem
ondanks het vroege uur opgehaald en de N.R.C. schreef, dat ze ijlings vertrokken.1.
Ik moet hier in 1987 bij aantekenen, dat ik betwijfel, of de Prins tijdens
voornoemd persgesprek een volledig overzicht had gegeven van zijn
werkelijke handel en wandel in het buitenland.

1.

N.R.C., Overzeese editie, 2 mei 1961.
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Welke ontmoetingen had Z.K.H. in Washington nog meer gehad? Daar
moeten ergens gegevens over te achterhalen zijn. Ook zou wellicht
oud-ambassadeur J.H. van Roijen licht op deze vragen kunnen doen
schijnen. Ontmoette Bernhard op 25 april 1961 president Sukarno, toen
deze en hij tezelfdertijd in Washington waren, in het geheim? Speelde het
Witte Huis hierbij een rol? Hadden adviseurs van president Kennedy,
bijvoorbeeld Walt Rostow, in april 1961 contact opgenomen met Prins
Bernhard via bestaande Bilderberg-kanalen? Prins Bernhard woonde
immers tijdens zijn verblijf in Noord-Amerika ook nog de elfde
Bilderberg-Conferentie bij, die in Canada werd gehouden? Wanneer zullen
deze vragen worden gesteld? Wanneer zullen de antwoorden er zijn?

8 mei 1961 (dagboek, vervolg)
Op 4 mei 1961 schreef Emile van Konijnenburg mij: ‘Het is wel duidelijk, dat de
Prins bij het onderhoud, dat hij met Kennedy heeft gehad ook over Nieuw-Guinea
heeft gesproken. Aannemende dat Kennedy voor het op korte termijn oplossen van
deze kwestie is, meen ik, dat het uitermate nuttig zou zijn als de Prins de mening van
Kennedy zou hebben vernomen. Hoop dit dan ook van harte.’ Ik moest aannemen,
dat Konijn reeds wist, hoe het gesprek Bernhard-J.F.K. was verlopen, want hij schreef
me op 4 mei. De Prins was al enige dagen terug in Nederland. Vanzelfsprekend was
Paul Rijkens van de zaak op de hoogte, en dùs Van Konijnenburg. Hij zou 4 mei
eveneens een gesprek met Henk Hofland hebben. Hij eindigde als volgt, nà nog een
aantal punten ter sprake te hebben gebracht: ‘Ik meen dat de balans van het bezoek
aan Amerika én voor het “Handelsblad” én voor “Vrij Nederland” van belang is.
Nogmaals, heel hartelijk dank voor hetgeen je voor ons tweeën deed. De waardering
spraken wij vóór het vertrek uit New York reeds uit.’

9 mei 1961
‘Beste Wim,
Het bezoek van Konijn en Scholtens aan Washington schijnt bijzonder geheim te
zijn geweest. Eergisteren was ik bij hem, en het speet hem heel erg, maar hij kon
nog niets zeggen vóór hij met zijn mannetjes van Rijkens had gepraat. Dat zou dezer
dagen gebeuren. Daarna, beloofde hij, zou hij met Scholtens, Steketee en mij een
keer praten om alles te vertellen. Ook Van Blankenstein wist nog niets. Hiltermann,
weet ik, heeft ook de kous op de kop gekregen voorlopig. Waarom dat allemaal zo
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geheim is, weet ik niet. Volgens mij gaat het er om, op de beste manier in het publiek
zoveel mogelijk herrie te maken. Misschien wordt er weer een bijzonder slimme zet
voorbereid. Als je alle slimme zetten, die het comité-Rijkens de afgelopen zes jaar
heeft gedaan, bij elkaar telt hebt je een kerkhof vol.’ Ik vond dit een nodeloos
negatieve reactie. Om te beginnen liet Hofland inzake Nieuw-Guinea tot begin 1961
überhaupt verstek gaan. Hij verscheen in 1959 niet in Kopenhagen, toen ik een deur
voor hem wilde openen. Hij verscheen in 1961 opnieuw niet in Washington of Los
Angeles, waar ik hem bij een aantal evenementen zou hebben kunnen betrekken. Nu
zat hij, zeker vergeleken bij mijn positie, nog steeds in de achterste koets, en moest
genoegen nemen met informatie aan de rand van het gebeuren. Hij was echter van
die magere positie zijn eigen architect. Toch was zijn brief, als gewoonlijk, boeiend
en analyserend geschreven. Hij had een uitstekend gesprek gehad met Van
Konijnenburg. ‘Hij begint altijd met te vertellen, hoe verdienstelijk jij je maakt, maar,
zegt hij: “Oltmans is een jonge hond, hè, en hij bijt wel eens in de mand.” Ik vertel
hem dan, hoeveel jaar wij al de beste vrienden zijn en dan kan het gesprek beginnen.
Ik heb je wel eens geschreven: in Nederland is een aantal mensen, die enig verstand
hebben van de buitenlandse politiek, maar die niets weten van de binnenlandse, en
er is een aantal mensen dat alles van de binnenlandse politiek weet, maar niets snapt
van de buitenlandse. Telkens als ik met mensen als Konijn heb gesproken, denk ik,
hoe wáár die stelling is. Daarop strandt alles in Nederland.’
Hij vond mijn laatste brief aan hoofdredacteur Steketee ‘niet één van je
meesterwerken’. ‘Alle Indonesische lof, zoals jij die in je brief aan hem formuleerde,
maakte hem kopschuw. Telkens als je een manoeuvre onderneemt waarbij
Nederlanders zijn betrokken die je niet persoonlijk dóór en dóór kent, moet je je die
Nederlanders voorstellen als lichtgeraakte kleine kinderen, met wie je niettemin te
maken hebt, en die hier op sleutelposities zitten.’ En: ‘Als er verder niets gebeurt
haal ik je 18 mei van Schiphol. Dag. Henk.’1.
11:45
‘Goebbels regarded his own tendency to distrust others as a sign of wisdom, even
of greatness.’ Ik lees in zijn biografie: ‘He is full of distrust of the men around him,
even those closely connected with him. He maintains that this puts him in good
company with Frederick the Great, Bismarck and Hitler him-

1.

Brief van 6 mei 1961.
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self. Hitler, for example, always believed that he was being deceived, put no faith in
his staff and collegues and could never shake of the feeling that important matters
veere concealed from him.’ Hoe zou dit werken bij Sukarno, Nehru, Nasser, Nkrumah?
Ik vind Henks brief belangrijk. Hij heeft gelijk, wat betreft mijn brief aan Steketee.
Ik moet degelijk acht slaan op zijn waarschuwingen.
Kocht ‘A Nation of Sheep’ voor ambassadeur Thomas Kanza. Sprak met Arnold
Brackman van de ‘New York Times’, die me adviseerde naar aanleiding van
Goebbels’ biografie ook eens George Orwell's ‘Animal Farm’ te lezen. ‘That is my
political bible,’ zei hij.
Zag de film ‘A Raisin in the Sun’, met Sidney Poitier en Claudia McNeil.
Ontroerende momenten. De moeder, die de ‘beatnik’-dochter er toe brengt te zeggen:
‘In my Mother's house, there is still a God...’ zouden alle Amerikanen verplicht
moeten gaan zien.
Ook ‘Newsweek’ bevestigde thans, waar ambassadeur Thomas Kanza reeds op
had gewezen, dat de C.I.A. - in de woorden van James Reston van de ‘New York
Times’ - ‘was involved in an embarassing liaison with the anti-Gaullist officers who
staged the insurrection (general Maurice Challe c.s.)’.1. Ook het prestigieuze blad
‘Le Monde’ berichtte, dat de C.I.A. de Algerijnse opstand had aangewakkerd. En
over enkele weken zal J.F.K. naar De Gaulle gaan. Gezellige visite.

10 mei 1961
Schreef Walt Rostow op het Witte Huis: ‘It is not my custom to do something stupid
and then hide. It is not easy to write this letter.’ Vervolgens zette ik andermaal kort
uiteen, hoe ik er toe was gekomen zijn Zevende-vlootopmerking in een lezing in
Michigan te vermelden, zonder zijn naam te vermelden, maar dat de zaak vervolgens
dus toch was uitgelekt. ‘I can but apologize to you in the frankest of manners,’ schreef
ik en vervolgde hem met de accolades te rapporteren over de wijze waarop J.F.K.
en zijn medewerkers Sukarno hadden ontvangen, zoals ik dit van Indonesische zijde
had vernomen.2.
James Reston wierp vanmorgen een schril licht op de wijze waarop de pers
functioneerde in ‘een vrije democratie’. Reston: ‘The trouble with the press during
the Cuban crises was

1.
2.

Newsweek, 15 mei 1961.
Brief van 10 mei 1961.

Willem Oltmans, Memoires 1961

141
not that it said too much, but that it said too little. It (the press) knew what was going
on ahead of the landing. It knew the U.S. Government was breaking its treaty
commitments and placing the reputation of the United States in the hands of a poorly
trained and squabbling band of (Cuban) refugees.’ Toen de invasie begon verspreidde
Washington het bericht dat 5 000 huurlingen waren geland, terwijl het er ongeveer
duizend waren. Toen de zaak in de soep liep zei Washington opeens, om het verlies
te minimaliseren, dat het er 200-400 waren geweest. Er werd naar alle kanten gelogen
of het gedrukt stond. Reston vervolgde: ‘The whole operation was not only planned,
financed and armed by the Central Intelligence Agency, a branch of the Federal
Government, but C.I.A.-officials imprisoned Cuban refugee leaders during the
landings and put out misleading information in their name.’
Voor het eerst in vier jaar arbeid op het U.N.O. hoofdkwartier zond Sjef van den
Bogaert mij normale persinformatie, twee redevoeringen van Nederlanders, te weten
dr. J.V. de Bruyn en L.J. Goedhart.

11 mei 1961
Boston, Massachusetts
Logeerde bij Mas Marman, voormalig secretaris-generaal van het ministerie van
Voorlichting in Djakarta. Hij studeert hier voorlopig. Ook Pratomo kwam langs. We
spraken tot in de nacht.
Gaf in ‘Hotel Bellevue’ een lezing voor de ‘Woman's Republican Club of
Massachusetts’. Tijdens de lunch zat ik tussen de president van de club en de vrouw
van een gepensioneerde brigade-generaal. Ik ontving pamfletten als ‘Did biased
reporters tost Nixon the election?’ en er lagen boeken te koop, zoals van de
conservatieve Senator Barry Goldwater. Toch zag ik kans acht maal applaus te krijgen.
De dames zeiden, ‘they had fallen in love with me’.
Vloog van Boston naar Philadelphia voor een tweede lezing vandaag tijdens een
diner van de ‘Philadelphia Purchasing Agents’. Het werd geen succes. Toch kreeg
ik een staand applaus. Ik was moe en schreeuwde te veel. Nam een trein terug naar
Manhattan en was nà middernacht thuis.
Van Konijnenburg heeft zijn ondertekening gewijzigd van ‘met hartelijke groeten’
in ‘met vriendelijke groeten’. Het zou me niets verwonderen wanneer ze toch, nu de
contacten drievoudig zijn verstevigd in Washington, van me af zouden willen onder
het motto ‘niet meer nodig’.
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Ik had mijn broers Hendrik en Theo in Kaapstad voorgesteld om gezamenlijk mijn
ouders voor de bungalow in Huis ter Heide een nieuw televisietoestel aan te bieden.
Theo had al geschreven, dat er moeilijk geld kon worden overgemaakt uit Zuid-Afrika.
Nu schreef hij, dat nà overleg met broer Hendrik was besloten niet mee te doen.
‘Your commendable plan was voted down, on the grounds that our parents are not
the type to make use of a TV-set’, althans dat dacht mijn oudste broer. Theo bood
vervolgens aan het plan samen toch door te zetten zonder Hendrik.1.
Emily Machbul schreef me nu, dat zij van iemand anders was gaan houden,
‘someone great, someone I love truly and wholeheartedly and above all, I have also
deep respect for him’.2. Haar nieuwe liefde moet dan opgebloeid zijn tussen Los
Angeles, eind vorige maand, toen ik haar nog met Subandrio samen zag, en begin
mei, toen ik haar in de residentie van dr. Zain signaleerde. Ze schreef niet wie de
gelukkige minnaar was.3.
Van der Jagt van de KLM informeerde mij, dat Indonesië akkoord zou zijn gegaan
met de betaling van 3½ miljoen gulden aan de KLM. Op 15 mei zou het geld
overgemaakt worden.

12 mei 1961
Nikita Khrushchev heeft in Tiflis, Georgia, met veel bravour verklaard, dat
‘Communism would control the world one day - and without the use of bayonets or
rockets. I repeat, we do not need a war to achieve domination of our ideas, the most
progressive Marxist-Leninist ideas. War brings only harm’.4. Dat was dus zo ongeveer
het enige wat Khrushchev niet had moeten zeggen om Washington niet andermaal
de stuipen op het lijf te jagen. Bovendien was het onzin. Geen wonder dus, dat
generaal Lyman Lemnitzer, Chairman of the Joint Chiefs of Staff, andermaal
benadrukte, ‘that the United States was militarily the most powerful nation on the
world... We do have at the present time the power to destroy the Sovjet-Union’.5.
Lemnitzer verklaarde dit voor het House Armed Services Committee, want hij had
geld nodig van het Congres. Khrushchev had dus feitelijk de oorlogsindustrie
andermaal

1.
2.
3.
4.
5.

Mijn ouders kochten een TV-set (keken altijd). Ik gaf ze op mijn kosten een Grundig radio
en platenspeler.
Brief van 10 mei 1961.
Dat zou ik later ontdekken: dr. Zairin Zain zelf.
Associated Press, 12 mei 1961.
The New York Times, Jack Raymond, 12 mei 1961.
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een dienst bewezen.1.
In Coquilhatville maakten politici een ontwerp-grondwet voor een ‘United States
of the Congo’ bekend, waarbij aanzienlijke bevoegdheden aan de centrale regering
zouden toekomen. Het betekende in feite de definitieve nederlaag voor de
afscheidingsbeweging van Moise Tshombe in Katanga.

13 mei 1961
Lees Orwell's ‘Animal Farm’. ‘The creatures outside looked from pig to man, and
from man to pig, and from pig to man again; but already it was impossible to say
which is which.’ Eigenlijk deed de aanval van mr. Jones van de Manor Farm met de
farmhands op de Animal farm me denken aan de Amerikaanse invasie van Cuba.
‘And so within five minutes of their invasion they were in ignominious retreat by
the same way they had come, with a flock of geese hissing after them and pecking
at their calves all the way.’2.
Mijn moeder schreef, dat ze twee Malthezer pups had genomen, wier namen al
spoedig Indisch verbasterd werden tot Keke en Koko.
Om 12:00 ontmoette ik ambassadeur Thomas Kanza op 236 East 68 Street. Zijn
voornaamste probleem scheen te zijn hoe hij kon bewerkstelligen dat de Amerikaanse
ambassadeur Claire Timberlake uit Leopoldville zou worden teruggetrokken. ‘Waar
is Washington toch mee bezig?’ vroeg Kanza zich af. ‘Ze hebben president Janio
Quadros ervan weerhouden om naar Nasser in Caïro te gaan. Ze hebben het
staatshoofd van de Sudan in oktober uitgenodigd kennelijk als prijs voor het feit, dat
hij heeft geweigerd hulp voor Antoine Gizenga in Stanleyville door te laten.’
Timberlake was blijkbaar vol gas bezig in Leopoldville. Kanza: ‘Op Place Bouduoin
en Avenue Charles de Gaulle hebben de Amerikanen voor de USIS een flink gebouw
aangekocht om propaganda te kunnen maken. Congo is toch geen kolonie van de
V.S.? De Amerikanen willen ons dezelfde angsten inpompen waar ze zelf aan lijden:
anti-Sovjetisme. Maar wanneer de Sovjet-Unie eenmaal terugkeert naar Leopoldville
zullen we haar dezelfde faciliteiten geven. Timberlake heeft onvergeeflijke fouten
gemaakt. Wat voor inlichtingen geeft hij aan Washington? Hij is bovendien een
protégé

1.
2.

Mikhail Gorbachev en zijn medewerkers hebben wat dàt betreft één en ander geleerd.
A Signet Classic, New American Library, 1961 edition, pag. 48.
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van de C.I.A. Intussen is het met Tshombe afgelopen. Er wordt nauwelijks meer
tegen hem gesproken,’ aldus Kanza.
Ik vroeg of men ooit zou weten wat er precies met Patrice Lumumba was gebeurd.
‘No-one will know,’ antwoordde Kanza, ‘until Kasavubu disappears from the scene.’
Hij vervolgde: ‘In de V.S. wordt gezegd, dat Kasavubu staatshoofd zal blijven. Ik
denk van niet. Wanneer er op dit ogenblik verkiezingen zouden worden gehouden
zou hij slechts de stemmen van zijn eigen Bakongo-stam krijgen. Vergeet niet, dat
Congo zit opgezadeld met de door Kasavubu gemuilkorfde pers. Maar hoe zal de
toekomst eruit zien, wanneer de pers weer vrij zal zijn? Dan zullen bovendien de
feiten over Timberlake naar buiten komen, die Washington in grote verlegenheid
zullen brengen.’ Hij liep naar boven en kwam terug met een kopie van een brief van
Patrice Lumumba, op 26 oktober 1960 aan de speciale vertegenwoordiger van Dag
Hammerskjöld in Leopoldville geadresseerd, op papier van ‘Cabinet du Premier
Ministre’. De brief deed een vlammend beroep op de U.N.O. aandacht te hebben
voor alle vormen van buitenlandse inmenging in het land, gericht op Balkanisatie en
verdeel- en heerspolitiek. ‘J'ai beaucoup souffert pour ce Pays’, schreef Lumumba,
‘et ce au nom de tous les sacrifices que je me suis volontairement imposés pour le
bien de ce peuple. C'est au nom de tous nos frères et de toutes nos soeurs qui sont
mort la cause de l'indépendence nationale, que je me permets de faire un nouvel appel
a l'UNO.’ Hij vervolgde: ‘Je vous signale un fait concret. Une délégation comprenant
quelques Députés corrompus de la Province Orientale s'est rendue, il y a quelques
jours, à Stanleyville. Cette délégation conduite par le Député Alphonse Songolo,
était munis de plusieurs millions de francs qui lui ons été remis par des milieux
européens bien connus... Il ressort des documents saisis, que les milieux américains
(Timberlake) sont mêlés à cette affaire - surtout pour ce qui concerne la provenance
de l'argent. C'est le Senateur Gilbert Fataki, qui c'est rendu dernièrement aux Etat-Unis
avec le concours de l'Ambassadeur américain à Leopoldville, qui sert l'argent de
liaison...’
Thomas Kanza: ‘Timberlake kondigde doodeenvoudig aan, dat een ieder, die
gereed was tegen het communisme te vechten, bij hem geld zou kunnen komen
afhalen. He is foolish, so we send our own people as well. Timberlake weigerde mij
eerst een visum, want hij was natuurlijk bevreesd, dat ik zijn mislukkingen hier aan
de grote klok zou hangen. Die man kan eenvoudig geen objectieve rapporten naar
Washington zen-
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den. Hier speelt een contradictie: officieel ondersteunen de V.S. de U.N.O. in Congo.
Maar ondertussen wordt de vertegenwoordiger van Hammerskjöld Rajeshwar Dayal
door Timberlake op alle mogelijke manieren geboycot. Op dit moment kunnen wij
Congolezen onze mening over dit alles niet verkondigen, maar we doorzien het spel
van Washington des te beter.’ De gezondheid van zijn Vader, de burgemeester van
Leopoldville, was achteruit gegaan. Hij verwachtte hem over een paar weken in New
York. Zijn broer Samuel Kanza is in Parijs. André Kanza in Caïro.
Terwijl ik in Macy's boodschappen deed en kleren voor de komende reis kocht,
ontmoette ik Winston Kong, een jongen uit Jamaica. We zagen kans in een kleedkamer
elkaar grondig te omhelzen.

14 mei 1961
De wereld zag er vandaag als volgt uit. President Sukarno was in Brazilië op
staatsbezoek en confereerde langdurig met president Janio Quadros. Hij mikte op
aansluiting van het grootste land in Latijns-Amerika bij de Bandoeng-groep. Generaal
Nasution, op bezoek in Australië, wees er op dat een eenvoudig incident op
Nieuw-Guinea zou kunnen leiden tot een nieuwe oorlog tussen Nederland en
Indonesië.1. De praatgrage Luns zong een toontje lager en had op de terugreis uit de
V.S. aan bood van de s.s. ‘Rotterdam’ in alle toonaarden geweigerd ook maar iets
los te laten over zijn gesprek met Kennedy. Ook ontmoetingen met Hammerskjöld,
Rusk, Ball, Stevenson en McNamara bleven in een wolk van ondoorzichtigheid
gehuld. Vice-president Lyndon Johnson bezocht Saigon en was met Ngo Dinh Diem
een militair en economisch hulpprogramma overeengekomen. Het Vietnamese leger
zou met 20 000 man worden uitgebreid tot 170 000 militairen. De sterkte van de
Vietcong in het zuiden werd op 12 000 geschat, terwijl het leger van Noord-Vietnam
300 000 man sterk zou zijn. Er bevonden zich 650 Amerikaanse militaire adviseurs
in Zuid-Vietnam.2.
In Laos waren eindelijk de drie strijdende groepen, prins Souvanna Phouma
(neutralisten), prins Boun Oum (pro-West) en prins Souvanna Vong (communisten
en dus Pathet Lao) bij elkaar gekomen.3. Washington beraadde zich volgens de mili-

1.
2.
3.

De Telegraaf, 19 april 1961.
The New York Times, Robert Trumbull, 13 mei 1961.
The New York Times, Jaques Nevard, 13 mei 1961.
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taire medewerker van de ‘New York Times’, Drew Middleton, nog steeds of men
militair in Laos zou ingrijpen.
In Leopoldville kondigde Kasavubu aan binnen enkele weken het parlement weer
bijeen te zullen roepen.1.

15 mei 1961
Omdat Van der Jagt van de K.L.M. mij een ticket naar Amsterdam voorschoot nodigde
ik hem voor de lunch in het restaurant voor diplomaten in de U.N.O.. Hij was
gewaarschuwd: ‘Denk er aan, Oltmans is politiek onbetrouwbaar’. De secretaresse
van dr. Zain belde. Ik ontmoette de ambassadeur in de delegates lounge.
‘Wat Konijn en Scholtens nu eerst moeten produceren,’ zei de ambassadeur, ‘is
een document dat zij de backing van de regering hebben. Hebben zij dat niet, dan
kan ik ook niet naar Rome komen. Sukarno en Subandrio zullen niemand meer zó
maar ontvangen. Ze moeten nu minimaal een mandaat hebben.’ Hij verwonderde
zich er over, dat in de Nederlandse pers helemaal niet tot uiting kwam, dat Den Haag
in Nieuw-Guinea een situatie schiep, die nog gevaarlijker was dan Laos.’ ‘Waarom
is Engeland omgeslagen? Omdat Londen weet dat het niet langer humbug van
Indonesië is. Washington, Londen en Bonn weten nu ook, dat some trigger happy
guys ieder moment een incident kunnen veroorzaken. Nederland treft dan het volste
verwijt van de wereld, dat het deze toestand heeft laten ontstaan. Maar Nederland
doet of z'n neus bloedt. Irian-Barat is bezig een koude-oorlogprobleem te worden.
Daaraan is Nederland schuldig. De vonk kan ieder moment in de pan slaan. De vraag
is: wil Nederland deze verantwoordelijkheid op zich nemen? Dat moet je nu eens in
de Nederlandse pers zetten,’ aldus de ambassadeur.
Dr. Zain was in Washington nog bezig met courtesy calls. ‘Er zijn 97 ambassades
af te lopen. Ik ontmoette trouwens op een receptie ambassadeur Van Roijen. Je weet,
ik heb vroeger als lid van zijn delegatie bij de U.N.O. gewerkt. Ik heb tegen hem
gezegd:
“Nederland moet nu toch werkelijk ophouden.” Hij antwoordde: “Kijk maar, er
zal binnenkort wel wat gaan rollen.”’ Terwijl we samen spraken in de U.N.O.-lounge
zat de Nederlandse diplomaat Polderman weer van een afstandje naar ons te gapen.
Zain: ‘Ambassadeur Sukardjo is zó stom geweest die 150 dollars via de kanselier
van de missie officieel naar jou te

1.

The New York Times, Henry Tanner, 13 mei 1961.
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sturen. Iedereen bij ons spreekt erover. Ik ben er zonder lobbyen achter gekomen.
Als zij die overmaking aan de Hollanders verklappen, ben jij in moeilijkheden.’ Ik
dacht, wat een onzin. Ik sympathiseerde hierin met Sukardjo in plaats van met Zain.
Sukardjo was eerlijk en open geweest. Welhaast in één adem met de kritiek op
Sukardjo vervolgde dr. Zain: ‘Ik heb Konijn de suggestie gedaan, dat hij van de 3½
miljoen een gedeelte op rekening van de ambassade in Washington terug zou storten
ten behoeve van studiebeurzen voor Indonesische studenten. Dat kan ik dan later in
Indonesië publiceren: toen heeft de K.L.M. dàt en dàt gedaan.’ Ook vroeg hij mij
aan Konijn te zeggen, dat hij voor een voormalige medewerkster uit de bezettingstijd
(ondergrondse) een gratis retourbiljet naar de V.S. wilde hebben. Hij vroeg me ook
een pakje voor de vrouw mee te willen nemen. Ik liet hem mijn nieuwe brief aan
Walt Rostow lezen. ‘Het zal mij benieuwen, wat hij je antwoordt. Dan weten we
meteen of hij een fidele kerel is.’ Hij lachte: ‘Die brief was een hele bekentenis.’

16 mei 1961
Gaf een lezing voor de ‘Baltimore Hebrew Congregation Brotherhood’ in het Strausz
Auditorium aan Park Height Avenue. Zat op het podium met de rabbi's Lieberman
en Perelmutter en de heren Zimmerman en Bernstein. Mijn lezing was weer in een
volledige Joodse dienst verpakt.
Voor m'n vertrek naar Maryland bezocht ik ambassadeur Zain in diens appartement
in het Olcott Hotel. Ik kreeg een pakje mee voor mejuffrouw J. Stoffels aan de
Leidsekade te Amsterdam. Hij vroeg me opnieuw met klem de groep-Rijkens op het
hart te drukken, dat ‘zonder een schriftelijke legitimatie, dat zij namens de politiek
en sommige ministers in Den Haag zou spreken, Bungkarno hen niet meer zou
ontvangen, ook niet in Rome. We gaan niet meer in het wilde weg spreken met jullie.
Jij zal er altijd wel door komen, bij Bungkarno, want jij bent “anak man”. Het is
goed, dat je je brief voor de Bung via Tukimin hebt doorgegeven. Maar je moet ook
met (kolonel) Sabur spreken. Hij is ongelooflijk belangrijk. Zo langs zijn neus weg
beïnvloedt hij de oude heer, zelfs bij benoemingen van ministers. Sabur is ook exacter
dan (kolonel) Sugandhi was. De President zal van 11 tot 15 juni in Rome zijn. Je
moet dan alle knipsels en ook de lijst van je lezingentournee aan Tukimin geven.’
Ambassadeur Zain had de Nederlandse afgevaardigde Carl Schürmann informeel
gesproken in de delegates dining-room
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van de U.N.O. ‘Ik heb hem gezegd, jullie moeten nu niet te lang meer wachten.
België is in zijn Congobeleid het zwarte schaap geworden; wanneer Nederland het
tot een militair conflict om Irian laat komen, zal het nog erger zijn. Irian is immers
veel gevaarlijker. Irian is tien maal zo gevaarlijk als Congo.’ Schürmann had
geantwoord: ‘Het Nieuw-Guineaprobleem is ons nu boven het hoofd gegroeid.’
‘Geen wonder,’ aldus Zain, ‘jullie stoken de Papoea's tegen ons op. Die zogenaamde
zelfbeschikking betekent niets anders dan vijandigheid kweken ten opzichte van
Indonesië.’ ‘Hij vervolgde tegenover mij: ‘Het spel dat wij nu spelen, moet zó zijn,
dat we onze tegenstanders in een hoek drijven. Konijnenburg moet nu met een
mandaat komen, waarbij de groep-Rijkens door de politiek wordt gesteund, b.v. door
bepaalde vóórmannen van partijen en door bepaalde ministers. Als tweede zet kom
jij dan met je hoofdredacteuren.’
Zain: ‘De Irian-kwestie is nu een internationale zaak geworden. Toen ik in
Washington Sovjet-ambassadeur Mikhail Menshikov bezocht, vroeg hij natuurlijk
ook meteen: “Wat heeft president Kennedy hierover gezegd? Hoe ver is het nu al?”
We spraken grondig met elkaar over Irian. Het herstellen van normale betrekkingen
tussen Djakarta en Den Haag is al te lang uitgesteld. Vergeet niet dat het handelsen scheepvaartverkeer ook belangrijke factoren zijn in verbindingen tussen staten.
Zoals het nu is gegaan is de Nederlandse cultuur bezig uit Indonesië te verdwijnen.1.
Laat de kerk in Nederland toch niet handelen als de kerken in Zuid-Afrika. De kerk
begrijpt de nieuwe sociale verhoudingen niet meer. Zij mist een bredere opvatting.
Volkeren horen tenslotte allemaal bij elkaar. De kerk zou juist moeten helpen het
universele begrip van de mensheid te verstevigen. De Paus schijnt deze universele
waarden te erkennen.’
Hij vervolgde: ‘En dan is er de politieke kant aan jouw missie. Geloof maar dat
de Hollandse inlichtingendiensten ook op hun qui-vive zullen zijn en jou in de gaten
houden. Is Bernard Person bijvoorbeeld in zijn interview met ons door de Nederlandse
regering gebruikt om ons te peilen? Ik heb tenslotte niet voor niets in de ondergrondse
gezeten tijdens de oorlog. Ik ben alléén soepeler dan Allen Dulles (C.I.A.). Jij hebt
nu eigenlijk een “envoy” taak gekregen. Maar “keep them guessing”. Het gaat nu
om je techniek als afgezant. Neem bijvoorbeeld dat

1.

Dat is voor mij één der belangrijkste aspecten van mijn energie geweest, vooral dit negatieve
verloop van onze historie te willen helpen tegenhouden.
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K.L.M.-ticket voor mejuffrouw Stoffels. Je moet het zó draaien, dat Konijnenburg
mij dat ticket aanbiedt als gebaar van goodwill van zijn kant. Hij moet mij met dat
ticket willen pleasen. Ik ben niet voor niets de beste lobbiër van Indonesische zijde.
Je moet zeggen “het schijnt” of “ik heb de indruk”, dat Zain één van de anderen wil
belonen, waarom hij een ticket moet hebben. Je moet hem hierbij vooral niet te
nieuwsgierig maken. Wanneer je in deze zaken te duidelijk bent kom je in
moeilijkheden. Zeg bijvoorbeeld: “Nou gefeliciteerd, die K.L.M.-zaak is toch mooi
voor elkaar gekomen.” Dan begrijpt hij vanzelf, dat Kouw Bian Tie mij heeft
getelegrafeerd. En dan als “national gesture” kan hij een bedrag voor het
studentenfonds in Washington storten en daar is dan ook wat voor mijnheer Oltmans
bij. Je moet eigenlijk gereserveerder worden, dan je bent. Je moet de klootzakken
niet alles in hun zak laten steken. Kouw Bian Tie is in Holland geweest om met de
K.L.M. over die 3½ miljoen te onderhandelen. Trouwens, hij heeft ook over andere
zaken gesproken, niet de K.L.M.-zaak alléén. Je moet dus straks nonchalant naar
voren brengen, dat ze op het studentenfonds kunnen storten.’
Ik vroeg hem duidelijker te maken, wat hij als de politieke kant van mijn missie
zag. Zain: ‘Ik spreek over de harde politieke waarden. Nederland kan alléén nog
bestaan, wanneer men in de koude oorlog de positie van het Westen niet verder
ondermijnt. Deze positie is en wordt door de huidige Nederlandse politiek jegens
Indonesië ernstig ondermijnd. Hoeveel haarden van onrust zijn niet ontsproten? Of
werden gestimuleerd door de Sovjet-Unie? De omcirkeling van de USSR door
Amerika is systematisch op een reeks punten doorbroken.1. Kijk maar: er is nu weer
onrust in Zuid-Korea.2. Tussen ons kàn een militaire clash ontstaan: vergeet dat niet.
Jouw missie is heel belangrijk geworden, mijnheertje. Daar hangt het lot van twee
landen en van de wereld van af. Door je artikelen in de pers word je een “historical
frgure”. Jij bent inderdaad naar twee kanten op je standpunt blijven staan. Maar wat
je nu gaat doen is niet alleen méér journalistiek. Now, you are moving into history.
Niet iedereen is nu eenmaal in staat gebleken vér in de geschiedenis te kijken.’
Hij vroeg het pakketje via de post aan miss Stoffels te zenden en dan door te geven,
dat het ticket voor haar onderweg was.

1.
2.

Deze benadering stond mij altijd bij het vraagstuk Afghanistan mede voor ogen.
In Seoul had die dagen een militaire junta de macht overgenomen.
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‘Dan wacht je op een nieuwe tip van mij. Hoe zeg je dus aan van Konijnenburg dat
ik dat ticket moet hebben?’ Ik moet dermate gestunteld hebben dat hij zei: ‘Je moet
zoiets met fijne gebaren presenteren, particularly when you deal with orientals, dus
niet de boerenjongen-benadering. Je moet precies weten hoe je de dingen opbouwt.
Dat is misschien het verschil tussen de journalistiek en de diplomatie. Je moet niet
zo maar een gezellig gesprek opbouwen. Je moet je van te voren afvragen, hoe kom
ik bij dàt punt terecht. Wat is de onderhandelingspositie op dit ogenblik? Dat is wat
ik bedoel met je hebt nu eigenlijk een “envoy” taak gekregen.’
Het leek me, mede in verband met toekomstige K.L.M.-tickets voor Zain van nut,
dat hij de heer Van der Jagt van de K.L.M. ontmoette. Dit gebeurde in een restaurant
in de 58ste straat. Nà enig gezwam over airlines zei dr. Zain: ‘Nu ter zake. Om mijn
regering te kunnen rapporteren over een eventuele ontmoeting in Rome, zou het
wellicht nodig kunnen zijn om eerst Konijn òf Oltmans te laten overkomen, opdat
ik volledig ingelicht wil zijn. Oltmans en ik kennen elkaar het beste en denken
hetzelfde, dus misschien zal ik U, mijnheer Van der Jagt, berichten dat hij eerst moet
overkomen.’ De K.L.M.-er luisterde met intense aandacht. Zain: ‘Jullie (de groep
Rijkens) moet het nu verder langs de koninklijke weg spelen.’ Het flitste door mijn
hoofd: dus toch Bernhard? ‘Jullie moeten in Holland een geweldig gevecht leveren
en bewust laten ontstaan. Veroorzaak maar een ontploffing dan kan Bungkarno zijn
konklusies trekken. De President zal zeker een uitnodiging aan het Nederlandse hof
zenden. Tenslotte heeft koningin Juliana een wijdere blik op deze geschiedenis, dan
haar eigen kabinetten, niet alléén in haar functie van staatshoofd, maar vooral als
mens. Zij is niet alléén Koningin van Nederland, maar zij heeft staatsmangevoel...’
Nu wist ik het zeker. Ik probeerde dr. Zain voorzichtig naar het onderwerp prins
Bernhard te manoeuvreren. Maar hij antwoordde: ‘Zwijgen! Zwijgen! Zwijgen!’ Hij
vervolgde: ‘Ik geef je hier eigenlijk gratis college. Het gaat om de techniek van het
spel. Tot nu toe heb ik het je allemaal voorgezegd, maar je journalistieke werk heeft
nu een diplomatiek karakter gekregen. Het is een gevarieerd spel geworden in de
richting van de Nederlandse regering, de politiek en de pers. Dat zijn de drie groepen
waar je je op moet concentreren. Je moet niet steeds dezelfde taktiek volgen. Kijk
maar hoe je met Rostow bent omgesprongen. Je moet er voor zorgen, dat nà het
artikel over jou in de “Haagse Post” er meer over jou in de pers verschijnt. Er moet
een follow-up komen.
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Zoals ik je gisteren heb gezegd, je moet de vraag stellen: “Wil Nederland het westen
nog meer in de wielen rijden?” Zolang je jong bent, mag je fouten maken en soms
wild zijn. Maar nu bereik je langzamerhand de leeftijd, dat je je spel bedachtzaam
en voorzichtig moet gaan spelen,’
We kochten nog parfum voor miss Stoffels en ik ging naar Kew Gardens om me
voor te bereiden op de reis naar Nederland. Richard Hsiao kwam langs om
langspeelplaten terug te brengen en afscheid te nemen.
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Huis ter Heide
18 mei 1961 (dagboek)
KLM flight 642, DC-8
Ergerde me groen en geel, dat het toestel tot maar liefst 03:00 werd vertraagd. We
zijn om 03:30 van Idlewild vertrokken. Van der Jagt liet me eerste klas reizen.
Ik vond mijn lieve ouders om 17:00 wachtend op Schiphol. De bungalow is
comfortabel en gezellig.1. Ik had zes langspeelplaten voor hen meegebracht en
kondigde hun aan voor hun veertigjarig huwelijksfeest op 24 mei een radio- en
grammofoonmeubel te willen aanbieden. Ik nodigde hen uit voor de Chinees in Zeist.
Nadien bezochten we mijn grootmoeder Poslavsky aan de Homeruslaan.2.
Telefoneerde Van Konijnenburg: ‘We hebben zojuist van de Bank Indonesia in
Brussel bericht ontvangen, dat we 21 Mei 1961 in Wenen bij Sukarno worden
verwacht. De regering juicht nu de informele contacten toe. Dus de brief met het
mandaat om met Sukarno te gaan spreken is er. Koos Scholtens is juist op weg naar
Oostenrijk, waar Paul Rijkens met vakantie is. Hij moet de brief nu tekenen. Vanavond
licht ik telefonisch dr. Zain in.’ Ik gaf Konijn het telefoonnummer van het Olcott
Hotel. Toch betwijfelde ik òf de brief, waar hij over sprak, voor de Indonesische
zijde voldoende zou zijn.
Henk Hofland scheen gepikeerd, dat Konijn Hiltermann wèl nader had ingelicht
en hèm niet.3. ‘Het gaat slecht, die zakken van de groep-Rijkens kunnen het niet,’ zei
hij. Hij vond mijn laatste brief aan Steketee ‘iets beter, maar een volgende keer zal
ik de brief voor je schrijven’.

1.
2.
3.

Mijn ouders huurden die van Pim Osieck, opper-ceremoniemeester van koningin Juliana en
thans van koningin Beatrix.
Mijn grootmoeder werd weer mevrouw Oltmans genoemd nà haar scheiding van Ilia Graaf
Poslavsky. Ik houd de laatste naam aan om verwarring te voorkomen.
Uit deze dagen stamt Hoflands aversie tegen de groep-Rijkens zoals ook in zijn latere ‘Tegels
Lichten’ zou blijken.

Willem Oltmans, Memoires 1961

153

19 mei 1961
Mijn vader bracht me naar Driebergen. Ik reisde toevallig tot Utrecht met het kamerlid
K. van Rijckevorsel. ‘Zelf zal ik er nooit aan meewerken Nieuw-Guinea aan Indonesië
te geven zonder de Papoea's te raadplegen.’ Daarop zei deze KVP-er werkelijk: ‘Wij
hebben in 1949 de souvereiniteit immers al overgedragen, onder anderen aan de
Papoea's zelf. Nu ligt dat internationaal politiek wel niet zo gunstig. Het kamerlid
Blaisse (KVP) heeft dit onlangs evenzo gesteld.’ Ik liet hem de ‘Haagse Post’ van
20 mei 1961 zien, net verschenen met Hiltermanns artikel ‘De Nieuw-Guinea zaak
wordt helderder: Wil Sukarno wel een oplossing?’ Van Rijckevorsel vervolgde: ‘Ik
heb in de pers over u gelezen. U werd het woelratje in Washington genoemd.1. Het
werd voorgesteld alsof u tegen de regering hebt geageerd. In Engeland is er een
gouden regel: right or wrong my country.’ Ik dacht, hoe leg je deze mijnheer uit,
waar ik mee bezig ben geweest en hoe in een democratie alle partijen, ook de
industrie, ook de pers gehoord dienen te worden, en dat het publiek er recht op heeft
het conflict over de Papoea's ook van andere zijden te overdenken, zijden die juist
door de regering met man en macht worden onderdrukt, waar ik zelf over kon
meepraten. Hij had inderdaad gelezen in de H.P. dat de groep-Rijkens druk bezig
was en dat de ‘Garuda’ nu de K.L.M. ‘vier’ miljoen zou betalen: ‘Dat is een politieke
zet van Indonesië. Het zijn slimme jongens.’ Ik sprak over Zain en de wil aan
Indonesische kant tot een oplossing te komen. ‘Zonder een mandaat van de politiek
zullen de heren van Rijkens niets bereiken,’ aldus Van Rijckevorsel.
In Den Haag op weg naar de ‘Posthoorn’ zag ik eerst hoe Koningin Juliana, premier
De Quay en de heer Jonkman de President van Oostenrijk, de heer Schärf, uitgeleide
deden. De moeder van mijn cello spelende Baarns-Lyceumvriendje, Aart Repelaer
van Driel, deed dienst als hofdame. Van Blankenstein was naar een trouwerij in
Rotterdam. Kamerlid Van Riel was met vakantie. Ir. Vos (Eerste Kamer) zat in een
vergadering. Maar Tjalie Robinson kwam naar me toe. Hij was bezig een Columbus
Club te stichten, die het zenden van jongeren naar Amerika zou moeten financieren
en regelen. Het kamerlid Van de Wetering zou me gaarne later ontvangen. Hofland:
‘Weet je wat Van de Wetering tegen Jan Vrijman heeft gezegd: Die schoft Oltmans
komt nooit meer mijn huis in.’
Sprak 45 minuten met hoofdredacteur W. van Wijk van ‘Het

1.

Dat was dus een hoofdartikel in ‘De Telegraaf’ geweest.
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Vaderland’. ‘De zaak Nieuw-Guinea is dood,’ zei hij. ‘Van Konijnenburg heeft de
zaak weer laten doodlopen. Het is publicity-wise ook zo bedonderd gespeeld door
de groep-Rijkens. Ik heb ze hints gegeven en brieven geschreven, maar ze kunnen
het niet.’ Volgens Van Wijk stond Luns thans sterker dan een half jaar geleden. Hij
vond: ‘Nu moet u wel met een boek komen.’ Hij vervolgde: ‘Ik vind, dat prins
Bernhard met zijn bezoek aan president Kennedy zo ver is gegaan als hij kon, want
dat was natuurlijk weer typisch Amerikaans om prins Bernhard te laten komen.’ Ik
besprak mijn analyse van de reis van de Prins met Van Wijk en vertelde hoe ik
aanvankelijk Walt Rostow op het spoor van Soestdijk had gezet. De ook door Zain
gesuggereerde koninklijke weg zag er volgens hem weinig belovend uit. ‘Blijf
contactman,’ adviseerde Van Wijk, ‘en verbind u niet aan het sukses of de mislukking
van de groep-Rijkens.’ Hij was ook nog steeds geïnteresseerd in een tête-à-tête met
Sukarno.
Het volgende bezoek gold Emile van Konijnenburg. Hij nam me mee naar de
KLM-kantine. Hij had met dr. Zain getelefoneerd en deze had hem gezegd, zoals hij
op zijn vingers had kunnen natellen, dat een brief aan Sukarno getekend door Paul
Rijkens voor een gesprek in Rome beslist onvoldoende zou zijn. Daarop had Konijn
met dr. H.M. Hirschfeld getelefoneerd in de hoop steun te krijgen. Dit was een
suggestie van mij, op zijn beurt aangegeven door M. van Blankenstein. Hij had
gisteravond één uur met Hirschfeld gesproken, die had gezegd: ‘Ik ben bereid het
gesprek met Sukarno te voeren, indien de regering mij hiertoe machtigt.’ Dat was
dus niets nieuws, die mogelijkheid was al even doodlopend. ‘We zullen nu aan de
brief van Rijkens een post scriptum toevoegen, dat Hirschfeld “in” is,’ zei Konijn.
Dat was gelul. Eigenlijk was het nieuwe plan verlakkerij van de Indonesiërs. Ik vond
Konijns verhaal dan ook een ‘ill-prepared and a floppy story’.
Van Konijnenburg: ‘De Koningin heeft al enkele jaren geleden in de Troonrede
gezegd dat het minstens 25 jaar zou duren om de Papoea's zelfmondig op te leiden.
Het principe van zelfbeschikking zou dus een farce blijven, wanneer we nu de zaak
zouden verhaasten. Ik ben van mening, dat ik er zelf nu tussenuit moet. Over een
paar weken hebben anderen het werk overgenomen, misschien wel professoren en
dan ben ik er alléén nog om de heren in hun jassen te helpen. Het gaat nu ook niet
meer om Sukarno, Luns of de Papoea's. We hebben de zaak, waar het om gaat, nu
ook niet meer in de hand. Links heeft alléén nog geen incident in Irian-Barar
gecreëerd, omdat er
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tussen China en de Sovjet-Unie nog keet over is. Het is zaak, dat ambassadeur Zain
zich tot het uiterste inspant om Washington aan te wakkeren, dat de V.S. tegen Den
Haag zeggen: “Nu is het afgelopen.” Ik dacht eerlijk gezegd: dat is nu precies mijn
boodschap op 5 april aan Walt Rostow geweest.
Van Konijnenburg meende dat er maar twee mogelijkheden waren voor een
oplossing: ‘Eén met en één zonder ons.’ Hij vroeg of ik Van Blankenstein wilde
zeggen, dat hij momenteel erg druk was: ‘Hij is me te huilerig.’ Hij had intussen een
machtiging van de K.L.M.-directie ontvangen om voor de vier miljoen (het was nu
dus toch weer op het oorspronkelijke bedrag gekomen) te tekenen. De plechtigheid
van overdracht zou bij de Nederlandse Bank plaatsvinden. Hij had de hele ceremonie
o.a. met Henk Hofland geregeld, fotografen incluis. Voor Indonesië zou de heer
Kouw Bian Tie tekenen. Hij noemden de zaak ‘een vuurpijl, die in voorbereiding
was’. Hij vervolgde: ‘Mijn telefoon staat roodgloeiend van mensen, die opbellen,
hoe heb je dat bij de huidige omstandigheden tussen Djakarta en Den Haag gedaan?
Ik antwoord dan: Heel gewoon. Wanneer je van mening bent, dat je meent geld van
iemand tegoed te hebben, dan ga je er om vragen.’ Terwijl we praatten, belde Van
der Jagt uit New York. Afgesproken werd, dat Konijn zaterdag de brief van Rijkens
aan dr. Zain telefonisch vanuit Wenen zou voorlezen. ‘Dat kan ik lastig van hieruit
doen,’ zei hij.
Ik ontmoette Henk en Mimi Hofland om 20:15 in het ‘Americain Hotel’. Hij had
tijdens lunchtijd Van Konijnenburg op Schiphol ontmoet. ‘Hij bood me twee kopjes
koffie aan,’ zei Henk. Dat kwam me bekend voor. In Washington dineerden we met
de heer Scholtens op spaghetti in een soort ‘Wimpy’. Bovendien had Van
Konijnenburg met geen woord tegen mij over die ontmoeting met Hofland (notabene
dezelfde dag) gerept. Noteerde: ‘Something is cooking. Konijn is not on the level
anymore.’ Ik voelde dat zéér sterk. Henk vertelde, dat hij op verzoek van de
Amerikaanse ambassade in Den Haag een rapport van twee pagina's over mij had
geschreven, bestemd voor het State Department in Washington. Hij herhaalde de
groep-Rijkens stuntels te vinden. Hij zei met de idee rond te lopen een nieuwe
soortgelijke lobby op te richten. Hij zei: ‘Professor Röling popelt bijvoorbeeld om
een nieuwe brochure te schrijven. De groep-Rijkens begrijpt niets van de publiciteit.
Nà de doorbraak en de artikelen van Steketee hebben ze de zaak laten doodbloeden.
Steketee is achterdochtig jegens Van Konijnenburg.’ Ik antwoordde: ‘Omdat Steketee
met de
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verkeerde mensen spreekt en nog altijd luistert naar wat het establishment hem opdist.’
‘Toch is Steketee de enige die echt durft,’ aldus Henk. ‘Hij is bijvoorbeeld niet te
vergelijken met Stempels of de anderen. Van Blankenstein, met al zijn gecomplotteer
aan de Konijnenlaan in Wassenaar, heeft nog nooit één letter in “Het Parool”
gekregen. Ik zou je trouwens publiciteit kunnen bezorgen in zowel “Het Parool” als
het “Algemeen Dagblad”.’ Hij was ook overtuigd, dat Van Blankenstein niet meer
bruikbaar was. ‘Steketee wil door niemand worden gebruikt en zeker geen
verplichtingen aan de K.L.M. of het bedrijfsleven hebben. Hij wil in ieder geval niet
via jou naar Sukarno.’ ‘Dan kan hij beter thuisblijven,’ antwoordde ik.1.
Toen ik het pakje van dr. Zain voor Miss Stoffels op de Leidsekade aan de
conciërge wilde afgeven liep ik tegen Arry Prins aan, een half Joodse, half Indische
jongen. Hij werkte bij de K.L.M. Ik bleef nà het gesprek met Henk en Mimi bij hem
op de Leidsekade slapen.

21 mei 1961
Pinksteren
Telefoneerde met Van Blankenstein. Hij bevestigde nergens meer van op de hoogte
te zijn. ‘Luns was enige tijd handelbaar, omdat hij bang was.’ Hij had opnieuw twee
uren met mr. J.A. Jonkman, voorzitter van de Eerste Kamer, gesproken. ‘Hij staat
aan onze kant, en beseft, dat hij actiever dient te worden. Ik vind eigenlijk ook,’ zei
hij, ‘dat de heer De Jonge van de Shell in de groep-Rijkens zou behoren te zitten.
Aan de andere kant is premier De Quay nu onbruikbaar geworden...’ Ik vroeg hem,
of hij niet eens in ‘Het Parool’ zijn mening zou kunnen verkondigen. Dat lag niet op
zijn weg, maar in 1923 met de vlootwet... en hij wilde deze oude koe opnieuw uit
sloot halen.
Gisterochtend ontmoette ik Henk bij Scheltema, die zei: ‘Steketee is nieuwsgierig
om je te ontmoeten.’ Gistermiddag heb ik met mijn ouders in Zeist een Grundig-set
uitgezocht en gisteravond bezocht ik mijn oom, professor Poslavsky,2. die dinsdag
naar een Congres in Montreal, Canada, vertrekt. Poslavsky vond vooral de zet van
de 4 miljoen aan de K.L.M. ‘belangrijk’. Hij vervolgde: ‘Geen mens weet hoe de
Ronde-Tafelconferentie in elkaar heeft gezeten. Wat je in je rapport

1.
2.

Steketee zou Sukarno ook nooit ontmoeten.
Geneesheer-directeur Willem Arntzhoeve te Den Dolder (zie ook vorige delen Memoires).
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aan Kennedy (via Rostow) meer had moeten laten uitkomen was dat de Amerikanen
hier moeten leren te pleisteren. Je kunt niets bereiken zonder de KVP. Van de PvdA
kun je nu eenmaal niet verwachten, dat ze met ds. Zandt of mijnheer Gortzak (CPN)
in zee gaan. Er moet dus aan de de KVP worden gewerkt. Nu kan er wel een split
zijn bij de KVP, maar uiteindelijk is het toch de monseigneur, die verschijnt en zegt
wat er moet gebeuren. Ze moeten de KVP een cadeautje geven.’ Ik opperde:
‘Landingsrechten voor de KLM in Los Angeles.’ ‘Bijvoorbeeld. En wanneer het dan
helemaal niet meer lukt moet je Sukarno adviseren wat houten hammen op Biak te
laten vallen.’
Telefoneerde gistermiddag om 15:00 uur, dus één uur voor Van Konijnenburg dit
zou doen, naar dr. Zain in Washington. ‘Praat niet te lang,’ waarschuwde hij, doelend
op ‘we worden afgeluisterd’. Ik zette kort uiteen, dat ik de indruk had, dat er geen
mandaat was los gekomen, zoals de Indonesische zijde dit wilde en dat het werk nog
niet rond was. ‘Ze moeten niet denken,’ antwoordde de ambassadeur, ‘dat ze mij
voor hun karretje kunnen spannen.’ Ik beloofde direct een nader rapport te zullen
zenden. Dit heb ik ook onmiddellijk gedaan vandaag.1. Waar ik dus voornamelijk
vóór pleitte was, dat Rijkens, Van Konijnenburg en Scholtens niet vroegtijdig in
Wenen maar later een ontmoeting met Sukarno in Rome zouden moeten hebben
zolang zij niet over een duidelijke machtiging van de Haagse politiek beschikten,
zoals in Washington was afgesproken. Ook omdat ik sterk vermoedde, dat dit mandaat
nooit aan de groep-Rijkens zou worden verstrekt, kwam het lapwerk van de heren
mij als ‘counter-productive’ voor, een vorm van oneerlijkheid en van ‘wishful
thinking’, die zich vroeg of laat zou wreken.
Tijdens de Paasdagen ontdekte ik andermaal hoe buitengewoon weinig waardering
er bestond in mijn onmiddellijke omgeving, voor waar ik mee bezig was. De broer
van mijn Vader, die ook Wim heette, had mijn ouders in woede meegedeeld een
protestbrief naar de ‘Haagse Post’ te hebben willen schrijven over het
Jan-Vrijmanportret van mij, ‘want nu dacht heel Nederland dat het om hem ging’,
terwijl hij de meest felle tegenstander van een overdracht van de Papoea's was. Mijn
Vader zou hem die brief uit zijn hoofd hebben gepraat. Ook mijn Vaders zuster2.
werd erg boos, omdat ik verklaarde, dat

1.
2.

Brief van vier pagina's is in mijn dagboek.
Mijn Vader, tante en oom waren alle drie in Semarang, Java, geboren.
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we in het oude Indië ‘a louzy job’ hadden gedaan. Ik doelde dus bijvoorbeeld op het
feit, dat bij de onafhankelijkheidsverklaring van Indonesië in 1945 slechts 625
Indonesiërs (op 60-70 miljoen mensen) een universitaire opleiding hadden gehad.
‘De Javaan is altijd lui geweest. Dat was zijn natuurlijke aanleg. Ze wilden niet eens
naar school gaan,’ aldus mevrouw Mennega.1. Spanningen dus om me heen. Mijn
Vader werd hier toch door beïnvloed en was zeurderig. Wanneer ik bij het opstaan
op de nieuwe platenspeler een piano-concert van Rachmaninoff draaide, reclameerde
hij, dat zijn dagen steeds ‘met een domper begonnen’, omdat ik zulke zware muziek
speelde. Ik kon mij juist geen heerlijker opkikker denken. Ik besefte, dat mijn Moeder
zich ‘op één of andere wonderlijke wijze’ aan deze situatie had aangepast. Hoe zou
hij toch zo geworden zijn? Ik zal hierdoor zelf ook ongenietbaar zijn geweest. Such
is life.
Lees ‘Mensen en Machten in de Congo’ van de fameuze Martin Duyzings. Typisch
Elseviers geschrijf. Boeiend, maar misleidend.

22 mei 1961
Lees ‘Schimmenspel’ van Johan Fabricius. Nederland zit boordevol met ‘la nostalgie
d'Asie’. Het verhaal van Widjojo emotioneerde me. Ik zou met Fabricius willen
spreken. Lief, wanneer hij Kusomo zijn aapje de naam Piet geeft, afgeleid van de
pedel van de Leidse Universiteit. Fabricius schreef, ‘Vaarwel Djakarta, drempel van
Java, rumoerige chaotische stad, waar oost en west elkaar in een vulgaire omhelzing
hebben gevonden...’
Dood was de kwestie Nieuw-Guinea eigenlijk helemaal niet. Een
kamerdelegatie onder leiding van F.H. van de Wetering (CHU) was zojuist
naar Hollandia afgereisd. Mee waren, J. Reyers (CHU), L.M. de Rijks
(PvdA), Th.M.J. de Graaf (KVP), F.J. Kranenburg (PvdA) en J.H. Couzy
(VVD). De dag tevoren waren J.L.M. Niers (KVP), H.W. van Doorn
(KVP) en G. Kieft (AR) vertrokken. De ‘raison d'être’ achter parlementaire
snoepreisjes is altijd, dat men door ergens een weekje te zijn zich een beter
oordeel zou kunnen vormen over een situatie ter plekke. Op 20 mei schreef
‘Elseviers’ in een hoofdartikel: ‘De Nieuw-Guineapolitiek van ons
gouvernement achten wij voor tweeërlei uitleg vatbaar. De heer Luns staat
vast in zijn schoenen. Is dat ook met

1.

J.C. Mennega-Oltmans, zie Deel I, Memoires: 1925-1953.
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de andere ministers het geval?’ Op 25 mei vervolgde ‘Elseviers’ in een
ander hoofdartikel: ‘Wij kunnen ons geen tijd herinneren, waarin van de
zijde van de Nederlandse regering zoveel druk op de pers is uitgeoefend
als thans. In vertrouwelijke besprekingen wordt onze pers voortdurend
aangemaand impopulaire maatregelen “te verkopen”, zoals dat heet. Wij
geloven, dat dit gevaarlijk spel is.’ Waar doelde H.A. Lanshof op? Ik, die
eigenlijk weinig van het Haagse circuit af wist, behalve mijn eigen
ervaringen met overheidsgekonkel tegen mij, begon me af te vragen welke
andere machinaties men verder achter de schermen jegens de pers
uitvoerde.
‘Kamer keurt ertswinning in Nieuw-Guinea goed,’ meldde een kop in ‘De
Tijd’.1. Het grootste staalbedrijf in de V.S., United States Steel Corporation,
Wm. H. Muller & Co, de Oost-Borneo Mij en de Nederlandse Handel Mij
hadden een syndikaat gevormd om via een contract met het Nederlandse
gouvernement op Nieuw-Guinea de bodemschatten (ijzer, nikkel, kobalt,
chroom, mangaan, pyriet, platina-metalen, goud- en zilverhoudende ertsen
of mineralen) op te gaan sporen en te ontginnen. Staatssecretaris Theo Bot
had de vooruitzichten ‘bijzonder gunstig’ genoemd. De parlementaire
redacteur meldde, dat ‘alléén de communisten tègen hebben durven
stemmen’. Dit was dus een weinig in de publiciteit tredend aspect van de
Papoea-affaire, waar ook de groep-Rijkens nimmer met één woord over
repte. Ook niet journalisten als Stempels, Steketee, Van Blankenstein,
Hofland of anderen. Intussen verklaarde de apostolisch-vicaris van de
rooms-katholieke kerk te Hollandia, monseigneur Manfred Staverman,
dat ook al zou Irian-Barat Indonesisch grondgebied worden, de kerk de
Papoea's nooit los zou laten. Hoofdaalmoezenier, monseigneur Van Straelen
verklaarde bij terugkeer uit Hollandia, dat de dáár gelegerde Nederlandse
militairen lachten om een op handen zijnde Indonesische invasie.2. Toch
hielden geruchten over Indonesische infiltranten aan. Minister Luns deelde
in de Kamer doodgemoedereerd mede, dat geen enkel land ‘een
verdragsverplichting tot het verlenen van militaire steun voor het geval
westelijk Nieuw-Guinea zou worden aangevallen met het koninkrijk was
aangegaan’.3. Notabene: diezelfde minister had land en Kamer jarenlang
met verhulde verzinsels over de zogenaamde toezeggingen van minister
John Foster Dalles en anderen aan de lijn gehouden en om de tuin geleid.

1.
2.
3.

17 mei 1961.
De Volkskrant, 19 mei 1961.
NRC, Overzeese editie, 16 mei 1961.
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Niemand was er ooit tegen in het geweer gekomen. Eindelijk was het fatale
woord er uit. Toch gebeurde er niets.
Internationaal waren er interessante ontwikkelingen. John Kennedy
probeerde vanuit zijn ‘rocking chair’ op het Witte Huis de puinhoop van
zijn eerste 150 dagen buitenlands beleid nader te analyseren. Hadden de
V.S. wel het recht in te grijpen, zoals men in Cuba had gedaan? Of in Laos,
Vietnam, Korea en Congo? Hij had zojuist een brief ontvangen van 250
professoren van Harvard tot en met Stanford om een ‘hands-off policy’
voor Cuba te ontwikkelen. Intussen had Lyndon Johnson in Saigon
toegezegd, dat de V.S. militaire hulp aan Diem zouden verhogen, militaire
adviseurs zouden ook de dorpsmilitie gaan oefenen en er zou
guerillatraining voor het leger komen. U.S.-Armyspecialisten zouden
helpen bruggen te herstellen en verbindingen aan te leggen en er zou meer
financiële en economische hulp worden toegekend. De Kennedy-regering
voerde de door Eisenhower begonnen assistentie aan Vietnam dus verder
op. Kennedy zou spoedig zijn eerste buitenlandse reis maken. Nà een
bezoek aan Charles de Gaulle, zou hij met Nikita Krushchev in Wenen
een ontmoeting hebben, om op de terugweg in Londen Harold McMillan
te bezoeken.
De rassen-onlusten in de V.S. bezorgden de President nog meer zorgen.
Terwijl hij zich constant afvroeg of hij het recht had staten op andere
continenten moedwillig via Maffiapraktijken van de C.I.A. te destabiliseren,
zorgden de zwarten in het zuiden voor ontwrichting op het thuisfront. Het
‘Congress of Racial Equality’ (CORE) zond ‘freedom-riders’ naar het
zuiden om de apartheid in het openbaar vervoer te breken. Een man als
gouverneur John Patterson van Alabama1. botste hierover met de jonge
‘attorney-general’ Robert Kennedy (36). Patterson: ‘Integration will come
to Alabama over my dead body.’ Hij vond intussen in de Klu Klux Klan
een belangrijke bondgenoot. Gouverneur Ross Barnett van Mississippi
verkondigde in 1961 nog altijd: ‘The negro is different because God made
him different to punish him.’ Martin Luther King jr. zat voor de zoveelste
maal in een kerk in Montgomery, Alabama, opgesloten. Robert Kennedy
explodeerde over de telefoon tegen gouverneur Patterson, dat wanneer hij
niet in staat was de zwarte dominee en diens medestanders de bescherming
te bieden waar hij recht op had, zou hij generaal Henry Gramham en de
National Guard opdracht geven voor de veiligheid van de zwarte
Amerikanen zorg te dragen.
Fidel Castro maakte bekend, dat hij wellicht zou instemmen met

1.

Time Magazine, coverstory, 2 juni 1961.
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[Afbeeldingen]

Raden Mas
Tumengung Broto di Ningrat Regent van Ngawie (1880)

Onbekend lid van een Javaanse vorstelijke familie
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Uit de familiestukken van mijn overgrootvader, Alexander Oltmans, bij diens leven President van
het Comité van Bestuur van de Nederlands Indische Spoorwegen te Semarang (1864-89), vind ik
voortdurend foto's en documenten, die verwijzen naar diens sociale leven op midden-Java in de vorige
eeuw. Bovenstaande portretten waren er enkele uit vele, evenals onderstaande visite-kaartjes van
Javaanse adellijke personen
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*2

Mijn vader, Antonie Cornelis Oltmans, werd als kleinzoon van Alexander Oltmans te Semarang
geboren, evenals mijn grootvader, ir. Willem Oltmans, naar wie ik werd genoemd. Hier mijn vader
als jongen in Indië (rechts op de foto)
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*3

Mijn Vader studeerde chemie in Delft. Hier op de eerste rij zittend met guitaar (geheel links). Als
student had hij meestal Indische jongens als vrienden. Ik werd zelf in Nederland geboren en zou pas
op mijn 31ste jaar voor het eerst in Djakarta zijn. Ook ik zou mijn hele leven Indische jongens en
Indonesiërs als intieme vrienden kennen. Later studeerde mijn vader rechten in Utrecht en werd
advocaat en procureur
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Mijn vriend Mas Diarto (links), verbindingsofficier van het Garuda II Bataljon in de Congo, met een
collega
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Op lezingentournee bij Amerikaanse studenten
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*6

Tjalie Robinson, mijn gast in de U.N.O.
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Op bijeenkomst van diplomaten in de U.N.O.
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Belgrado (1961): keizer Haile Selassie, Tito, Sukarno, Nehru, Nkrumah

Belgrado (1961), achter Bungkarno v.l.n.r. Chaerul Saleh, dr. Ali Sastroamidjojo, minister Subandrio
en oud-minister van Buitenlandse Zaken, Ruslan Abdulgani
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Belgrado (1961): Nasser noemde Nehru, Tito en andere wereldleiders, maar sloeg Sukarno in zijn
rede over
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Harisanto

Erik van der Leeden
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*11

Pers-briefing van minister Krishna Menon (ik zit midden onder pijl)

Pers-briefing van ambassadeur Adlai Stevenson (rechts boven aan de tafel v.r.n.l. Charles Howard,
Bernard Person, ikzelf)

Willem Oltmans, Memoires 1961

*12

Sergeant Rudi Muller (2de van links, eerste rij)

Met Bertie Hilverdink in Americain
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[Huis ter Heide (vervolg)]
een uitwisseling van ruim 1.200 gevangen genomen huurlingen tegen 500
zware tractoren ter waarde van 15 tot 20 miljoen dollar.1. Ambassadeur
Adlai Stevenson, die in de U.N.O. had gelogen over de rol van de C.I.A.
in Cuba werd op een goodwillmissie naar Latijns-Amerika gezonden.2.
In de Congo had Antoine Gizenga in Stanleyville het aanbod van Kasavubu,
Mobutu en Co. afgewezen om te komen tot een herenigd centraal bestuur
van het land in Leopoldville.3. In Seoul, Korea, ontbond de militaire junta
de politieke partijen en vele sociale organisaties. Ik vond het opvallend
dat Marshall Green, de Amerikaanse ambassadeur in Seoul, zo'n
prominente rol scheen te spelen bij die staatsgreep.4.

23 mei 1961 (dagboek)
Emy de Vries Foltinsky, de secretaresse van Konijn, vertelde, dat hij tweede
Pinksterdag uit Wenen naar Den Haag was teruggevlogen om zijn vrouw op te halen
en mee naar Oostenrijk terug te nemen. Hij kon dus kennelijk bij Sukarno niet
binnenkomen en probeerde nu de Kopenhagen-trick5. om op Bungkarno's gevoel
voor dames in te spelen en samen met haar zich ergens op te stellen, zodat hij ze niet
voorbij zou kunnen lopen zonder te groeten. Konijnenburg zit de zaak te forceren
op oneerlijke gronden, de kaffer. Hij verpest alles.
Op het ‘Algemeen Handelsblad’ zei de journalist Aletrino tegen mij met een brede
lach: ‘Je begint nu toch gelijk te krijgen over Nieuw-Guinea. Albert Besnard is er
nu ook uit...’6.
Had een lang gesprek met Hofland in ‘Die Poort van Cleve’. ‘Nieuw-Guinea kan
me nu niet zoveel schelen,’ zei hij, ‘maar het is aardig werk. Hoe stommer ze in Den
Haag doen, hoe razender je wordt. Drie jaar lang heeft de regering het publiek
volgepropt met zogenaamde rechten op zelfbeschikking voor de Papoea's. Daar
kunnen ze nu niet meer op terugkomen. Wat de groep-Rijkens nu moet leren is hoe
ze met de ‘grassroot politics’ in dit land moeten werken, zoals John F. Kennedy dit
gedaan heeft tijdens de verkiezingscampagne. De anti-Papoeamentaliteit is er. Maar
ze weten niet hoe ze het moeten spelen. Steketee noemt ze ook een stelletje dilettanten.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Time Magazine, 2 juni 1961.
The New York Times, E.W. Kenworthy, 18 mei 1961.
The New York Times, Henry Tanner, 20 mei 1961.
The New York Times, Bernard Kalb, 22 mei 1961.
Zie Deel III, Memoires: 1957-1959.
Besnard was de onlangs uit protest afgetreden redacteur voor Indonesië; zie ook Deel IV,
Memoires: 1959-1961.

Willem Oltmans, Memoires 1961

162
De Indonesiërs kun je nu niet, nà alles wat Nederland heeft gedaan, nog eens vragen
om ook een rol te spelen. In feite zou de regering gewoon moeten volgen wat bij het
volk leeft. Ik heb dus voorgesteld een stichting in het leven te roepen (waar ze mij
dus directeur van moeten maken) die met rapporten komt, zoals de jaarlijkse
Rockefeller Reports. Ik heb een N.I.P.O.-onderzoek voorgesteld. Konijn zei: “Het
geld ligt klaar”, maar het lag blijkbaar toch weer niet klaar. Toen we 60 brieven op
ons Manifest ontvingen, heb ik voorgesteld een advertentie in de dagbladen te zetten.
Daar was tweeduizend gulden voor nodig, maar ook dáár werd niet op ingegaan.
Wanneer ze naar mij luisterden, zou ik iedere dag weer wat nieuws bedenken.’
Hofland vertelde, dat afgezant Ujeng Suwargana aanvankelijk had gezegd, dat
men de militaire attaché's van de ambassades in Bonn, Parijs en Londen zou kunnen
opbellen om zijn credentials te verifiëren. Sukarno had niet zozéér met zijn missie
ingestemd, maar was er wel van op de hoogte geweest. Henk: ‘Stel je voor, Harm
van Riel (VVD), “pour I'illustrer l'homme”, heeft dermate slijmerig tegen Ujeng
gedaan, dat deze zich gegeneerd had gevoeld, zoals met wegbrengen, niet naar de
deur, het hek, of de straat, maar naar de hoek van de straat om hem in een taxi te
helpen.’ Hij vervolgde: ‘Albert Besnard is nu bij “Elseviers Weekblad” gekomen.
Je moet natuurlijk alle gekken op één plaats concentreren.’1. Hij zou in de avond met
zijn vader en oom Arnold Hofland eten. Hij vroeg zich af, hoe Irian-Barar met zijn
oom te bespreken.
Vervolgens sprak ik met dr. Anton Constandse2. in ‘Polen’. ‘Onze kamerleden,’
zei hij, ‘spreken met twee waarheden: één in het parlement verbonden met onze lieve
heer en één daarbuiten aangepast aan de realiteiten. Over principiële kwesties krijg
je geen kabinetscrisis in Nederland. Van de 150 kamerleden zal de helft je privé
toegeven, dat we van Nieuw-Guinea af moeten. Hun hele huichelarij berust op quasi
morele gronden gericht op de buitenwacht. Van de honderd kranten in Nederland
schrijven er negentig om de regering welgevallig te zijn. Luns heeft al in een
zogenaamd vertrouwelijk gesprek met correspondenten gezegd: “We moeten wel
van Nieuw-Guinea af, maar dan moeten we het verkopen. We hebben indertijd Ghana
en Ceylon véél te voordelig van de hand gedaan.” Ne-

1.
2.

Directeur Shell te London.
Zie ook Deel II, Memoires: 1953-1957; ik begon als journalist onder zijn leiding in 1953 bij
het Handelsblad.
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derlanders zwichten pas voor de feiten, wanneer bijvoorbeeld Nieuw-Guinea te veel
geld gaat kosten. Wanneer men via de vakbonden in Azië Nederlandse schepen zou
gaan boycotten of wanneer men de K.L.M.-landingsrechten in India of Pakistan
opgezegd zou krijgen, dan is er een kans op een oplossing.’ Constandse: ‘Welke
staatsman van dat zooitje, wat daar in Den Haag zit, durft de verantwoordelijkheid
op zich te nemen om een gesprek met Indonesië te beginnen? Geen enkele van die
heren heeft op de baanbrekende artikelen van Steketee gereageerd. Wat betekent de
hoofdredacteur van het “Handelsblad” eigenlijk in de Nederlandse politiek? Hoe
kleiner van geest hoe arroganter. Neem de heer Bruins Slot, die uit de kleintjes is
voortgekomen: hoofdredaceur van “Trouw”, die bovendien een salaris als kamerlid
toucheert. Politiek is tot een eerste klas business geworden. Wie zijn de kiezers van
Bruins Slot? De boeren. Zij denken conformistisch, zoals iedereen tenslotte denkt
in dit land en gezag hebben ze verder niet. De PvdA is zelfs, politiek gesproken, een
conservatieve beweging geworden. Dus ook een business. Het is rot voor ze, dat ze
niet in de regering zitten, want ze slepen zó bovendien minder burgemeesters- en
referendaris-posten in de wacht. Het onderwijs in dit land is langzamerhand helemaal
in handen van de KVP. Degenen, die er het beste afkomen bijvoorbeeld op het
ministerie van J.M.L. Th. Cals zijn de niet-katholieken, zoals Reinink, die tegen
iedere prijs gehandhaafd moet worden.’
Ik vroeg, waarom hoofdredacteur Steketee geen follow-up aan zijn baanbrekende
Irian artikelen had gegeven. Constandse: ‘Ik weet het niet. Ook toen staatssecretaris
Theo Bot zei, dat Nederland Irian slechts tegen duizend infiltranten zou kunnen
verdedigen, zweeg Steketee als het graf. Ook op andere openingen reageerde hij niet.
Nu denken de lezers, dat die artikelen een uitschieter waren. Ik heb nooit met Steketee
een behoorlijke samenwerking kunnen opbouwen. Je weet nooit wat je aan die man
hebt. En de buitenlandse correspondenten lopen zonder uitzondering achter de
plaatselijke diplomatieke vertegenwoordiger van de regering aan.’ Ik meldde, dat
Bernard Person in New York er zelfs recht voor uit kwam liever niet iets te schrijven
of door te geven, waarvan hij wist dat ambassadeur Carl Schürmann het onplezierig
zou vinden. Maar ik vertelde Constandse niets nieuws. Hij vervolgde: ‘Een
verandering ten aanzien van Nieuw-Guinea kan hier alléén nog maar met een schok
tot stand komen: dus wanneer er zal worden gevochten.’ ‘Wanneer een door de
Sovjet-Unie geleverde onderzeeër een Nederlandse duikbootjager tot zinken
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zou brengen.’ Constandse: ‘Jij behoort tot de 10 procent mensen, die van Irian af
willen. Dat percentage groeit. De afstand wordt geleidelijk aan acceptabel, zoals het
Humanistisch Verbond toch ook het ongeloof acceptabel heeft gemaakt? Willem
Drees is premier kunnen worden, ondanks het feit, dat hij zijn hele leven atheïst is
geweest. Dan kan dat met Nieuw-Guinea dus ook.’
Mevrouw Franklin Delano Roosevelt heeft bekend gemaakt 500 tractoren aan
Fidel Castro te zullen leveren wanneer 1.214 huurlingen zouden worden uitgeleverd.1.
Robert Kennedy heeft opnieuw 200 U.S. marshalls naar Montgomery, Alabama
gezonden om ‘freedom riders’ te beschermen.

24 mei 1961
Mijn ouders vierden vandaag hun veertig-jarige huwelijksdag. Ze zeiden blij te zijn,
dat ik er als enige van de drie was. Mijn Vader liet zich ontvallen: ‘De dag van het
veertig-jarig bestand.’ Die droge humor had hij nu eenmaal.
In de middag ontmoette ik Friso Endt van ‘Het Parool’, op het Lido-terras. Ik gaf
hem een uitvoerig interview, waar hij geen letter van zou publiceren. Hij wilde
kennelijk via mij bij de groep-Rijkens terecht komen en fingeerde belangstelling
voor mijn doen en laten. Maar met Hofland had ik afgesproken Endt niet te zullen
introduceren. Hij noemde zijn hoofdredacteur Koets ‘die oude gek’.2. Even later: ‘Ik
zal over ons gesprek een rapportje voor hem maken.’ Hij werkte verder mee aan een
artikel over Sukarno, Nieuw-Guinea en de groep-Rijkens voor ‘Fortune Magazine’.
Later telefoneerde ik met Hans Beynon, die bevestigde dat ‘De Volkskrant’ niet
bereid was zijn inzichten in de kwestie Indonesië af te drukken. Hij bleef natuurlijk
rustig zitten.
Voor mij grensde het Eerste-Kamerdebat over Nieuw-Guinea aan het ongelooflijke.
Minister Luns had vandaag in het parlement de heren Van Riel (VVD), Berghuis
(AR), Vixseboxse (CHU) en pater Beaufort (KVP) bedankt, omdat zij ‘met zoveel
nadruk steun hadden verleend aan de regeringspolitiek’ op Nieuw-Guinea. ‘Zij
hadden,’ aldus Luns, ‘terecht stelling genomen tegen acties en uitingen, die de
Nederlandse positie alléén maar konden verzwakken.’ Hij wist zich gesterkt, ‘dat
een meerderheid van het Nederlandse volk de regering

1.
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The New York Times, John Finney, 22 mei 1961.
Koets was dus Endts hoofdredacteur.
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steunde’. Luns loog er rustig op los. ‘De Amerikaanse regering,’ zei hij, ‘stelde zich
achter het beginsel van het zelfbeschikkingsrecht der volken en heeft daarom
waardering voor de Nederlandse politiek op Nieuw-Guinea.’ Luns bedroog de
volksvertegenwoordiging dermate bewust, dat het groot opgemaakte bericht hierover
in het ‘Algemeen handelsblad’1. me woedend maakte. Ik wist hoe machteloos ik was.
Zolang de regering met man en macht er in slaagde andere meningen, zoals hier
uiteengezet en gedocumenteerd, de mond te snoeren, natuurlijk dat een meerderheid
van het Nederlandse volk dank zij het gelieg en bedrieg van de overheid achterliep
en in onwetendheid Luns en consorten steunde. Mevrouw Van Ommeren (CPN)
vroeg nog aan Luns of hij wist dat zakenmensen er een andere mening op na hielden.
Daarover kon hij geen nadere mededelingen doen, maar hij was er van op de hoogte.2.
Van Riel c.s. had volgens een andere kop in het ‘Handelsblad’ een vlammend betoog
gehouden, dat zelfbeschikking voor de Papoea's ‘een realistische kans’ moest krijgen.
Pater Beaufort, vaste handlanger van Luns, lanceerde een scherpe aanval ‘op een
groep Nederlanders, waaronder hoogleraren en journalisten’,3. die kritiek hadden
geleverd op de Nederlandse regering ‘nà al hetgeen Indonesië ons heeft aangedaan’.4.
Het stond er werkelijk, uitgesproken door een pater en oud-hoogleraar in het
volkenrecht, die van Luns steeds mee mocht naar de U.N.O. ‘Het Nieuws van de
Dag’ van het ‘Telegraaf-concern zag vanavond zelfs aanleiding de lezers met een
kop opzettelijk te bedriegen: ‘AMERIKA STAAT ACHTER PAPOEA
SOUVEREINITEIT.’5.

25 mei 1961
Reisde naar Den Haag. De voorlichter van Buitenlandse Zaken, de heer Van de
Brandeler zei mij niet te willen ontvangen. Ik zat blijkbaar weer in het verD-hoekje.
Hoe effectiever ik bezig was, hoe meer deuren zich sloten.
M. van Blankenstein sprak ik in ‘De Witte’. Hij had een aanval op Luns gelanceerd
in ‘Het Parool’, niet inzake Nieuw-Guinea (die kritiek kreeg hij niet gedrukt in zijn
eigen krant) maar over de kwestie-Angola. Hij begon opnieuw over het ten val bren-

1.
2.
3.
4.
5.

24 mei 1961.
24 mei 1961.
Dat was het Manifest van Hofland en de zijnen.
Algemeen Handelsblad, 24 mei 1961.
24 mei 1961.
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gen van de regering in 1923 naar aanleiding van de vloot-wet. Van Blankenstein:
‘Ik ben als Blücher bij Waterloo. Wat ik nu doe is mensen bepraten. Mijnheer Van
Riel moet bijvoorbeeld op zijn donder hebben, want die spreekt met twee tongen.’
Ik meldde dat Van de Brandeler me niet meer ontving. ‘Met hèm is iets gebeurd,’
aldus Van Blankenstein. ‘Ik ontmoette hem op de receptie van de Begum (Pakistan).
Hij was verkoeld. Maar later, op een ontvangst van één der Communistische landen,
was hij weer vriendelijk.’ Over het memorandum aan Walt Rostow: ‘Er zou maar
één man hebben mogen zijn, Rostow, die het las, anders is het niet meer geheim.
Wat je dus in feite vroeg was, om druk van de V.S. op Den Haag. Ik zou dit nooit
op schrift hebben gezet, alhoewel het de enige juiste boodschap aan Rostow was. Ik
zou het net zo gedaan hebben, maar ik zou het eerst hebben besproken.’ Ik legde uit,
dat ik op dàt moment vanuit New York minder makkelijk met Den Haag overleg
kon plegen, en dat ik de groep-Rijkens langzamerhand te grote twijfelaars en eigenlijk
lafbekken vond, om ooit een dergelijke stap bij het Witte Huis zelfs in overleg goed
te keuren. Dat ik buiten medeweten, en op mijn eigen houtje had gehandeld, was
omdat ik resultaten nastreefde. Er was genoeg gekletst de afgelopen vijf jaren door
de heren rond Rijkens. Van Blankenstein: ‘Prins Bernhards optreden in Washington1.
was fout, want die man is gebonden aan zijn vrouw, en kàn en mag dus niets doen.’
Hij vervolgde: ‘Dat mensen als Van Riel minister Luns steunen in de kamer, menen
ze niet. Luns is niet achterbaks, want hij spreekt openlijk over mij tegen zijn zoon.
Ik geloof, Willem, dat we Luns in Nederland zullen moeten uitzieken.’ Ik vroeg of
het koninkrijk zich het uitzieken van de Minister van Buitenlandse Zaken op dit
moment in de geschiedenis wel zou kunnen permitteren. ‘Sukarno heeft er nu het
geduld niet meer voor,’ zei ik. ‘Ja, en dan komt er een Papoea-delegatie naar Den
Haag die komt bazelen over een Melanesische Unie,’ aldus Van Blankenstein. ‘Weet
je, dat Ujeng Suwargana een rapport schreef voor Generaal Nasution, dat de heer De
Jonge van de Shell heeft gelezen? Hij adviseerde, dat men tot nieuwe
onderhandelingen diende te komen, via directe contacten tussen beide regeringen.
Ujeng had eigen “geloofsbrieven” bij zich van Nasution, echt Indonesisch. Nasution's
schoonvader is een Hollander tenslotte. Ik moet mijn kruit niet te vroeg verschieten.
Koets is een aarze-

1.

Wij wisten dus geen van beiden op dat moment nog welke draagwijdte het optreden van
Bernhard 25 april 1961 in Washington had gehad.
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lende figuur, die zich te slap uitdrukt. Frans Goedhart, eens een dierbare vriend van
Sukarno, en die nu zo op hem is gebeten, zei laatst op een receptie: “Laten we maar
zeven jaar wachten.” Ik heb maar niet geantwoord. Hebben we zeven jaren om te
wachten? Sandberg is één der groten uit het verzet. Hij is een vent met een scherpe
geest, met persoonlijkheid.1. Toen hij werd gevraagd als hoofdredaceur van “Het
Parool”, zei hij: “Ik ben geen socialist en word geen lid van de PvdA.” Ik heb hem
toen gezegd: “Een hoofdredacteur is niet de eerste viool, maar de dirigent. Je moet
als regel niet zelf hoofdartikelen schrijven.”’
We spraken over een mogelijke ontmoeting van de groep-Rijkens met Sukarno in
Rome in juni. ‘Wanneer zij dat doen gaat Luns loeien,’ aldus van Blankenstein. ‘Ik
denk niet dat Luns deze zaak meer aankan. Er is een ogenblik geweest, dat er met
hem te praten viel. Dat was toen hij bang was dat er massale Indonesische landingen
zouden komen. Nu hebben Washington, Nasution en ook Ujeng Suwargana gezegd,
dat zij tègen een invasie van Nieuw-Guinea zijn, dus nu durft hij weer. Nausution is
duidelijk bang voor incidenten. Trouwens: wanneer de “Garuda” inderdaad die vier
miljoen aan de K.L.M. betaalt is van Konijnenburg als onderhandelaar
gediskwalificeerd.’ Ik vroeg, waarom hij het Manifest van Hofland en zijn vrienden
niet had ondertekend. ‘Ik kan niet onder een stuk staan waar Simon Vinkenoog aan
mee ondertekent. Dan zou ik alléén maar mijn positie verzwakken.’ Hij noemde de
radio-praatjes van Mr. G.B.J. Hiltermann ‘gejaagd, geklets, onbetrouwbaar en vol
met gemenigheidjes’. ‘Wanneer Hofland hem zou gaan vervangen, zou dat een
vooruitgang zijn.’2. ‘Meent u dat nou?’ vroeg ik. ‘Hiltermann wist toch heel goed
indertijd, dat Minister Beijen niet verantwoordelijk was voor de Greet Hofmans-rel
in “Der Spiegel” tegen de Koningin, maar die beschuldiging jegens Beijen moest hij
wel uiten van “De Telegraaf”.’3. De zoon van de heer van Blankenstein, verbonden
aan de ambassade te Londen kwam binnen. Hij zei, dat mijn toenmalige vriendin
Margaret van Boezelaar-Mansveld in de flat in Londen boven hem woonde.4. ‘Ik
denk over de Nieuw-Guinea affaire precies zoals u,’ zei van Blankenstein
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Ik dacht: Luns heeft ook persoonlijkheid, maar wat zegt dat nog?
Henk had me gezegd, dat de mogelijkheid bestond, dat hij voor Hiltermann op de radio zou
gaan invallen.
Ik zat tijdens de Hofmans-affaire in 1956 in Rome en was niet van details op de hoogte.
Zie ook Deel I, Memoires: 1925-1953.
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junior. ‘Ook de heer dr. Herman Friedericy1. is het oneens met de regeringspolitiek
ten aanzien van Indonesië. Maar hij maakt zich nu niet meer druk.’
Jolle Jolles2. kwam me in ‘De Witte’ halen. We liepen naar het Buitenhof. Ons
oog viel op het boek ‘Paw’, de Deense film, waar het Nederlandse jongetje Jimmy
Sterman in speelde. We kochten het allebei.
Jolles: ‘De Nieuw-Guineazaak zit potdicht. Waar ik één week geleden nog zou
hebben gezegd: “Het loopt lekker”, zeg ik nu: “Het zit verkeerd.” Het debat in de
Eerste Kamer deze week is beslissend geweest. De puntjes zijn opnieuw op de i
gezet. Dit terwijl er juist schot in de zaak begon te komen. De politieke partijen
hebben die buitengewone lof voor Luns natuurlijk bekokstoofd. Het beleid van Luns
is nog eens stevig bevestigd. De groep-Rijkens krijgt nu natuurlijk nooit meer het
mandaat, dat ze nodig hebben om met Sukarno te gaan praten. Dat zal dan zo ongeveer
als landverraad worden bestempeld.’ We zaten in de zon op het Corona-terras. Hij
vertelde over zijn reis naar Azië. ‘In Saigon heb ik een Amerikaanse kapitein van
28 jaar aan de haak geslagen, die mij heeft meegenomen op patrouille.’
Emile van Konijnenburg liet me, wat nooit eerder was gebeurd, 50 minuten wachten
en ontving me niet meer in zijn kantoor maar in de KLM-kantine. Hij vertelde, dat
Henk Hoflands oom Arnold de heer Koos Scholtens, beiden dus van de Shell-top,
had opgebeld en dat dit telefoongesprek nu Scholtens kopschuw zou hebben gemaakt.
Hij zei, dat er in de groep-Rijkens zelf vervelende lekken zaten. Hij zinspeelde op
een belangrijke stunt binnen één week, vooral in de publiciteit. Hij informeerde me
dus niet meer echt en sprak over stukken, die ik later te lezen zou krijgen, ‘opdat er
geen hiaten zouden ontstaan’. Hij zette me met zijn chauffeur op het station af.

26 mei 1961
Om 17:00 sprak ik drie kwartier met hoofdredacteur Steketee van het ‘Handelsblad’.
Hij raadde me verschillende malen aan er uit te stappen en de zaak Nieuw-Guinea
voor een paar jaar de rug toe te keren, ‘zodat de naam Oltmans voorlopig niet meer
ter sprake komt’. Hij vervolgde: ‘Ik weet niet of u de moed kunt opbrengen er mee
op te houden, want het zou natuurlijk een hele terugval zijn.’ Ik probeerde hem uiteen
te zetten, dat ik
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doorlopend met geheel andere zaken dan Nieuw-Guinea bezig was, zoals de kwestie
Congo of de problemen rond Cuba, en dat ik intensief lezingen gaf in de V.S,. dus
dat het er vanuit Amsterdam misschien op leek, dat ik niets anders deed, maar dat
dat onjuist was. Hij vond, dat ik terug moest keren tot ‘zuivere journalistiek’. Ik legde
uit, dat ik inderdaad niet bezig was, als een bureau-redacteur aan de Nieuwezijds in
Amsterdam, maar dat ik, als ik naar dr. M. van Blankenstein keek, het gevoel kreeg
ongeveer bezig te zijn, zoals hij dit al jaren met sukses had gedaan. Steketee zei te
rillen van het dilettantisme van de groep-Rijkens, wat ik probeerde af te zwakken
door te zeggen, dat het wel mee viel.
Om 18:00 ontmoette ik Jan Vrijman in Americain. Henk Hofland zag ik om 19:15
bij het eindpunt lijn 25. We reden in zijn auto naar Delft waar professor Röling op
bezoek was bij zijn zoon, die daar in een boerderijtje woont met twee Delftse
collega-studenten. Henk vertelde, dat oom Arnold Hofland van de Shell in Londen
nu ook niet stil zat. Dit bleek enerzijds uit de invitatie van de Britse regering aan
Sukarno naar London te komen en anderzijds gaf hij me een kopie van een
opzienbarend artikel in de ‘London Economist’1. onder de titel ‘Perilous half-island’.
De ondertitel: ‘Perhaps the Dutch ought to consider the one course they have so far
rejected’ en dat was dus: vertrekken uit Nieuw-Guinea.
Professor Röling, die in 1957 nog deel had uitgemaakt van de Nederlandse delegatie
naar de Algemene Vergadering in de U.N.O. vertelde, dat hij bij die gelegenheid van
overheidswege voor mij was gewaarschuwd.2. Röling maakte deel uit van het
PvdA-bestuur. Hij zei, dat Willem Drees zorgde voor verdeeldheid in de partij, omdat
hij ook in de partijraad altijd fel in verzet kwam tegen afstand doen van
Nieuw-Guinea. Röling: ‘Pater Beaufort is de architect van Luns geweest. Hij is
misschien wel de machtigste man in Nederland op dit moment. Beaufort schreef me
naar aanleiding van mijn Nieuw-Guineabrochure in 1957: “Je denkt toch niet dat de
missie Nieuw-Guinea zal opgeven?” We waren het eens, dat het jongste debat in de
Eerste Kamer de kwestie opnieuw muurvast had gespijkerd. Henk Hofland was van
mening, dat hiermee ook voorlopig geen geld van de groep-Rijkens los zou komen.
‘Ze geven wèl duizenden guldens uit om in de kranten te adverteren, dat een retourtje
New York tien gulden goedkoper is
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6 mei 1961.
Zie ook Deel II, Memoires: 1953-1957.
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geworden, maar voor een Nieuw-Guinea advertentie is geen geld.’
Reed met Henk terug naar Amsterdam, omdat het te laat was geworden nog
openbaar vervoer naar Huis ter Heide te nemen. Ik trof op het COC bekenden,
waaronder Relly en Willy. Om 03:00 stopte in de Leidsestraat een auto met John de
Crane, de theater-manager. Hij nodigde me mee naar zijn huis in Voorburg. Tussen
04:00 en 09:00 gaf hij me drie ‘blow-jobs’.

27 mei 1961
Ontmoette Jan Vrijman bij ‘Scheltema’. Hij vroeg of ik een boekje wilde schrijven.
Hij wilde er met de heer Lubberhuizen van de ‘Bezige Bij’ en Henk Hofland over
spreken. Hofland was adviseur van dit uitgevershuis geworden.1.

28 mei 1961
Mijn ouders gaven voor de naaste familieleden een déjeuner in de ‘Hoefslag’ te
Bosch en Duin ter gelegenheid van hun 40-jarig huwelijksfeest. Het was gezellig.
Mijn ouders beleefden een gedenkwaardige dag.
Van Blankenstein telefoneerde. Hij had mr. J.A. Jonkman, voorzitter van de Eerste
Kamer over mij gesproken. ‘Ik heb hem gezegd, dat hij je moest ontvangen. Hij uitte
bezwaren. Hij had veel slechts over je gehoord. Ik heb hem gezegd, Oltmans kan je
interessante dingen vertellen en zijn feiten zijn wáár. Je kunt hem bellen. Ik kan je
wèl vertellen, dat als Van Konijnenburg een gesprek had aangevraagd, hij het niet
zou hebben gekregen.’ Ik vroeg Van Blankenstein of hij samen met mij naar Jonkman
wilde gaan. ‘Jonkman kan vertrouwelijker met mij spreken, wanneer ik hem alléén
bezoek,’ antwoordde hij. Hij raadde me met nadruk aan mij tot de kwestie
Nieuw-Guinea te bepalen, ‘en praat maar niet over Afrika of Congo’. Intussen was
ik tot een besluit gekomen. Ik ontmoette van 16:30 tot 18:00 Mathieu Smedts in de
kroeg op de hoek van zijn flat in zuid. Ik stelde hem vóór mij te laten interviewen.
Hij ging er onmiddellijk op in. Hij had zojuist zijn verjaardag gevierd en was in
opperbeste stemming. In de avond ontmoette ik ‘Vrij Nederland’-redacteur Joris van
den Berg, die precies aanvoelde, wat ik in het interview wèl en niet wilde zeggen.
Mijn vastberaden konklusie was, dat de rol van de groep-Rijkens was uitgespeeld.
Nooit of te nimmer zou de
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regering of de politiek de amateur-diplomatie in de gelegenheid stellen op stoelen
van staatslieden te gaan zitten, terwijl de Indonesische zijde glashelder had
aangegeven, dat afgezanten van Paul Rijkens zonder mandaat niet langer de moeite
dienden te nemen om achter de schermen te komen praten.1.

29 mei 1961
Vanmorgen las ik bij ‘Vrij Nederland’ de door Joris van den Berg geschreven tekst:
wel goed maar niet volledig. Er moet van alles in worden veranderd. Ik maak er een
klassieke proefballon van.
Reisde naar Martin Portier in Alkmaar. Wat me weer opviel was hoe Indonesisch
hij in alles was. Hij zei, dat Papoea-millitairen op Nieuw-Guinea minder soldij
ontvingen dan jongens van het KNIL. ‘Precies als Hendrik Colijn’ zei hij, ‘die
vóórstelde dat men Indische jongens in het KNIL een kwartje minder zou geven,
omdat jongens van het land niet zoveel nodig hadden.’ Over de militaire dienst zei
hij: ‘Je wordt soms gek van die belanda's. Ze zijn dermate stom. Wanneer je ze op
rapport slingert blijkt, dat ze een psychiatrisch rapport hebben. Daar moet je dan dus
rekening mee gaan houden. Je pikt de oud KNIL-mensen er direct uit. Geef je hun
een opdracht, een verzoek heet dit tegenwoordig in militaire dienst, dan voeren zij
het prompt uit.’

30 mei 1961
Mijn Vader was zo vriendelijk me al om 07:00 in Driebergen naar de trein te brengen.
Ik was geschokt om in het ochtendblad te lezen dat H. baron van Voorst tot Voorst,
de KLM vertegenwoordiger in Leopoldville, die mij zo voortreffelijk en
vriendschappelijk had geholpen, bij een auto-ongeluk was omgekomen.
Ik ontmoette Van Konijnenburg om 08:45. Ik had dr. Zairin Zain in Washington
een bericht gezonden, dat het noodzakelijk was, dat ik direct naar Amerika kwam
om hem in te lichten over de ontwikkelingen en de stand van zaken in Den Haag,
mede in verband met de nadering van Sukarno's aanstaande komst naar Rome. Op
dit moment bezocht de Indonesische president Tsjecho-Slowakije. Kennelijk had
Zain de heer Van Konijnenburg reeds bericht, dat ik ogenblikkelijk moest ko-

1.
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men. Deze was namelijk opeens weer één en al vriendelijkheid. Greet, mevrouw van
Konijnenburg, had reeds gevraagd wanneer ik kwam eten.1. Paul Rijkens, Koos
Scholtens en hij stonden pal achter mij. Gezamenlijk wilden zij proberen om mij
voor alles wat ik in het belang van de zaak had gedaan een mooie baan te bezorgen,
bijvoorbeeld bij het ‘Algemeen Handelsblad’. Hij gaf me een set van stukken
betreffende het debat van 23 mei 1961 in de Eerste Kamer. President Sukarno - zo
zei hij langs zijn neus weg - had in Wenen gezegd, dat ook generaal Nasution naar
Rome zou komen. Dat was de eerste aanwijzing, dat men in Wenen dus toch was
ontvangen. Omdat ik om 10:30 bij de heer Jonkman aan het Binnenhof 23 werd
verwacht, vertrok ik. Konijn liep mee naar de voordeur. De vriendelijkheid gaf me
een ‘unheimisch’ gevoel.
De heer Jonkman was een mij sympathieke en imposante figuur. Hij begon met
te zeggen de laatste tijd veel van mij te hebben gehoord, ‘ook kritiek’. Daarna stak
ik van wal. Ik werd emotioneel. Ik raakte in vervoering, als soms bij lezingen, en
sprak in termen van ‘de jeugd van Nederland’ en riep uit, ‘waar is de staatsman, waar
is de figuur, die voor dit land op komt, die durft, die het land werkelijk dient?’ Ik
gaf hem een ‘whirlwind’ overzicht te beginnen bij het gewraakte Adres aan de Staten
Generaal in 1957. Hij bleek professor Pieter Drost ook te kennen.2. Ik sprak over het
gedraai in het parlement en zei dat zelfs Van Riel met twee tongen sprak. Hij moest
even glimlachen. ‘Vanuit een ambtelijk gezichtspunt bezien,’ aldus de heer Jonkman,
‘moet men op een moment als dit in de vaderlandse geschiedenis extra voorzichtig
zijn.’ Hij benadrukte jurist te zijn en zaken vanuit die invalshoek te bezien. Zijn blik
verwarmde, toen ik hem de groeten van ambassadeur Sukardjo Wirjopranoto
overbracht. Dit bracht hem op herinneringen, toen zij beiden nog in de Volksraad in
het oude Indië zaten. ‘Weet u, dat professor De Schepper in die dagen reeds een
brochure heeft geschreven die gericht was tegen de arrestatie van Sukarno in die
tijd? De Indonesiërs hadden gelijk, toen zij nà de souvereiniteitsoverdracht ontdekten,
dat zij economisch helemaal niet onafhankelijk waren. Het was toch immers een
blunder, dat schepen van de KPM nog in 1957 onder Nederlandse vlag en met namen
als s.s. ‘Amsterdam’ het intersulaire verkeer in de Indonesische archipel hielpen
onderhouden? Ik arriveerde in 1919 in het oude Indië. Ik bezocht
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eens vrienden in Bandoeng. Bij die gelegenheid ontmoette ik voor het eerst de toen
nog jonge Sukarno, die daar binnenviel. Dat was de eerste en laatste keer, dat ik hem
heb ontmoet. Het was vooral minister J.H.A. Logemann, die is begonnen met te
benadrukken, dat het onwaardig en onvruchtbaar voor ons zou zijn met Sukarno te
onderhandelen. Hij stelde daarentegen, dat we wèl met Sutan Sharir konden spreken.’
Daarop bracht hij Sukarno's rol in de tweede wereldoorlog naar voren. ‘De Japanners
draaiden de radio keihard aan wanneer Sukarno een rede hield en de Amerikanen en
Engelsen uitschold.’ Ik stelde, dat Sjahir zelf had geschreven, dat Sukarno bij alles
wat hij tijdens de oorlog had gezegd of gedaan maar één gedachte voor ogen had
gestaan: de vrijheid, de Merdekaan, van Indonesië te realiseren. Jonkman was dan
ook bereid aan die periode voorbij te gaan.
‘We waren indertijd rechtskundig gezien niet rijp voor Linggadjatti.1. De oppositie
noemde die overeenkomst pacteren met de rebellen, de vijand. U bent jong. Met de
kritiek van de jeugd op het voorgeslacht, zult u misschien niet weten, dat in 1789 de
Oost-en-West-Indische Compagnie werd geïncorporeerd in de Nederlandse
eenheidsstaat. In 1945 zaten we dus nog met die opname in de Grondwet, vandaar
dat we ten aanzien van Indonesië de Grondwet moesten wijzigen. Maar volgens ons
staatsrecht diende men eerst orde en rust in Indonesië te herstellen alvorens men kon
overgaan tot het sluiten van nieuwe verdragen. Hadden we Linggadjatti maar kunnen
verwerken! Nederland was in 1947 niet rijp voor de zeventien artikelen van die
overeenkomst. Bovendien werd de overeenstemming ook nog vastgepend door de
zogenaamde motie Romme-Van der Goes van Naters. Men moet bedenken, dat ons
staatskundig recht stamt uit een eeuwenoude traditie. Dat zeg ik dus ook altijd tegen
Aziatische diplomaten wanneer zij met mij komen praten.’
De heer Jonkman vervolgde: ‘Nederland is een klein land en bij rechtsorde gebaat.
Het is geen kwade opzet, deze rechtskundige benadering. Het Wilhelmus, dat wij
nog altijd zingen, spreekt toch ook van de fictie, dat we trouw bleven aan de Koning,
die niet geweten zou hebben wat Alva en zijn troepen deden? Dat telt zwaar in
Nederland. De ambtelijke eed wordt op de Grondwet afgelegd. In België nemen ze
het ook al niet

1.
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meer zo nauw. Kijk maar naar wat Brussel deed tijdens de Congo-debâcle. Dreigen
uit de U.N.O. te zullen treden of de N.A.V.O. te zullen gaan saboteren kàn nooit bij
ons.’
Hij sprak ook al over ‘de jongens van Rijkens’. Hij bevestigde, dat zij nooit of te
nimmer een mandaat zouden krijgen, waardoor ik andermaal gesterkt werd in mijn
opvatting, dat de rol van de heren was uitgespeeld, en dat ik juist handelde door een
wat duidelijker proefballon dan voorheen op te laten. Jonkman stelde de vraag:
‘Gelooft u dat Sukarno denkt in termen van wat moet Irian-Barat kosten?’ Dit
ontkende ik in alle toonaarden. ‘Want een soort ruil lijkt me namelijk uitgesloten,’
aldus de staatsman. ‘Ik zeg dit, omdat Anastas Mikoyan immers in New York tegen
de Amerikanen heeft gezegd: “Je noemt bij onderhandelen toch nooit meteen je
prijs,” waaruit de Amerikanen concludeerden, dat de kwestie-Berlijn geen ultimatum
was. Sukarno moet vooral niet denken aan wat in de oude boeken staat, dat Jan
Pieterszoon Coen voor gouden ducaten alles deed.’
Eerder in het gesprek, als inleiding op zijn mening over Linggadjatti had deze
70-jarige politicus gezegd: ‘Ik ben als minister van Koloniën verantwoordelijk geweest
voor de eerste politionele actie in Indonesië.’ Dat trof mij diep. Ik vroeg er niet nader
naar. Ik wilde er zelfs niet over spreken en schreef alléén die opmerking in mijn
dagboek. Het herinnerde me levendig aan de uitlating van die andere Nederlandse
staatsman, oudpremier L.J.M. Beel, die me in 1957 thuis in Wassenaar had gezegd,
dat hij vanuit Djakarta H.M. de Koningin had geadviseerd de tweede politionele actie
te lanceren. Beel had op mij een nare en harde indruk gemaakt, vroom rooms ten
voeten uit. Jonkman daarentegen was mij zéér sympathiek. Misschien was het mijn
bewust beleven van de tweede wereldoorlog, dat mij bij het woord ‘politionele actie’
koude rillingen deed krijgen. En dat doet het in 1988, bij deze reconstructie van de
laatste alinea nog steeds. Ook zal ik nooit Wonk Schimmelpenninck vergeten, die
bij de tweede actie (van mijnheer Beel c.s.) op Java is gesneuveld.
Bij het afscheid nemen vroeg ik Jonkman of hij niet voor het nageslacht memoires
zou schrijven. ‘Ik ben nu tien jaar Eerste-Kamervoorzitter, dus dan mag ik er wel
eens aan beginnen. U bent altijd welkom,’ zei hij, ‘maar we werken dus niet samen.’
Ik verzekerde geen misbruik te zullen maken van zijn bereidheid me te ontvangen.
‘Ik wilde bij u echter als “elder statesman” en zelf een “pemuda belanda” zijnde mijn
hart uitstor-

Willem Oltmans, Memoires 1961

175
ten.’ Hij antwoordde: ‘Dat moogt u gerust nog eens komen doen.’1.
Om 12:30 had ik een tweede ontmoeting met Konijn in ‘De Posthoorn’. Hij deelde
allereerst mee, dat de KLM een DC-8 had verloren op weg naar Caracas.
Daarnà was hij zéér open over Wenen. Hij had één uur met Sukarno gesproken
en 45 minuten met minister Subandrio, ‘die een briljante uiteenzetting heeft gegeven.’
Zain reageerde hier later op, dat dit laatste gunstig was, want dat betekende dat
Bandrio meedeed.’ Subandrio had erop gewezen, dat Sukarno hem en de
groep-Rijkens als vrienden beschouwde. Hij zou dus niets doen zolang er hoop was
op een oplossing. ‘De regering heeft nu wel degelijk contact met Paul Rijkens
opgenomen,’ zei Konijn. Hij zou samen met Koos Scholtens een bezoek aan premier
De Quay brengen. Van alle brieven en rapporten werden kopieën gemaakt, waar ik
later ten behoeve van een te schrijven boek over zou kunnen beschikken.2. ‘Ik loop
niet zo gauw uit de rails,’ zei Konijn. ‘Ik kan wel af en toe verdomd nijdig zijn, maar
je ziet, dat trekt weer bij.’ De mooie stunt die ze hadden bedacht, mocht ik nog niet
weten. Dr. Zain wist ook, dat ik daar niet van op de hoogte was. Later zou ik worden
geïnformeerd. Secretaresse Emy de Vries Foltinsky had opdracht mijn ticket naar
Washington uit te schrijven.
Van 13:15 tot 14:45 bezocht ik Van Blankenstein in Wassenaar. Ik lichtte hem in
over het gesprek met Jonkman en kondigde mijn reis naar Zain aan. Ik vroeg zijn
mening over de mogelijkheid op 8 en 9 juni een aantal politieke figuren, waaronder
de heer Jonkman in Brussel een ontmoeting met Zain te laten hebben ter voorbereiding
van de Sukarno-top in Rome. Hij begon weer met: ‘Ik probeer Luns onderhands te
prikkelen, totdat hij zich blootgeeft. Dus wanneer ik eenmaal een artikel schrijf moet
dit als een degen zijn, die doel treft, anders ben ik als een mislukte matador.’
Om 17:00 ontmoette ik Koos Scholtens in flat 113 van de Catsheuvel aan de
Adriaan Goedkooplaan. Ook Konijn was aanwezig. Scholtens kreeg uit mijn overzicht
de indruk, dat de heer Jonkman ‘kennelijk’ van plan was ‘het zelf te gaan doen’.
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Wat Scholtens wist van Jonkmans verleden was voldoende voor hem om op zijn
hoede te zijn. Scholtens: ‘Maakt u zich geen zorgen, we zullen er op toezien, nà de
diensten die u het vaderland hebt bewezen...’ en de kwestie van de passende
betrekking werd herhaald. ‘Wanneer u zich ooit misdeeld voelt komt u bij ons. U
bent welkom.’1. Scholtens maakte opnieuw een prima indruk op mij. Hij had de
secretaresse van Luns getelefoneerd, maar hem werd meegedeeld, dat de minister
vandaag een ontmoeting had gepland met H.M. de Koningin. Men wilde namelijk
eerst met Luns en pas daarna met premier De Quay spreken. ‘Luns is best een vent;
hij staat alléén aan de verkeerde kant,’ meende Scholtens. Ze waren van plan de
groep-Rijkens te gaan uitbreiden met de heer Hirschfeld en professor F.J.F.M.
Duynstee. ‘We moeten dit spel natuurlijk wèl volwassen spelen. Wanneer ze dan
horen, dat ook nog een jongeman meedoet, die bovendien nog journalist is...’
Van Konijnenburg nam me mee in de auto. Hij waarschuwde nog geen boekje te
schrijven, zoals Vrijman had voorgesteld. Het was te vroeg. ‘Wanneer je wacht heb
je Rijkens, Duynstee en iedereen mee.’ Hij begon warempel opnieuw over een baan
bij het ‘Algemeen Handelsblad’. Ik herinnerde hem er aan, dat de heer Delprat2. in
1957 ook met nadruk had gesteld hoe dankbaar men was voor den vaderland bewezen
diensten, maar dat ik de laatste 150 gulden aan kosten in 1961 nog altijd moest
ontvangen. ‘Bovendien,’ zei ik tegen Konijn, ‘u kunt niets bij het “Handelsblad”
regelen, want ik betwijfel of Steketee u zelfs zou ontvangen.’ Ik dacht, ik trap niet
meer in hun beloften. Zelfs de chauffeur van de KLM Mercedes zei, nadat we Konijn
hadden afgezet en doorreden naar het station: ‘Ik vond het steengoed dat u zich niet
omver liet lullen.’
Mijn Vader haalde me trouw in Den Dolder af. Ik sprak met mijn ouders over al
mijn avonturen tot middernacht. Ik droomde van mijn broer Theo, dat hij door het
ijs was gezakt. Alléén zijn hoofd stak nog boven het ijs uit. Hij glimlachte naar me.
Ik werd wakker. Daarnà kon ik niet meer slapen en lag te piekeren hoe ik hem eruit
had kunnen halen.
Bernard Person schreef mijn oom en tante Poslavsky, op doorreis naar het Congres
van psychiaters in Montreal, gaarne te
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zullen ontvangen. Hij had weer tal van artikelen naar het ‘Handelsblad’ gezonden
zonder er een reactie op te krijgen. Er werd nog maar zelden iets van hem geplaatst.
‘Ik kan niet meer doen dan mijn plicht. Maar een troostend woord van Henk Hofland
zou wel een pleister op de wonde zijn. Het is zo akelig om vanuit New York alle
kontakt te verliezen.’ Ik had hem reeds aangeraden zelf naar Amsterdam te gaan.

1 juni 1961
Henk had me gewaarschuwd, dat Mathieu Smedts hem had getelefoneerd met de
opmerking: ‘Ik heb voor het eerst de indruk, dat Oltmans wordt betaald...’ Ik
ontmoette Smedts vanmorgen en gaf hem een kopie van de lijst van mijn lezingen
in de V.S. en toonde aan dat de honoraria voorlopig mijn voornaamste bron van
inkomsten waren. Morgen komt mijn interview met Joris van den Berg uit. Ik kan
V.N. precies op tijd halen om mee naar Washington te nemen. Ik heb tegen Emy
gezegd, dat ik eerste klasse wilde reizen. Ik moet ophouden een ‘sucker’ te zijn. De
KLM kan dit best betalen.
Ontmoette Henk Hofland in het Stedelijk Museum. Hij zou een rapport-brief voor
dr. Zairin Zain prepareren, die ik zou kunnen meenemen. Er was een artikel
verschenen, ‘Nà de Planta, de Papoea's’.1. Mijn boek zou er bij de Bezige Bij
doorgedrukt kunnen worden.2.
Professor Duynstee schreef een verdediging van de groep-Rijkens in ‘De tijd’:
‘Ongerechtvaardigde verwijten en bedenkelijke pressie.’3.

2 juni 1961
Reisde naar Amsterdam met J.H. Scheps en complimenteerde hem over zijn gisteren
gestelde vragen aan premier De Quay over de Delftse adjudant van politie J.L.B.,
die in de oorlog fout zou zijn geweest. Hij antwoordde: ‘Je vriend Johannes Leimena4.
is anders ook een NSB-er.’ Ik was stomverbaasd en vroeg het tweede kamerlid voor
de PvdA.: ‘Is Leimena in de oorlog fout geweest?’ ‘Wel nee,’ zei Scheps, ‘maar een
Ambonnees die achter Sukarno staat is toch een NSB-er?’ Hij vervolgde een tirade
tegen de Indonesische president: ‘Su-

1.
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karno, die de pers breidelt, Sukarno is een dictator, die van moord en doodslag leeft.
In plaats, dat Amerika zegt, blijf met je handen van Nieuw-Guinea af, geven ze je
een dolkstoot in de rug. Aan zulke bondgenoten heb ik geen behoefte. Laten de
Amerikanen maar eerst naar zichzelf kijken. Hoe behandelen zij de negers? Wanneer
Sukarno een neger als ambassadeur had aangesteld in Washington zou hij niet aan
bod komen.’
Scheps: ‘Sukarno moet de Ambonnezen vrijmaken, anders kunnen wij niet praten.
Wanneer we Sukarno Nieuw-Guinea zouden geven, dan pikt hij straks met de
Communisten ook nog Australië in. Nederland heeft de verplichting het Communisme
te bestrijden. Khrushchev moet als Joseph Goebbels voor een internationaal tribunaal
worden gebracht. Jij, Röling en Jonkman, jullie helpen Nederland een dolkstoot in
de rug te geven.’ Ik had het ingelijste portret in kleur van Juliana en Bernhard bij
me, dat ik mee naar Kew Gardens wilde nemen. Hij wees erop en zei: ‘Laat dat
portret maar thuis.’ Bij het overstappen op het station in Utrecht wees hij naar twee
Indische jongens, die op een bagagekarretje zaten en zei: ‘Dat zijn ook slachtoffers
van Sukarno. Laat hij eerst eens iets voor die mensen doen.’ Ik had er eindelijk
genoeg van en zei, dat zolang Luns minister was de zaak nooit behoorlijk kon worden
opgelost, dat ik het parlement met alle respect een kletscollege vond, dat ik Nederland
graag de blunder van de ‘Karel Doorman’ had willen besparen, en tenslotte dat we
met Khrushchev wèl spraken, omdat we bang waren voor Sovjet-raketten, maar niet
met Sukarno. Hij vond, dat je Sukarno niet met Krushchev kon vergelijken. ‘Toch
is Sukarno de Krushchev van Indonesië, of u dat leuk vindt of niet,’ antwoordde ik.
Hij ging onverstoord verder. Een Amerikaanse professor had voor
onderzoekdoeleinden enquêteformulieren rondgestuurd. Scheps had ingevuld steeds
meer minachting voor de V.S. en haar buitenlandse politiek te hebben. Dat was dan
een socialistische volksvertegenwoordiger in 1961. Wat een drama! We komen er
zo nooit!
Gisteravond ging onverwachts de telefoon. Bertie Hilverdink1. was vanuit Duitsland
in ‘Hotel Terminus’ in Utrecht gearriveerd. Er was een probleem met zijn Duitse
verblijfsvergunning. Zijn poedel, Carlo, had kans gezien de beide poedels van zijn
vriend, de danser Georg Volk, zwanger te maken en er waren twaalf pups geboren.
We besloten naar Amsterdam te
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gaan en logeerden in het ‘Park Hotel’. We hadden warempel seks. Hij zei: ‘Nu ben
ik Georg ontrouw geweest. Ik zal een kaars moeten branden.’ Hij was nu één jaar
met Georg bevriend. ‘Hij zegt nog altijd ieder kwartier hoeveel hij van me houdt.’
Om 06:45 verliet ik het ‘Park Hotel’ om terug te keren naar Huis ter Heide en me
gereed te maken voor vertrek naar Washington.

2 juni 1961
Schiphol
Om 12:45 ontmoette ik de heer en mevrouw Van Konijnenburg, samen met Henk
en Mimi Hofland. Henk had een rapport van acht pagina's voor ambassadeur Zain
geschreven. Verder vroeg hij me in de V.S. een brief naar zijn vriendin F.T. in
Bologna te versturen, een dame, die hij had ontmoet, toen hij er een congres toesprak.
Met een taxi had ik bij ‘Vrij Nederland’ een aantal exemplaren van het nieuwe
nummer opgehaald. Mijn interview was een zorgvuldig overdacht startsein van een
gigantische rel.
‘Wil Sukarno met ons praten?’
Ja, zegt Willem Oltmans, ‘V.N.’ 3 juni 1961.
15:15
‘Sir Frank Whittle’, DC-8, Amsterdam-New York
Konijn gaf me een KLM-tas vol boodschappen en brieven voor dr. Zain mee. Hij
excuseerde zich alle post te hebben dichtgeplakt. Hij instrueerde me als volgt: ‘Tijdens
een lunch van Scholtens, professor Duynstee en De Jonge (Shell) werd
overeengekomen dat Duynstee een brochure zou schrijven. Er zit een artikel van De
Jonge bij, “Federatie van Verenigingen van Bergcultuurondernemingen in Indonesië”.
Hier is een map met tot gisteren gepubliceerde artikelen. Zeg aan Zain, dat Paul
Rijkens, Scholtens, Hirschfeld en Van Konijnenburg op 8 juni samenkomen. Het
zou dus schitterend zijn indien Zain zelf op 9 juni in Brussel zou kunnen zijn. Vraag
of Zain akkoord gaat met het inschakelen van Hirschfeld. Hij moet mee naar Brussel.
Verder zeg hem, dat indien hij me telegrafeert ik gereed sta naar Washington te
komen. Scholtens heeft ook al een gesprek gehad met kamerlid Berghuis (AR). Ik
zelf heb een afspraak met professor Schermerhorn ter voorbereiding van een
ontmoeting met kamerlid De Niet (eveneens PvdA). Vandaag heeft Scholtens om
11:15 met minister Luns gesproken. Scholtens had twee brieven bij zich voor Luns,
waarvan jij de inhoud dus nog niet kent. Wanneer Luns in de juiste stemming is krijgt
hij ze te lezen en anders kan hij de pest
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krijgen.1. Vanmiddag wordt dan een afspraak met premier De Quay gemaakt. Je kunt
namelijk niet tegen De Quay zeggen, dat je nog niet precies weet, wanneer je Luns
zult ontmoeten.’ Over de ‘Garuda’-betaling zei hij: ‘Het geld is er. Het okay van
Sukarno is er. Maar nu begint de ‘Garuda’ zelf weer over de hoogte van dat bedrag
te meieren. Ik ben naar Londen geweest om dit opnieuw met Kouw Bian Tie te
bespreken. Hij zei, dat het gedonder nu uit moest zijn, en dat hij met dr. Zain contact
zou opnemen. Hij zou een beroep doen op diens diplomatieke gaven. De hoogte van
het bedrag werd twee maal vastgesteld. Begin 1958 schreef Dirk van Houten2. er een
brief over.’ Konijn toonde een blauw dossier met gefotokopieerde stukken. ‘Dit is
brief no 1: 26 juni 1958, GIA/TMS/326/WNP/CG. Het bedrag toen genoemd was
Nfl. 5.007.598, getekend C.A. Mochtar, directeur, en thesaurier djenderal, R.
Sugiarto.’ Brief no 2 volgde van 5 september 1958 van de heer Atmodiningrat. Het
bedrag bleef hetzelfde en gold de ‘social transfer of know-how’ door de KLM aan
de GIA (Garuda Indonesian Airways). Brief no 3 was gedateerd 18 december 1958
en getekend door president-directeur ir. M. Sutoto. Brief no 4 was van 8 augustus
1960 en geschreven door de Mardjuni, No 131/2/60 namens de zaakgelastigde van
Indonesië in Den Haag. Er werd bevestigd, dat op 12 augustus 1960 in London met
de heren Karnaen en Burhanuddin onderhandeld zou worden. Brief no 5 was een
memorandum van de heren Van Konijnenburg, A.C.J. de Jong en M.J. Nederhof
over de te Londen gevoerde onderhandelingen. Alle vijf deelnemende heren hadden
het stuk ondertekend. Gesteld werd dat in principe vóór 1 april 1961 ‘een definitieve
regeling’ voor de ‘Garuda’-schuld aan de KLM zou worden getroffen.
Van Konijnenburg: ‘Het huidig vastgestelde bedrag is Nfl. 3.840.075. Ik heb nu
twee maal examen gedaan rond de vaststelling van dit bedrag. Ik ben er twee maal
voor geslaagd. Het is nu twee maal door de sluizen geweest. Nu moeten de Indonesiërs
niet langer lullen. (Ik keek naar Greet, maar ze vertrok geen spier.) Het is nu een
kwestie van uren geworden. Zeg maar aan Zain, dat nu “De Telegraaf” en Hiltermann
in de startblokken staan om die affaire in hoofdartikelen naar buiten te brengen.’

1.
2.

Dat waren dus de documenten waarop de Rome-top zou moeten plaatsvinden
De toenmalige Nederlandse mededirecteur van de ‘Garuda’. Zie ook Deel II, Memoires:
1953-1957.
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Mevrouw Van Konijnenburg onderhield zich intussen met Henk en Mimi Hofland.
Zij vertelde, dat Sukarno zich vorige week in Wenen gekwetst had betoond, toen hij
moest vernemen, dat in Nederland werd gedacht dat hij anti-Nederlands zou zijn.
Hofland hield niet van dit soort ontmoetingen en gaf aan dat hij weg wilde, ‘want ik
heb op het ogenblik vakantie’. Ik begreep intussen, dat de stunt om mevrouw Van
Konijnenburg in te schakelen bij het tot stand brengen van een ontmoeting in Wenen,
opnieuw had gewerkt.
Intussen had ik een exemplaar van ‘Vrij Nederland’ aan de heer R. Vogels van de
KLM gegeven, die met de heren Van der Wiel, Besançon en president-directeur Van
der Beugel eveneens op Schiphol was en enkele tafeltjes verderop had gezeten om
met hetzelfde toestel naar de V.S. te vertrekken.
17:22 (DC-8) eerste klas
De man naast Van der Beugel begon ‘Vrij Nederland’ te lezen en heeft zojuist
mijn interview ontdekt. Hij maakte de president-directeur erop attent. Zéér
vermakelijk. Er wordt druk gediscussieerd. De man leest verder en leunt nog verder
achterover. Nu leest hij bepaalde passages aan Van der Beugel voor.
Internationaal was er van alles gebeurd. President Kennedy had zich achter
het plan gesteld huurlingen tegen tractoren te ruilen.1. Richard Nixon had
zich fel tégen uitgesproken. Castro had intussen drie leden van het
invasieleger laten executeren en tien anderen, in een gebaar van goodwill,
naar Florida laten vertrekken. In Laos had de communistische Pathet Loa
bij Padong een offensief ingezet. In Korea duurde de onrust voort. Moise
Tshombe werd nog altijd in Congo gevangen gehouden, terwijl naar een
nationale verzoening werd gezocht. Robert Kennedy had z'n handen vol
aan de bestrijding van de rassen-onlusten in het zuiden. In Mississippi
werden ‘Freedom Riders’ door militairen begeleid.2. In Jackson werden
17 van hen in de gevangenis opgesloten.3. In Montgomery, Alabama waren
schoten gevallen.
President Kennedy had generaal Maxwell Taylor aangetrokken om hem
te adviseren over het falen van de CIA. Hij benoemde tezelfdertijd generaal
Curtis LeMay (50) tot Chief of Staff van de Air Force. LeMay stond bekend
als een rechtse ‘hardliner’. Ook een erfenis van de Eisenhower-Nixon
periode, Allan Dulles, was blijven zitten als directeur van de CIA.

1.
2.
3.

The New York Times, Tad Szulc, 24 mei 1961.
Associated Press, 26 mei 1961.
Times, Claude Sitton, 24 mei 1961.
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Intussen waren de Kennedy's in Parijs aangekomen voor een bezoek aan
Charles de Gaulle. JFK had in Hyannisport de memoires van de Franse
staatsman gelezen.1. Hij zei tegen de pers: ‘I am the man who accompanies
Jacqueline Kennedy to Paris.’ Er waren één miljoen mensen op de been
om de Kennedy's te verwelkomen. Uit ‘Air Force One’ waren twee trucks
met bagage gekomen met een collectie toiletten en juwelen om Jackie als
‘first lady’ op gepaste wijze haar entrée in Europa te laten maken. Ook
andere leden van de Kennedy-clan, zoals moeder Rose Kennedy, zuster
Eunice Shriver en schoonzuster prinses Lee Radziwill, Jackie's zuster,
waren in de Franse hoofdstad. Intussen waren Nikita en Nina Khrushchev
in alle proletarische eenvoud in Wenen gearriveerd in afwachting van de
komende eerste top-ontmoeting met JFK.
19:35 uur (Nederlandse tijd) (DC-8)
James Reston citeerde De Gaulle: ‘Nothing, nothing more enhances authority than
silence. It is the crowning virtue of the strong, the refuge of the weak, the modesty
of the proud, the pride of the humble, the prudence of the wise, and the sense of
fools... to speak is to dilute one's thoughts, to give vent to one's ardor, in short, to
dissipate one's strength: whereas, what action demands is concentration. Silence is
necessary preliminary to the ordering of one's thougths...’
20:15 uur (DC-8)
Ik hoor Van der Beugel en zijn metgezel over Nieuw-Guinea discussiëren en ik
vang de naam Rijkens op.
21:45 (Amerikaanse tijd)
Eastern Airlines shuttle, La Guardia
Reisde door naar Washington. Op Idlewild had ik dr. Zain opgebeld, die boos
deed, want hij zat op me te wachten ‘and your mission is an urgent one’. Het zal
05:00 Nederlandse tijd zijn wanneer ik straks op Tilden Street aankom. Ben eerst
naar mijn flat in Kew Gardens gegaan om de post te halen.

3 juni 1961
Washington DC, 2700 Tilden Street
Ambassadeur Zain ontving me in een kamerjas gekleed in zijn werkkamer op de
eerste verdieping. Ik overhandigde de ‘barang’, die ik had meegebracht. Daarna zaten
we tot 01:45 te praten.
In de brief van Rijkens aan Sukarno stond, ‘dat is geen geheim

1.

Time Magazine, 9 juni 1961.
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mijnheertje’, dat het de Nederlandse regering niets liever zou zijn dan met Indonesië
tot een oplossing te komen en dat er gesproken zou moeten worden over een
gezagsoverdracht (in plaats van souvereiniteitsoverdracht). Ik had dit overigens reeds
in mijn rapport aan Walt Rostow op 5 april gezet. Nu bleek, dat Sukarno in Wenen
eveneens schriftelijk had geantwoord, dat ook hem niets liever zou zijn, dan de zaak
langs de weg van een gesprek op te lossen en dat hij zich persoonlijk voor een
normaliseren van de Indonesisch-Nederlandse betrekkingen zou inzetten, nà een
oplossing voor de kwestie Nieuw-Guinea. Ik begreep, dat dit de twee brieven waren
waar Scholtens eerder gisteren mee naar Luns was gegaan. ‘Wanneer Luns nu niet
wil luisteren’, zou dr. Paul Rijkens reeds hebben gezegd, ‘en het niet anders kan, dan
zullen we tot chantage moeten overgaan.’
Zain las mijn interview met V.N. ‘Ik vind, dat je nog altijd te veel journalist en te
weinig diplomaat bent,’ zei hij. ‘Ik vind het bovendien nogal brutaal van je, dat je
hebt gezegd, dat mede door jouw toedoen de vier miljoen van de KLM waren
losgekomen. Je wist immers van niets toen je naar Bonn kwam.’ Dat was inderdaad
waar, maar Van Konijnenburg wilde helemaal niet meer naar Bonn gaan. Ik herinnerde
Zain eraan: ‘Bent u vergeten dat ik Konijn letterlijk heb omgeluld om toch vooral
wèl naar u toe te gaan in Bonn?’ ‘Ja,’ antwoordde de ambassadeur, ‘maar wanneer
Max Maramis dit artikel leest gaat hij naar de President en zegt, “zie je wel Bung”.
Maramis is een rotventje. Ook vind ik je uitlating, dat je van onze zijde1. hebt
vernomen dat Bungkarno graag met Bernhard zou willen praten onjuist. Je moet de
President niet belachelijk maken. Wie is Bernhard? Hij is een dekhengst. Niet
Bernhard, maar de Koningin moet naar Djakarta komen.’
Hij las het rapport van Hofland en vond punt 3 belachelijk, waarvoor ik Henk
trouwens al had gewaarschuwd.2. Zain viel er over en zei: ‘Mijnheer Hofland denkt
nog altijd, dat de toestand is zoals vroeger.’ Ik kreeg de indruk, dat Zain nà mijn
beide brieven uit Huis ter Heide tegen Van Konijnenburg had gezegd, dat er eenheid
in het Rijkens-kamp moest blijven, wat Konijns houding jegens mij weer had doen
omslaan. Van Konijnenburg had hem toen geantwoord: ‘Wilt u twee of drie
first-classretours hebben, want uw medewerkers reizen eerste klas.’ Dat sloeg dus
tevens op mejuffrouw Stoffels.

1.
2.

Dat had ik namelijk van hem persoonlijk vernomen.
Ik heb verzuimd een kopie van het stuk te maken.
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Zain: ‘Ik ben niet naar Wenen gegaan, omdat ik wel gangmaker kan zijn, maar me
er ook weer niet te ver in moet mengen vanuit Washington. Om op 9 juni in Brussel
aanwezig te kunnen zijn, zou ik toch eerst moeten kunnen vaststellen, welk nu het
mandaat is, dat Rijkens van de Nederlandse regering heeft gekregen.’ Ik antwoordde:
‘Van Konijnenburg beweerde, dat de regering nu de groep-Rijkens uit eigener
beweging had benaderd.’ Dit vond de ambassadeur belangrijk. ‘Wanneer bijvoorbeeld
Hirschfeld inderdaad een volmacht zou krijgen om namens de regering in Rome een
ontmoeting met Bungkarno te hebben, dan wil ik wel naar Brussel komen en
tegelijkertijd Nederlandse journalisten ontvangen.’1. Toen ik vertelde met Van der
Beugel te hebben gereisd, zei dr. Zain een gesprek met hem te willen hebben. Ik
betwijfelde echter of Van Konijnenburg een dergelijke ontmoeting zou appreciëren.
‘Je zit me nu wel op te jutten om naar Brussel te gaan, maar vergeet niet, dat er in
mijn land ook mensen zijn die op mijn stoel zouden willen zitten. Ik kan ook bepaalde
resultaten bereiken via Van Roijen en Schürmann. Ik zou in ieder geval mijn nek
niet verder kunnen uitsteken wanneer er geen “clear-cut” mandaat is gekomen.’ De
diverse ruzies tussen de heren in Den Haag herinnerden hem aan ‘net als bakvissen’.
Hij vervolgde: ‘Jullie moeten niet zo kinderachtig zijn. Mijnheer Van Konijnenburg
is al beroemd. Mijnheer Oltmans is al beroemd. Denken jullie nu liever eerst aan het
doel, en het politieke en diplomatieke spel, dat we hier moeten spelen en ga daarna
aan je persoonlijke posities denken. Je hebt nu toch wel gemerkt, dat wij van onze
kant jou niet in de steek laten.’ Hij wilde vooral verklaringen van onze zijde in het
Engels hebben, ‘zodat ik er meteen mee naar de Amerikanen kan’. Hij was van plan
eveneens een bezoek aan Walt Rostow te brengen. Zain was bezig een strategie op
te bouwen om zijn diplomatieke offensief in Washington grondig aan te pakken. Hij
mikte op een belangrijke Amerikaanse uitspraak in de kwestie Nieuw-Guinea. Zain:
‘Het schijnt dat Dean Rusk in Oslo bij het NAVO-beraad Luns weer een riem onder
het hart heeft gestoken. Ik zal naar Rusk gaan en hem waarschuwen, dat wij het niet
waarderen wanneer Washington een dubbel spelletje gaat spelen met ons.’
Ik sliep dus in de residentie van de ambassadeur. Bij het ontbijt vanmorgen zei
hij: ‘Wanneer je morgenmiddag hier terugkomt, denk er dan aan dat je een diplomatiek
examen komt

1.

Ik had hem voorgesteld enkele journalisten, onder wie Hofland, in Brussel te ontvangen.
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doen. Je moet nu je gedachten laten gaan over je next moves.’ Leerde ook Bob
Tapiheru, Zains rechterhand beter kennen.
Bij thuiskomst in Kew Gardens schreef ik Ernst van der Beugel via het New Yorkse
KLM-kantoor, of hij tijd zou hebben dr. Zain te ontmoeten. Zond kopieën naar Zain
en Van Konijnenburg.
Om 14:30 ontmoette ik ambassadeur Sukardjo Wirjopranoto in de UNO. Gaf hem
een overzicht in vogelvlucht van wat er was gebeurd. Ik voorspelde, dat er
onderhandelingen zouden komen tussen Indonesië en Nederland over de Papoea's
en mogelijk op het UNO-hoofdkwartier. ‘Met of zonder Hammerskjöld?’ vroeg
Sukardjo. ‘Ik denk zonder de S.G.,’ antwoordde ik. Hij vertelde, dat Sukarno in
Moskou was aangekomen. Nà ons gesprek begaf ik me naar St. Patricks Cathedral,
brandde een kaars en ging naar huis. Was een beetje moe.

4 juni 1961
Kew Gardens
Kocht Dvor!6aks ‘Neue Welt’ voor mijn Vader en de Symphony Concertante,
met de altist Primrose, voor mijn Moeder. Eveneens een set badhanddoeken voor
Huis ter Heide. Bracht mijn bagage voor Holland, inbegrepen mijn cello, vast naar
de KLM en nam een DC6B van Eastern Airlines vanaf Idlewild naar Washington
D.C.. Dewanto haalde me af en reed me naar Tilden Street. Er was een maaltijd
wachtende met heerlijke gado-gado. Ik moest eerst Van Konijnenburg bellen, die
van mening was, dat een bezoek van Van der Beugel aan Zain beter niet plaats kon
vinden, ‘want wanneer Van der Beugel daarna weer eens naar zijn vriend Luns zou
gaan, zou er alléén maar meer kunnen worden verpest’. Hij zei: ‘Wim, zet dat plan
maar op een laag pitje.’ Later zou hij zorgen, dat Van der Beugel een bezoek aan
Zain zou aanvragen om hem te bedanken voor diens bemoeiingen met de vier miljoen.
Konijn: ‘Het gesprek tussen Luns en Koos Scholtens was prima verlopen maar
was te kort geweest en zou nà het weekeinde op maandag tijdens de lunch worden
voortgezet. Voor een gesprek met premier De Quay op woensdag waren een paar
uur uitgetrokken. Iedereen wordt steeds enthousiaster. Ook het stuk van professor
Duynstee is één-nul geweest.’ Ik had achter het bureau van dr. Zain getelefoneerd
en schreef op de plaats rust een cheque uit van negen dollars plus BTW en Bob
Tapiheru ontfermde zich erover. Ik liet dr. Zain de rede van Henry Kissinger in Den
Haag lezen. ‘Dat kereltje is niet belangrijk,’ antwoordde hij. Zain gaf me vervolgens
op mijn
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donder, dat ik in de brief aan Van der Beugel had gezet, dat de ambassadeur hem
‘gaarne’ wilde ontvangen. ‘Je moet ons niet zo goedkoop verkopen,’ zei de
ambassadeur. ‘Je moet er altijd rekening mee houden, dat zo'n brief in Nederland
wellicht wordt uitgespeld en uitgespeeld naar onze tegenstanders in Djakarta. Je had
kunnen schrijven, dat dr. Zain openstond voor een gesprek of hij heeft geen bezwaar
tegen een gesprek of, ik heb de overtuiging, dat dr. Zain openstaat voor een gesprek.’
Even later kreeg Bob Tapiheru op zijn donder, want een generaal wilde komen eten
en dat bezoek had hij niet eerst met de ambassadeur overlegd. Ook professor Zain,
de vader van de ambassadeur, was bij onze ontmoeting aanwezig. We spraken twee
uren.
20:20 Lockheed Elektra, Eastern, flight 406
Take-off. A last look at sunset over the capital of the United-States. I can still see
the White House. Another mission fullfilled.
Vertrok tegen middernacht naar Amsterdam.

5 juni 1961
Huis ter Heide
Mijn Vader was op Schiphol, evenals de heer en mevrouw Van Konijnenburg.
We gingen naar ‘Aviarama’ en bespraken de resultaten van mijn reis. Ik ging eerst
mee naar Huis ter Heide. Werkte de aantekeningen van het laatste gesprek in
Washington uit.
1) Bungkarno zal 13, 14 en 15 juni in Rome zijn. Zain kan alléén naar Brussel
komen, indien de groep-Rijkens hem per brief uitnodigt. ‘Dan kan ik mijn minister
seinen, want Brussel is niet mijn territoir.’ Hij zou ook in verband met zijn
gezondheidstoestand kunnen komen, maar dan moest Konijn zijn ticket betalen. Van
Konijnenburg: ‘Spreekt vanzelf.’
2) Zain: ‘Gaat er een deputatie naar Sukarno in Rome, dan gaat het om de kern
van zo'n gesprek. Een bestuursoverdracht van Nieuw-Guinea kan het enige onderwerp
van gesprek zijn. We kunnen nu niet meer gaan “tawar”.1. De heren zullen nu eindelijk
eens duidelijk moeten zijn. De ontmoeting in Wenen was nog steeds te veel gokken.
Rijkens zou me nu zelf moeten uitnodigen. En jullie mogen er wel aan denken, dat
Bungkarno moe zal zijn wanneer hij in Rome is. De stemming kan dus ongunstig
zijn.
3) Ik heb wel een mandaat van Bungkarno, maar dat ligt niet

1.

Loven en bieden.
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op schrift vast. Ik ben dus in Djakarta niet gedekt. Alléén wanneer ik de zaak bij
Bungkarno zelf zou voor brengen ben ik gedekt. Straks word ik in mijn rug gestoken.
Bovendien is minister Subandrio al naar Caïro en Djakarta vertrokken, dus de vraag
is zal Leimena de zaak in Rome overnemen? Het gaat er nu dus om, wanneer gaan
jullie met Bungkarno in Rome praten? Komen jullie met hem tot een akkoord, want
hij is de beslissende factor. Je moet vooral met kolonel Sabur en Tukimin spreken,
want dat zijn zijn nachtwakers.
4) Gisteravond ontmoette ik (opperrechter) Earl Warren en (Witte Huis-adviseur)
Chester Bowler. Ik heb ze een beetje op stang gejaagd en kreeg toen wel interessante
dingen te horen.’ Zain gaf opnieuw aan, dat wat Rusk in Oslo tegen Luns had gezegd,
niet in overeenstemming was met het gesprek tussen Bungkarno en Rusk in
Washington.
5) Hij gaf vervolgens aan hoe ik het bij Sabur moest inkleden om een tv-interview
met Sukarno te organiseren. ‘Bungkarno is nu meer en meer één der erkende leiders
in Azië. Hij wordt niet meer als negatieve kracht ervaren, maar als een daadwerkelijke
positieve kracht. Indonesië is een “asset” geworden. Indonesiërs vragen niet om
honderden miljoenen in wapens. Zij kopen die zelf. Indonesië zoekt thans naar zijn
eigen personaliteit. Het Nieuw-Guineaprobleem heeft thans een zéér gevaarlijk
stadium bereikt, maar de Indonesiërs willen het nog altijd langs vreedzame weg
oplossen. Wij willen onze nationale krachten niet voor niets verspillen en voor
belangrijke doeleinden sparen. Er zijn voor Indonesië gevaarlijke stromingen uit het
noorden. Deze factoren worden in het westen onderkend. Nederland kan niet meer
tegen Bungkarno op. De invloed van professor Mohammed Yamin ligt hierin, dat
hij het historische gevoel van Bungkarno weet te romantiseren. Sukarno is nu een
figuur der historie. De televisie of de visuele journalistiek kan zeer belangrijke invloed
hebben op de publieke opinie, ook in Nederland. Zie je hoe belangrijk en nuttig het
zou kunnen zijn als Bungkarno nu op televisie zou komen?’ De ambassadeur voegde
eraan toe: ‘Bungkarno heeft nu eenmaal de pest aan persmensen, omdat ze altijd
weer onbeschoft zijn.’
6) ‘Luns en De Quay moeten in een val worden gelokt met iets. (Met
stemverheffing) Jullie verwachten altijd weer een move van Indonesië. Die kereltjes
moeten nu met een brief komen, in black and white. De standpunten moeten voor
de historie vastliggen, zodat we weten wie er liegt. Je moet aan Jonkman vragen om
nà te gaan wat er wáár is van wat Scholten
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en Van Konijnenburg je vertellen. Jonkman zal ook wel mee gaan doen.’1.
7) ‘Luns heeft ontkend mede schuldig te zijn aan de brief die Paul Rijkens in
Wenen aan Sukarno overhandigd heeft. Daarom is het beter, dat nu in groepsverband
naar De Quay zal worden gegaan. De geschiedenis is aan onze zijde. Zo is het toch
ook met Cuba gegaan? Onder druk van de geschiedenis is Fidel Castro die kant op
gegaan. Luns kan zich hier niet meer met sukses tegen verzetten. Dit soort situaties
wordt niet meer door personen geschapen. Bungkarno heeft het toch ook nooit zo
gewild. Hij wilde immers geen presidentieel kabinet, maar de geschiedenis heeft het
in die richting gedreven. Luns heeft Paul Rijkens onder vier ogen lekker gemaakt en
nu ontkent hij het allemaal. Konijn en Scholtens hebben in hun eerlijkheid de zaak
te lang voor zichzelf gehouden. Maar wat zijn dat eigenlijk voor rotkereltjes in de
tweede kamer, die dat allemaal slikken van Luns? Wat is dus de situatie?
Je hebt een spel tegen de regering,
- een spel tegen je partners,
- een spel tegen je gelijkgezinden en
- een spel tegen de “onafhankelijke” pers, die zich als in een schelp te veel
terugtrekt.
8) Politiek is wiskunde. Politiek zit even logisch in elkaar. Wanneer je de politiek
maar mathematisch onder de knie hebt, dan ben je er. Politiek is een verdeling van
krachten, die je nauwkeurig moet bestuderen: met logica. De zwakheid van de meeste
mensen, en dat geldt eigenlijk voor (professor Zain) Papa en jou ook, is dat jullie de
dingen in de politiek op hun “face values” waarderen. Zo is het namelijk niet. In de
politiek moet je je steeds afvragen, wat is zijn denkwijze, wat is de structuur, wat is
zijn “line” geweest, waarom moet hij of zou hij van politiek veranderen, welke
dringende redenen zou hij daarvoor kunnen hebben? Niets in de politiek is filantropie.
Slechts pure en keiharde belangen spelen een rol. Alleen met geloof en vertrouwen
in een zaak win je het spel. Dat je dàt bezit heb je bewezen. We zullen slagen,
misschien niet in één week of in één maand, maar we moeten een doorbraak
bewerkstelligen, tot het zaakje werkelijk gaat ontploffen. Wanneer je gelooft in de
“sincerety of your case, you will always win”. De historie is met ons. Kijk maar naar
wat Duynstee schrijft of nu ook de “Economist”. Luns loopt stap voor stap achteruit.
De vraag is, zal Nederland helemaal in zijn hemdje

1.
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komen te staan? Den Haag gaat haar laatste kans nu tegemoet. Het is mij dan ook
ernst, wanneer ik je zeg, dat de Nederlandse garantie om naar Rome te gaan tot in
de puntjes “af” moet zijn. Je zou eens moeten nagaan wie het in de KVP eens zijn
met Luns en wie met professor Duynstee. Dan kan je mij met hen in contact brengen.
Drees schijnt verbitterd te zijn. Daar is helemaal geen reden voor. Je moet aan die
mensen uitleggen, dat de historie nu eenmaal rolt zoals zij rollen moet. Niemand
krijgt wat hij graag wil hebben. We moeten de huidige fase of we willen of niet
dóórmaken. Vele Indonesiërs en Nederlanders hebben dit niet gewild. De crisis is
op ons allebei afgestevend, zowel intern als extern. Er wordt nog altijd in Den Haag
gedacht, dat de historie door mensen wordt gemaakt, en dat het dus Bungkarno is,
die alle ellende veroorzaakt. Maar dat is dus niet waar. De economische, politieke
en sociale situatie is gegeven. De verslechtering van onze economie bracht een
wijziging in ons sociaal, politiek en economisch beleid teweeg. Bijna 90 procent van
de export van Indonesië en 85 procent van de import was nog altijd in handen van
buitenlanders en Chinezen. In de sociale structuur van ons land heeft nu een
omwenteling plaatsgehad. Voor de historie zijn we overgegaan tot de fase “do it
yourself”. Maar tegelijkertijd eveneens tot de fase “be yourself”. Dit heeft zich
allemaal onder dwang van het verloop der historie voltrokken. De superpowers
moeten zich immers ook voortdurend aanpassen en veranderen? De wereld wijzigt
zich voortdurend. Zoals ik tegen Chester Bowles heb gezegd: “Jullie zijn je aan het
aanpassen, maar jullie verliezen tegelijkertijd delen van jullie oorspronkelijke positie.”
9) Wanneer jij me striemende vragen stelt,’ aldus dr. Zain, ‘dan dwing je mij dus
scherp te zijn en geef ik je in mijn antwoord mijn briljantste ideeën weg.’ Professor
Zain en Bob Tapiheru hadden zitten meeluisteren.
10) Tenslotte zei ik nog: ‘Ik heb langzamerhand het gevoel of ik straks weer
terugvlieg naar bezet gebied...’ Ik doelde op de vijandigheid alom in Nederland tegen
alles waar ik, met enkele medestanders, mee bezig was. ‘Dáárom apprecieer ik jou,’
antwoordde dr. Zain. ‘Je bent bereid altijd weer in de muil van de leeuw terug te
keren. En zelf weet ik, dat je het niet voor geld of voor ons doet.’ Hij vroeg hoe oud
ik was. ‘Dan ben ik dertien jaar ouder dan jij,’ zei hij. En op de gang: ‘Don't fight
the big boss,’ wat misschien een grapje was maar wat ik niet begreep.1.

1.

Had het te maken met Emily Machbul?
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6 juni 1961
Gisteren ontmoette ik Van Konijnenburg in ‘Hotel De Witte Brug’. Er waren weer
spanningen tussen ons. Ik had me voorgenomen desnoods naar Moskou te gaan om
over een TV-interview met Sukarno te onderhandelen. Konijn raadde dit af. In
retrospect had hij gelijk. Maar ik was in een stemming me niet uitsluitend door zijn
adviezen te laten leiden. Ik begaf me dus naar de Sovjet-ambassade in Den Haag en
ontmoette de persattaché, de heer Popov. Ik was zo naïef te veronderstellen, dat ik
op een transit-visum zou kunnen wachten. Er was reeds een ticket voor Moskou
uitgeschreven en een plaats gereserveerd in een vliegtuig om 12:15 uur. Mijn Vader
ontmoette me in ‘Hotel de Witte Brug’ met de post. De reis naar de Sovjet-Unie ging
achteraf niet door.
Sukarno vierde zijn zestigste verjaardag vandaag in de Sovjethoofdstad en
confereerde met Nikita Krushchev. De partijleider was zojuist uit Wenen teruggekeerd
nà een tweedaagse ontmoeting met president Kennedy. Hij bleef zelfs op het vliegveld
wachten tot Sukarno's toestel arriveerde. JFK sprak vanavond het Amerikaanse volk
vanuit het Witte Huis toe om het verloop van de top nader toe te lichten. ‘I found
this meeting with mr. Khrushchev, sober as it was, immensily useful.’ Het was ‘a
sober, intensive consultation’ geweest. Er was ‘no spectecular progress either achieved
or pretended’. ‘The gap was not materially reduced, but at least the channals of
information were opened more fully.’ Over Charles de Gaulle sprak JFK in
superlatieven: ‘I could have no more confidence in any man,’ zei hij.1.
Ik luisterde naar Kennedy's rede over de radio. Eerlijk, zakelijk. Opmerkelijk was,
dat JFK vermeldde, dat Krushchev zijn beklag had gedaan niet verantwoordelijk te
zijn voor alle onlusten en revoluties in de wereld.
Dineerde bij Henk Hofland in Ouderkerk aan de Amstel. J. van de Vijsel had de
krant een brief geschreven, dat nadat hij stukken over mij in de ‘Haagse Post’ en
‘Vrij Nederland’ had gelezen het ‘Handelsblad’ nu ook maar eens over me moest
berichten.2. Eindelijk vertelde hij me, wat in 1958 in codetelegrammen van Den Haag
aan de gouverneur op Curaçao had gestaan, telegrammen die Henks vriend Hans van
Lookeren Campagne, toen adjudant van de gouverneur, had moeten

1.
2.

The New York Times, 6 juni 1961 (volledige tekst in mijn dagboek).
Hoofdredacteur Steketee had andere ‘orders’ uit Den Haag gekregen.
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decoderen.1. Er waren drie bezwaren van de regering tegen mij: 1) ik werkte tegen
het landsbelang in (wie tot dusverre deze memoires las, kan hier eigen konklusies
trekken), 2) ik had een slechte seksuele reputatie (dat waren dus de beruchte rapporten
Roell, Heldring, Hilverdink, Van Haagen etc.2.) en 3) ik moest tegen iedere prijs van
Beatrix worden weggehouden.3.
Het was duidelijk, dat de overheid compleet onwettig bezig was geweest op
Curaçao, wat dan ook door de toenmalige premier E. Jonckheer en de minister van
Justitie, mr. S.W. van der Meer, uitstekend werd begrepen. Uit een en ander kwam
een opzienbarende primeur voor ‘Vrij Nederland’ voort.4.
Hoorde in de stad, trouwens, dat de couturier Max Heymans in travestie was
uitgegaan en ergens een jongen had opgepikt. Hij vroeg de kerel mee naar huis.
Onderweg ontdekte deze, dat Max van de mannelijke kunne was en gooide hem uit
een rijdende auto. Hij schijnt te zijn opgenomen met een schedelbasisfractuur. Ik
dacht, dat Beatrix wel eens hoedjes bij hem kocht.

7 juni 1961
Het ergerde me, dat ik niet eerder had bedacht naar Moskou te gaan. Popov zei nu,
dat wanneer ik een visum voor New Delhi bezat, ik voor Moskou geen transit-visum
behoefde aan te vragen.
Henk Hofland stelde me vanmiddag vóór aan Harry Mulisch. Hij wil een boek
schrijven over het Eichmannproces.

8 juni 1961
Emile van Konijnenburg riep: ‘Brand!’ Ik had een spoedbijeenkomst met hem in
‘Hotel de Witte Brug’. Hij zei: ‘Je hebt vorige week in je fameuze gesprek met “Vrij
Nederland” gesproken over de Bilderberg-groep. Daar zitten de Sjah van Perzië,
prins Bernhard en Dean Rusk in, dus er is een hoop rotzooi over ontstaan. Sinds
vanmorgen wordt het vuile waswater over Koos Scholtens en mij gegoten. Dat is
dus ook bij ons fout gevallen, want je hebt tegen Joris van den Berg gezegd, dat twee
mensen van de Bilderberg-groep bij Sukarno in

1.
2.
3.
4.

Henk zei, dat Hans geen marine-officier meer was maar directeur van een steenfabriek in
Zaltbommel. Nu was hij vrij dit te melden.
Zie ook Delen I en II, Memoires: 1925-1957.
Ik was op Curaçao om een normale reportage voor ‘Het Vizier’ van de reis van Beatrix te
maken.
Zie ook Deel III, Memoires: 1957-1959.
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Washington zijn geweest. Scholtens en ik zijn geen lid van de Bilderberg. Ik heb
zelfs van Van der Beugel uit New York een telegram gekregen of ik wat met jou had
te maken. Hij is razend over deze contacten. De telefoons staan roodgloeiend over
deze zaak. Nu komt de Bilderberg met een dementi in het straks te verschijnen
nummer van “Vrij Nederland”. Ze zitten me allemaal achter de broek.’
Ik zette kalm uiteen, dat prins Bernhard, als voornaamste figuur van de Bilderberg
waarschijnlijk tezelfdertijd als Sukarno in Washington was geweest. Dat Walt Rostow
mij had gezegd, dat er via de geëikte Bilderberg-kanalen talloze verbindingen waren
tussen Kennedy op het Witte Huis en de Prins. Hij (Rostow) noemde met name Dean
Rusk. Daar het voor mij aannemelijk was, dat het laten vallen van de naam van prins
Bernhard bij Walt Rostow de oorzaak zou kunnen zijn geweest van een onmiddellijk
initiatief van Kennedy in de richting van de Prins, leek mij juist het noemen van de
Bilderberg functioneel, wanneer men een proefballon oplaat om bepaalde mysterieus
gebleven zaken door te prikken.
‘Dat kan allemaal zo zijn, maar de hele zaak hier in Den Haag staat op zijn kop
over die ene opmerking van jou,’ zei hij. Ik dacht, misschien is het nu noodzakelijk
de hele intrige van de groep-Rijkens maar te laten ontploffen. De brieven van Paul
Rijkens aan Sukarno en van Sukarno aan Rijkens zouden om te beginnen boven tafel
moeten komen. Ik belde Mathieu Smedts, die bevestigde dat er een communiqué van
Rijkens was gekomen, dat de Bilderberg niet bij de Nieuw-Guinea-affaire in
Washington betrokken was geweest, zoals ik tegen Joris van den Berg had gezegd.
Smedts wilde een tegenstuk van me hebben.
Ging naar John van Haagen in de Hengelstraat in Rotterdam. Hij kwam pas om
21:00 uit de haven thuis. Hij zette de tweeling op zijn schoot en wilde alles over de
politieke ontwikkelingen weten. Hij bracht me met de bromfiets naar de laatste trein.

9 juni 1961
Smedts vroeg of ik mijn nieuwe stuk, waarvan ik een ‘j'accuse’ wil maken, met Joris
van den Berg wilde schrijven. Dat weigerde ik. Nu zou Jan Eykelboom er met me
aan werken. Ontmoette Friso Endt, maar vertelde hem weinig. Jan Vrijman hamerde
weer op het boekje, dat ik moest schrijven. Ik vond Henk huilerig over de laatste
ontwikkelingen, maar hij wilde helpen.
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In de trein naar huis zat een militair met bruine soldatenlaarzen en een leren broek
tegenover me en liet zijn benen tegen de mijne rusten. Hij zei, dat wanneer hij in die
combinatie werd gesnapt, hij op rapport zou worden geslingerd. Hij opende het
gesprek met: ‘Kom je wel eens in de “Old Scotch Bar”?’ Ik ontkende dit. Hij heette
Jimmy. Hij vond mensen als mij ‘interessant’ en stelde voor samen uit te gaan. Ik
gaf hem mijn postboxnummer. Later dacht ik, wanneer de BVD werkelijk slim was,
zonden ze een Indische (blauwe) jongen op me af. Dus een schandaal via een jongen
in elkaar zetten en mij op die manier in discrediet proberen te brengen.

10 juni 1961
Mijn grootmoeder Poslavsky arriveerde als eerste voor mijn verjaardag vanmorgen
in de bungalow in Huis ter Heide. De traditionele enveloppe met tien gulden werd
in mijn jasje gestopt. Er was een brief van Theo uit Kaapstad. Ik had hem geschreven:
‘Ga in godsnaam weg uit Zuid-Afrika!’1. Hij antwoordde: ‘I must admit that on the
face of it, it is no doubt the most sensible thing to do... The difficulty is that I am so
attached to everything here, where I have lived for the past thirteen years. I am almost
scared to leave here for good. I know economic conditions in Europe are excellent
at the moment... I fully agree with you that our immediate future in South-Africa
does not appear to be too hot! Furthermore our Government policy is hopeless. But
at the same time you know from your own southern “Freedom Riders” that color
projudice is a most difficult and unpredictable problem to deal with.’2.
De Belgische journalist Pierre de Vos heeft de dood van Patrice Lumumba
gereconstrueerd en is een serie artikelen begonnen in de ‘L'Express’.3. Vlak vóór zijn
dood, in het bijzijn onder meer van de minister van Binnenlandse Zaken van Katanga,
Godefroid Munongo, werd hem gevraagd: ‘Tu te crois toujours invulnérable? Allons,
parle, salaud!’ ‘C'est l'heure de mourir,’ schreef de Vos. ‘L'homme fait signe que
oui: il est invulnérable. A moins qu'a force de souffrance, il ne sache plus très bien
ce qu'il dit. Lentement, avec une minutie de bourreau savamment exercé, on lui
enfonce la baïonnette entre les côtes.

1.
2.
3.

Nu 25 jaar later, ben ik overtuigd, dat dit toen een verkeerd advies was en uit onwetendheid
over de situatie in Z.A. voortkwam.
Brief van 5 juni 1961.
L'Express, 8 juni 1961.
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Un blanc donnera le coup de grace...’ Een tussenkop in de reportage van twee pagina's
meldt: ‘Dans le frigo d'un laboratoire belge.’ Ontstellend om te lezen, hoe Lumumba
werd afgeslacht en in een Belgische koelkast gestopt.

11 juni 1961
Volgens Sydney Gruson1. schijnt het er in Wenen tussen Kennedy en Khrushchev
pittig te zijn toegegaan. Men wisselde memorandums uit welke scherp aan elkaar
tegengestelde posities in de kwestie Berlijn nader uiteenzetten. De geallieerden
houden met een crisis rond Berlijn thans ernstig rekening.
Werkte de hele dag aan mijn Open Brief aan de groep-Rijkens voor ‘Vrij
Nederland’. In de auto naar Driebergen las ik hem mijn Vader voor. Voor één keer
was hij enthousiast. Mijn Moeder was in Wassenaar om in een kerkconcert de alt te
spelen.
Van Konijnenburg is bij dr. Zairin Zain in Washington. Ik ging naar Alkmaar en
sliep bij Martin Portier.

12 juni 1961
09:30 uur
Ik telefoneerde Van Konijnenburg. Precies wat ik had vermoed, hij was naar
Washington gesneld om dr. Zain ervan te overtuigen, dat de groep-Rijkens mij niet
langer kon handhaven. Een reden te meer mijn Open Brief door te zetten. Het klonk,
alsof hij blij was bij de gedachte van me af te zijn.
11:10 uur
Mathieu Smedts wilde vooral namen in mijn stuk hebben. Jan Eykelboom vond
het ‘een mooi artikel’. De naam Willem Drees werd natuurlijk meteen geschrapt.
Eyk wilde ook de Multatuli-passage schrappen, maar dat wist ik te voorkomen. Ook
andere passages, die zij niet begrepen, wilden ze er uit halen. Maar het is mijn brief
en ik zal er scherp op toe zien, dat er verder niet in wordt geknoeid. Smedts vroeg
zelfs uit zichzelf, wat ik voor het artikel wilde hebben. Ik liet het aan hem over. Henk
Hofland vond het een griezelige onderneming. ‘Het zal mij benieuwen hoe dit afloopt,’
zei hij.
13:20
Ontmoette raadsman J.C.S. Warendorf. Hij merkte op nog nooit zijn buurman,
Jesaia Lissauer, zo waarderend over

1.

The New York Times, 7 juni 1961.
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iemand te hebben horen spreken ‘als over uw Vader’.1. Warendorf: ‘Uw papieren
zijn hier wel naar boven gegaan.’
Opnieuw is een KLM-toestel verongelukt, ditmaal een Electra nabij Caïro.
23:30
Vanmiddag liep ik tegen mejuffrouw Stoffels aan, de vriendin van Dr. Zairin Zain.
Zij vertelde, dat de ambassadeur over enkele dagen op ziekteverlof in Brussel zou
aankomen. Dat betekende, dat hij op een ticket van de KLM zou reizen.

13 juni 1961
De eerste krant, die mijn V.N.-interview gisteravond in vier commentaren, Interessant
(1), (2), (3) en (4) besprak was van de communistische ‘Waarheid’. Het was een
accuraat en ‘to the point’ stuk. Het blad wees er op, dat de groep-Rijkens zich had
gehaast zaken te ontkennen, die ik überhaupt nooit in V.N. had gesteld. De rest van
de pers zweeg nog uit angst voor Den Haag.
Ik belde Van Konijnenburg, die weliswaar bevestigde te weten, dat Zain in Brussel
zou komen, maar er meteen op liet volgen: ‘Beter één minder naar Zain, dan één te
veel.’ Ongevraagd vervolgde hij: ‘Steketee en Hofland vertrouw ik.’ De ‘N.R.C.’,
het ‘Handelsblad’ en de ‘Haagse Post’ zouden nooit namen noemen zonder hem eerst
op te bellen. Ik dacht, het is maar beter, dat Konijn niet weet hoe er bij die drie media
over zijn handel en wandel in werkelijkheid wordt gedacht. Hij vervolgde: ‘Jouw
verantwoordelijkheid is “V.N.”, “Het Parool” en “Het Vrije Volk”.’ Stel je voor!

14 juni 1961
Vroeg Henk op de man af, of hij in het ‘Handelsblad’ over mijn komende ‘Vrij
Nederland’-artikel zou schrijven. ‘Ik denk het wel,’ zei hij ontwijkend. Als altijd op
kritieke momenten distantieerde hij zich van de zaak.
Ontmoette Mejuffrouw Stoffels, die het contact met Zain voor me onderhield, nu
Konijn was uitgevallen. De Ambassadeur was in Rome aangekomen en had voor
mij de boodschap gegeven: ‘Zeg hem maar, dat ik alles zal regelen.’
Simon Vinkenoog had me geschreven over de uitgave van een Kwadraat-pocket,
uit te geven door de ‘Bezige Bij’. Het ging er om in het tijdschrift ‘Randstad’ waarvan
hij, Hugo Claus,

1.

In 1947 was mijn Vader benoemd tot directeur van de N.V. Jesaia Lissauer & Zoonen
(textielbedrijf).
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Harry Mulisch en Ivo Michiels redacteuren waren een vóórpublikatie van twintig
pagina's te publiceren. Hij was bereid vijf gulden per pagina te betalen.1. Ik ontmoette
Geert Lubberhuizen en Jan Vrijman bij de ‘Bezige Bij’. Ze gaan met de uitgave van
een boekje akkoord. Veel hangt af van de snelheid waarmee ik te werk zal kunnen
gaan.
Minister Luns was plotseling tijdens de vergadering van de Tweede Kamer onwel
geworden en geruchten liepen dat hij een hartaanval zou hebben gehad. Lubberhuizen:
‘Ik geloof niets van Luns, ook niet dat hij ziek is. Hij is immers gewoon naar de
ziekenauto gelopen? Wanneer men zou aankondigen dat Luns dood was, zou het me
niets verwonderen, wanneer ik hem de volgende dag op straat zou tegenkomen.’
Van 15:30 tot 20:15 ontmoette ik eindelijk Nasutions afgezant, de heer Ujeng
Suwargana. De enige vermeldenswaardige notitie, die ik van dit lange gesprek maakte
was, dat generaal Nasution op het standpunt stond, op ieder door hem gewenst moment
de kwestie Irian-Barar militair te kunnen oplossen, maar dat Bungkarno - ‘en hij
heeft het laatste woord’ - nog altijd naar een vredelievende overeenkomst zocht.
Ujeng trof me als een vriendelijke amateur.

15 juni 1961
‘De Telegraaf’ vanmorgen: ‘Plotseling keek hij (minister Luns) naar een openstaand
raam en meteen daarna vertoonde hij krampachtige bewegingen. De spreker had daar
in het begin nauwelijks aandacht voor. Van de tribune werden verschrikte bewegingen
gemaakt, toen mr. Luns de armen schokkend begon te bewegen... het was doodstil
in de Kamer. De ministers Marijnen en De Pous, die eerst verbijsterd hadden
toegekeken, schoten te hulp. Zij legden hun collega, die schokkend van zijn stoel
gleed, op de grond... Wel kwam snel pater Beaufort uit de loge en trachtte mr. Luns
geestelijke bijstand te verlenen.’2. Premier De Quay zou voorlopig de portefeuille
van Luns beheren.
Gisteravond voerde ik nog twee lange telefoongesprekken met Van Konijnenburg.
Hij was van mening, dat er overleg zou hebben moeten plaats gehad over het door
mij noemen van

1.
2.

Brief van 7 juni 1961.
15 juni 1961.
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namen.1. Hij was bereid zich terug te trekken, zelfs bereid ontslag te nemen bij de
KLM. Wanneer hij hoogleraar in Indonesië zou kunnen worden, vertrok hij morgen.
Scholtens zou zich onmiddellijk terugtrekken. Dat betekende dat we niet meer vrij
zouden kunnen reizen.2. De 700 gulden, die ik te goed had zou ik natuurlijk krijgen.3.
Ik wist bovendien niet hoe hij in zijn eentje een gevecht leverde bij de KLM. Ik dacht
op dat moment wel, ‘kassian’, Konijn zit in de knijp. Hij heeft toch ook wel moed
betoond. Ook dr. Zain had mijn Vader al uit Brussel gebeld en telefoneerde om 23:30
terug.
‘Mijnheertje, ik heb je steeds gezegd, dat het spel moet worden gecoördineerd.’
Hij vroeg of ik naar Brussel wilde komen, ‘en neem die andere journalisten, die je
noemde ook maar mee’. Ik legde uit, dat zoiets niet op stel en sprong kon worden
geregeld.
11:50
Ontmoette Hofland. Hij had gisteravond laat om 23:30 nog de heren Lubberhuizen
en Ujeng Suwargana op bezoek gehad. Zij waren het oneens met mijn rol in ‘Vrij
Nederland’. De tekst van mijn ‘Open Brief’ as inmiddels op de voorpagina van ‘V.N.’
in de stalletjes verschenen.4. Henk zei dat ook Steketee boos was over mijn
onfatsoenlijke en onparlementaire taalgebruik, zoals ‘stroopkwast’, ‘nattigheid
aanvoelen’ etc.5. Henk was bezig een stuk te ontwerpen waar hij twee reputaties mee
wilde redden; die van de groep Rijkens en die van mij. Hij was het dus ook helemaal
niet eens met het door mij gevoerde beleid. Ik voerde aan, dat verwacht mocht worden
dat Friso Endt so wie so met een stuk zou zijn gekomen en dat evenmin eerder door
de groep-Rijkens over hun dementi met mij overleg was gepleegd. Waarop Henk
zei: ‘Ik had het ook nooit gedaan.’ Ujeng Suwargana was vooral geïrriteerd door het
naar buiten brengen van het gedrag van Van Riel. Zijn entree in Den Haag was er
door verpest. Henk: ‘Je krijgt straks van Zain in Brussel op je lazer.’ Dat zullen we
dàn wel zien. Ik ben zeker van mijn zaak en op alles voorbereid. Henk: ‘Denk maar
niet dat “Vrij Nederland” in jou is geïnteresseerd. Het gaat ze alléén maar om de rel.
In het begeleidende hoofdartikel spreekt

1.

2.
3.
4.
5.

Duidelijk was immers, dat de groep-Rijkens die het permanent in haar broek deed (niet zij,
maar ik was zonder overleg naar Walt Rostow gegaan), hierin nooit zou hebben toegestemd?
Ik weigerde hun bangheid te delen.
Alsof me dat worst zou wezen.
Voor de tweede maal sprak Konijn uit zichzelf tegen mij over geld.
Nummer van 18 juni 1961.
Dat was de invloed van de Amerikaanse journalistiek op mij.
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Smedts immers over je verontwaardiging inzake Rijkens dementi. Dat betekent een
stapje terug om goed te maken dat ze je brief op de voorpagina plaatsten.’
Voor mij stond, nà vijf jaren met Van Konijnenburg en de zijnen te hebben
samengewerkt, vast dat in 1961 een ‘point of no return’ in de kwestie
Nieuw-Guineau was bereikt. Ook nà het bezoek van Frits Philips, Emile
van Konijnenburg en mij in 1959 aan Sukarno in Kopenhagen had men
aan Indonesische zijde gekonkludeerd, dat het geen zin had met de
amateur-diplomatie rond Paul Rijkens verder te spreken. Tenzij de heren
van Rijkens een onomstotelijk duidelijk mandaat van de Nederlandse
regering meebrachten om namens haar met Indonesië over de overdracht
van het rijksdeel te onderhandelen. Voor mij stond dus in het voorjaar van
1961 als een paal boven water, dat de groep-Rijkens was uitgespeeld. Ik
begaf me 5 april 1961 dan ook zonder overleg en op eigen kracht naar het
Witte Huis en ontmoette de presidentiële adviseur Walt Rostow, omdat
ik meende, dat van de tot dusver door Rijkens en de zijnen gespeelde rol
diende te worden overgeschakeld op zo mogelijk directe druk van
Washington op Den Haag, teneinde met spoed en onder dreiging van
verdere Sovjet-bewapening van Indonesië, aan het doodlopende beleid
van Luns c.s. rigoreus een einde te maken. Ik overwoog niet eens om Van
Konijnenburg of anderen te raadplegen, want ik kende mijn pappenheimers
zo langzamerhand maar al te goed. Ik handelde gewoon.
De overstap naar het Witte Huis lukte wonderwel. Paradoxaal als het moge
klinken: het gelukte in de eerste plaats omdat ik mij kon beroepen op een
vijf-jarige samenwerking achter de schermen1. met dezelfde groep-Rijkens,
die feitelijk onder beschermheerschap stond van de in Washington zéér
bekende en gewaardeerde voorzitter dan de Bilderberg, prins Bernhard.
Een belangrijk aantal heren van de John Kennedy-staf op het Witte Huis
was één of meerdere malen deelnemer geweest aan
Bilderberg-samenkomsten. Door me op hen te beroepen werd mijm
memorandum van 5 april 1961 door het Witte Huis hogermate serieus
genomen.
Daardoor en daardoor alléén ontving minister Luns half april een koude
douche bij zijn visite aan JFK en het Witte Huis.2. Die maand in Washington
werd de eerste steen gelegd tot een finale

1.

2.

In 1985 viel Adriaan van Dis mij hierover in een veelbesproken televisiedebat aan:
maar hij wist helemaal niets van de voorgeschiedenis, die hij ten overstaan van
TV-kijkend Nederland in twijfel trok.
Zie de Delen II, III en IV, Memoires: 1953-1961.
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overdracht van Nieuw-Guinea aan Indonesië.1. Volgens mijn toenmalige
analyse was de rol van de Rijkens-mannen in april 1961 reeds permanent
door Washington en het Witte Huis zelf overgenomen. Ook de rol van
prins Bernhard, die zich die cruciale dagen eveneens in Washington had
bevonden, zal vroeg of laat bekend worden. Volgens mij is de invloed van
de Prins op dàt moment in het Witte Huis van zelfs doorslaggevende
betekenis geweest. Vooral Scholtens en Van Konijnenburg interpreteerden
de gebeurtenissen anders en bleven doordraven. Krampachtig, mijns
inziens, probeerden zij een rol te blijven spelen, die door de feiten was
achterhaald. Indonesië eiste immers een glashelder politiek mandaat, wat
een zichzelf respecterende regering immers nooit uit handen zou kunnen
geven?
Daarbij kwam, zoals omstandig uit de voorgaande dagboeknotities blijkt,
dat zowel de politiek als de bazen in de mediawereld op zijn gunstigst
sceptisch stonden tegenover de bewegingen van het team Scholtens-Van
Konijnenburg-Rijkens. M. van Blankenstein was er tussenuit. Mr. J.A.
Jonkman, die mij nog wel wilde ontvangen, benadrukte Van Konijnenburg
zeker niet te woord te zullen staan. Dit was niet terecht, maar zo lagen de
kaarten wèl. Iedereen, met Henk Hofland voorop, bekritiseerde de heren
van Rijkens in scherpe bewoordingen, maar toen ik om in Hoflands
bewoordingen te spreken, de heren ‘het zwembad in joeg’, bekroop velen
een gevoel van medelijden. Mij eigenlijk ook wel (want ik gebruikte in
mijn notities voor Konijn het woord ‘kassian’). Het ging echter uiteindelijk
om het imperatieve belang van de kwestie Nieuw-Guinea zelf en het nog
enigermate redden van wat er te redden viel in de verhouding
Nederland-Indonesië. Bovendien moest een militaire botsing op
Nieuw-Guinea tegen iedere prijs worden voorkomen. Ik was op dàt moment
één der weinigen in het koninkrijk, die mijn lijnen naar de top in Indonesië
permanent open had gehouden. Dat was nauwelijks een verdienste. Het
beklemtoonde andermaal tot welk punt beneden Amsterdams peil het
buitenlands beleid van Drees, De Quay en Luns was gezakt. Ik blijf ook
nu in 1988 deze terugblik samenstellende, van mening, dat het in de
openbaarheid brengen van de activiteiten van de groep-Rijkens in juni
1961 een bitter, noodzakelijk kwaad was, met als onuitwisbaar nut dat zo
werd gewerkt op het nationale bewustzijn, dat er meer ‘rotten in the state
of Denmark’ was dan men wellicht nog altijd voor mogelijk hield.

1.

Zoals door Henk Hofland die dagen in de ‘Haagse Post’ gemeld; ook de historicus
Arthur Schlesinger jr. wijdde in zijn boek ‘The Thousand Days’ (1965) hier een
belangrijke passage aan.
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15 juni 1961 (vervolg; dagboek)
Minister Subandrio verklaarde in Djakarta, tijdens zijn gesprekken in Washington
(in april) de indruk te hebben gekregen, dat Amerika er geen bezwaar tegen zou
hebben, dat Irian-Barat naar Indonesië zou gaan. Het State-Department weigerde
commentaar te geven op Bandrio's mededeling. De ‘N.R.C.’ interpreteerde dit als
een afstand nemen van wat de minister had gezegd.1. Wat het blad in werkelijkheid
had moeten schrijven was, dat Subandrio's verklaring waarschijnlijk wáár was, maar
dat men in Washington de vertraagde breinen in Den Haag niet opnieuw in rep en
roer wilde doen geraken. Luns was al in overspannen toestand naar huis gezonden.
Ik nam de TEE naar Brussel om dr. Zain te ontmoeten in ‘Hotel Metropole’. De
eerste die ik ontmoette was Bob Tapiheru, Zains assistent en toeverlaat. ‘Als je die
lui van Rijkens nu maar niet te veel hebt geprovoceerd,’ zei hij. ‘Bob,’ antwoordde
ik, ‘de rol van die heren is uitgespeeld, voor altijd. Begrijp dat nu.’ Ik gaf hem vier
kopieën van ‘Vrij Nederland’ met mijn ‘Open Brief’. Mejuffrouw Stoffels verscheen
ten tonele, kennelijk zojuist van een kapper teruggekeerd. Het resultaat was minder
geslaagd. Ze vertelde Zain alles te hebben doorgegeven, ook mijn brieven.
Dineerde met Christiaan van Heek. Hij was vanmiddag per helikopter uit Parijs
gekomen en reisde morgen weer verder. Ik vond hem veranderd en minder aardig
dan voorheen.
Ambassadeur Zain liet me tot 23:30 wachten. Een schrille tegenstelling met een
paar weken geleden, toen ik niet vlug genoeg vanuit New York naar hem toe was
gekomen. Hij begon met: ‘Mijnheertje,’ en zoals Henk had voorspeld, volgde een
uitbrander. Ik was met mijn acties het grote doel voorbijgestreefd.2. Van Konijnenburg
was niet eens boos op mij, alléén maar diep geschokt, nà al die jaren mij zijn
vertrouwen te hebben gegeven. ‘Je gaat maar vrede sluiten met Konijn,’ zei de
ambassadeur. Hij vervolgde: ‘Je dwingt mij te kiezen tussen jou en de anderen van
de groep-Rijkens. Ik spreek tot je als broer tot broer. Samen hebben we dit spelletje
opgezet. Je zet nu dus ook mij voor schut. Ik gun jou een mooie carrière. Ik heb je
in alles gecoached. Je moet een Minangkabauer worden: pentjah: hij slaat terug: hij
springt opzij: totdat de ander moe wordt. Ben je eigenlijk niet bang, dat

1.
2.

NRC, 14 juni 1961.
Voor mij had ik het grote doel nooit beter gediend dan door de make-belief activiteiten van
Rijkens door te prikken.
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mijnheer Frits Philips jou door een paar mannetjes uit zijn fabriek een lel laat geven?
Jij werkt met Amerikaanse methoden. Hollanders reageren hier anders op. Je moet
mij niet voor moeilijke keuzen plaatsen. Wat denken de hoge heren bij “Vrij
Nederland” nu te bereiken? Ze zijn verburgerlijkt, die heertjes van de PvdA. In de
oorlog waren ze goed, maar nu niet meer. Je bent gewoon opgestookt door de vijfde
colonne.1. Nu hebben ze lol. Ik heb professor Duynstee ook gezegd: jullie zien het
conflict om Nieuw-Guinea nog altijd vanuit de hoek van nationale politiek. Irian-Barat
is een cold war item geworden. Luns heeft al een beroerte gekregen, nadat hem de
brief van Duynstee in handen was gespeeld.2. Ik heb tegen de professor gezegd,
wanneer u op die toon met president Sukarno spreekt, dan komen we er niet. Wanneer
u vrijuit uw mening tegen Bungkarno wilt uitspreken, begint u dan met: “Mijnheer
de President, neemt u mij niet kwalijk, dat ik u dit zeg...”’
Ik moet hem ongelovig hebben aangekeken, omdat ik dacht, hij geeft Duynstee
dus blijkbaar ook les in het benaderen van ‘het spel’.
Zain zei: ‘Je zit me nu wel met grote ogen aan te kijken, en je schrijft alles meteen
op, en dan denk ik, hij heeft het allemaal begrepen. Maar dan laat je je toch weer
door je emoties leiden. Volwassen het spel spelen. Keep them guessing.’ Eigenlijk
vond ik zelf dus, dat mijn strategie prima was uitgedacht en had gewerkt. Eerst een
interview aan ‘V.N.’ geven met Joris van den Berg. En wanneer de heren van Rijkens
dan, zij het om het in het geding brengen van prins Bernhard, in de gordijnen zouden
klimmen - en ze kwamen met een eenzijdig dementi - dàn pas in tweede instantie de
volle laag geven en met een ‘Open Brief’ komen.
‘Wanneer je het lef hebt gehad,’ vervolgde de ambassadeur, ‘om die brief aan
Walt Rostow te schrijven, dan zal je dit zeker jegens je eigen landgenoten moeten
kunnen opbrengen. Je hebt Konijn bang zitten maken door de telefoon. Hij vraagt
zich nu zelfs af of je hem met de tickets die je van hem kreeg zal gaan chanteren.3.
Ik was toch al bezig met een fonds te maken, dat je zou kunnen reizen.4. Op die manier
kon je je werk voortzetten, zonder dat de fondsen van Indonesië afkomstig zouden

1.
2.
3.
4.

Niemand had mij tot dit besluit gebracht. Ik had het zelf en alleen genomen. Zelfs Hofland
was er tegen geweest.
Dit was nieuw voor me: was Luns daarom ingestort?
Absurde gedachte, wat meer over Konijn vertelde, dan over mij.
Nooit in geloofd, zie de voorgeschiedenis van zogenaamde vergoedingen.
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zijn. Nu moet het allemaal weer anders. Dus ik raad je aan, ga nu maar eerst vrede
maken met Konijn. Wat denk je? Dat die kereltjes mij kunnen verlakken? Je hebt
alléén maar bereikt, dat iedereen nu eerst weer in zijn schulp kruipt. Je kent nog altijd
het hypocriete karakter van die kereltjes (de groep Rijkens dus) niet. Je onderschat
mij. Niemand doet dat, behalve jij. Je zegt, dat je mij bewondert en van me wilt leren.
Team-work! Ik heb je gezegd, voor je iets doet, wacht je op green-light van mij. Je
neemt voortaan eerst contact op met de heer Zahir (tweede man op de Indonesische
ambassade in Brussel) en je laat hem mij op nummer 788428 in Washington
telefoneren. Jij verwacht nog altijd, dat deze kereltjes Jezussen zijn, die de andere
wang toekeren, maar mijnheer Luns is nog altijd geen profeet.’ Ik bracht heftig naar
voren, dat ik slechts passend had gereageerd op het dementi van Rijkens en dat ik
genoeg had van het kiekeboespel van de heren. ‘Je had nog eventjes meer moeten
slikken,’ zei ambassadeur Zain. Ik benadrukte, dat ik de afgelopen vijf jaren al heel
veel van de heren had gepikt en dat het me geen donder meer kon schelen wie wèl
of niet zijn baantje zou verliezen. ‘Pas vooral op, dat ze niet gaan zeggen: mijnheer
Oltmans is onbetrouwbaar,’ antwoordde Zain. ‘Ik heb je gezegd, wat in de brief van
Paul Rijkens over Irian stond. Dus toen ik je met Dreyfus-methoden geschreven stuk
las, schrok ik ook. Toch zat ik je bij de heren te verdedigen en ze zeiden mij: “Maar
hij valt u ook niet aan.” Intussen heb je mijnheer Frits Philips wèl voor gek gezet.’
Hij benadrukte opnieuw, dat in het interview met Joris van den Berg mededelingen
hadden gestaan, die van Indonesische kant bekeken ‘bepaald niet wáár waren’. Hij
hoopte daarom, dat Bungkarno het stuk niet onder ogen zou krijgen.
Intussen verschenen in de kranten foto's van Sukarno, met Yuri Gagarin, president
Leonid Brezhnev en premier Nikita Krushchev. Het Moskouse verjaardagsfeest voor
de Bung moet een feestelijke aangelegenheid zijn geweest. De president kreeg een
auto aangeboden en een bronzen beeld van een vrouwelijke Russische atlete. Sukarno
danste met Krushchev. Mikoyan met Brezhnev, die een zakdoek op zijn hoofd legde
en de vrouwelijk partner speelde. Krushchev greep daarop de met gouden sterren
ingelegde baton van Sukarno en begon er mee de band te dirigeren. De Indonesiër
riep, dat dit de Sovjet-Unie nieuwe credieten zou kosten. ‘Look!’ brulde Krushchev,
zijn zakken omkerende: ‘He robs me of everything. He takes

Willem Oltmans, Memoires 1961

203
everything I have.’1.
In Küssnacht, aan het meer van Zürich, was op 86-jarige leeftijd de psycholoog
Carl Jung overleden. Deze man had mij, sinds ik in 1947 op ‘Nijenrode’ voor het
eerst met de psychologie kennismaakte, gefascineerd. ‘With perception, you know
something is there,’ zei hij eens. ‘Thinking tells you what it is. Feeling tells you what
it is worth to you or to ethers. And intuition tells you where the damn thing comes
from or goes to.’2.

16 juni 1961
‘Gare du Nord’, Brussel
Tegen 02:00 kwam ik uit het ‘Metropole Hotel’ gisteravond. Ik had nauwelijks
twee stappen gezet of een Fiat cabriolet stopte en de bestuurder wenkte mij. Het
bleek een Italiaanse diplomaat, Guliano B., te zijn. Hij nodigde me mee naar zijn
huis te gaan, wat me prima uitkwam, want ik moest nog een hotel zoeken.
T.E.E.
Het Nederlandse landschap, wanneer de zon maar schijnt, blijft fraai.
15:00 Lido terras.
De directeur van ‘Antara’, Sluimers, kwam hier naar toe. Hij zei, dat er enorme
belangstelling was voor mijn ‘V.N.’-artikel. R.C. Pekelharing3. van Buitenlandse
Zaken had hem er reeds over opgebeld. De hele kudde liep warm. Telegrammen bij
de vleet. Sluimers verduidelijkte, dat de meest vooraanstaande journalisten, als Paul
van 't Veer, Wim Klinkenberg, Fedde Schurer en anderen hem hadden geraadpleegd.
Men brak het hoofd over de vraag of ik mogelijk mijn ‘Open Brief’ met stilzwijgende
toestemming van Rijkens had gepubliceerd. Niemand kon zich blijkbaar voorstellen,
dat ik een dergelijk besluit single- handed had genomen. Sluimers begreep dus ook,
dat het Rijkens dementi slechts ten doel had gehad de Prins bij voorbaat te zuiveren.
Ik zei dit te begrijpen, maar dat het mij er als journalist juist om ging de rol van prins
Bernhard in Washington tussen 24 en 26 april in de publiciteit te brengen. Een rol,
waarvan ik zelf het fijne niet wist, maar waarvan ik hoopte, dat het ontstane kabaal
de onderste steen boven zou brengen.

1.
2.
3.

Time Magazine, 16 juni 1961.
Time Magazine, 9 juni 1961.
Zie Deel II, Memoires: 1953-1957.
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Het ‘Algemeen Handelsblad’ verscheen vanavond met een groot opgemaakt artikel
geschreven door Henk Hofland, ‘De groep-Rijkens en de Nederlandse politiek inzake
Nieuw-Guinea’. Het werd een de kool en de geit sparend werkje, precies zoals hij
me reeds had aangekondigd. Ik was er blij mee en concentreerde me op wat me verder
te doen stond.
Mijn Vader sprak over Port Elisabeth, Zuid-Afrika.1. Hij vertelde, hoe een ‘kaffir’,
bij het inblikken van schijven ananas bijna door een bedrijfsleider was ontslagen.
Mijn Vader voorkwam dit en had de Bijbel geciteerd: ‘Gij zult een dorsende os niet
muilkorven.’ Hij vervolgde: ‘Wij kregen ieder half uur van een juffrouw thee of wat
anders te drinken. Maar voor de zwarte arbeiders ging eens in de drie uren een bel
en dan konden zij iets drinken.’

17 juni 1961
Telefoneerde met Henk Hofland, die zei met Paul Rijkens te hebben gesproken.
Rijkens had betreurd, dat zijn naam in het openbaar in de kwestie Nieuw-Guinea
was genoemd. Henk: ‘Bij Verkadekoekjes denk je toch ook niet altijd meteen aan
Mijnheer Verkade?’ Rijkens had om een aantal terechtzettingen rond Henks stuk
van gisteren gevraagd.
‘De Telegraaf’ kon niet bij de andere media achterblijven en kwam vandaag met
een vrij groot opgemaakt stuk over informele contacten van zakenlieden met Sukarno.
‘Kans op sukses: 10 procent’ meende het ochtendblad. Ze waren niet behoorlijk
ingelicht. Kans op sukses was nul komma nul. Mijn naam werd met pijn genoemd.
Het woord journalist werd tussen aanhalingstekens geplaatst.
Mr. G.B.J. Hiltermann pakte het anders aan. Hij koos de zijde van Rijkens. Hij
noemde mijn voorstelling van zaken ‘onzinnig’ en ‘schadelijk’ en de groep-Rijkens
had zich ter eigen voorlichting wel eens van mij bediend en mij daarvoor (zij het ook
geringe) honoraria en onkostenvergoedingen uitbetaald. De boosaardige publikatie
was wel in de eerste plaats gevolg van haar weigering om op dit pad verder te gaan.
Hiltermann vervolgde zijn van iedere grond ontblote beweringen: ‘Het is jammer
dat deze pathologisch eerzuchtige en onevenwichtige man in deze ernstige zaak
krampachtig een rol wil blijven spelen. Aan zijn uit de lucht gegrepen
veronderstellingen en onthullingen dient men niet veel waarde te hechten.’

1.

Waar hij in de vijftiger jaren een fabriek voor vruchten in blik leidde.
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In aanmerking genomen, dat Hiltermann als ‘H.P.’-hoofdredacteur er op
uit was om Mathieu Smedts en ‘V.N.’ in de wielen te rijden, zal desondanks
voor een ieder, die voorgaande pagina's heeft gelezen duidelijk zijn, dat
het beroemde radio-orakel niet in de verste verte wist waar hij over schreef.
En zoals deze zaken in het Madurodamse nawerken, 25 jaar later zou
bovenstaande uitspraak van Hiltermann zonder blikken of blozen worden
geciteerd als een zuiver beeld scheppende van mijn handel en wandel. Er
werd 25 jaar later gezegd, Hiltermann schreef reeds in 1961... en dus is
Oltmans in 1988 ‘een pathologisch eerzuchtige en onevenwichtige man’.

18 juni 1961
Schreef zoals dr. Zain had gevraagd een brief van vier kantjes aan Emile van
Konijnenburg.1.
Joris van den Berg telefoneerde, dat hij Hoflands artikel in het ‘Handelsblad’ niet
fair vond. ‘Hij is het zelf met de actie van de groep-Rijkens eens, maar zegt het niet
in de krant.’ Ik verbeterde Joris: ‘Mag het van Steketee niet in de krant schrijven.’
Joris wilde er in het ‘Hollands Weekblad’ op terug komen. Ook kondigde hij aan dat
Mathieu Smedts in het nieuwe nummer van ‘V.N.’ opnieuw over de affaire zou
schrijven met de teneur van Oltmans heeft gelijk; de activiteiten van Rijkens horen
in de publiciteit thuis.
Logeerde bij John van Haagen in Rotterdam. Dezer dagen meerde een Russische
vrachtboot dicht bij de onderzeeër ‘Walrus’ af. Onmiddellijk moesten er zeildoeken
om de periscoop, radar en wat er verder ‘geheim’ mocht zijn. De onderzeedienst zou
ook naar Den Helder worden overgeplaatst. ‘Dan kan de hele vloot tenminste met
één bom worden uitgeschakeld,’ zei hij. ‘Weet je dat één duikboot minstens evenveel
waard is als een kruiser? Bovendien kunnen de “Karel Doorman” en de “De Ruyter”
bij laag water de haven van Den Helder niet eens uit.’ Hij wilde binnen niet te lange
tijd de Marine verlaten en in de haven gaan werken. ‘De dienst eist zoveel van me:
Greet en de boys hebben zo niets meer aan me. Ik ga morgen weer tot 8 juli naar
zee.’

19 juni 1961
Smedts deelde mede, dat hij 60 gulden voor mijn ‘Open Brief’, een toch belangrijke
primeur, had uitgetrokken. Hij had er echter wroeging over gekregen en had besloten
mij extra te

1.

Brief bevindt zich in mijn dagboek.
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verwennen: de kas van ‘Vrij Nederland’ had opdracht gekregen mij 75 gulden uit te
betalen.
Had gehoopt, dat Jan Vrijman mij in ‘H.P.’ te hulp zou komen. ‘Henk Hofland
heeft grote keet met de groep-Rijkens gekregen over zijn “Handelsblad”-stuk,’ zei
hij me per telefoon. Vrijman: ‘Het is misschien eigenbelang, maar ik doe er maar
even niets aan in “H.P.”. Dat kan je boekje ten goede komen. Wanneer we er een al
te vette keet van maken blijft de vraag: hoe kom je er weer af?’
Had een lang gesprek met Henk Hofland. Hij benadrukte opnieuw, dat hij mijn
‘Open Brief’ ‘gewoon goed’ had gevonden, met uitzondering van sommige
Nederlandse volzinnen. Sluimers van ‘Antara’ stelde me in het ‘Lido’ voor aan de
journalist Wim Klinkenberg van ‘De Waarheid’ die als eerste had gereageerd op
mijn interview met Joris van den Berg in ‘V.N.’. Aardige kerel. Zij waren beiden
van mening, dat Luns zou aanblijven, tenzij de KVP hem zou laten vallen. De politici,
als Harm van Riel (VVD), die wèl van Irian afwillen, zien liever dat het kabinet
aanblijft, omdat in de huidige samenstelling wel te praten zou zijn. Professor
Duynstee, behorend tot de rechtse Welter-groep van de KVP, heeft reeds
aangekondigd, dat als het kabinet nu zou vallen, de KVP zich opnieuw zou gaan
splitsen, omdat zij de sociale wensen van de PvdA in de regering niet lusten. Dus
alle krachten zijn op dit moment verenigd om die splitsing te voorkomen. ‘De
PvdA-pers zwijgt, behalve dan “Vrij Nederland”, omdat er kans is dat zij aanstonds
in een regering moeten gaan optreden met Luns als minister van Buitenlandse Zaken,’
aldus Klinkenberg. ‘Jij wordt dus gesteund door ons, (uiterst links) en door uiterst
rechts...’
Ik wist absoluut niets van de binnenlandse politieke verwikkelingen en voelde me
ten aanzien van Klinkenbergs uiteenzetting als een eend in een uitzonderlijk vreemde
bijt.
‘Elseviers Weekblad’ had vooralsnog gezwegen. Ik belde hoofdredacteur H.A.
Lunshof. Hij vroeg onmiddellijk te komen en ontving me zéér hartelijk en bood een
whisky aan (wat ik nooit drink of gedronken heb). ‘Ik heb in de redactievergadering
gezegd: “Oltmans heeft gelijk” en dat ga ik ook schrjven,’ meende Lunshof. ‘Eén
van de mensen, die u in uw brief aan de groep-Rijkens hebt genoemd is hier bij me
geweest en heeft me gevraagd of ik niet wilde schrijven, dat we van Nieuw-Guinea
af moesten.1. Ik heb hem toen gezegd: “Wilt u

1.

Mathieu Smedts zei me later, dat dit Koos Scholtens was geweest.
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het schrijven en ondertekenen, dan zal ik het plaatsen.” Maar dat wilden hij en de
zijnen niet.’
Daar had je het weer. Een belangrijk deel van mijn rebellie (nà vijf jaar) tegen het
gemanipuleer achter de schermen van de heren rond Rijkens was hun
labbekakkerigheid en grondbenadering van altijd anderen de kastanjes uit het vuur
te laten halen en eigen reputaties tegen iedere prijs buiten het geding te houden.1.
Hofland had me gezegd: ‘Lunshof is belangrijk: probeer hem om te praten.’ Maar
dat behoefde dus niet.
Lunshof: ‘Ook via derden heeft premier De Quay mij laten vragen te willen
schrijven, dat we van de Papoea's af moeten. Ze weten blijkbaar niet, deze heren, dat
onderhandelen met Sukarno volgens artikel 93 van het Wetboek van Strafrecht
levenslang kan kosten.’ Met een brede grijns: ‘Dàt nu ga ik schrijven.’ Hij vervolgde:
‘De groep-Rijkens kán niet onderhandelen. Alléén de regering kán en móet dat doen.
Deze regering moet ophouden met dubbel spel te spelen. Een gedeelte van de regering
De Quay heult in het geniep met de groep-Rijkens. Wanneer ik minister van
Buitenlandse Zaken was, zou het binnen een paar maanden zijn gebeurd. Ze hadden
Sukarno indertijd moeten ophangen.2. Maar “du moment”, dat wij de Indonesische
soevereiniteit hadden erkend had hij mèt de Koningin naar het paleis op de Dam
gebracht moeten worden en op het balkon zijn verschenen. Hij had een grootkruis
moeten krijgen. Iets anders is, dat Indonesië natuurlijk nooit onafhankelijk had moeten
worden.3. Maar nu het zo ver is, moet er met Sukarno worden gepraat.’ Ik probeerde
Lunshof te paaien met tussenzinnetjes als: ‘Durft u dat echt allemaal te schrijven?’
Ik vroeg hem nog, of ik een ontmoeting tussen hem en Zain zou arrangeren. Maar
daar ging hij niet op in. Op tafel lag mijn ‘Open Brief’ vol met strepen en krassen.
Ik telefoneerde Mathieu Smedts na afloop. Hij zei: ‘Ik kom straks met een nieuw
stuk waarin ik jou voor 90 procent dek en zeg donders goed te weten waarom we
jouw brief wèl hebben gepubliceerd. Ik kom ook met een vuile aanval op Hofland.’
Ik antwoordde: ‘Maar Henk heeft al gedonder genoeg met de groep-Rijkens.’ Hofland
had me vandaag nog eens gezegd, dat hij als zijn drie voornaamste bronnen
beschouwde: Ujeng Suwargana, Emile van Konijnenburg en mij. Ook kondigde

1.
2.
3.

Zie Deel III, Memoires: 1957-1959; dat eindigt met de geheime visite van Frits Philips aan
Sukarno in Kopenhagen.
Ik dacht bij deze uitspraak: hoe werkt het brein van deze man.
Let wel: een uitspraak van een hoofdredacteur in 1961!
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Smedts aan, dat ‘V.N.’ een artikel van dr. M. van Blankenstein zou publiceren onder
de titel ‘Oltmans ontspoorde’. Hieruit begreep ik, dat Van Blankenstein door de
groep-Rijkens weer tijdelijk uit de mottenballen was gehaald, om zodoende in ‘V.N.’
iets van het Rijkens-standpunt te kunnen laten doorklinken.
Greet van Haagen vertelde gisteren, dat een pastoor op bezoek van geweest om
over de doop van de kinderen te praten, maar hij was prompt op John gaan tippelen.
‘De priester zag er jong en goed uit,’ zei ze.
‘De Telegraaf’ veroorzaakte vandaag aanzienlijke deining door met vette koppen
te melden, dat Sukarno in Moskou twee kruisers en ander oorlogsmaterieel had
toegezegd gekregen voor de bevrijding van Irian-Barat, welke nog dit jaar zou moeten
plaatsvinden. Het bericht kwam de woordvoerder van minister van Defensie, ir. S.H.
Visser, als onwaarschijnlijk voor, want de Indonesiërs waren nog niet begonnen met
walverbindingen voor kruisers aan te leggen.1.

20 juni 1961
Mijn Vader reed me als altijd trouw naar station Den Dolder. Hofland zei, dat Smedts
wanneer hij hem zou aanvallen, last met zijn eigen medewerkers zou krijgen. Ook
verwachtte hij, dat Lunshof op zo'n manier zou schrijven, ‘dat de groep-Rijkens
helemaal onmogelijk zou worden’. Toen ik Smedts vertelde, dat Lunshof artikel 93
van het Wetboek van Strafrecht op de groep-Rijkens toegepast wilde zien, antwoordde
hij: ‘Lunshof had al lang zelf levenslang moeten krijgen.’
In Den Haag ontmoette ik vijf kwartier lang de kamerleden Fedde Schurer en
Franssen, beiden PvdA. Zij stemden indertijd tègen het vormen van een
Nieuw-Guinearaad. Gaf uitvoerige details, waarvan Franssen nauwkeurige
aantekeningen maakte. We werden het eens, dat mr. J.A.W. Burger vragen diende
te stellen aan premier De Quay. Ik stelde met hen vijf provisorische vragen op.
Schurer spoedde zich in de Kamer naar Job, zoals hij zei. Burger wilde de zaak eerst
op haar beloop laten en zien hoe het zou lopen. Schurer: ‘Hij besefte dat wat we hem
vertelden waar was, maar politiek lag de zaak op dit moment niet gunstig.’ Franssen
schoot ook nog de heer mr. J.A.N. Patijn aan. Ze zouden me op de hoogte houden.
Mijn Vader was van mening, dat W. van Wijk in ‘Het Vader-

1.
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land’1. me meer te hulp was gekomen, dan Hofland in het ‘Handelsblad’.2. Henk had
me trouwens gezegd, dat de heer Meijer van de hoofdredactie, die lange gesprekken
met Van Konijnenburg had gevoerd, mijn beste vriend was in de ‘Handelsblad’-top.
Ik ging een uurtje met Van Wijk praten. ‘Patijn wordt in de deftige wereld hier als
een beetje te rood gezien,’ zei hij. ‘En professor Röling dan?’ vroeg ik. ‘Professoren
mogen nu eenmaal aberraties hebben,’ antwoordde hij. Van Wijk: ‘Het “Handelsblad”
en wij zijn in de dagbladpers de enige geweest, die uw “Vrij Nederland”-verhaal
hebben gebruikt om de Nieuw-Guineazaak weer eens op te halen.’ Hij beschouwde
het als belangrijk indien er vragen in de Kamer over zouden worden gesteld. Overigens
hadden Schurer en Franssen mij benadrukt, dat zij ‘outcast’ waren, omdat zij strijk
en zet tègen atoomwapens in Nederland hadden gestemd.
Het werd een prettig gesprek met Van Wijk. Mr. J.A. Jonkman leek hem een
geschikte persoonlijkheid om de gesprekken met Indonesië over Nieuw-Guinea te
leiden. Hij vermoedde, dat Luns zou aftreden om gezondheidsredenen. Mogelijk zou
mr. P.A. Blaisse zijn opvolger worden, ‘die ligt bovendien gunstig bij het
bedrijfsleven’. Hij vond mejuffrouw dr. M.A.M. Klompé ‘een levensgevaarlijke
juffrouw, die denkt dat ze alles kan’. Van Wijk vond mijn ‘Open Brief’ te wild, te
artistiek en te onverstandig. Toch bleef hij mij duidelijk welgezind. ‘Ik moet u zeggen
op mij is van de zijde van de groep-Rijkens nooit druk uitgeoefend.’ Hij was bang,
dat het komende stuk van Lunshof mij in discrediet zou brengen.
Ontmoette in de ‘Posthoorn’ de Sovjet-diplomaat Popov. Ik zei al enige tijd via
de heer Chung Min Yen van de Chinese legatie naar Peking te willen en eveneens
te hopen op een uitnodiging van Moskou. Hij zou me de rede van Sukarno en het
antwoord van Khrushchev, evenals het in Moskou uitgegeven communiqué toezenden.
Hij bracht me in zijn auto naar het station.
Fedde Schurer gaf me een hoofdartikel van de journalist Evenhuis in de
‘Leeuwarder Courant’: ‘De 35-jarige journalist Willem Oltmans is het laatste
Nederlandse slachtoffer - het is niet boosaardig bedoeld - van de charme van het
Indonesische staatshoofd...’
20:10 uur
Huis ter Heide

1.
2.

Het Vaderland, 17 juni 1961.
Algemeen Handelsblad, 16 juni 1961.
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Het leven is een drama. Ik ben eigenlijk nog maar gedeeltelijk blij om hier te zijn.
Mijn ouders blijven eigenlijk ‘vreemden’. Bovendien worden zij steeds ouder. Mijn
Vader spreekt soms in zijn werkkamer tot zichzelf. Hij is ook moeilijker dan vroeger.
Ik beleef dit allemaal als zéér pijnlijk.
Harisanto is in Kew Gardens gearriveerd en schreef nu voor de zomer in mijn flat
te wonen. Een Chileense jongen, David, was meegekomen. Prima.
De U.N.O. maakte bekend, dat de crisis in Congo als geëindigd kon worden
beschouwd.1. Er zou een hulpfonds van 100 miljoen dollars worden
gevormd. Tot dusverre was 17.900.000 binnengekomen en Dag
Hammerskjöld had er 10 miljoen als U.N.O.-lening bovenop gedaan.
Antoine Gizenga wilde alléén naar Leopoldville gaan indien hem
bescherming en veiligheid door de blauwe baretten van de U.N.O. zou
kunnen worden gegarandeerd.
Ruby Hart Philips en Tad Szulc bleven vanuit Havana rapporteren, dat
Cuba in sneltreinvaart een communistische kolonie begon te worden.
Ruby2. ging nà 24 jaar voor de ‘Times’ in Havana te hebben gerapporteerd
het land permanent verlaten. Ook in Washington meldden minister van
Defensie Robert McNamara en chef-staf generaal Lyman Lemnitzer, dat
de USSR en China het eiland bewapenden, opdat vanuit Havana een
opstand over geheel Latijns-Amerika tegen de V.S. zou kunnen worden
georganiseerd.3. De onderhandelingen over de uitwisseling van 1.214 aan
de Varkensbaai gevangen genomen huurlingen tegen 500 tractoren duurden
voort. Een Amerikaanse delegatie was hiervoor in Havana gearriveerd.4.
In Washington was het vijf maanden oude Kennedy-regime herhaaldelijk
in botsing gekomen met de realiteiten in de wereld. Ondanks het
verzamelen van een indrukwekkende ‘braintrust’ van specialisten,
afkomstig van de meest vooraanstaande universiteiten, en ‘think tanks’
ontdekten de nieuwe besluitvormers van Amerika, dat er een gapende
kloof bestond tussen wijsheid uit de boeken en de woelige menigten in de
straten der continenten. Kennedy zelf was ook ziek geworden. Zijn arts,
mevrouw Janet Travell, had bekendgemaakt, dat hij naast een virusinfectie
last had van zijn rug. De nieuwe secretaris-generaal van de NAVO,
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The New York Times, Robert Conley, 12 juni 1961.
Zie ook Deel IV, Memoires: 1959-1961.
The New York Times, Felix Belair Jr., 14 juni 1961.
The Associated Press, 13 juni 1961.
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Dirk Stikker, kondigde in Washington in een rede aan, dat er ernstige
problemen op het westen af kwamen. Er werd een crisis over Berlijn
verwacht. Nikita Khrushchev zou de spanningen opzettelijk opvoeren.1.
In Wenen had Khrushchev J.F.K. duidelijk gemaakt, dat het Kremlin er
naar streefde op eigen voorwaarden een vredesverdrag voor een herenigd
Duitsland te sluiten. Indien het westen daar niet op in zou gaan zou hij een
afzonderlijk vredesverdrag met de DDR afkondigen, waarna het de
Sovjet-Unie vrij zou staan om de westerse wereld verder de toegang tot
Berlijn te ontzeggen. Nikita Khrushchev maakte zelfs de onbesuisde
opmerking, dat indien het westen zou proberen met geweld toegang tot
Berlijn te forceren, ‘this would mean war - and thermonuclear war at that’.2.
Na afloop van een voorstelling van het Leningradse Kirov Opera ballet in
Parijs had Rudolf Nurejev (23) geweigerd mee naar de Sovjet-Unie terug
te vliegen. Op Le Bourget wist hij zich aan begeleidende
Sovjet-veiligheidsagenten te ontworstelen en in de armen van Franse
politiemannen te vliegen. ‘Bescherm mij, bescherm mij!’ had hij geroepen.3.

21 juni 1961
Huis ter Heide
Mijn Moeder werd vandaag 65 jaar. Het werd een uitgebreide familie ‘kumpulan’.4.
Mijn Moeder gaf subtiel aan, dat zij hoopte, dat ik vanavond er bij zou zijn wanneer
men ergens ging eten. Toen ik dus toch naar Amsterdam vertrok voor de lunch zei
ze ‘jammer’. Ik wil hier in 1988 bij aantekenen, dat ik bij het teruglezen van deze
passage stil en verdrietig werd. Hoe heb ik dit kunnen doen, alsof het belangrijker
was me opnieuw onder te dompelen in het gekonkel rond Nieuw-Guinea in de
Amsterdamse perswereld. Er was één factor, die meespeelde, dat ik liever wegging,
en die was, dat bijna mijn hele familie het oneens was met het door mij in opspraak
brengen van de naam Oltmans. Men stond ‘en bloc’ achter Luns en de regering, met
uitzondering, ik moet zeggen, van mijn ouders, die voldoende van mij hadden
meegemaakt en gehoord om er anders over te denken. Het onderwerp werd echter
angstvallig vermeden, wat voldoende indicatie was.
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The New York Times, William J. Jorden, 16 juni 1961.
Time Magazine, 23 juni 1961.
Pas in 1987 heeft Moskou de danser een visum verstrekt om zijn zieke moeder in
Moskou te bezoeken.
Gezellig samenzijn.
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Henk Hofland adviseerde de komende veertien dagen in alle toonaarden mijn ‘bek’
te houden en daarna in overleg met hem en Jan Eykelboom van ‘V.N.’ met een nieuw
stuk te komen. Hij herhaalde, dat ik toch ‘te ruig’ te werk was gegaan en nu
afhankelijk van anderen was geworden om mijn reputatie te redden. Jan Vrijman
waarschuwde: ‘Pas op voor Lunshof, want hij is een schoft, hoor!’ Vrijman maakt
zich bovendien zorgen over wat Hiltermann in zijn schild voerde.
Ontmoette Peter Appel, die vanavond in de schouwburg danste.

22 juni 1961
De ochtendbladen staan boordevol met koppen over nieuwe contacten van de
groep-Rijkens in Wenen en Rome met president Sukarno en de zijnen. Terwijl
generaal Nasution in Belgrado had verklaard, dat de kans op een militair conflict om
Nieuw-Guinea groeide, liet minister Luns via een woordvoerder verklaren, dat hij
zich ‘uitdrukkelijk’ had gedistantieerd van de informele contacten van de
groep-Rijkens met Sukarno. Het ‘Algemeen Dagblad’ berichtte, dat minister Luns
op de hoogte was dat de contacten zouden plaatsvinden. Voor mij stond, met de
nieuwste uitlatingen van Luns andermaal vast, dat de activiteiten van het
Rijkens-comité, bij voorbaat gedoemd waren te mislukken. Wat me bevreemdde
was, dat er überhaupt werd dóórgepraat terwijl het duidelijk was, en door Luns
andermaal publiekelijk verkondigd, dat de groep nooit een mandaat van de regering
zou krijgen.
‘Lunshof heeft woord gehouden,’ zei Henk me. Hij was al in het bezit van de
betreffende pagina uit ‘Elseviers Weekblad’ van 24 juni 1961. Eppo Doeve had een
fraaie tekening gemaakt van konkelende heren met Sukarno onder een klapperboom:
‘Het schaduw-kabinet der gewichtigen.’ Na een overzicht te hebben gegeven van
mijn reeks mededelingen in ‘Vrij Nederland’ konkludeerde Lunshof zonder meer:
‘Met andere woorden, de heer Willem L. Oltmans heeft doodgewoon gelijk.’ De
hoofdredacteur doopte zijn stuk: ‘Opheldering door regering noodzakelijk.’ Ook
aartsvijand Albert Bernard, overgestapt van het ‘Handelsblad’ op ‘Elseviers’,
publiceerde een drie-kolomsartikel, ‘Vreemde verstandhoudingen’. Besnard: ‘Dank
zij de onthullingen van de heer Oltmans, die wij op zichzelf niet kunnen waarderen,
komt het obscure streven van de groep-Rijkens terecht, waar het hoort, in het licht
der openbaarheid.’ ‘Elseviers’ liet affiches drukken: ‘Elsevier deze week: Geheim
gesprek over Nieuw-Guinea’, in rode, gele en
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zwarte letters. Het aanplakbiljet werd door het hele land verspreid. Zain had nu dan
toch het kabaal waarom hij had gevraagd? Uiterst rechts valt me bij. Die situatie
brengt me eigenlijk in verwarring, maar goed, gewoon doorpompen.
Het A.N.P.-nieuws van 13:00 meldde dat Scholtens en Van Konijnenburg opnieuw
bij Sukarno waren geweest. De regering zou een communiqué uitgeven. De bom
schijnt nu pas werkelijk te barsten. Ik ontmoette Wim Klinkenberg in het gebouw
van ‘De Waarheid’. Hij had vernomen, dat professor Duynstee, evenals de
groep-Rijkens, naar Rome was gereisd en dat er een zeker verband bestond tussen
de reis van Duynstee en een weekend van koningin Juliana en prins Bernhard in
Italië. Ik heb dus steeds geloofd, dat Sukarno en prins Bernhard elkaar op enigerlei
wijze in Washington hebben ontmoet. Klinkenberg kondigde aan, dat het kamerlid
Marcus Bakker (CNP) vanavond met een groot opgemaakt artikel over de affaire
Rijkens en Nieuw-Guinea zou komen.1. Ik zei tegen Klinkenberg, dat ik van Sukarno
had geleerd geen onderscheid te maken tussen een journalist van ‘De Waarheid’ en
van andere media en dus moeite zou doen ook hem in contact te brengen met
Indonesiërs.
Wat vanmorgen opviel was, dat toen ik met het nieuwe nummer van ‘Vrij
Nederland’ bij Henk kwam, hij absoluut geen oog had voor het vóórpagina-verhaal
van Smedts over de Nieuw-Guinea-affaire - ook niet voor de dikgedrukte
aankondiging ervan - maar hij bladerde rechtstreeks door naar een klein artikeltje,
dat een stuk van hem in ‘Podium’ behandelde. Dit frappeerde mij zéér.
De opening van Smedts luidde: ‘Naar onze overtuiging heeft Willem Oltmans met
zijn open brief goed werk verricht door een duistere zaak in de openbaarheid te
brengen.’ Dàt had hij dus uitstekend begrepen. Mocht ook wel na alle gesprekken,
die we hadden gevoerd. Hij vervolgde: ‘Anderen menen dat Oltmans daarmee de
laatste gespreksmogelijkheden met Indonesië onmogelijk heeft gemaakt.’ Smedts
had dus nog altijd niet dóór, dat ik de groep-Rijkens in de publiciteit had gebracht
juist en voornamelijk, omdat vast was komen te staan, dat gespreksmogelijkheden
met Sukarno via de groep-Rijkens nooit en te nimmer aanvaardbaar waren voor de
regering en daardoor geen levensvatbare opening inhielden.
Smedts: ‘In het artikel van M. van Blankenstein wordt duide-

1.

Het zal onmogelijk zijn ook maar een fractie van de lawine artikelen hier als onderdeel van
mijn dagboek weer te geven.
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lijk gemaakt, waarom zijns inziens altmans zijn “aanklacht” niet had mogen
publiceren. Ik kan niet antwoorden,’ aldus Smedts, ‘waarom hij dàt heeft gedaan. Ik
weet wel waarom “Vrij Nederland” zijn stuk heeft gepubliceerd... De tijd is gekomen
dat de regering moet handelen. En daarom was het goed dat Oltmans schreef.’ Dat
Smedts, na alles wat we hadden afgepraat, het deed voorkomen, alsof hij niet werkelijk
had begrepen wat mij tot mijn actie had bewogen, stelde me grenzeloos teleur. Ik
was eigenlijk met stomheid geslagen. Hield hij zich bewust van de domme, of wat
was zijn werkelijke beweegreden?
Het nieuws van 22:30 meldde dat de heer Burger te elfder ure toch vragen aan
premier De Quay had gesteld, evenals het kamerlid Th.M.J. de Graaf (KVP).
Bovendien heeft de KLM nu onder druk van de regering een communiqué uitgegeven
om te benadrukken dat Emile van Konijnenburg uitsluitend een mandaat van de
directie had ontvangen om met de ‘Garuda’ te onderhandelen over de schuld van de
GIA aan de KLM. Ernst van der Beugel schroomde niet, wanneer Luns dit van hem
eiste, zijn onderdirecteur publiekelijk te desavoueren.

23 juni 1961
Vanmorgen kwam er een brief van Konijn in antwoord op de door Zain geïnspireerde
vredesbrief van mij. Wanneer men de hele rel in aanmerking nam was het eigenlijk
een mieters antwoord.
‘Waarde Wim, (voor het eerst ‘waarde’)
Je brief van 18 juni zal ik na terugkeer van verlof (hij was met vakantie gegaan),
medio juli a.s. beantwoorden. De situatie doet mij denken aan het verhaal van het
jongmens, dat meende dat zijn verloofde niet meer om hem gaf, naar een wapenzaak
ging, een revolver kocht en haar overhoop schoot. Een spijtige gang van zaken, die
wel spectaculair is, maar voor de betrokkenen droeve gevolgen heeft. Als mijn
woorden een bepaalde indruk hebben gemaakt, die je bevreemdde, waarom dan niet
eens ernstig de zaak uitgesproken, waarom dan ineens een schot?’ Hij deelde verder
mede, dat de 800 gulden onderweg waren. ‘Met vriendelijke groeten, mede aan je
ouders, Emile van Konijnenburg.’1.
Het was niet gelukt duidelijk te maken, waarom ik handelde die dagen als
ik deed. Mijn ouders, met wie ik er iedere dag over
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sprak, begrepen het volledig. Toen mijn Moeder het artikel van H.A.
Lunshof in ‘Elseviers’ las, merkte ze op: ‘Lunshof staat achter jou, maar
om geheel andere redenen, dan je ooit hebt bedoeld.’ En in die trant
publiceerde ‘De Waarheid’ stukken van Bakker en Klinkenberg. Smedts
steunde mij en plaatste mijn ‘Open Brief’ op de vóórpagina van ‘Vrij
Nederland’. Hij schreef echter tezelfdertijd niet te weten waarom ik juist
nu de groep-Rijkens in de openbaarheid had gebracht. Ik stond volmaakt
alléén. Zelfs Hofland plaatste zich wèl en niet achter mij. Ik had de
Nieuw-Guinea-affaire vanuit New York en via mijn werk in de U.N.O. ook nà reizen naar Congo en Cuba - als volgt geanalyseerd.
In het koude-oorlogconflict en bij de wedloop tussen Oost en West
invloedsferen op te bouwen in Azië, Afrika en Latijns-Amerika was
Indonesië, op de drempel van de Stille en de Indische Oceaan, een gebied
van onschatbare waarde. China en de Sovjet-Unie steunden Indonesië
onverkort in het geschil om Irian-Barat. De in de richting van het westen
denkende en voelende Indonesiërs hadden geen been om op te staan. Het
koppige, doordrammerige buitenlandse beleid van Den Haag, gericht op
een misplaatst revanchistisch geen duimbreed aan Sukarno toegeven,
speelde in 1961 steeds duidelijker linkse krachten, zowel buiten als binnen
de grenzen van Indonesië, in de kaart.
Mijn eerste poging om in 1957 via een Adres aan de Staten-Generaal
aandacht in Den Haag te vragen voor een uitzichtloze
Nieuw-Guineapolitiek van Drees en Luns, was jammerlijk mislukt.1. Ook
toen deed de groep-Rijkens het in haar broek bij de gedachte in de
openbaarheid te komen. Vijf jaar later was de Nieuw-Guineakwestie aan
een dringende doorbraak toe. Op 20 januari 1961 was de politieke wacht
in Washington verwisseld. Een jongere, dynamische groep intellectuelen
zwaaide de scepter op het Witte Huis. Mijn analyse was, dat alléén druk
van buitenaf de heren op het Binnenhof met hun neus op de realiteit van
de wereld zou kunnen drukken. Het enige machtscentrum, dat zulks zou
kunnen bewerkstelligen was Washington. Had niet in 1949 de dreiging
van intrekking van de Amerikaanse Marshall-Planhulp aan het van de
oorlog herstellende Nederland Den Haag gedwongen de politionele acties
tegen Sukarno stop te zetten en de souvereiniteit van de Republiek te
erkennen? Alléén de regering Kennedy zou Den Haag weer bij zinnen
kunnen brengen. Vandaar mijn bezoek op 5 april 1961 aan Walt Rostow,
met alle gevolgen van dien.

1.
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Wat de groep-Rijkens betreft, was ik begin 1961 tot de onvermijdelijke
konklusie gekomen, dat zij op geen enkele wijze meer een positieve
bijdrage tot een snelle oplossing van het Nieuw-Guineaconflict zou kunnen
leveren. De enige dienst die zij het vaderland nog zou kunnen bewijzen
was zich terug te trekken. Nà sedert 1956 met haar in contact te zijn
geweest verwachtte ik, dat het in de publiciteit brengen van de betrokken
groep managers en industriëlen het nationaal bewustzijnsproces en de
publieke opinie een belangrijke impuls zou kunnen geven. Daarmee zou
Nederland dan zijn voordeel kunnen doen. Tezelfdertijd was de kans groot,
dat een rel van enig formaat voldoende raderen in beweging zou zetten,
om ook de heren in Washington aan te moedigen de druk op Den Haag
verder te vergroten, vooral in Den Haags dwingende eigenbelang. Dat was
de achtergrond waartegen ik had gehandeld zoals ik deed die dagen.

23 juni 1961
Huis ter Heide
Henk Hofland was naar Parijs vertrokken, vermoedelijk om zijn vriend Ujeng
Suwargana en generaal Nasution te ontmoeten. Het was trouwens opmerkelijk, hoe
twee kampen in Indonesië, Sukarno enerzijds, en Nasution anderzijds, onafhankelijk
van elkaar schenen te opereren. Henk zat te wroeten aan de legerkant.
In Amsterdam sprak ik gisteren twee uren met H.A. Lunshof en Daan van Rolmalen
bij ‘Elseviers’. Lunshof herhaalde, dat hij Sukarno met liefde de dag vóór de
souvereiniteitsoverdracht zou hebben opgehangen, maar de dag ernà zou hij hem
naar Amsterdam hebben uitgenodigd. Hij vond dat Irian-Barat nu het beste zou
kunnen worden geïnternationaliseerd, ‘want je kan dit eiland nu niet meer aan Sukarno
geven’. Hij vervolgde: ‘U mag het gerust weten, ik heb in het begin van dit jaar
minister Luns een brief geschreven, dat hij Nieuw-Guinea diende te
internationaliseren. Hij heeft me toen gezegd: “Schrijf dat in godsnaam niet, want
we houden Nieuw-Guinea vast.”’ Lunshof bekritiseerde JFK: ‘Òf je voert oorlog
met Nikita Khrushchev, òf je maakt vrienden. Staatsmanskunde houdt daden in.’
Lunshof vond, dat de V.S. het op een akkoordje moesten gooien met China tègen de
Sovjet-Unie. ‘In China zit beschaving. Een Chinees past zich snel bij het Amerikaanse
leven aan, veel sneller dan een Rus,’ zei hij.
Tot mijn verbazing bevestigde hij ook wel iets af te weten van contacten van de
Koningin en de Prins met Sukarno in Rome, ‘maar aan het koningshuis wil ik niet
komen’. Ik kon het nog
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altijd niet geloven, maar ook Friso Endt had me in die zin ‘geïnformeerd’. Endt zei
verder, dat hij me ‘een ijdele dwaas’ vond. Hij ontving doorlopend telefoontjes van
mensen, die informaties over mij vroegen. Hij antwoordde steeds, zei hij, dat ze dat
zelf maar moesten natrekken. ‘Max Maramis lust jou niet, maar hij heeft natuurlijk
ook gelijk,’ vervolgde Endt. Hij vond het ook flauw, dat terwijl ik al ‘20.000 dollars’
had ontvangen,1. ik de rel tegen Rijkens in elkaar had gezet, omdat ik van Emile van
Konijnenburg 800 gulden tegoed had. ‘Ik heb trouwens gehoord, dat je Sukarno in
Washington ook nog aan blanke slavinnen hebt geholpen.’ Hij was verder een nieuw
zaakje op het spoor tussen een slecht bekend staande zakenman en Indonesië. Toen
hij de zakenman in kwestie had opgebeld, was de man zich een ongeluk geschrokken.
Endt: ‘Zain zou er trouwens ook 100.000 dollars aan verdienen.’ Alles wat Van Endt
hier zei was dus klinkklare onzin. Ook telefoneerde ik met Paul van 't Veer. Hij vond
het jammer, dat ik was gaan ‘slaan’. Hij was het met het artikel van Smedts helemaal
niet eens. Door mijn onthullingen had ik volgens hem de Nederlandse regering in
een hoek gedrongen en nu kon Den Haag niet onderhandelen, al zou men het willen.
Hij verwachtte niet, dat Paul Rijkens zijn brieven op tafel zou gooien.2. ‘De regering
zal gewoon alles blijven ontkennen. Dat heeft staatssecretaris Bot toch ook gedaan
met de kwestie van zijn duizend Indonesische infiltranten? Je had het nooit zó mogen
doen,’ zei Van 't Veer. ‘Iedereen zal ontkennen wat hem niet zint, dito Rijkens.
Rijkens is inderdaad pisnijdig op Luns, dat heeft hij me zelf gezegd. Luns blijft
gewoon ziek, is nog altijd op vakantie en de hele rel zal doodbloeden.’
Friso Endt zag ik die dagen als een professionele drekschepper, die uit was op
pure sensatie om wille der sensatie. Paul van 't Veer was een serieuze journalist, maar
ik kon me niet aan de indruk onttrekken, dat hij gewoon jaloers was op wat ik had
gedaan. Lunshof ontving me met de woorden: ‘Ziet u wel, ik had u beloofd dat ik
zou schrijven “Oltmans heeft gelijk” en ik heb woord gehouden!’ Hij herhaalde dit
verschillende malen tijdens onze ontmoeting. Ik ga maar eens slapen.

24 juni 1961
Mijn Vader is vandaag 67 jaar geworden. Het werd een gezel-

1.
2.

De lezer weet dus, dat ik juist in die vijf jaar geen rooie cent, ook niet van de groep-Rijkens
ontving. Als iedereen projecteerde Endt.
Dat zou Paul Rijkens dus juist wel doen.
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lige dag. Bleef thuis. Veel familie. Bernard Person had Lex en Lucie Poslavsky in
New York ontvangen en hij had hen mee naar de radiostudie in de U.N.O. genomen.
‘De Telegraaf’ publiceerde vanmorgen een hoofdartikel over de affaire en was zo
vriendelijk voor één keer mij er buiten te laten. Het ‘Algemeen Dagblad’ idem dito.
‘Trouw’ meende in een hoofdartikel, ‘Vreemde Zaak’, dat ik in ‘Vrij Nederland’
bezig was de Nederlandse politiek te ondermijnen. Welke politiek, zou ik de brave
broeders willen vragen. Evenhuis kwam opnieuw met een hoofdartikel in de
‘Leeuwarder Courant’, dat deze keer als volgt aanving: ‘Eén week na de publikatie
van de open brief van de heer Oltmans in “Vrij Nederland” weet niemand meer waar
hij met Nieuw-Guinea aan toe is.’1.
President Sukarno was inmiddels naar Peking doorgereisd. In Tokyo had hij
herhaald, alléén nog maar met officieel Nederland de overdracht van Irian-Barat te
willen bespreken. Professor Duynstee was naar generaal Nasution geweest in Parijs,
wat mr. G.B.J. Hiltermann tot de constatering via de radio bracht de activiteiten van
Duynstee ‘gevaarlijk en bedenkelijk’ te vinden.
Schreef een stuk van tien pagina's voor ‘Elseviers’.

26 juni 1961
T.E.E. Amsterdam-Keulen
Ik reis, op diens uitnodiging, met H.A. Lunshof en diens secretaris J.H. Barkey
Wolff naar West-Duitsland om gezamenlijk naar de persconferentie van generaal
Nasution te gaan.
Ging vanmorgen eerst naar Mathieu Smedts. Hij las het voor ‘Elseviers’ geschreven
artikel. ‘Dat wil ik hebben,’ zei hij, ‘ik geef je er 150 gulden voor.’ Daarna liep ik
bij Henk Hofland binnen, die koel deed. Hij had Nasution in Parijs te pakken
gekregen. Ik raadde hem aan de banden met Ujeng Suwargana niet al te nauw aan
te halen. Hij zweeg over alles waar hij mee bezig was. Ik begreep er niets van, vond
het lullig en unfair. Hij zei wel nog: ‘Wanneer ik zou schrijven wat Nasution in Parijs
heeft gezegd, zouden we de hele zaak permanent torpederen.’
Om 12:45 arriveerde ik vanmorgen in de werkkamer van Lunshof bij ‘Elseviers’.
Ook Daan van Rosmalen was aanwezig. Ik stelde voor, dat wat ik te vertellen had
door ‘Elseviers’ op de band zou worden opgenomen. Lunshof riep een secretaresse
binnen. Ik dicteerde een lang verhaal, er op lettend, dat ik

1.

Alle hier genoemde hoofdartikelen verschenen 24 juni 1961.
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niet teveel doubleerde, van wat ik al aan Smedts had gegeven. Trouwens: Smedts
liet geen gelegenheid voorbij gaan met mij voor Lunshof te waarschuwen, terwijl
Lunshof juist zei: ‘Mathieu Smedts is een moedige kerel. In de oorlog werd hij ter
dood veroordeeld.’
Nadat ik mijn verhaal op band had gezet, zei Lunshof: ‘U bent een goed journalist.
U dicteert dit voortreffelijk.’ Hij viel me een paar maal in de reden, ook wanneer een
nieuwe band werd opgezet. Hij zei bijvoorbeeld: ‘Kunt u uit laten komen, dat Luns
en De Quay dubbel spel spelen?’ Daan van Rosmalen gaf me een papier door met
er op geschreven: ‘Honorarium?’ Ik liet dit aan hem over. Hij stelde toen voor, 350
gulden vandaag en een tweede 350 gulden nà afloop van de reis naar generaal
Nasution. Even later werd mij een enveloppe overhandigd met het geld. Lunshof
opnieuw: ‘Ik wil u niet bij “Vrij Nederland” weghalen, maar ik mag u wel.’ Hij
bladerde intussen door mijn knipselboek.1.
We logeerden in ‘Excelsior Hotel Ernst’. Gezellig diner met z'n drieën. Lunshof
rookt helaas sigaren, maar we kunnen het prima vinden. Kreeft en champagne.

27 juni 1961
Bonn, Hotel ‘Köningshof’
We kwamen hier per taxi uit Keulen en nu zitten we in de persconferentie van
generaal Abdul Hans Nasution. Ik zit naast Dries Ekker, die rood en wit aanliep van
ergernis. Henk Hofland is er. Ook Bas Klaverstijn van het A.N.P., Han Hansen van
‘De Volkskrant’, Louis Fréquin van de ‘Gelderlander’. Ik ben voorgesteld aan André
Spoor van de ‘G.P.D.’, de zoon van generaal Spoor. Hij zat op het Bilthovens Lyceum
bij mijn broer Theo in de klas. In totaal zijn hier zeventien Nederlandse journalisten.
Pers-attaché Darmapradja leest een verklaring van Nasution voor.
Nasution begon met te zeggen, dat hij niet zo goed uit zijn woorden kon komen,
terwijl het juist ging om een exacte weergave van zijn gedachten, die naar hij hoopte
de pers nauwkeurig zou willen overnemen om geen nieuwe moeilijkheden te
veroorzaken. Hij hoopte, dat professor Duynstee niets van het gesprek met hem zou
publiceren, omdat anders weer nieuwe hindernissen zouden moeten worden
overwonnen. Het was van belang, dat zowel in Nederland als op

1.

Het kan ook zijn, dat het interview op platen en niet op een band werd opgenomen.
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Nieuw-Guinea de overtuiging zou postvatten, dat het voor alle betrokken partijen
beter was dat men zich geleidelijk aan zou realiseren dat Irian-Barat naar Indonesië
zou terugkeren. De publieke opinie in Nederland en op Nieuw-Guinea moest worden
voorbereid op een overdracht, wat tijd zal kosten. Hij verzekerde ons, dat het
Indonesische volk steeds sterkere druk uitoefende op het leger om de kwestie
Irian-Barat militair op te lossen. Journalist Fréquin wees er op, dat er een verandering
van klimaat in Nederland in de lucht hing in de richting van een overdracht. Maar,
zo vroeg hij zich af, hoe moet dit worden uitgevoerd, nu er geen diplomatieke
betrekkingen zijn tussen Djakarta en Den Haag? Er moest, aldus Nasution, worden
nagedacht over hernormalisatie van de betrekkingen. Er werd eveneens gevraagd of
Indonesië de Papoea's die in de Nieuw-Guinearaad zaten als collaborateurs zou
beschouwen. Nasution: ‘Ik kan u verzekeren, dat mijn regering geen repressailles in
het vooruitzicht stelt. President Sukarno heeft dit reeds gezegd.’ Ook werd gevraagd
of de U.N.O. een missie naar Nieuw-Guinea zou zenden. Op dat moment viel ik in.
‘Dag Hammerskjöld zal nooit een missie zenden, wanneer Indonesië hier tegen zou
zijn.’
Naast Nasution zat in een hagelwit uniform, kolonel Pandjaitan.1. Ook aanwezig
was natuurlijk Ujeng Suwargana, die mij nà afloop aan Nasution voorstelde met de
woorden: ‘Dit is mijnheer Oltmans, die het balletje aan het rollen heeft gebracht.2.’
Ik lunchte met Lunshof en Barkey Wolff op het station van Düsseldorf alvorens
naar Amsterdam terug te keren.

28 juni 1961
Reed met mijn vader mee naar Amsterdam. Hij had haast. Ik vond dat hij een beetje
nerveus was. Drukte hem op het hart erg voorzichtig te zijn.
Bracht Nettie von Baumhauer 250 gulden van mijn schuld bij haar terug. Meer
had ik nog niet.
Veel kranten beschouwden Sukarno's uitlating in Tokyo, dat hij slechts over een
overdracht van het gezag wenste te spreken als een bewuste klap in het gezicht van
de groep-Rijkens en professor Duynstee. Ik wist dus maar al te goed, dat die
interpretatie onjuist was, en dat Indonesië in het geschil al maandenlang dit standpunt
innam. Dat was nu precies de reden, dat

1.
2.

Hij zou in 1965 omkomen bij de moord op de zes generaals in Djakarta.
Ik kende Nasution trouwens nog uit Indonesië.
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ik de heren in de publiciteit had gebracht omdat ik al lang begrepen had, dat hun rol
en het nut van bemiddeling opgehouden had een factor te zijn in het spel. ‘De
Volkskrant’ kwam met een vijf-kolomskop ‘Sukarno haalt streep door acties Rijkens
en Duynstee’.1. Het was totaal onwaar, maar wist die krant veel. Ook het ‘Algemeen
Dagblad’ stelde het in een kop over de hele voorpagina voor, alsof Sukarno vanuit
Tokyo een mogelijk resultaat van het in Parijs gehouden gesprek tussen Duynstee
en Nasution bij voorbaat wilde torpederen. Sinds president Sukarno op 25 april 1961
in Washington Van Konijnenburg en Scholtens persoonlijk had meegedeeld niet
meer te zullen spreken met afgezanten zonder dat zij een mandaat van de regering
hadden, was hij niet van standpunt veranderd. Hij was er zeer incidenteel van
afgeweken, omdat hij een persoonlijk zwak had voor Van Konijnenburg, als vriend.
Aangezien deze kon kletsen als Brugman lulde hij Sukarno er iedere keer weer in
toch met de heren te spreken ook al hadden zij nog geen mandaat van Den Haag. Ik
vond dat altijd weer door de knieën gaan van Sukarno geheel passen bij diens karakter
en geaardheid, maar beschouwde het tegelijkertijd als een ernstige fout en teken van
zwakte. In het bepalen van mijn eigen strategie had ik hier ook niet op gerekend. Ik
was ervan uitgegaan, dat de club er bij de President - zeker zonder mandaat - niet
meer in zou komen. Sukarno's goedhartigheid veroorzaakte ook in zijn omgeving
dikwijls problemen en intriges.
‘De Volkskrant’ meldde vanmorgen ook: ‘De Sukarno-gezinde Nederlandse
journalist Willem Oltmans kon tijdens Nasutions persconferentie niet nalaten
propagandistische kreten te slaken voor de Indonesische zaak. Na een opmerking
van Oltmans, verklaarde Nasution over het standpunt van Sukarno, dat de President
inderdaad niet tot in het oneindige wilde doorgaan met het slepend laten van het
Nieuw-Guineaconflict.’ De journalist Han Hansen, die dit schreef had er vanuit Den
Haag jaar in jaar uit naast gezeten in het conflict met Indonesië en in zijn ogen moet
inderdaad alles wat ik zei op dát moment als Indonesische propaganda hebben
geklonken. Niets aan te doen. De geschiedenis zal uitwijzen wie er gelijk krijgt.2.
Eppo Doeve vertelde me in ‘Americain’, dat hij bij het ko-

1.
2.

26 juni 1961.
Collega Hensen zou zich nà 1982 ten aanzien van Suriname en Bouterse insgelijks in de
vingers snijden: niets geleerd.
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mende artikel van Lunshof in ‘Elseviers’ een tekening had gemaakt, waarbij Sukarno
in ‘De Schaapherder’ van Jan Frederik Oltmans zat te lezen. Ben razend benieuwd
naar het nieuwe stuk van Lunshof, waarbij hij zeker mijn gedicteerde gegevens
gebruikt zal hebben. ‘Vrij Nederland’ publiceerde vandaag mijn nadere gegevens
over de informele contacten met Sukarno.1. Ik gaf meer details, bijvoorbeeld, dat toen
Koos Scholtens op 1 juni om 11:15 met de belangrijke briefwisseling tussen Sukarno
en Rijkens bij minister Luns kwam en te horen kreeg dat Luns slechts twintig minuten
beschikbaar had, Scholtens rechtsomkeert maakte. Hierop volgde toen de lunch van
5 juni en een langdurig onderhoud op 7 juni met premier De Quay. Ik openbaarde
ook meer van de rol van dr. M. van Blankenstein en mijn eigen bezoek aan Walt
Rostow op het Witte Huis van 5 april 1961.
Emile van Konijnenburg had me verteld, dat Paul Rijkens op 14 juni een
confrontatie met Luns in diens werkkamer had gehad en ‘dat er met scherp was
geschoten’. Dat was voor Rijkens uitzonderlijk. Eindelijk! Maar Luns kreeg diezelfde
middag wèl een attaque in de Tweede Kamer. Voorzitter Kortenhorst schorste de
vergadering en liet de publieke tribune ontruimen. Ik nam deze passage 1 juli in mijn
‘V.N.’-artikel op.2. Op 21 juni brachten Paul Rijkens en dr. Emile van Konijnenburg
een bezoek aan premier De Quay, een visite die wèl van officiële zijde werd bevestigd.
Alléén Luns speelde kiekeboe. Er werd overigens in de verklaring over het gesprek
met De Quay bij gezegd, dat Rijkens en Konijn dit hadden aangevraagd naar
aanleiding van mijn publikaties in ‘Vrij Nederland’.

30 juni 1961
Henk Hofland was steeds niet te pakken te krijgen. Hij had groot opgemaakt over
Nasution in Bonn bericht. Intussen had premier De Quay er nogmaals geen enkele
twijfel over laten bestaan, in antwoord op de vragen van Burger en De Graaf, ‘dat
bedoelde particulieren (van de groep-Rijkens) zich niet als woordvoerders, officieel
of inofficieel, van de Nederlandse regering zouden kunnen presenteren’. Voor wie
het nu nog niet duidelijk was, dat de groep-Rijkens kon inpakken, zou het nooit
duidelijk worden.

1.
2.

1 juli 1961.
Op 5 juli 1961 liet Luns officieel verklaren, dat in dit V.N.-artikel volkomen uit de lucht
gegrepen onjuistheden waren gepubliceerd. Als ze dáármee komen, weet je zeker dat het
wel degelijk waar is.
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‘Elseviers’ is verschenen.1. ‘De democratie ondermijnd,’ zette Lunshof op de
voorpagina. Lunshof: ‘Vóór ons ligt een stuk waarin de heer Oltmans, zowel de
toevertrouwde van Sukarno als van de groep-Rijkens, een aantal feitelijke
mededelingen doet, die ons van andere zijde zijn bevestigd...’ Eppo Doeve had in
kleur een pagina grote tekening gemaakt van Rijkens en De Quay als carnavalclowns.
Mijn grootmoeder Poslavsky vond de tekening zéér ongepast.’ ‘Zoiets gaat niet,’ zei
zij, ‘De Quay is bij vrije verkiezingen gekozen. Wanneer hij faalt is het beroerd
genoeg. Maar een plaat als deze is vooral een klap in het gezicht van de kiezers zelf.
Het is erg goedkoop.’ De familie amuseerde zich wel over Eppo Doeves tekening
van ‘De Schaapherder’.

In de middag kwam een student, Arend Lijphart, naar me toe in Huis ter Heide. Hij
werd door professor Róling geïntroduceerd. Hij studeerde politieke wetenschappen
aan de Yale University in Amerika en wilde over Nieuw-Guinea spreken. We gingen
naar ‘De Hoefslag’ om rustig te kunnen praten. Hij was ook bij Paul Rijkens geweest.
Hij was vriendelijk, en bleef hameren op vragen als wie er allemaal tot de
groep-Rijkens behoorden. Omdat ik er rekening mee hield, dat hij een jonge-

1.

Elseviers Weekblad, 1 juli 1961.
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tje, gestuurd door de B.V.D. zou kunnen zijn, hield ik me zeer op de vlakte.1.
Omdat Steketee achter elkaar twee hoofdartikelen had geschreven, ‘Zwijgen is
goud’ op 16 juni en ‘Onbenul’ op 27 juni, waarin hij bijvoorbeeld vermeldde dat ik
uit ‘teleurstelling’ en ‘gekwetste ijdelheid’ zou hebben gehandeld - ik leed bovendien
aan zelfoverschatting - meende ik hiertegen summier protest te moeten aantekenen.
Ik schreef het ‘Algemeen Handelsblad’ onder meer, dat Steketee mijn handel en
wandel voorstelde ‘als betrof het hier een burgermans ruzie of dat ik mij opzij gezet
zou hebben gevoeld door genoemde groep industriëlen’. Ik onderstreepte: ‘De dag,
dat het openingsgesprek met Joris van den Berg in “V.N.” verscheen, 3 juni 1961,
bevond ik mij op kosten en in overleg met genoemde groep industriëlen in Washington
D.C.’ Ik bedoelde te benadrukken, dat ik mijn offensief had gelanceerd zeker nog
volop in bedrijf zijnde met de heren van Rijkens. Ik vervolgde: ‘De regering speelt
kiekeboe met de groep-Rijkens en op haar beurt houdt de groep-Rijkens sinds een
aantal jaren president Sukarno met beloften en toezeggingen aan het lijntje,
voorstellen, die niet kunnen worden gerealiseerd...’ Ik wees op het feit, dat de kwestie
Irian naar een explosie toe dreef en dat nu het moment rijp was voor een gesprek en
een overdracht. Ook schreef ik, dat niemand voor deze mening publiekelijk durfde
uit te komen, ‘en dit geldt ook voor de pers, welke bang is abonnees te verliezen’.
Ik eindigde: ‘Er wordt gedacht aan belangen, doch ik blijf bereid te verdedigen,
dat aan 's lands belang voorbij wordt gegaan, zelfs aan het belang der betrokken
Papoea's.’2.
Henk gaf nog altijd geen gehoor en belde me ook niet terug. Jan Eijkelboom
vertelde overigens, dat ‘V.N.’ naar aanleiding van mijn Open Brief aan de
groep-Rijkens slechts één abonnee had verloren.

1 juli 1961
Gelukkig kreeg ik vandaag een hoofdartikeltje geplaatst in ‘V.N.’ waarin ik ontkende,
dat Sukarno zich distantieerde van de groep-Rijkens of professor Duynstee of dat
hij hun activiteiten met zijn uitspraak in Tokyo wilde torpederen. Jan Ey-

1.
2.

In zijn in 1966 verschenen boek ‘The trauma of decolonization’, Yale University Press, zou
Lijphart op dit gesprek terugkomen.
Algemeen Handelsblad, 30 juni 1961; Steketee nam mijn brief binnen 24 uur nadat ik hem
afleverde op.
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kelboom schreef onder ‘Pers’ een artikel ‘Primeurs’. Hij zei onder meer: ‘De Open
Brief van Oltmans heeft, hoe men er ook verder over denken mag, heel wat aan het
licht gebracht en nog veel meer in beweging gezet.’ Jacques de Kadt schreef in
hetzelfde nummer een groot verhaal: ‘Luns of de ondergang van een politieke
handelsreiziger’, overgenomen uit ‘Tirade’. En de parlementaire medewerker van
‘V.N.’ (Dries Ekker?) kwam met een zurig, ‘Schadenfreude’-stuk, ‘Een industriële
illegaliteit’. Ekker had dan ook werkelijk overal naast gezeten.1.
Mr. G.B.J. Hiltermann, die eigenlijk ook uit het centrum der activiteit was
weggewerkt, kwam met een kapitale bijdrage, gebaseerd op een nieuw fata morgana,
dat de kwestie Nieuw-Guinea maar naar de Veiligheidsraad diende te worden
afgeschoven.2. Dat dit onzin was, wist ik maar al te goed uit mijn werk op het
hoofdkwartier van de U.N.O., zoals ik dit in de afgelopen jaren duidelijk heb
aangegeven.
De onvoorstelbare heibel in de pers duurde reeds één hele maand. ‘De Volkskrant’
wist te melden dat Den Haag door alle kabaal geïrriteerd was geraakt en dat kon
worden aangenomen, dat de regering de ‘bemiddelaars’ helemaal niet meer te woord
zou staan.3. ‘De Groene Amsterdammer’ publiceerde vandaag in levensgrote letters:
‘Amateurs gaan op stoel van onze regering zitten.’ Louis Fréquin kwam in de
‘Gelderlander’ met een hoofdartikel, ‘Schimmenspel’. ‘Als de mededelingen van de
heer Oltmans over de contacten van de Nederlandse industriëlen met Sukarno juist
zijn, en ze zijn nogal positief, dan moet er klaarheid komen. Op de gewone man
maken deze contacten de indruk van een merkwaardig schimmenspel tegen de
achtergrond van wat politiek naar binnen wordt verkocht.’4.
De ‘Kölnische Rundfunk’ had reeds gemeld, dat Luns zou aftreden, maar dit bericht
werd prompt officieel tegengesproken, ook al bevond de bewindsman zich in de
Haute Savoie om op te kalefateren. Cees Nooteboom meldde in ‘De Volkskrant’,
dat hij enkele opmerkingen wilde maken ‘over de figuur Oltmans’. ‘In tegenstelling
tot de opvattingen is het niet geheel en al zeker dat Oltmans werkelijk bestaan heeft.
Er is daarover heel wat geschreven. Ik wijs onder andere op de

1.
2.
3.
4.

Al deze stukken verschenen in ‘V.N.’ op 1 juli 1961.
1 juli 1961.
29 juni 1961.
28 juni 1961.
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bekende roman van W.F. Hermans, DE TRANEN VAN WILLEM OLTMANS, die
overigens over het al dan niet bestaan van Oltmans evenmin een duidelijk uitsluitsel
geeft’, en meer van deze onzin.1.
Hoofdredacteur Sj. van der Schaaf publiceerde in het ‘Dagblad voor Amersfoort’
een hoofdartikel: ‘Spooknavigatie’. Bijna alles wat de man over me schreef klopte
niet met de feiten.2. Dito een ander hoofdartikel, ‘Groep Rijkens’ in de ‘Nieuwe
Leidse Courant’.3. ‘Helmondse Courant’, ‘Emmer Courant’, ‘De Graafschap Bode’,
‘Nieuw Utrechts Dagblad’, ‘Rijn en Gouwe’, de stroom van publikaties bleef
aanhouden.4. Een boeiende beschouwing schreef Drs. H. Loeff in ‘De Linie’ van 1
juli 1961 onder de titel: ‘Nederlander: probeer je nu eens te verplaatsen in de
gedachten en gevoelswereld van de Indonesiër.’ K.L. Poll en A.F. Luyendijk maakten
de groep-Rijkens en vooral natuurlijk mij, belachelijk in het ‘Hollands Weekblad’.5.
Er scheen geen einde te komen aan de stroom van publiciteit. ‘Amateur Diplomaten’
schreef het ‘Haags Dagblad’ van 29 juni 1961. ‘Vreemde Zaak’, aldus het ‘Nationaal
Weekblad Burgerrecht’.6.

1 juli 1961
Het was te warm om te werken. Kocht voor Mam een gieter voor de bloemen in de
tuin en een eierklok, omdat de hare in Zuid-Afrika was gesneuveld.
Op station Utrecht ontmoette ik een Indische jongen, Rudy Smit, sergeant bij de
luchtmacht. Ging mee naar zijn moeder en pleegvader, Indische mensen. Zijn vriendin
had het uitgemaakt, omdat hij niet met haar naar bed was gegaan. Hij scheen
geïnteresseerd in oudere vrouwen. Vond hem aardig. Hij hield van ‘cool jazz’. Rudy's
pleegvader wist te vertellen, dat hij in Indië een vriend had gehad, ‘die Sukarno nog
voor hem op Boven-Digoel in de tuin had laten werken...’ Weer één van die
beroemd/beruchte Indische vertelsels, want Sukarno was als enige prominente
gevangene van het koloniale bewind nooit naar Boven-Digoel gebracht, in
tegenstelling tot Hatta en Sjahrir.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

De Volkskrant, 30 juni 1961.
24 juni 1961.
26 juni 1961.
Het is onmogelijk hier volledig te zijn.
Hollands Weekblad van 28 juni en 5 juli 1961.
Nummer van 1 juli 1961.
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3 juli 1961
Lunch met Henk Hofland. Volgens hem hadden Ujeng Suwargana en ik de hele zaak
aan het rollen gebracht. Hij wilde weten wat ik zou gaan doen met mijn leven wanneer
de Nieuw-Guineazaak was afgelopen.
Ik ging in de late middag naar Martin Portier in Alkmaar en wilde daar het
televisiedebat over Nieuw-Guinea zien, waar Henk dus de voornaamste promotor
van was geweest. Omdat in ‘De Telegraaf’ ad gestaan, dat ik ‘een specialist in
onbetaalde rekeningen’ zou zijn, waren Martin hierover vragen gesteld in Kamp
Zeeburg, waar hij gelegerd is.
J.L. Heldring leidde het T.V.-gesprek tussen de heren professor Duynstee, professor
Diepenhorst, professor Samkalden en burgemeester De Graaf van Lisse. Volgens
Duynstee gebruikte Indonesië de kwestie Irian-Barat als stok om de hond te slaan.
Hij vond belangrijk dat generaal Nasution had gezegd, dat Indonesië
vriendschappelijke betrekkingen met Nederland wenste te herstellen.1. Nederland
onderschatte de nationale gevoelens in Indonesië over Irian. De Nederlandse houding
had Indonesië dieper gegriefd dan wij ons bewust waren. Dus op de vraag, moeten
we met Indonesië over een overdracht van de Papoea's gaan spreken, is het antwoord
volmondig ‘ja’, aldus Duynstee. De zaak was van belang voor de toekomst van ons
eigen land, in het belang van de Papoea's en van Indonesië, van Zuidoost-Azië en
van de wereld.
De Graaf, evenals Duynstee KVP, meende dat, waar Nasution sprak over
verontwaardiging aan Indonesische zijde men blijkbaar in Djakarta geen oog had
voor de verontwaardiging hier. De belangen van de Papoea's moesten meespreken
en dat kon het beste geschieden door ze aan het woord te laten. De zelfbeschikking
van de Papoea's bleef voor De Graaf centraal staan. De particuliere contacten met
Sukarno hadden op dit punt de Indonesiërs misleid. Hij had wel begrip voor de
amateur-diplomatie, die was voortgekomen uit het vastlopen van de contacten op
regeringsniveau.
Professor Diepenhorst (AR) vond het een opmerkelijke zaak, dat generaal Nasution
in de gelegenheid was geweest zijn standpunt voor de televisie in Nederland toe te
lichten. Wat Diepenhorst bijzonder hoog zat, was de vraag of het gewenst was dat
particulieren het regeringsbeleid zouden blijven doorkruisen. Het morele en juridische
standpunt van de regering

1.

Alsof Sukarno zelf niet iedere gelegenheid aangreep om precies dat aan de orde te stellen.
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stond immers als een paal boven water? Door het optreden van particulieren werd
de juridische, morele, zedelijke en ethische positie van de regering ondergraven. Hij
begreep ook niet, dat er buiten het parlement op schandalige wijze over minister
Luns werd gesproken, zoals over een naar boven gevallen handelsreiziger in de
politiek.1. Wanneer het kabinet tot de orde zou moeten worden geroepen was dit de
taak van het parlement. Nu werd eenzijdig op grieven van Indonesië gewezen. Er
zouden ook eens alle kaarten boven moeten komen wat Nederland Indonesië verweet.
Persoonlijk zou hij het ten zeerste toejuichen indien de vriendschap met Indonesië
zou worden hersteld.
Professor Samkalden (PvdA) achtte juist de kritiek in de pers op de regering een
essentiële en activerende factor in een democratie. En zo redekavelde men een uur
verder.2. Vast stond, dat het onderwerp nu ruim één maand non-stop en op nationaal
niveau op de eerste plaats kwam. Van het internationale nieuws wist ik zelf ook bijna
niets meer.

4 juli 1961
Mijn Vader vertelde gefascineerd te zijn dor oude Romeinse palimpsesten.3. De
monniken in de kloosters gebruikten perkamenten rollen vele malen. Er werd een
soort witsel overheen gepleisterd, opdat de rol opnieuw gebruikt zou kunnen worden.
Wetenschappers zijn er dikwijls in geslaagd één, twee of meer lagen te verwijderen,
waarbij steeds nieuwe onbekende teksten te voorschijn kwamen. Mijn Vader speelde
met de gedachte een lamp te ontwerpen, opdat via doorlichting ook onderste lagen
leesbaar zouden worden.
Henk Hofland was het er mee eens, dat de ‘Nieuwe Rotterdamse Courant’
gedurende de hele maand juni nauwelijks of geen aandacht aan de groep-Rijkens
had geschonken. Hij wijdde deze absurde omissie aan onderlinge strijd tussen
Stempels, Heldring en Roethof. Trouwens, wat ‘NRC’-medewerker P. van Gastel
over het onderwerp, dat ons allen bezig hield had te melden, hield ook niet over.
Henk Kersting, de manager van de ‘Associated Press’ in Amsterdam voegde me toe:
‘Je geeft me veel werk...’

1.
2.
3.

Doelend op het artikel van Jacques de Kadt in ‘V.N.’.
Maakte tien pagina's notities in mijn dagboek over dit TV-programma: onmogelijk hier
geheel weer te geven.
Mijn Vader vertaalde de ‘Instituten’ van de Romeinse keizers Justinianus en Gajus uit het
Latijn, uitgegeven bij Tjeenk Willink.
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In het parlement woonde ik enige tijd de debatten bij. Er was een rel rond minister
C.J.M. van Rooy (Sociale Zaken) ontstaan en de wijze waarop hij de Wet
Kinderbijslag had verdedigd. De heer Burger vroeg De Quay om tekst en uitleg. Ik
constateerde opnieuw hoe hakkelend en onzeker De Quay's gedrag in het parlement
overkwam. Een verslaggever van ‘Het Vaderland’ kwam op me af en vroeg: ‘Bent
u niet de vriend van Sukarno?’ Ik antwoordde: ‘Ja zeker en ik ben er trots op ook!’
Hij was van mening, dat er met Indonesië, ‘waar het een rotzooi is’, niet viel te praten.
20:00
Toen ik rond 17:00 in Utrecht aankwam, wilde ik als altijd naar huis bellen om
mijn vader te vragen me in Den Dolder te halen. In de telefooncel stond een militair
naar zijn vriendin te bellen. Onze ogen kruisten elkaar. We hadden meteen contact:
Erik (20), Indische jongen, gelegerd te Nunspeet, bestuurder van een DAF-truck. Hij
was ongeveer even groot en had zéér opvallende donkerbruine, penetrerende ogen.
Ik hield eigenlijk meteen van hem. We gingen naar de restauratie. Hij had alles over
de Nieuw-Guinea-rel gelezen en geloofde eerst niet, dat ik de journalist was, die met
de groep-Rijkens had gewerkt. Hij was in Bandoeng geboren. Zijn vader was
hoogleraar. Vorige zomer was hij twee maal naar Amerika gevaren, als koksmaat.
Liftte naar Zweden. Wilde technische wetenschappen studeren, ‘om later geld te
kunnen verdienen’. ‘Heb de kop van mijn vader en het opvliegerige temperament
van mijn moeder.’ Had op zijn 12de jaar wel eens seks met vriendjes gehad, maar
later tijdens een kampeerreis naar België met drie vrienden was hij weggelopen,
‘want er werd geknoeid’. Ik vond hem slim en zei dat ook. ‘Waarom zeg je dat nou:
waar baseer je dat op?’ vroeg hij. We raakten in diep gesprek. Hij was het eens met
mijn Congo-opvattingen: ‘Ik voel over Patrice Lumumba net als jij,’ zei hij. Hij
moest terug naar Nunspeet. We maakten een afspraak over veertien dagen in
Amsterdam.

5 juli 1961
‘Polen’, Amsterdam
Lang met Henk Hofland nagepraat over het televisieprogramma van eergisteren.
Hij vond, dat Heldring te veel onder indruk van de televisielampen was geweest. Hij
was bij drie omroepverenigingen bezig om mij op televisie te krijgen. Hij vroeg of
ik dacht dat het volgende maand in Belgrado mogelijk zou zijn één uur lang Sukarno
te filmen. Een student,
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Basuki Gunawan, van het bureau van de Indonesische militaire attaché in Parijs, had
inmiddels te kennen gegeven, zei Henk, dat Ujeng Suwargana op een zijspoor
gerangeerd zou zijn.
Ontmoette Alex van Maarseveen, Hollandse vader en een Sudanese moeder. Bleef
later bij hem slapen. Hij had een kamer in het huis van Nico Engelschman op de
Keizersgracht. Nico zit in het Bestuur van het COC. Alex droeg zijn moeders
trouwring1. aan zijn pink. Zijn vader overleed in de Jappentijd. Zijn eerste ervaring
met een man was in oorlogstijd geweest, toen een Japanse officier naar hun huis
kwam, zogenaamd voor zijn zusje, maar in werkelijkheid was hij er voor hem. De
officier had hem mee uit zwemmen genomen en daarmee was het begonnen. We
sliepen in één bed, maar toen hij mijn penis wilde zuigen, heb ik hem tenslotte toch
weggeduwd, want ik moest heel sterk aan zijn moeder denken. ‘Alex,’ zei ik, ‘laten
we vrienden zijn en niet dàt doen.’ We masturbeerden samen. K.L. Poll schreef
blijkbaar in alle ernst vandaag, dat ik een ‘miskende butler’ was, ‘die door het
verklikken niet over ideeën van een mogelijke verzoening, maar over vertrouwelijke
ontmoetingen zich probeert te wreken op zijn meesters die hem hebben laten vallen
- typerend overigens, dat zij deze man hebben willen gebruiken - en die de kans
gekregen heeft zijn verzameling insinuaties, relverhalen en opschepperij te spuien.
Dat deze “Telegraaf”-figuur in het socialistische “Vrij Nederland” zijn gang kan
gaan, geeft aan hoe groot de verwarring is.’2.
Terwijl deze interpretatie van mijn motieven in een reeks publikaties van
mezelf en van anderen al lang was weerlegd, maakte Poll zich met zijn
geschrijf, althans bij mij, belachelijk. Ik ben de naam van deze mijnheer
over de jaren in de ‘NRC’ en soms op televisie nog wel tegengekomen en
associeerde hem dan automatisch met het begrip ‘ignorant bastard’. En
warempel, in 1988, bij het herlezen van deze notities begrijp ik waarom.
Iemand, die dergelijke ‘gossip’ aan zijn lezers presenteert - en die ik kan
controleren op het onwaarheidsgehalte - kan voor mij niet als bron voor
serieuze informatie gelden. Desalniettemin rangschikt men Poll hier als
één der notabelen onder de critici.

7 juli 1961
Gisteren werd ik opgebeld door professor J.A. van Hamel,

1.
2.

Zijn moeder was één jaar geleden overleden.
Hollands Weekblad, 5 juli 1961.
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befaamd straf- en volkenrechtdeskundige en adviseur van koningin Juliana. Hij vroeg
of ik in het bezit was van de correspondentie van Paul Rijkens met Sukarno. Ik zei
maar wat, omdat ik vermoedde, dat hij door de groep-Rijkens op me was afgestuurd.1.
Vanmorgen bracht mijn Vader me naar de Prinses Sophielaan 4 in Baarn voor een
gesprek van 11:30 tot 13:00 uur met professor Van Hamel. We zaten in zijn
werkkamer. Hij had contact gehad met Paul Rijkens, mr. J.A. Jonkman en anderen.
Wat de kardinale vraag bleek te zijn was of en hoe de groep-Rijkens een mandaat
zou kunnen loskrijgen van de regering De Quay. Hij liep zelf op zak met een voorlopig
formule hoe de Nieuw-Guineakwestie op te lossen. Hij overwoog zijn strategie te
publiceren. Het televisieprogramma met Heldring als moderator had hem er van doen
terugschrikken ‘vanwege de keiharde muren rond de kwestie in Den Haag’. Hij
vroeg, welke mijn contacten met de CPN waren. Ik antwoordde, dat Wim Klinkenberg
de enige communist was die ik kende en met wie ik bevriend was.
Ik sprak ook vandaag met mejuffrouw Buringh Boekhoudt. Zij betreurde het, dat
zij mij, toen ik opbelde dat ik naar professor Van Hamel zou gaan en ook bij haar
langs zou komen, niet had gewaarschuwd. Zij had niet alléén van andere zijde2.
vernomen, maar ook van nabij meegemaakt, wat een onwelvoeglijke man dit was
en hoe vreemd hij kon zijn. Ik had hier in ons anderhalf uur durende gesprek absoluut
niets van gemerkt. Ik vond Van Hamel een aardige man.3.
In de middag belde ik het kantoor van dr. Paul Rijkens. Zijn secretaresse deelde
mee, dat hij me niet wenste te ontvangen. Ik had niet anders verwacht, maar ik wilde
een gesprek wel aangeboden hebben.
In Amsterdam liep een Amerikaanse neger op me af: ‘I know you. We once had
an argument about politics in the “Everades” Bath in Manhattan. Now, can you tell
me where I can find a gay hotel?’ Wist niets meer van die ontmoeting. Adviseerde
‘Hotel Unique’ in de Kerkstraat. Ontmoette ook toevallig Friso Endt en vroeg hem
of Van Hamel B.V.D.-connecties had. ‘Van Hamel is alles,’ antwoordde hij.

1.
2.
3.

Later begreep ik dat Wim Klinkenberg de trait d'union was geweest.
Mejuffrouw Boekhoudt had dus jarenlang als begeleidster van Beatrix vanzelfsprekend
first-class-contacten met het hof.
In zijn in 1979 verschenen biografie over prins Bernhard zegt Klinkenberg tot diens dood in
1966 met Van Hamel bevriend te zijn geweest. Hij beschrijft ook de bijzondere
‘working-relationship’ tussen hen beiden.
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10 juli 1961
Gisteravond haalden mijn ouders me in Utrecht af en aten we een hapje op het
Centraal Station.
Dewanto, van de Indonesische ambassade in Washington, schreef mij om hem
een dienst te bewijzen. Hij wilde gedetailleerde informatie hebben en stelde acht
concrete vragen over ambassadeur Zairin Zains Amsterdamse vriendin Coby Stoffels.
Hij vroeg zelfs om een pasfoto van haar. Het leek me allemaal erg doorzichtig. Wilde
Zain via Dewanto weten of ik zo lek was als een mandje? Ik antwoordde dus, dat ik
me niet met die kwestie wilde en kon bezig houden.
Sluimers van ‘Antara’ bevestigde, dat voor het eerst in brede kring, ‘ook bij de
politieke partijen’ openlijk over de kwestie Nieuw-Guinea werd gediscussieerd.
‘Morgen ga ik bij de duivel te biecht,’ zei Sluimers. Dat was het kamerlid Van de
Wetering.

11 juli 1961
Hengelstraat 12, Rotterdam
Logeerde bij John en Greet van Haagen. John gaf commentaar op Polls bewering,
dat ik een Telegraafachtige figuur was: ‘Ik zie Pasquino al juichen. Eindelijk wordt
hij met jou op één lijn gesteld.’ Hij was weer alert als altijd. Hij vroeg: ‘Mag een
Papoea van de Nederlandse regering naar Indonesië reizen?’ Greet had een charming
dress van mijn verjaarsgeld gekocht. John's beste vriend uit de Marine, Wim Kievit,
een Indische jongen, bracht de avond met ons door. De kamer rond kijkende, met de
kinderen er bij, besefte ik andermaal ‘how deeply fond I am of them all’.

12 juli 1961
John wekte me om O8:00 met het nieuwtje dat Yuri Gagarin een enthousiaste
ontvangst in Londen had gekregen. Nadat we de kinderen naar school hadden
geholpen, zat ik met John een paar uur te praten over het verloop van personeel bij
de Koninklijke Marine. He showed himself again a master in het samenvatten van
situaties, rangen- en standenproblemen, het geven van karakterschetsjes van officieren.
Ik vroeg me opnieuw af, hoe ik een gesprek met John van Haagen zou kunnen
opnemen of het beste beschrijven. Ik wilde steeds naar een ballpoint grijpen, naar
was bang er iets mee te verpesten. Toen Greet beneden kwam, pakte hij haar dermate
enthousiast, dat haar nieuwe jurk scheurde. Ze reageerde weer typisch op haar wijze:
ze gaf geen kik, zette geen zuur gezicht, zat alleen even te
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piekeren hoe ze de schade het snelst zou kunnen herstellen. John kan ook uitwijden
over technische aspecten van duikboten, de mogelijke effecten van atoombommen
en problemen bij duikbootontsnappingen. Ik realiseer me altijd weer hoe zonde het
was, dat hij niet heeft kunnen studeren, niet in een welgesteld gezin opgegroeid
zijnde. Zijn ouders waren tenslotte Indische evacués. Hij neemt het liefste de fiets
en gaat ergens zitten vissen. ‘Dan kun je tenminste nog eens behoorlijk nadenken.’

13 juli 1961
Alex van Maarseveen heeft zijn emigratiepapieren voor de V.S. ontvangen. Ik ben
blij voor hem.
Ik neem wel eens steekproefjes over de Papoea's. Vroeg de man in de toiletten
van ‘Hotel Terminus’ in Den Haag:
‘Wat moet er met Nieuw-Guinea gebeuren?’
‘Niet weggeven, houden.’
‘Waarom?’
‘Je moet nooit iets voor niets weggeven.’
‘Maar als dat iets nu 400 miljoen per jaar kost?’
‘Ja, dan wèl.’
‘Dus, wat doen we met Nieuw-Guinea?’
‘Weggeven,’ zei de man.
In Congo was Moise Tshombe 22 juni 1961 weer op vrije voeten gesteld.
Op 25 juni waren Tshombe en premier Joseph Iléo overeengekomen, dat
de provincie Katanga zich weer zou voegen binnen het raamwerk van de
federale regering in Leopoldville.1. Op 26 juni te Elisabethville, Katanga,
teruggekeerd, lanceerde hij vrijwel onmiddellijk hatelijke beschuldigingen
aan het adres van de politici in Leopoldville. Op 27 juni meldde ‘United
Press’, dat Tshombe 30 dagen met vakantie zou gaan. Op 28 juni, eveneens
vanuit Elisabethville, berichtte ‘Associated Press’, dat Tshombe weigerde
zich met Katanga bij het federale bewind aan te sluiten. De afsplitsing van
Katanga van de republiek zou dus nu toch weer doorgaan. Hierdoor liep
ook het plan om het Congolese parlement weer in werking te stellen uit
de rails. Er was nog veel werk te verzetten in Congo, ook voor de U.N.O.
Fidel Castro had inmiddels de prijs voor huurlingen, die gestrand waren
in de Varkensbaai, verhoogd tot 1000 tractoren ter waarde van 28 miljoen
dollars.2. Intussen liet hij een afvaardiging van deze

1.
2.

The New York Times, Henry Tanner, 25 juni 1961.
The Associated Press, Havana, 23 juni 1961.
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gevangenen in Florida onderhandelen met het Amerikaanse ‘Tractors for
Freedom Committee’. Maar op 30 juni verklaarde de voorzitter, John
Hooker, dat zijn comité noch 28 miljoen noch 28 dollars zou geven om
de huurlingen vrij te krijgen. Impasse dus.
In Algerije gingen moord en doodslag verder. Op 2 juli 1961 werd
bijvoorbeeld bekendgemaakt dat opnieuw 11 Algerijnen waren gedood
en 71 gewond.1. Op 5 juli werden 80 Algerijnen gedood en 166 gewond.2.
Ook twaalf Franse militairen waren met een konvooi in een hinderlaag
gelopen en gesneuveld. In Parijs werden drie generaals en vijf kolonels
bij verstek ter dood veroordeeld vanwege hun aandeel in de muiterij van
22-26 april 1961.3. Met de bekende Amerikaanse ‘tact’ werd in Washington
bekendgemaakt, dat een uitnodiging aan Abdel Gamal Nasser werd
overwogen. De United Arab Republic onderhandelde met de Amerikanen
over de levering van raketten. Daarna, mede onder druk van de Joodse
lobby, werd zonder omhaal bekendgemaakt, dat de V.S. afzagen van het
zenden van een invitatie aan Nasser. Ik vond dergelijke uitzonderlijke
lompe démarches onbegrijpelijk, vooral de kwaliteit van Kennedy's team
in aanmerking genomen. Het deed me denken aan ambassadeur Zain, die
mij - of professor Duynstee - vóórkauwde, hoe we met Sukarno dienden
om te springen. Dàt soort colleges kon men op het Witte Huis prima
gebruiken.

15 juli 1961 (dagboek)
Ontmoette Erik in Utrecht. We gingen naar de Chinees op Drakenburg. Hij bestelde
rudjak,4. wat er niet was. Hij bleek min of meer verloofd met een meisje, dat Helga
heette. Hij was 19 mei 1941 geboren. Ik zei hem: ‘Je ruïneert je leven, wanneer je
je, nog niet eens twintig jaar oud, nu al verbindt aan een vrouw. Je komt, als je dit
dóórzet, niet meer tot volle ontwikkeling. Je kan dan de rest van je leven als
kantoorpik van 09:00-17:00 doorbrengen. Je zou een prima journalist kunnen worden.
Kom naar Amerika en word mijn assistent.’ Hij stelde vragen, alsof hij mijn
eerlijkheid wilde testen. ‘Heb je wel eens gegapt?’ vroeg hij. ‘Natuurlijk, het zou
niet voor me pleiten wanneer ik het niet gedaan had.’ We waren zéér close en spraken
opnieuw af voor volgende week.

1.
2.
3.
4.

The New York Times, Robert Doty, 2 juli 1961.
The New York Times, Thomas Brady, Algiers.
The New York Times, Robert Doty, 11 juli 1961.
Gemaakt van verse vruchten.
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Rudy Muller nam me nà afloop van de taptoe in Delft mee naar Nijmegen. Hij zei
tegen de wacht: ‘Deze man is onder mijn geleide.’ Hij maakte koffie, gaf me zijn
bed en haalde zelf ergens een matras vandaan. We bekeken een doos met foto's. De
‘wijven’ die hij had ‘genaaid’ zaten in een aparte enveloppe. We spraken over zijn
leven en de dienst. ‘Uiteindelijk komen de problemen bij de sergeant terecht, die
altijd heel wat krijgt glad te strijken,’ zei hij. In de ochtend ontbeten we in de kantine.
Rudy bevestigde, dat hij zich voor het eerst sinds zijn ouders in 1956 uit Indonesië
terugkeerden echt tegenover hen had uitgesproken en dat was de avond dat we samen
bij hen waren. Hij onderstreepte, dat dit mijn invloed was geweest. What next? Life.

16 juli 1961
Mijn manuscript kan naar de ‘Bezige Bij’.

17 juli 1961
Schreef een nieuw artikel voor ‘Vrij Nederland’ wat Smedts en Eijkelboom meteen
wilden hebben.
Mensen blijven me fascineren. Alle mensen. Kan uren naar de voorbijgaande
kudde kijken, naar perrons, die vollopen of treinen die leeg lopen, naar de mensen
in de hal van Centraal Station. Mannen trekken me dus op de eerste plaats aan,
jongens, militairen en af en toe ook een meisje. Ik blijf van mening, dat vrouwen mij
niet zullen aantrekken zolang zij, wat betreft de bijkomende functie (kinderen krijgen)
in het onbereikbare liggen. Soms denk ik aan Emily Machbul. En hoe te staan
tegenover Penny Hedinah,1. dàt vraag ik me werkelijk af.

18 juli 1961
Geert Lubberhuizen zei me, dat er véél aan het manuscript diende te worden
veranderd. Hij zou er met Henk Hofland over spreken. Er moest véél uit en véél bij.
Mijn Vader vroeg zich af of er mogelijkheden waren om als vroeger kinabast uit
Java in Nederland in te voeren. Ik bood aan dit onmiddellijk via ambassadeur Zairin
Zain te onderzoeken. Mijn Vader was nog altijd commissaris van de N.K.F.,2. eens
mede door mijn grootvader, ir. H. van der Woude, opgericht.

1.
2.

Zij was mijn Indonesische vriendin, met wie ik al vier jaar correspondeerde, wat ik in 1987
nog doe.
Nederlandse Kinine Fabriek, tegenwoordig het A.C.F.-concern in Maarssen.
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19 juli 1961
T.E.E. naar Brussel
Ontmoette de heer Zahir, ambassadeur Zains contact-diplomaat in ‘Hotel
Metropole’. Hij struikelde over de vele vragen die hij stelde. Wat probeert de
groep-Rijkens nu te doen? Wat doet u nu? Wat zouden wij kunnen doen? De
Indonesische pers had het kabaal in Nederland volkomen doodgezwegen. ‘Dat is
overigens naar mijn zin,’ zei Zahir. ‘Laat de zaak eerst maar in Nederland rijp
worden.’ Hij vond, dat er in de hele discussie in de Nederlandse pers bijna niet over
het Indonesische standpunt was gesproken. ‘Die injectie heeft de pers nodig.
Bungkarno begrijpt Nederland, maar begrijpt Nederland Bungkarno?’ Ik kreeg de
indruk, dat de Indonesische diplomatie nu pas mijn actie en haar gevolgen begon te
doorzien en dat men er nu veel minder kritisch tegenover stond. Hij vroeg of ik
volgende week wilde terugkomen.
Kocht op het station het blad ‘Moustique’ van 13 juli 1961. In een groot opgemaakt
artikel verklaarde de ex-kapitein Turko (Raymond) Westerling andermaal en met
trots, dat hij verantwoordelijk was voor 4.600 Indonesische doden. Zeshonderd
Indonesiërs had hij zelf overhoop geschoten, voor de andere 4.000 was hij
verantwoordelijk geweest. Het was duidelijk wat er was gebeurd, maar alle
Nederlandse regeringen van Drees tot en met De Quay bleven hardnekkig weigeren
de betreffende stukken over deze misdadiger vrij te geven. Onbegrijpelijk. Of werd
deze mijnheer uiteindelijk toch door de hoogsten in den lande gedekt? Hij kon toch
ook in een vliegtuig van de Koninklijke Marine een arrestatie door Indonesië
ontvluchten?

20 juli 1961
Telefoneerde Henk Hofland voor zijn verjaardag. Emile van Konijnenburg had
geklaagd bij hem, dat hij niets meer van me hoorde. Henk was verder van mening,
dat ik mijn boekje niet moet schrijven maar op een tape-recorder moet inspreken. Ik
zag dit advies als een vorm van sabotage, zoals zijn ‘Handelsblad’-artikel over mijn
‘Open Brief’ eigenlijk sabotage was, hoe goed misschien bedoeld.
Briefje van Erik.

21 juli 1961
Telefoneerde met Van Konijnenburg. ‘De eerste week van mijn vakantie heb ik
verdwaasd in mijn stoel gezeten,’ zei hij. ‘Maar je weet het, ik houd me aan mijn
afspraken.’ Hij zou
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morgen Paul Rijkens ontmoeten. Er waren twee belangrijke stukken op komst: de
17-augustusrede van Bungkarno en de troonrede van koningin Juliana. Hij vond
overigens, dat de zaak momenteel ‘prachtig’ liep. Generaal Nasution zat om
gezondheidsredenen in het Zwarte Woud, een mededeling, die de radio vanavond
bevestigde. Konijn zou binnenkort naar Ceylon vertrekken en daarna professor
Mohammed Yamin in Singapore ontmoeten.
Ontmoette Friso Endt in ‘Scheltema’. ‘Die Indonesiërs blijven onbetrouwbaar,’
zei hij. ‘Zain zou 15 juli in Brussel zijn. Hij heeft zich weer niet aan zijn woord
gehouden. Alles wat ik deze maanden van Indonesië heb ondervonden is
onbetrouwbaar.’
Lunch met Henk Hofland. Hij moedigde me aan om me niets van Geert
Lubberhuizen aan te trekken. Hij en Jan Vrijman zouden beslissen over mijn boekje
bij ‘De Bezige Bij’. Henk vertelde verder, dat de correspondent van het ‘Handelsblad’
in Brussel, de heer Samois, een dermate kritisch stuk over Luns had geschreven, dat
de regering bij hoofdredacteur Steketee had geklaagd. ‘De minister-president was
zéér ontstemd over dat stuk,’ werd Steketee namens De Quay meegedeeld. Henk zei,
dat Steketee had geantwoord: ‘Vertelt u de minister-president maar, dat ik ontstemd
ben, dat de minister-president ontstemd is.’ Steketee is niet bang. Hij is de enige
Nederlandse hoofdredacteur - met misschien Fréquin - die zich niet laat intimideren
door de regering. Hofland zei verder dat hij Steketee als een vriend beschouwde,
loyaal en prettig om mee te werken.1.
Franse legereenheden in de Bizerte-Marinebasis zijn in gevecht geraakt met het
leger van Tunesië. De Fransen hebben met vliegtuigen onmiddellijk parachutisten
als versterking aangevoerd.2. Daar zie je maar weer waar de vrije, democratische
wereld toe in staat is. Je schaamt je dood tot dit deel van de wereld te behoren.
Inwendig ben ik woedend op het westen, op de gedegenereerde Fransen, Luns en de
hele klotetroep.
Zag de film ‘Le ciel et la Boue’, die onder beschermheerschap van prins Bernhard
over Nieuw-Guinea werd gemaakt. Het blijft onzin om te denken, dat Nederland de
tijd zou hebben zelfbeschikking voor te bereiden. Er zijn misschien een paar
Papoea-onderwijzers op Biak en Hollandia, die voor de rest

1.
2.

Later in zijn carrière leidde Hofland samen met André Spoor de hoofdredactie van
‘NRC-Handelsblad’; over die samenwerking sprak hij heel anders.
The New York Times, Thomas Brady, 20 juli 1961.
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iets zouden kunnen regelen. De film onderstreepte nogmaals de belachelijkheid van
de op oorlog staande keet met Indonesië over de bospygmeeën van Irian-Barat.
Erik kwam laat in de middag in uniform uit Nunspeet en nam een douche en trok
jeans aan. We gingen in ‘Deli’ in de van Baarlestraat eten, daarna de stad in en
keerden laat terug in ‘Hotel Vondelpark’, waar ik een kamer had genomen. In de
lanen van het park vochten we speels met elkaar. Hij zei: ‘Niet nu, straks.’ Hij had
nog steeds hoofdpijn van een ongeluk met een fiets vorige week. Ik begon hem te
masseren. Ik trok zijn shirt en undershirt uit. Hij lag op zijn buik. Hij vond de ‘pitjiet’
kennelijk zalig. Hij reageerde volkomen natuurlijk op alles wat ik deed. Tenslotte
trok ik zijn jeans uit en als laatste zijn slip. Ik voelde zijn ‘banteng’.1. ‘Dat komt van
je pietjieten,’ zie hij. Ik aarzelde verder te gaan en we praatten wat. Hij draaide zich
om en zei: ‘Nu de andere kant.’ Ik masturbeerde hem. Hij stak een sigaret op. We
lagen tot diep in de nacht te praten. Hij vertelde, dat hij in New York met een oudere
man was meegegaan, maar deze had niets durven doen. ‘Ik had ten aanzien van
mannen een standpunt bepaald, maar dat heb jij nu doorbroken.’ Ik was van mening,
dat indien er van verkrachting van een principe sprake was geweest, niet ik alléén,
maar dat we samen en eigenlijk volkomen natuurlijk in warmte en wisselwerking
van onze minds and bodies naar een hoogtepunt waren gedreven.

22 juli 1961
We besloten naar Martin Portier in Alkmaar te gaan. We wilden op Centraal Station
de trein nemen, toen we geroep hoorden. Daar was zijn vriendin Helga, met haar zus
en ouders, op weg naar een vakantieverblijf in Schagen. De fietsen waren al vooruit
gezonden. Erik mompelde tegen mij, bij deze confrontatie met zijn vriendin: ‘This
triangle interests me’ (in het Engels, zoals hij veel deed). Ik antwoordde: ‘Je moet
alléén deze keer nu eens niet je mond voorbij praten.’ Erik: ‘Wanneer ik wat tegen
jou zeg, haal je er iets heel anders uit dan Helga.’ Ik wist al heel lang dat een
verstandhouding tussen jongens onvergelijkbaar was met die tussen een jongen en
een meisje. Wij moesten er in Alkmaar dus uit en de familie moest er overstappen.
Toen puntje bij paaltje kwam, nodigde ik Helga mee naar Martin te gaan. Helga keek
me dankbaar en opgetogen aan. Erik glimlachte.

1.

Penis.
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Bij Indische mensen onder elkaar is een dergelijke onverwachte invasie de gewoonste
zaak van de wereld. Erik zag een gitaar liggen en begon te spelen. Martin en zijn
broer John haalden andere instrumenten. Ik had Martin ‘Oeroeg’ van Hella Haasse
gegeven, waar ik zelf zéér van had genoten. Martin: ‘Dat verhaal eindigt veel te hard
voor een Javaan. Dat kàn nooit. Misschien heeft hij wel gezegd: “Ga weg”, toen hij
afscheid kwam nemen van die “belanda”, maar de vraag is: stonden zij alléén
tegenover elkaar. Want dan zou hij er zeker een knipoogje bij hebben gegeven. Zoals
het in dit boek staat, gebeurt het nooit in Indië. Oeroeg zal die “belanda”, als die
werkelijk goed is geweest, nooit meer vergeten.’ Erik luisterde naar ons gesprek. Hij
voelde zich bij Martin trouwens, al was het zijn eerste bezoek, even thuis als ik al
bijna tien jaren. Hij had een douche genomen. Ik was naar de badkamer gegaan om
hem nogmaals aan te raden wat tussen ons de nacht tevoren was gebeurd als ons
geheim te bewaren. Ik wist reeds dat Erik een diep eerlijkheidsbesef had en voorzag
nodeloze problemen.1. ‘Dit blijft tussen ons “kontol”,’2. antwoordde hij. Nu merkte
hij op, dat hij voor zijn eindexamen HBS-B het boek ‘Verborgen Bron’ van Hella
Haasse in drie volzinnen had samengevat en er een negen voor had gekregen. Ik
dacht: ‘Zo is die jongen precies’ en zei hardop: ‘Vreemd wanneer je ziet dat mensen
zich niet bewust zijn van hun eigen talenten.’ Later, toen Martin Erik op zijn
motorfiets naar het station bracht en Helga en ik samen met de bus vertrokken, vroeg
ze, waarom ik dàt had gezegd. ‘Erik is geniaal in het samenvatten van situaties en
het daarbij incalculeren van alle betrokken psychologische aspecten.’ Ik begon Erik
bijzonder te vinden. Ik keek Martin en hem samen op de motor nà en dacht, wat
vreemd, dat die twee elkaar nu ook kennen. To enter a new friendship is like
empire-building.
Helga vertelde, dat Erik veel moeite had gedaan om officier te worden, maar was
gestruikeld over de psychologische test. Ik dacht, natuurlijk, die jongen is veel te
pienter om officier te worden. Ook begreep ik dat er chronische moeilijkheden met
zijn ouders waren geweest. Hij had veel gespijbeld, maar Helga meende, dat haar
invloed had bijgedragen, dat hij de HBS tenslotte had afgemaakt en serieus was
geworden. ‘Zijn ouders hebben mij nu ook geaccepteerd,’ zei ze heel lief. Ze

1.
2.

Hij zou het later Helga toch opbiechten, maar dat veroorzaakte geen problemen. Ik had Helga
aanvankelijk onderschat.
Betekent in het Maleis: lul.
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was duidelijk zéér toegewijd, wat me roerde. Maar ik dacht tegelijkertijd, die jongen
moet niet aan de ketting worden gelegd, ook niet via een vriendin. Hij zou totaal
verburgerlijken terwijl hij nog aan het begin stond van zijn innerlijke expansie. Ik
moet hier iets aan doen, als ik kan. Ik zei tegen Helga: ‘Don't push him. Studeren,
zoals jullie in zijn omgeving dat met hem voor hebben, gaat niet op. Erik moet met
rust gelaten worden. Jullie, net als z'n ouders, weten niet wat goed voor hem is. Hij
moet zijn eigen weg kunnen kiezen. Hij weet zelf nog nauwelijks wat hij wil. Zijn
vader is hoogleraar, moet dat nu ook Eriks ideaalbeeld worden?’

24 juli 1961
Düsseldorf
Kwam met mijn Vader naar hier voor een gesprek met ambassadeur Zairin Zain
over mogelijkheden de handel van kinabast te hervatten. Ik had Henk Hofland nog
gebeld en gevraagd of hij mee wilde. ‘Dan moet ik weer in die koffiemolen (trein)
stappen,’ antwoordde deze. ‘Hofland is een hengst,’ zei mijn Vader, waar ik het mee
eens kon zijn. Ik vroeg me af, waar knok ik eigenlijk voor, wanneer zelfs Henk te
kafferachtig is om te begrijpen, welke kansen hij laat schieten. De ontmoeting vond
plaats in hotel Breidenbachhof. Ik had eveneens Tjalie Robinson gealarmeerd, die
inderdaad om 17:00 arriveerde voor een gedachtenwisseling met de Indonesiërs.
Gesprek met buurman Jan Verhoek, journalist, jarenlang in Indonesië gewoond
en gewerkt. Hij debiteerde volzinnen als: ‘Sukarno had Nieuw-Guinea al lang gehad,
wanneer het niet zo'n rotzooi in Indonesië was geweest... door de Papoea's aan
Sukarno aan te bieden spelen we Nikita Krushchev in de kaart, want Sukarno heeft
al lang opdracht uit Moskou gekregen op Irian wat te beginnen. Het westen is veel
te bang, dat er Sovjetbases zullen komen...’ Oud-Indischgasten zagen Sukarno altijd
nog als een slapjanus, die hetzij van Oost hetzij van West ‘orders’ zou aannemen.
Puur emotioneel geklets.

25 juli 1961
Nà een gesprek met Lunshof en Daan van Rosmalen kreeg ik een typewriter in de
kamer van Constance Wibaut ter beschikking en schreef tussen 16:30 en 18:30 een
artikel. ‘Een hard stuk: er staat veel in,’ aldus Van Rosmalen. Het werd aangekocht.
Lunshof nam een whiskey en zei: ‘De Russen gebruiken Bourguiba om De Gaulle
ten val te brengen en in Frankrijk een ultra-rechtse regering te krijgen, die niet met
west-Duitsland
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zal samenwerken. De Gaulle schiet dus in Bizerte om de ultra's zoet te houden...’
Lunshof trok weer fel van leer tegen De Quay.

26 juli 1961
Gesprek met het kamerlid Scheps (PvdA). ‘De grootste fout, die ik ooit heb gemaakt,
is dat ik in 1943 Mussert niet persoonlijk de huid ben gaan volschelden. Ik heb geen
geduld met dictators. Eens komt het oordeel. Mussolini is ook aan een benzinepomp
terechtgekomen. Zo zal het ook Sukarno vergaan, nà het leed dat hij over duizenden
en duizenden, die nu in Nederland zitten, heeft uitgestort. Er kan alléén met Sukarno
worden gesproken, wanneer hij wil terugkeren naar de R.T.C.-akkoorden, de federale
status voor Indonesië en autonomie voor de Molukken.’ Hij gaf me vier exemplaren
van een brochure over ‘Ambon moet vrij’.

27 juli 1961
Op de terugweg uit Brussel, waar ik diplomaat Zahir, assistent van dr. Zain ontmoette,
stapte ik in Rotterdam uit. Het eerste wat John van Haagen tegen me zei was: ‘Perry1.
is dinsdag in zijn dekentje gestikt. Hij is vanmorgen begraven.’ Greet zag lijkbleek.
‘De vorige dag had ik nog lang met hem gelopen. Perry was mijn lieveling. Om 7:00
ging Greet de boys voeden. Ik hoorde een gil. Hij was al stijf geworden. Hij was zo'n
rustig kereltje.’ Bleef bij hen slapen.

28 juli 1961
Ontmoette Jolle Jolles en later hoofdredacteur Van Wijk. ‘Ik heb dus geschreven,’
zei hij, ‘dat de regering de gesprekken, door de groep-Rijkens gevoerd, door een
officieel persoon, als toehoorder, zou moeten laten bijwonen. Nu moet ik weer een
tijdje wachten. Het negativisme ten aanzien van Sukarno leeft nog zéér. U moet Van
Blankenstein wel dankbaar zijn, want hij heeft veel voor u gedaan. Uw publikaties
hebben aangetoond, dat veel meer mensen het met Rijkens eens zijn, dan we
veronderstelden.’ Ik telefoneerde Van Blankenstein, die reageerde met: ‘Kom maar.’
‘Het zal je meevallen, zoals je binnen de groep-Rijkens bent besproken, want daar
was ik bij en daar was Van Konijnenburg niet bij,’ aldus Van Blankenstein. Hij
benadrukte dat het contact met Konijn ‘gevaarlijk’ bleef voor mij, als journalist,

1.

Van de tweede tweeling (ook beiden jongens).
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vanwege het K.L.M.-geld en de K.L.M.-belangen. ‘Paul Rijkens vroeg mij je
overigens te zeggen, niet in Amsterdam bij het inwisselen van een cheque te zeggen,
mijnheer Rijkens betaalt. Ironie kun je in Holland niet gebruiken. Wanneer je hier
een grapje schrijft, zou je het door een ironieteken moeten laten volgen.’ Ik was
afgezet door Jim, de chauffeur van Jolles. Er was een boom omgewaaid in de tuin
en Van Blankenstein stond warempel hout te hakken. ‘Toen je dus in de groep-Rijkens
werd besproken - en houd daar nu je mond over - is gezegd, dat je het land grote
diensten hebt bewezen en dat je daar te zijner tijd, ook materieel, beloond voor diende
te worden.’1. Ik benadrukte, dat ik die ‘beloning’ het liefste zou zien in de vorm van
een nieuwe baan in de journalistiek. Van Blankenstein: ‘Je moet je “rehabilitatie”
zoeken in het schrijven van kalme, rustige stukken.’ Hij vervolgde: ‘Wanneer er nu
iets gebeurt, dan kan inderdaad worden gezegd, dat jouw publikatie er de stoot toe
heeft gegeven en dat zal ik dan wel zeggen ook.’
Hij was afgelopen maandagochtend enkele uren bij Willem Drees geweest, die
ook instemde met de Rijkens-actie. Drees zag ook wel in, dat Sukarno nu niet ineens
naar Nederland zou kunnen komen, maar een uitbundige ontvangst van prins Bernhard
in Djakarta lag anders. Drees zou met Luns gaan spreken. Luns zag Van Blankenstein
nog altijd als ‘de vijand’. Hij had verder de journalisten Stempels, Van Wijk, Koster
en Diemer op de Konijnenlaan 3 met dr. Paul Rijkens samengebracht. In een tweede
‘golf’, wilde hij hetzelfde doen met Steketee, Van der Kalle en anderen.
In Amsterdam ontmoette ik Hofland en Beynon. Henk zei, dat hij alles wat ik
vertelde al wist. Opnieuw vroeg hij, wat hij van naar Zain gaan had kunnen leren.
Hij hield zich voor hoogstens 10 procent met Nieuw-Guinea bezig, had een vrouw
en een gezin, en kon zijn afspraken niet steeds verzetten. Hij had meer te doen. Mijn
‘stukje’ in ‘Vrij Nederland’ vond hij wel goed, maar het nieuwste artikel van Lunshof
was geschreven door een imbeciel. Over mijn project bij de ‘Bezige Bij’ werd met
geen woord meer gerept. Beynon vertelde om principiële redenen afstand te hebben
gedaan van het onderwerp Indonesië bij ‘De Volkskrant’.

1.

In 1965 zou Rijkens zich in het boek ‘Handel en Wandel’ op de meest laatdunkende manier
over mijn bemoeienissen uitlaten.
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New York
Het afscheid nemen in Holland haatte ik nog steeds. Mijn moeder was in
tranen. Mijn vader reed me naar Schiphol. Bertie zei, ‘Je laat altijd vrienden
achter, die verdrietig zijn.’ Erik was nog de laatste avond uit Nunspeet
gekomen. Hij had een militair in elkaar getimmerd, die een racistische
opmerking over een andere Indische jongen had gemaakt, ‘die nog
donkerder is dan ik’. Hij kwam mee naar de bungalow in Huis ter Heide.
Mijn Vader had steeds contact met mijn Indische vrienden, vooral ook
Martin. Hij was zelf opgegroeid op Java en nà zijn dood in 1966 vond ik
talrijke foto's, bijvoorbeeld uit zijn studententijd in Delft, waarin hij altijd
met ‘blauwe jongens’ was te vinden.1. Ik ben er zeker van, dat mijn eigen
psychologische banden met Indonesiërs en Indo's hun oorsprong vinden
in het leven van mijn vader, grootvader en overgrootvader. Ik voel me met
hen compleet ‘senang’.2. Met een DC-8, de ‘Anthony Fokker’ van de
K.L.M., vloog ik naar New York. Harisanto was naar het vliegveld
gekomen. Met de meegebrachte sambal en ketjap prepareerde hij een
perfecte maaltijd. Er logeerde een Chileen, David, bij ons. Ik toonde Santo
een foto van Erik. Hij keek er lang naar.
Ook vond ik in Kew-Gardens een boeiende brief van de president-directeur
van de K.L.M., Ernst van der Beugel, die mij bedankte voor mijn
bemoeiingen inzake het terugbetalen door Indonesië van de schuld aan de
K.L.M. van 4 miljoen gulden. Mijn ‘gewaardeerde bemoeiingen’. Ja, ja,
zelfs de minimum renumeratie voor die bemoeienissen van twee toegezegde
tickets om de wereld moet ik in 1988 nog altijd ontvangen.3.

31 juli 1961 (dagboek)
Lunchte met ambassadeur Sukardjo in de ‘United Nations’. Men verwachtte, dat
Bungkarno, evenals Nehru, Nasser, Tito en andere leiders uit het niet-gebonden bloc
in september naar New York zouden komen. Hij was van mening, dat de groep-

1.
2.
3.

Zie eerste fotopagina's.
Vertrouwd, op mijn gemak.
Zie Appendix V (pag. 309)
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Rijkens, en Van Konijnenburg in het bijzonder, een desavouerende houding jegens
mij hadden ingenomen. ‘Dit past niet in vriendschap. Zoiets is bij mij niet mogelijk.
Ik dacht dat Konijn een vechter was en een andere manier van vechten kende. Hij is
nu gauw naar Singapore gegaan om Yamin te ontmoeten om zijn reputatie te redden.
Waarom juist Yamin, die bij ons zo'n slechte naam heeft...’
W. Colston Leigh informeerde me, dat ik het komende lezingenseizoen met
optredens 8 000 dollars zou verdienen.

1 augustus 1961
Iowa-City, Iowa
Telefoneerde naar Bill Burney, mijn Yale-vriend. Hij doceerde aan de Universiteit
van Michigan in East-Lansing.1. Zijn ouders - Bill is zijn vaders evenbeeld - kwamen
naar mijn lezing aan de State University. Het stellen van vragen duurde één uur. Het
Macbride Auditorium was prima gevuld. Eén student bleef nàplakken. Hij volgde
een sportcursus, was beroepszwemmer, ontmoette tijdens het skieën in Zwitserland
een meisje, met wie hij trouwde en zij verwachtten nu een baby. Zijn oom was een
hoge S.S.-officier geweest. Hij bewonderde Aldous Huxley. Toen we op mijn kamer
arriveerden, deelde hij mee, dat zijn body van al het sporten ‘lean and soft’ was
geworden en deed tegelijkertijd zijn shirt uit. Hij heette Orville K. Ik vroeg hem op
mijn bed te gaan liggen en begon hem te masseren. Hij kreeg er tot mijn verwondering
een erectie van. We bleven liggen praten tot 01:30.
Dit optreden in Iowa had ik overigens benut, om openbaarheid aan een tot
dusverre geheim gebleven demarche van Luns c.s. te geven. In Den Haag
wilde men onderzoeken of het Indonesische leger mogelijkheden bood
om te eniger tijd Sukarno te wippen, want de vasthoudendheid aan
Nieuw-Guinea was immers op de eerste plaats psychologisch gegrondvest
op het niet toe willen geven aan ‘overwinnaar’ Sukarno. Kort vóór mijn
vertrek naar N.Y.C. tipte Willem Klinkenberg me,2. dat staatssecretaris
H.R. van Houten, tweede man van Luns dus, een geheime ontmoeting in
West-Duitsland zou hebben gehad met generaal Nasution. Ik ging het
bericht nà. Van Blankenstein vond het interessant, maar het was nieuw
voor hem. Hofland reageerde met: ‘Wie heeft er nu

1.
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Zie Appendex VI (pag. 310), kopie van aanplakbiljet.
In de bijna dertig jaar, dat Klinkenberg en ik collega's zijn heeft hij me nooit een
informatie doorgespeeld, die later niet bleek te kloppen.
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weer zijn mond voorbijgepraat?’ B. Sluimers van het Indonesische
persbureau ‘Antara’ gaf openlijk te kennen ervan op de hoogte te zijn. Ik
had dus via Bill Oatis van de ‘Associated Press’ bij de U.N.O. een tekst
van mijn lezing gedeponeerd. Ik werd dan ook prompt door de A.P. in
Iowa City benaderd. Op 2 augustus volgden officiële ontkenningen vanuit
zowel Den Haag als Djakarta. Luitenant-kolonel Sumarjo, woordvoerder
van Nasution, noemde mijn mededeling ‘een proefballon’. Het dagblad
‘Trouw’ schreef onmiddellijk in een hoofdartikel: ‘De heer Oltmans is
een idealist. Wij twijfelen daar niet aan. Idealisme is echter geen vrijbrief
om het met de waarheid op een akkoordje te gooien... Het Ministerie van
B.Z. in Den Haag heeft al gereageerd en Oltmans’ verhaal van a tot z als
onzin bestempeld. Het zou geen kwaad kunnen als het ministerie in
Amerika eens een boekje opendeed over de heer Oltmans. Het spreken
kan hem niet worden belet, maar men zou Amerikaanse onderwijsinstanties
er toch wel op kunnen wijzen, dat de beweringen van O. met de nodige
korreltjes moeten worden genomen. Hoe vlugger dat geschiedt, hoe beter.’1.
‘Trouw’ wist niet, dat B.Z. en de heer Van Roijen al drie jaar bezig waren
om mij het spreken in de V.S. te verhinderen. Nauwelijks nodig om er hier
aan toe te voegen, dat later dus wel degelijk kwam vast te staan, dat Van
Houten en Nasution elkaar hadden ontmoet, een gesprek dat met behulp
van professor De Gaaij Fortman tot stand was gekomen.

8 augustus 1961 (dagboek)
Brief aan dr. Paul Rijkens.2. Ook omdat mijn lieve vriendin, mejuffrouw G. Büringh
Boekhoudt, mij het volgende had geschreven: ‘Ik hoop, dat je langzamerhand je
grootste moeilijkheden te boven bent, al vrees ik wel, dat je je steeds weer in
wespennesten zult steken! Ik las in “Vrij Nederland” weer het een en ander over jou
en dat gaf me weer zorg. Ik heb altijd het gevoel, dat jij door zonder twijfel
invloedrijke personen gebruikt wordt om telkens weer de kat de bel aan te binden.
Loopt de zaak mis, dan ben jij de zondebok en wassen zij hun handen in onschuld.
Mocht sukses worden geboekt, dan gaan zij met de eer strijken en jij wordt vergeten.’3.
Dineerde met ambassadeur Thomas Kanza, zijn vriendin uit Guinea (‘Les
americains sont vraimant sauvages,’ zei ze), zijn

1.
2.
3.

3 aug. 1961.
Zie brief d.d. 8 aug. 1961 met kopieën aan Van Konijnenburg. Appendix VII (pag. 311-313)
In zijn boek ‘Handel en Wandel’, dat in 1965 verscheen zou Paul Rijkens zich inderdaad
uitsloven mij verdacht te maken en zijn parcours te vervalsen.
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chauffeur Daniel en een Amerikaanse negerjongen (‘I am African’, zei deze). We
spraken eerst in zijn werkkamer op de tweede verdieping, waar een levensgroot
portret van Patrice Lumumba aan de muur prijkte. Hij trok zijn jasje uit. Zijn vader
was twee weken in New York geweest voor een medische behandeling. Premier
Cyrille Adoula had een telegram gezonden met het verzoek ‘tour d'urgence’ naar
Leopoldville te komen. Hij toonde daarop een tweede telegram van zijn vader vooral
niet naar huis te komen en zeker niet vóór de kabinetsvergadering van 7 augustus
1961. Hij bleek nog steeds onzeker over zijn toekomst en voorspelde dat er zeker
nog vijf jaren nodig waren om de oppositie te organiseren. Hij vroeg me te blijven
eten. Als zijn vader zette hij me aan het hoofd van de tafel. Hij wenste dat ik eerst
zou worden geserveerd als eregast. Hij liet ook een fles champagne opentrekken. Er
werden platen gedraaid. Ik rookte warempel op zijn aandringen een Cubaanse sigaar.

10 augustus 1961
In de avond belde ambassadeur Sukardjo. ‘Omdat je morgen naar Holland gaat, wilde
ik je een gedachte meegeven. Wanneer die Irianen (Papoea-delegatie) naar Nederland
komen zou je ze voorzichtig moeten benaderen, misschien zelfs via derden. Je moet
ze duidelijk maken, dat Den Haag met Irian in de maag zit. Ze moeten Holland helpen
en vóór het opstellen van de komende troonrede een verklaring uitgeven, dat zij een
hereniging met Indonesië in principe niet verwerpen. Ze moeten de deur openen.’
Ik vroeg: ‘Op een kiertje?’ ‘Nee, helemaal,’ antwoordde Sukardjo. ‘Ze moeten ergens
informeel op een theeuurtje worden benaderd. Eén van hen studeert Rechten, dus ze
zullen het begrijpen. Dit is voor hen het beste moment Nederland te hulp te komen.
Ook de V.S., Engeland en Australië zullen positief reageren. Beschouw deze missie
een follow-up van je werk.’ Het leek me een illusoire gedachte. Santo had ik gevraagd
eveneens ‘Oeroeg’ van Hella Haasse te lezen. In tegenstelling tot Martin meende hij,
dat de konklusie van het verhaal klopte. ‘Oeroeg moest het zeggen om weg te gaan,’
maar hij kon niet uitleggen waarom.
Bij het top-overleg tussen J.F.K. en Khrushchev in Wenen in juni stelde
de Sovjet-leider voor naar een Duits vredesverdrag toe te werken en Berlijn
in een ‘vrijstad’ te veranderen. De spanning rond de metropole midden in
communistisch geregeerd gebied was gestadig toegenomen. Dick
Applegate, van de ‘Press Audio
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News Service’ in Chicago had mij telegrafisch verzocht radioprogramma's
voor hen te verzorgen vanuit het U.N.O.-hoofdkwartier. Ook wanneer ik
naar Europa zou reizen zou ik tapes per airmail kunnen inzenden. Ik
overwoog naar Berlijn te gaan, zeker wanneer de Oost-West-confrontatie
zou verergeren.
Met fanfare had Khrushchev een nieuw beleid bekendgemaakt, dat in
oktober op het 22ste Partijcongres zou worden gepresenteerd. Dit was de
eerste maal sinds Lenin in 1919 een partijprogramma afkondigde, dat de
rode handleiding werd herzien. Terwijl opnieuw werd verkondigd, dat het
socialisme bezig was overal ter wereld het kapitalisme terug te dringen,
de dictatuur van het proletariaat had haar taak vervuld en zou worden
vervangen door een ‘socialist democracy in which the entire Soviet people
would play an active role. The party program proposes elaborate reforms
in the electoral procedures, personnel and functions of ruling organs in
the government and the Party structures.’ Harrison Salisbury merkte hierbij
in de ‘Times’ op, dat mr. K. voorstelde ‘that Soviet voters for the first time
might have a choice rather than a single name, single ballot long in vogue
in the country.’1.
De confrontatie tussen Tunesië en Frankrijk over de marinebasis te Bizerta
had crisisvormen aangenomen. Mongi Slim vroeg de Veiligheidsraad
bijeen te komen. In Congo werd Cyrille Adoula tot premier gekozen. Zelfs
Antoine Gizenga maakte bekend zijn bewind in Stanleyville te zullen
opheffen. Hem werd de post van vice-premier aangeboden, terwijl zijn
rechterhand, Christophe Gbenye, reeds het ministerschap van Binnenlandse
Zaken in de regering Adoula had aangenomen.2. In Punta del Este, Uruguay,
maakte de Kennedy-regering bekend een Alliance of Progress voor
Latijns-Amerika te zullen starten met een beginkapitaal van 20 miljard
dollars. De Cubaanse afgevaardigde, Che Guevara, sprak twee uur en 15
minuten en kleineerde het Amerikaanse aanbod, wat hij als een
samenzwering tegen het zuidelijke continent zag. ‘Cuba vraagt geen
kredieten, maar om met rust te worden gelaten,’ aldus Che.3.

1.

2.
3.

Wanneer men dit document in 1988 nauwkeurig herleest, constateert men met
verbazing, hoe angstvallig de Krushchev-voorstellen op die van Mikhail Gorbachev,
25 jaar later gedaan, lijken. Zie 8 volledige pagina's in de ‘New York Times’, 1 aug.
1961.
New York Times, Henry Tanner, 1 aug. 1961.
New York Times, Juan de Onis, 8 aug. 1961.
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Huis ter Heide
De eerste, die ik bij terugkeer opzocht was Erik van der Leeden in de
kazerne te Nunspeet. ‘Ik raak hele reeksen complexen kwijt sinds ik met
jou omga,’ zei hij. ‘Ik heb veel vrije tijd in dienst en zit over jou te
piekeren. Zelfs Helga merkt het.’
Uit talrijke gesprekken bleek, dat het algemeen bekend was, dat Nasution
en Van Houten elkaar wel degelijk hadden ontmoet. Jan Vrijman wist het.
Nel Slis van ‘Associated Press’ in Den Haag bevestigde dit. K.L. Poll,
redacteur van het ‘Hollands Weekblad’, weigerde intussen een artikel van
mij en schreef zurig: ‘Ik geloof niet, dat uw wijze van bemiddelen de
verhouding Nederland-Indonesië ten goede komt.’ De brave man zat zelfs
met zijn derrière op zijn handen en keuvelde over literatuur ‘ins blauen
hinein’.

15 augustus 1961 (dagboek)
De ochtendbladen brachten op de vóórpagina een verklaring van de groep-Rijkens,
dat zij zich op aanraden van de regering terugtrok uit de amateur-diplomatie.
Anderzijds zou men zich blijven beijveren voor het herstel van vriendschappelijke
betrekkingen met Indonesië ‘met geen ander dan het Nederlands belang voor ogen’.
Lees een nieuw ‘meesterwerkje’ van Paul de Groot in ‘De Waarheid’. Onbegrijpelijk,
dat die man niet wordt gedumpt.
P.M. Smedts, van ‘Vrij Nederland’ gaf me een brief mee als accreditatie voor de
komende Conferentie van Belgrado. In de Joegoslavische ambassade zaten vriend
B. Sluimers en ook mr. Hiltermann op een visum te wachten.

17 augustus 1961
President Sukarno heeft in zijn jaarlijkse rede ter herdenking van de onafhankelijkheid
opnieuw een dringend beroep op Nederland gedaan om Nieuw-Guinea vreedzaam
over te dragen. ‘Er is niets waarnaar ik meer verlang dan zo spoedig mogelijk de
Nederlands-Indonesische betrekkingen te normaliseren en de hartelijke betrekkingen
met mijn vrienden onder de Nederlanders te versterken, zodra het probleem West-Irian
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is opgelost.’ Hij citeerde verder uit een brief die hij in mei aan Paul Rijkens had
gericht. Expliciet werd meegedeeld, dat de brief van Rijkens aan Sukarno, gedateerd
19 mei 1961, en het presidentiële antwoord d.d. 22 mei 1961 ‘een voortvloeisel waren
geweest van de ontmoeting tussen Sukarno en de heren Van Konijnenburg en
Scholtens op 25 april 1961 te Washington D.C.’, een gesprek dat dus door mijn
toedoen tot stand was gekomen. Het ministerie van Luns en de R.V.D. toonden zich
verbaasd en verrast, maar de minister liet domweg meedelen, dat Sukarno's rede
‘niets nieuws’ bevatte. Het kan niet voldoende worden onderstreept: Emile van
Konijnenburg was de voornaamste architect van deze nieuwe publiciteitsstunts.
Henk Hofland deelde nu telefonisch mede voor het eerst bij dr. Zairin Zain in
West-Duitsland te zijn geweest. Beter laat dan nooit. ‘Ik heb er veel aan gehad,’ gaf
hij toe. Hij vond Zain één der scherpzinnigste mensen uit Indonesië, die hij tot nu
toe had gesproken. Hij had nu ook Zains rede uit Heidelberg gelezen (die ik Hofland
zes maanden geleden had gegeven). Henk: ‘Ik vond het alléén jammer, dat ik die
niet eerder had gelezen.’ Hij had zelfs twee gesprekken met dr. Zain gevoerd. Paul
Rijkens had hem afgepoeierd. Hij merkte op: ‘Als Rijkens zo stom is, dat ik mijn
stukken in het ‘Handelsblad’ zonder hem opstel, is dat zijn zaak.’

18 augustus 1961
Ontmoette Wim Klinkenberg. Hij was van mening, dat Luns gewoon de
vier-partijenafspraak bij de intrede van het kabinet De Quay hanteerde als wapen
om tegen iedereen te zeggen, dat hij immers niet anders kon handelen. Het ‘Algemeen
Dagblad’ kwam met een hoofdartikel ‘Perfide’, en verwees naar mijn eerdere
onthullingen als ‘onwelkome indiscretie’. Sukarno zou op ‘perfide’ wijze gebruik
gemaakt hebben van Rijkens’ brief. ‘De Telegraaf’ refereerde in een hoofdartikel
aan ‘wilde beschuldigingen van een particuliere journalist’, maar het beroerde voor
deze hoofdredacties was, dat ik de waarheid had gesproken en dat zij in blinde
Sukarnohaat gewoon niet meer behoorlijk geïnformeerd waren.
Lunchte met Henk Hofland. ‘Op de krant verklaren ze jou nu voor gek, dus iemand
om niet mee in zee te gaan. M. van Blankenstein bezocht dr. Zain en vindt jou
kennelijk wel iemand om contact mee te houden. Ook professor Van Hamel vindt
je een aardige jongen. Ambassadeur Sunarjo zat in London tot vier uur met onze
correspondent Van Sluis te praten.’
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Henk liet me de brief van twee pagina's van de correspondent lezen. Hij begon toch
ook weer over mijn boekje. ‘Vrijman en ik moeten je verhaal in zijn geheel op de
band opnemen. Wanneer je spreekt ben je vol ironie. Wanneer je schrijft word je
theatraal en sentimenteel. Wanneer je spreekt ben je scherp.’ Toen ik een lans voor
Person wilde breken, antwoorde hij: ‘Laat Person dan hoofdredacteur worden en
Steketee naar de U.N.O. gaan.’
Inmiddels was inderdaad een uitgebreide delegatie van de Nieuw-Guinearaad
onder leiding van Papoealeider W.M. Kasiepo in Nederland gearriveerd. Het had
uiteraard geen enkele zin om contact op te nemen, zoals ambassadeur Sukardjo had
voorgesteld, want de heren waren volledig onder ‘beschermheerschap’ van Luns,
Bot en andere sujetten die maar niet met de Irian-onzin wilde ophouden, of liever
niet wisten, nà zich te hebben vastgetimmerd, hoe er een punt aan te draaien.
Zond regelmatig radioprogramma's naar Chicago.

23 augustus 1961
Bad Neuheim, West-Duitsland
Bezocht, samen met de Amerikaanse fotograaf Leonard Freed ambassadeur Zain,
die in een lokale kliniek verbleef. Van Konijnenburg was net weg. ‘Ik heb hem ook
op zijn donder gegeven,’ aldus Zain, ‘want de coördinatie moet volmaakt worden.
Ik blijf de commander-in-chief van deze operatie.’ Hij herhaalde, dat de diverse
publikaties, ook die van mij1. ‘fout waren geweest, omdat zij een verstarring van de
posities ten gevolge hadden gehad’. Hij zei, dat uiteindelijk de heer Sudjoko de
betaling van de 4 miljoen aan de K.L.M. er bij secretaris-generaal Suwito van KEMLU
had dóórgedrukt. Hij raadde me aan om in Belgrado via kolonel Sabur en de valet
van de President, Tukimin, te werken teneinde Bungkarno aldaar te ontmoeten.

24 augustus 1961
Tweede bezoek aan dr. Zain, ditmaal samen met Willem Klinkenberg, van 15:40 tot
16:35. Wim maakte er een interview van. Zain was subliem. ‘We spelen het spel nu,’
zei hij, ‘met begrip voor de Nederlandse situatie, met een kalm hoofd gaan we nu
beide praten. Indonesië houdt de positie open. We zijn voor Nederland steeds een
klein kindje gebleven, de kleine

1.

Waar hij me notabene zelf omstandig toe had aangezet.
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inlander. In 1957 zijn we als oosterlingen eindelijk ‘malu’1. geworden. De breuk
volgde. Nederland heeft de nationalisaties van 1957 geprovoceerd. Het waren onze
advocaten in London, Antwerpen en Bremen, die ons adviseerden tot nationaliseren
over te gaan.’ Hij vervolgde: ‘President Kennedy heeft ons gezegd, we zijn
bondgenoten van Nederland en we zitten in de N.A.T.O., maar er moet een oplossing
komen. Alles wat Luns zit te leuteren is niet waar.’ Hij noemde de Britse populariteit
in India en Pakistan nà de souvereiniteitsoverdracht en vervolgde: ‘Nederland moet
boven zijn kleinheid uitgroeien en de verhouding met Indonesië in perspectief leren
zien. Ze begrijpen in Den Haag de ideeën ‘Kampf’ van Indonesië niet meer. We
zoeken onze eigen weg. We zijn zelfs het Indonesië van 1957 niet meer.’ Hij zei, dat
het nodig was geweest voor het land, dat hij nu ambassadeur was, maar dat hij het
liefst in Indonesië zelf hoogleraar zou zijn geworden om de jeugd van het land te
onderwijzen. Zain: ‘Ik heb Luns in Genève gewaarschuwd (conferentie 1955), dat
wanneer hij de samenkomst op een ad-hoc-commissie-paragraafje zou laten vallen,
Indonesië de Unie met Nederland zou verbreken. Wij zijn zo eerlijk geweest hem
dit te zeggen.’ De ambassadeur vertelde, dat wanneer zijn vader, professor Zain 's
nachts om 04:00 naar het toilet ging hij nog altijd even om de hoek in zijn slaapkamer
keek. ‘Ik ben al 48 jaar, en hij ziet me nog altijd als kind, precies als die zogenaamde
kenners van Indonesië.’
Klinkenberg voegde me toe: ‘Je mededeling in je Iowa-lezing over de ontmoeting
van Nasution met de heer Van Houten is ongeveer de beste stunt die je tot nu toe
uithaalde. Als je eens wist, wat daarover allemaal in Den Haag te doen is geweest.’
De spanning over Berlijn was verder toegenomen. Vice-president Lyndon
Johnson was naar Duitsland gereisd. Sovjettroepen hadden de stad
omsingeld. De regering in Washington had vanuit West-Duitsland een
convooi met 1 500 militairen gezonden. Khrushchev zond zijn ambassadeur
in Bonn, Smirnov, naar Konrad Adenauer om te benadrukken, dat de
problemen via onderhandelingen dienden te worden opgelost. Premier
Nehru verklaarde in het Indiase parlement, dat alhoewel de westerse
aanwezigheid te Berlijn was gebaseerd op een protocol uit september 1944,
dit niet betekende dat het Westen automatisch het recht van toegang bezat.
Dit recht werd in juni 1945 bij wijze van Sovjetconcessie door de westelijke
drie staten, de V.S., Engeland en

1.

Verlegen.
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Frankrijk, bemachtigd. Aanzienlijke beroering in het Amerikaanse Congres
over Nehru's kalmerende uitspraken.

25 augustus 1961 (dagboek)
Berlijn, ‘Hotel am Zoo,’ Garden penthouse
De eerste indrukken zijn gemengd. De stad is zeker welvarend en druk.

27 augustus 1961
Met Leonard Freed naar de Oostzone gereden. Alles verliep normaal. De Vopo's
wilden eerst mijn taperecorder niet doorlaten. De Stalin Allee had Moskou kunnen
zijn. Prachtig, ‘drab and desolate’. Een schrille tegenstelling met de westzone. We
reden tot Ober Schöneweide, bij de grens met de D.D.R. en streken neer op een
terrasje vol met arbeiders. We raakten in geanimeerd gesprek. Ze vonden, dat alle
paspoorten dienden te worden afgeschaft en dat alle mensen vrienden behoorden te
zijn. Een jonge kerel, Dieter, ging mee, terug naar de Stalin Allee. We liepen een
boekhandel binnen. Een verschrikking. Alléén maar communistische propaganda.
We gebruikten ergens wat en dienden eerst twee D.M. te betalen voor het gebruik
van vork en mes, opdat we er niet mee vandoor zouden gaan. Leonard kon dit niet
geloven.
Terug in de Friedrichstrasse in West-Berlijn was de overgang naar het westerse
leven een schok. Vergeleken bij de vrijwel volmaakte rust en nauwelijks enige blijken
van militaire activiteit, was de westerse zone geladen met nervositeit, wapengekletter,
rondrijdende tanks, af en aan pezende jeeps en andere patrouillevoertuigen. Een
Amerikaanse G-I vertelde ons, dat er nabij de Mauritz Platz een rel in de maak was
van 400 Berlijners. We gingen er heen en zagen een joelende menigte tegenover
doodse kalmte aan D.D.R.-kant. Twee Shermantanks kwamen als razende rolands
aansnellen en begonnen met schijnwerpers naar de Vopo's in de Oostzone te zoeken.
Het publiek applaudiseerde enthousiast voor dit getreiter van Oostduitse mensen.
Het stelde duidelijk geen moer voor. Een jeep arriveerde met twee loudspeakers met
keiharde Elvis-Presleymuziek, dwars door de geluiden van de zware tankmotoren
heen. Het was belachelijk, dit onzinnige Amerikaanse gedrag. Het irriteerde me
grenzeloos. Dit enerveerde Leonard, die pareerde met: ‘Ik heb je nog nooit iets horen
zeggen over die belachelijke betonmuur tussen Oost en West.’ Later ontmoette ik in
‘Danny's’ een aardige jongen, die mee kwam naar mijn hotel en een ‘blow-job’ gaf.
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Ik zie, dat ‘Pravda’ de Berlijnse kwestie als ‘een muizenval voor Amerikaanse
militairen’ omschreef, terwijl premier Nehru nu aan ambassadeur John Kenneth
Galbraith meedeelde, dat uiteraard de westerse toegang tot West-Berlijn niet door
Moskou mocht worden ontzegd.

28 augustus 1961
Bezocht met Leonard Freed het Marienfelde Flüchtlinge Lager, waar we
ondervragingen van een jongen en meisje uit de D.D.R. bijwoonden, die zich in
West-Duitsland wensten te vestigen. Het meisje kende al vier jaar een jongen uit
West-Berlijn en werd er in de D.D.R. om gepest. Zij was uit angst gevlucht, zei ze.
Ze wist dat haar vader het nu moeilijk te verduren zou hebben en haar zusje geen les
meer zou mogen geven. De jongen was lid geweest van de ‘Falcken,’ de socialistische
jeugdbeweging. Hij was een zomer naar een kamp in Holland gegaan en was bij
terugkeer zwaar aan de tand gevoeld. Ook hij was nu uit angst gevlucht. Smalend
merkte hij op: ‘En onze kranten in de D.D.R. spreken over de frisse wind, die uit het
oosten waait.’ We maakten een wandeling door het Lager. Geen vrolijke ervaring.
Ontmoette Van Rosmalen van ‘Elseviers’. Hij zei: ‘Lunshof is eerlijk, maar hij heeft
alléén het belang van het blad voor ogen. Hij laat keihard iemand vallen, wanneer
hem dit in het belang van “Elseviers” noodzakelijk lijkt.’ Van Rosmalen onthulde
eveneens, dat Lunshof was opgebeld met de mededeling, dat ik een ‘full-time agent’
van Sukarno was. Lunshof was boos geworden en had geantwoord: ‘Zet u die
beschuldiging maar voor me op papier.’ Nooit meer iets over gehoord. Van Rosmalen:
‘Ik ontmoette laatst M. van Blankenstein, die mij meende te moeten waarschuwen
voor “die schoft Lunshof”, mijn hoofdredacteur. Omgekeerd zal je Lunshof altijd
goed over Van Blankenstein horen spreken,’ wat naar ik wist absoluut wáár was.

29 augustus 1961
München, ‘Hotel Daniel’
Telefoneerde mijn vader, die zei: ‘Luns staat voor gek. President Sukarno is op
Buckingham Palace uitgenodigd.’ Er was een telegram uit Chicago, dat men verheugd
was over mijn eerste radioprogramma's.
President Sukarno had op 17 augustus opnieuw als zijn mening te
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kennen gegeven, dat het door hem - en de toenmalige premier Ali
Sastroamidjojo - in 1955 te Bandoeng gevormde blok van nietgebonden
landen met de staten van Latijns-Amerika diende te worden uitgebreid.
Bungkarno sprak zich uit tègen een concentratie van macht in militaire
handen, omdat dit de kiem van fascisme in zich droeg. Hij sprak over de
heersende obsessie van ‘anti-communisme’, maar nodigde tegelijkertijd
de Indonesische P.K.I. uit zich te scharen onder de banier van ‘socialisme
à la Indonesia’. Dit was dus de kwintessens van Sukarno's
niet-gebondenheidsgedachte in de nationale en internationale politiek. Het
was om die reden een tegenslag, dat president Janio Quadros van Brazilië
op 25 augustus onverwachts aftrad. ‘I was not born President of the
Republic,’ zei hij, ‘but I was surely bomn with my conscience.’1. Quadros,
die slechts zeven maanden regeerde en hartelijke betrekkingen had
onderhouden, zowel met Tito, Nasser, Nehru, Sukarno en zelfs Nikita
Khrushchev, had Brazilië op een meer onafhankelijke en neutrale koers
gezet, wat in Washington werd gezien als anti-Yankee. ‘My efforts,’ aldus
Quadros, ‘to lead the nation along the road to true political and economic
liberation, the only one which would make possible real progress and
social justice to which a generous people had the right, were blocked.’
Quadros werd dermate gesaboteerd, hij vertrok. Vice-president Joao
Goulart bevond zich in Peking en spoedde zich naar huis.

29 augustus 1961 (dagboek)
Belgrado, ‘Hotel Metropole’
Kwam hier met een DC-3 vrachttoestel van de J.A.T. aan samen met Eric Pace,
van ‘Life Magazine’ (studeerde te Yale) en een N.B.C.-reporter. De vlucht over de
bergen was prachtig. Ontmoette de Indonesische ‘rombongan’2. in ‘Hotel Metropole’.
Dom Dasaad was er. En ik sprak met Ruslan Abdulgani, die te kennen gaf naar
Nederland te willen. Ik zat in de hal te schrijven, toen een Indonesiër op me af kwam.
‘U hebt in Amerika gezegd, dat Nasution met Van Houten heeft gesproken,’ zei hij.
Ik zei hem dat zo'n gesprek inderdaad had plaatsgehad. ‘Dus het is wáár?’ vroeg hij.
Daarop bedankte hij voor de toezending van ‘Warbook in descriptive linguistics’
van Henry Gleason, dat ik hem blijkbaar had toegezonden. Toen pas begreep ik, dat
ik wederom met D.N. Aidit, de secretaris-generaal van P.K.I. in gesprek was geraakt.
Generaal Gatot

1.
2.

New York Times, Juan de Onis, 25 aug. 1961.
Gezelschap.
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Subroto had zijn baard afgeschoren. Ik zag de Sultan van Djokjakarta. Bungkarno
was met een topdelegatie gekomen. Minister van B.Z. dr. Subandrio wenkte me, wat
nieuw was. Wij gaven elkaar een hand. Tegen 22:30 keerde president Sukarno in het
Hotel terug en nam afscheid van zijn dochter Rachmawati door haar twee zoenen te
geven. Guntur is een hele slungel geworden.
Anton Constandse arriveerde en scheen blij me te zien. Hij hoopte, dat ik contacten
voor hem met de Indonesiërs zou leggen. Hij zou morgen bij ambassadeur Van Voorst
tot Voorst lunchen. Ik vroeg me af of het diezelfde Van Voorst was, die namens Van
Roijen in 1958 had geprobeerd mijn lezingencontract in New York ongedaan te
maken. Ik voerde een lang gesprek met mijn oude ‘Handelsblad’-baas. ‘Je dagboek,’
zei hij, ‘wordt een “document humain”.’ Wanneer we nu zoiets over de
Napoleontische tijd zouden bezitten, zou dit van ontzaglijke waarde zijn.’ Over
Willem Drees zei hij: ‘Die was tegen de tweede politionele actie in Indonesië en toch
heeft hij die met zijn politieke verantwoordelijkheid gedekt. Hij kon er niet tegenop.
Hij heeft me later privé gezegd, dat die tweede politionele actie het nut heeft gehad,
dat zij bewees, dat onze politiek ten aanzien van Indonesië fout was. Toen zijn ze
Indië dus pas werkelijk gaan overdragen.’ Ik dacht aan mijn vriend Wonk
Schimmelpenninck, die als huzaar op Java gesneuveld was bij die tweede politionele
actie en dus met zijn leven de Haagse politiek tot andere inzichten zou hebben
gebracht.1.
Constandse herinnerde zich Willem Drees uit het Duitse gijzelaarskamp ‘als de
typische kleine burgerman’. Hij vervolgde: ‘We dachten toen, dat hij als fractieleider
misschien nog wel eens minister zou worden, maar nooit minister-president.’
Constandse had van de Joegoslavische ambassadeur in Den Haag vernomen, dat
Hiltermann zich aldaar had aangediend als behorende tot de groep-Rijkens (notabene).
Hij had de ambassadeur eveneens verzocht te bemiddelen via zijn regering. De brave
Hiltermann, die mij als ‘een pathologisch eerzuchtige en onevenwichtige man’ had
omschreven, die zelf in deze ernstige zaak een krampachtige rol wilde blijven spelen,
bleef dus proberen president Sukarno te bereiken, en zou opnieuw in Belgrado bot
vangen.
In de hal van ‘Metropole’ zaten ook de zuster van president Kennedy met de
filmacteur Mel Ferrer en een Italiaanse filmé-

1.
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quipe. Hiervan volgde Renaso Moretti mij later naar buiten om mij zijn
telefoonnummer te geven.

30 augustus 1961
Willem Brugsma van de G.P.D. telefoneerde me. Ik arrangeerde een lunch met Henri
Faas (Volkskrant), Anton Constandse (Handelsblad), Bob Kroon (Telegraaf) en dr.
Riemens van de vereniging Nederland-Indonesië. Ik zegde toe een belangrijk gesprek
met een vooraanstaand lid van de Indonesische delegatie te zullen regelen, waarbij
alle Nederlandse journalisten aanwezig zouden zijn. Pak Ali Sastroamidjojo had in
principe al toegestemd. Constandse vertelde, dat Van Voorst inderdaad de man was,
die mij in 1958 had gesaboteerd, en alhoewel hij me wel afzonderlijk wilde ontvangen,
weigerde hij me uit te nodigen voor een lunch, die de ambassade alle Nederlandse
journalisten gezamenlijk zou aanbieden. ‘Ik heb een goed woordje voor je gedaan,’
aldus Constandse. Ik zette uiteraard geen pas in Van Voorsts richting.
Ik stelde Constandse aan een aantal Indonesiërs voor. Bijvoorbeeld aan P.K.I.
secretaris-generaal Aidit, die tegen hem zei: ‘Ik verlang naar een foto waar de
Nederlandse Koningin en Bungkarno samen op staan.’ Constandse begreep eerst niet
wie Aidit was. Ik legde hem dit uit. ‘U hebt hier een nieuwtje in de uitspraak van
Aidit,’ voegde ik hem toe.
Kolonel Sabur, aide-de-camp van de President kwam me zeggen, dat ook dr.
Subandrio van mening was, dat ik een gesprek met Bungkarno moest hebben.
Ik dineerde met Renato Moretti. Hij kwam later mee naar mijn flat. We eindigden
in bed, maar hij wilde mij, zoals zovele Italiaanse jongens dit verlangen, van achteren
penetreren, waar ik dus niet op in ging.

1 september 1961
Sukrisno, mijn vriend en collega en nu ambassadeur in Boekarest, ontbeet met de
Sultan van Djokja.1.
De conferentie begint. Ik fotografeerde de aankomst van bijna alle afgevaardigden.
Bungkarno droeg een hagelwit uniform. Tito, als gastheer was de eerste spreker,
onmiddellijk gevolgd door Sukarno, als grondlegger en vader van ‘non-aligmment’
in de Conferentie van Bandoeng in 1955. Abdel Gamel Nasser was de derde spreker.
Hij roerde Congo aan, de moord op Patrice Lumumba en de agressie jegens Cuba.
Hij citeerde

1.
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Nehru en noemde Tito herhaalde malen, maar Sukarno kwam in zijn speech niet
voor, wat me opviel.1.

2 september 1961
Ruslan Abdulgani zei, dat hij bereid was vanavond met een kleine groep Nederlandse
journalisten ‘een beetje te gaan eten’. Professor Mohammed Yamin vroeg me, waarom
ik hem niet op z'n kamer had gebeld. Generaal Gatot Subroto merkte op: ‘Wanneer
ik Nederlanders haatte, zou ik dan mijn cadetten naar Den Helder en Breda zenden?’
Hij vervolgde ironisch: ‘Wanneer vallen jullie Irian-Barat aan? Jullie blijven toch
kaaskoppen.’ Ik stond om 10:30 met ambassadeur Natsir, adjudant Bambang en
generaal Suhardjo Hardjowardojo te praten, toen Bungkarno naar beneden kwam en
ons een hand gaf. ‘Hallo Wim,’ zei hij. In de conferentiehal ontstond een discussie,
aangezwengeld door Nasser en ondersteund door president Dorticos van Cuba, dat
de redevoeringen van alle 24 afgevaardigden te veel tijd in beslag namen. Tito
antwoordde, dat iedereen behoorde te kunnen zeggen wat hij wilde. Daarop kwam
Nasser terug en stelde voor avondvergaderingen te beleggen, desnoods tot
middernacht, om alle speeches te kunnen afwerken. Nehru sprak uitvoerig zonder
tekst. Ik volgde al deze gebeurtenissen op de voet in het volle besef ooggetuige te
zijn van een historische ontmoeting van de voornaamste staatslieden uit de derde
wereld in het midden van de twintigste eeuw.
Bob Kroon vertelde één uur met de redactie van ‘De Telegraaf’ te hebben gebeld,
omdat hij gisteren zijn krant had willen openen met de kop, dat Nederland
Nieuw-Guinea zou moeten overdragen. ‘Ze vonden mijn verhaal veel te wild,’ aldus
Kroon, ‘waarop ik ze heb gezegd, take it or leave it.’
De ontmoeting met Ruslan Abdulgani duurde van 20:00 tot 22:30. Aanwezig
waren Anton Constandse, Willem Brugsma, Bob Kroon, Jim Huizinga van de N.R.C.,
Maschoud van ‘Antara’ en ambassadeur Sukrisno. Henri Faas excuseerde zich, want
hij had een afspraak met minister Subandrio. Tenslotte sloot zich ook nog dr. C.H.V.
de Villeneuve bij ons aan, een Nederlander, vijf jaar lid van de Volksraad in Indië,
oud-advocaat te Semarang, die voor Indonesië had gekozen en adviseur was van de
regering te Djakarta. Hij zei

1.
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me: ‘Nà Linggadjatti had ik nog eens lang met professor Schermerhorn gesproken
en ben toen een andere weg gegaan.’
Nà een inleidend grapje: ‘Wanneer mag ik naar Nederland?’ beantwoordde
Abdulgani1. een eerste vraag van Huizinga. Deze journalist wilde weten wat in
concreto de toegestoken hand van Sukarno betekende in de jongste redevoering van
17 augustus. Wat me woedend maakte was, dat Huizinga zijn vraag inleidde met de
woorden: ‘Vergeeft u mij mijn onwetendheid, maar ik heb de laatste jaren de zaken
niet zo gevolgd.’ Ruslan antwoordde: ‘Wij zoeken nu dus een beginfase en spreken
niet meer over souvereiniteit. Ik zei tegen John Foster Dulles in London eens, waarom
denken jullie toch altijd in wetmatigheden? Nu zegt Nehru: “First things come first,”
maar mensen uit de derde wereld sterven nu ook al onder Franse bommen in Bizerta.
“Nuclear warfare” spreekt ons niet aan. Europeanen nemen overal atoomproeven,
behalve in Europa. Zij doen dat het liefst in de Sahara of ergens bij Australië. Of ze
laten ze nog vallen ook, op die arme Japanners. Ik wil niet kankeren op de Europeanen.
Ik ben hier emotioneel over omdat wij mensen nu eenmaal emoties hebben.’
Ruslan zei uit de redevoering van Nehru te hebben geproefd, dat hij wilde zeggen:
Indonesië krijgt Irian nog niet, de ontwapening heeft prioriteit. ‘De ene groep zegt:
eerst het kolonialisme bestrijden, zoals we in Bandoeng hebben gesteld, vrijheid en
vrede zijn onderling sterk verbonden, terwijl de koude-oorlogproblemen op hun
mérites moeten worden bekeken. De andere groep gaat ervan uit, dat het kolonialisme
dood is. Dat is ook wel in Indonesië het geval, alléén het kolonialisme is nog niet
begraven. Het ligt nog te rotten.’ Anton Constandse noemde de twee voornaamste
componenten uit de redevoering van Sukarno, vreedzame coëxistentie enerzijds en
de revolutie anderzijds. ‘Sukarno lijkt te zeggen, je kunt oorlog alléén maar bestrijden
met revolutie,’ aldus Constandse.
Abdulgani: ‘Nehru kent de Nederlandse overheersing niet. Carlos Romulo (van
de Philippijnen) kent alléén maar de Amerikaanse overheersing. Bij de
Suez-conferentie in London heb ik tegen Krishna Menon2. gezegd: “Vergeet niet, jij
loopt bij de Britse minister van Defensie thuis binnen.” Bungkarno zegt altijd, dat
je om het verschil tussen het Nederlandse en Britse kolonialisme te bestuderen de
moedersituatie nader

1.
2.

Voormalig minister van Buitenlandse Zaken, zie Delen I en II, Memoires: 1925-1957.
De toenmalige minister van B.Z. van India.
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moet bekijken. Nehru kent het Hollands kapitalisme niet. Daarom vragen wij aan
Nehru onze revolutie beter te begrijpen. De Hollanders zijn immers direct met
investeringen in ondernemingen begonnen? Eerst op Java, omdat men terdege
rekening hield met goedkope arbeidskrachten. Sumatra, dat kwam later wel.’
Brugsma en Kroon bepleitten bij Abdulgani het herstel van diplomatieke
betrekkingen als eerste stap in de goede richting. Uiteraard zei Ruslan: ‘Nee, dat kan
niet. Waarom zou de eerste stap in de goede richting altijd van onze zijde moeten
komen?’ Constandse, bot er bovenop: ‘U ziet dus niet welk gebaar Indonesië zou
kunnen maken?’
‘Er komt nu een nieuwe generatie in Indonesië aan bod,’ zei Abdulgani. ‘Mijn
kinderen zijn uit 1937, 1939 en 1940. Aan tafel zeggen zij nog wel “ja pappie”, maar
als wij zo zitten te kletsen blijkt, dat zij de verdiensten van onze strijd tegen de
Hollanders niet meer zien, want zij hebben de koloniale tijd niet echt gekend.’ Hij
legde uit, dat de betrekkingen met Japan ondanks de in Indonesië heersende
sentimenten tegen Tokyo weer in orde waren gekomen. ‘Dat heeft Sukarno ook
gedaan. In 1958 heeft hij Japan gevraagd: “Wat kunnen jullie als
oorlogsherstelbetalingen betalen?” En hij heeft getekend.’ Constandse: ‘Nederlanders
zijn een raar volk. Voor een aardbeving in Chili brengen ze binnen de kortste keren
een fortuin bijeen. Het morele schijnt zwaarder te tellen dan het financiële. Maar wat
zou Indonesië dan kunnen doen om een oplossing mogelijk te maken?’ Ik kon er met
mijn verstand niet bij. Opnieuw stelde Constandse, dat de eerste stap vanuit Djakarta
moest worden gezet.
Abdulgani vertelde ook annekdotes. In 1958 was president Sukarno op de ‘Gajah
Mada’1. op weg naar Halmaheira. 's Nachts kreeg het schip motorpech. ‘We lieten
Sukarno slapen, maar we zaten wel in angst, want we dreven in de richting van
Irian-Barat. Die boot was zo oud. Wanneer de radio het niet meer deed, gaf je er een
trap tegen en deed hij het wel weer. Nà een tijdje deden de motoren het weer. Maar
we zaten wel in de rats, want het had een internationaal incident kunnen worden.
Irian is niet alléén een “security” claim. Het is ook een sentimentele claim. Op
Boven-Digoel zijn ook de graven van onze vrijheidshelden.’
Ruslan: ‘De Britse ambassadeur in Djakarta, sir Leslie Fry, vroeg me zes weken
geleden om een film te komen bekijken

1.
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van het bezoek van koningin Elisabeth aan India. Ik vroeg hem de film bij me thuis
te laten bezorgen. Ik heb daarop 30 jongens van de verschillende departementen
uitgenodigd. Allemaal hadden we een reactie van, dit is een fenomeen in de
verhouding oost-west. Ik vertelde dit aan de Amerikaanse ambassadeur, Howard
Jones. Hij vroeg me: “What are your feelings?” Ik antwoordde: “Impressive and
surprising.” Ik vroeg hem: “Waarom is Eisenhower niet naar Japan gegaan?” Jones
zond me daarop de film van Eisenhower op de Filippijnen. Jones vroeg me dus:
“Waarom hebben jullie niet zoiets met de Hollanders?” Ik antwoordde: “Zo'n film
heb ik niet.”
Volgens Ruslan Abdulgani was de kortsluiting met Nederland niet in 1949
begonnen, maar in 1950 met de affaire-Westerling. Mohammed Hatta liet die dagen
H.M. Hirschfeld bij zich roepen en vroeg hem zijn invloed aan te wenden. ‘Maar
jullie hadden teveel “professionals in violence” op pad. Toen kwam de affaire met
Andhie Azis, Somokil en de rest. Nee, 1950 is een mis-jaar geweest. We hebben
toen die gebeurtenissen trachten op te heffen door het laten verdwijnen van de
Nederlandse militaire missie in Djakarta.’ Om 22:30 zei Ruslan, dat hij om 22:00
een afspraak had gehad. ‘Ik heb zonder kwade gevoelens met u heren gesproken en
vanuit mijn hart...’
In het nàgesprek vertelde Constandse, dat de journalist Sal Tas tijdens de lunch
op de Nederlandse ambassade aan Sukarno had gerefereerd als ‘die schoft’. ‘Zelfs
de Nederlandse diplomaten leken geschokt,’ aldus Constandse. Tas vervolgde, dat
in 1950 de nieuwe Indonesische ambassadeur te Parijs hem had opgebeld en gevraagd:
‘Hebt u verstand van auto's?’ Vervolgde Tas: ‘Zie je wel, dat die heren het eerst aan
auto's denken?’ Willem Brugsma had Constandse toevertrouwd in 1957 woedend te
zijn geweest over mijn Adres aan de Staten-Generaal over Nieuw-Guinea, dat ik
samen met professor P.N. Drost naar Den Haag had gezonden.1. ‘Hij zei, dat hij die
dagen zeer slecht over je had geschreven,’ aldus Constandse. Met de Indonesische
diplomaat Sumarjo en Huizinga van de N.R.C. dronk ik een kop koffie. Huizinga:
‘Dat Indonesië Irian krijgt staat vast. Ook staat vast, dat men een oorlog wil vermijden.
Zou Djakarta dan niet met de suggestie in Washington gedaan akkoord kunnen gaan,
zij het pro forma, dat de Papoea's zich over enkele jaren zouden kunnen uitspreken?’
Sumarjo keek hem medelijdend aan en zei: ‘Nee, dat kan niet”. Waarop Huizinga
verder pompte: ‘Indonesië zou tegemoet

1.
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kunnen komen aan de bezwaren, zoals die in het Nederlandse parlement leven.
Indonesië moet praktische diplomatie beoefenen!’ Ik vond het nog steeds verbijsterend
hoe door collega's blijkbaar niet anders dan vanuit de Nederlandse optiek kon worden
geredeneerd en gedacht.
Ik noteerde die dagen in Belgrado allerlei momentopnamen. De heer en mevrouw
Hiltermann arriveerden pas op 3 september, toen de Conferentie reeds grotendeels
voorbij was. De Algerijn Abdelkadir Chanderli voegde me toe: ‘You are always at
the right places.’ Ik stelde Constandse aan dr. Subandrio voor. Constandse gaf me
10 dollars (dus 6 000 dinars). ‘Voor je lobbiën,’ zei hij. Ik vroeg me af, waarom hij
er op stond me dit geld te geven. Hij vermoedde waarschijnlijk, dat ik weer op een
schoen en een slof op reis was. Het valt in de Conferentiezaal wèl op, dat Sukarno
de enige leider is in militair uniform. Op tafel vóór hem liggen zijn ‘baton’, de
gebruikelijke twee brillekokers, een gouden sigarettenkoker en een aansteker. Generaal
Gatot Subroto riep naar Aidit: ‘Pas op voor die belanda's,’ waarop Aidit antwoordde:
‘Niet in huidskleur denken!’ Intussen had maarschalk Tito een vliegtuig naar
Stanleyville gezonden om Lumumba's tweede man, Antoine Gizenga, op te halen.
Bezorgde A. Dake een gesprek van 45 minuten met dr. Ali Sastroamidjojo. Stelde
Dake en Huizinga aan generaal Gatot Subroto voor. Regelde een ontbijt voor Brugsma,
Constandse, Dake en Huizinga met Chaerul Saleh.1. Brugsma vertelde in zijn stuk
over de rede van president Dorticos van Cuba te hebben geschreven, dat de man een
psychiater diende te raadplegen. Over de Indonesiërs had hij geschreven, als
‘chanteurs, gappers en hoerenlopers.’ Mijn eigen pogingen om Sukarno te spreken
te krijgen, via Sabur, Bambang en zelfs ambassadeur Sukrisno, liepen stuk. Ik besloot
dan ook niet langer in Belgrado te blijven rondhangen. Het werd me bovendien te
duur. Mijn radio-uitzendingen naar Chicago dekten natuurlijk in de verste verten
mijn kosten niet.

5 september 1961
Zemun Airport, Belgrado
Het zit er weer op. Joop Avé, Bungkarno's protocolmannetje had mijn oude vriend
Herbert Curiel naar me toegezonden.

1.
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Het was goed hem terug te zien. Hij slaapt in mijn bed, nu ik eerder vertrek. Sabur,
die er gisteravond doodmoe uitzag, zei, dat het hem speet geen ontmoeting meer te
hebben kunnen regelen. Hij vroeg me een briefje te schrijven en frommelde het even
later in zijn zak. Bungkarno was van uitputting in slaap gevallen, toen hij in een stoel
ging zitten. Jim Huizinga bedankte me uitdrukkelijk voor de bewezen diensten. ‘Eén
ding zal ik je nooit vergeven,’ zei hij, ‘wanneer de Indonesiërs me nu uitnodigen,
want ik ben liever thuis.’ Constandse vertelde zondagavond in ‘Hotel Metropole’
een incident met Van Voorst te hebben gehad. De ambassadeur had de
Belgrado-conferentie een ramp genoemd, omdat West-Duitsland er voortdurend in
was aangevallen, ‘onze bondgenoot, mijnheer Constandse’. Anton antwoordde vier
jaren door die bondgenoot als gijzelaar te zijn vastgehouden, dus niet zoveel sympathie
voor die bondgenoot te kunnen opbrengen. ‘Maar het westen wordt steeds verder
teruggedrongen,’ aldus Van Voorst. ‘Begint u dan een preventieve oorlog,’ pareerde
Constandse, ‘hoe wilt u dit opdringen anders tegenhouden?’ Daarop was het gesprek
op katholieke priesters terechtgekomen en hoe de communisten priesters uitroeien.
Constandse had gevraagd: ‘Bent u wel eens in Polen geweest?’ Vervolgens had
Constandse de processies, die hij in Polen had gezien, beschreven. Van Voorst: ‘Over
een paar jaren zullen al die katholieke priesters in Polen worden vermoord.’ De
climax van het gesprek was geweest, dat de ambassadeur had uitgeroepen: ‘Mijnheer
Constandse, u bent een communist! Ik dacht notabene, dat u een liberale krant
vertegenwoordigde.’ Op de valreep sprak ik nog ambassadeur Quaison-Sackey van
Ghana, die vertelde dat Thomas Kanza nu ook in Belgrado was en met Gizenga
ergens in een bungalow zat.
Samen met de heer De Villeneuve vloog ik naar Frankfurt, waar ik eerst de hond
van Bertie, Carlo, wilde ophalen om mee naar Amsterdam te nemen. De poedel was
naar de kapper gezonden en was reisvaardig.

7 september 1961
Huis ter Heide
Er was veel post. Twee briefjes van Emile van Konijnenburg van 24 en 29 augustus.
Ze betroffen de moeilijkheid om van de zijde van de groep-Rijkens 500 gulden in
mijn kosten bij te dragen.
In Berlijn had ik een droom gehad. Ik stond op en kreeg de gedachte, dat we inzake
Sukarno de publieke opinie wellicht
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op de volgende wijze zouden kunnen beïnvloeden. Waarom niet eens een groep
Nederlandse juristen het proces, dat in 1927 (?) tegen Sukarno werd gevoerd, laten
uitpluizen? Waarschijnlijk zou worden ontdekt, dat men volkomen onrechtmatig te
werk was gegaan. Daarop zou Nederland zich officieel jegens Sukarno hebben te
verontschuldigen. Ik besloot die gedachte aan professor Van Hamel te schrijven.
Deze antwoordde thans: ‘Het kan inderdaad een belangwekkend punt zijn, wat u
aanroert. Het zou een veelomvattend onderzoek zijn van procesarchieven van meer
dan 30 jaar geleden met daartussen een wereldoorlog, een staatsomwenteling en een
opstand van de halve wereldomtrek! Laat ons eerst hopen, dat de verhoudingen weer
tot rust en gemoedelijkheid komen. Dan kunt u uw voorstel voordragen en dan
misschien het beste over 50 jaar, voor een jeugdige doctorandus in de geschiedenis.’1.
Telefoneerde 60 minuten met Van Blankenstein. Hij was in Bonn geweest en Luns
zou aldaar hebben geprotesteerd tegen een eventueel bezoek van Sukarno. De minister
had ook in Londen scherp laten protesteren tegen het bezoek van Sukarno aldaar,
‘maar zijn eigen diplomaten hebben hem een verdere blunder bespaard door de
opdracht niet al te letterlijk uit te voeren. Het argument moest zijn: “Zouden jullie
Fidel Castro ook uitnodigen?” En het Britse ministerie antwoordde: Wij zouden
Castro zeker ontvangen wanneer hij 16 jaar president van Cuba zou zijn geweest.’
Hij keuvelde verder over een artikel dat hij in ‘Het Parool’ had geschreven en waar
Willem Drees blij mee was geweest. ‘De Quay in zijn hart ook,’ aldus collega Van
Blankenstein.
Mejuffrouw Buringh Boekhoudt had een aanval van evenwichtsstoornis gehad,
wat me zéér bezorgd maakte. Ook de heer J. van Dijk onder wiens hoede ik een groot
deel van mijn Baarnsch Lyceum-tijd was geweest, had een hartaanval gehad.

8 september 1961
Schreef koningin Juliana over het belang, wat de verhouding met Indonesië betreft,
van haar komende troonrede.2.
Bracht de reeks boeken, die Ruslan Abdulgani me had meegegeven naar de
Amsterdamse Universiteitsbibliotheek. Besloot het 627 pagina's tellende ‘Dibawak
Bendera Revolusi’ in 1959 uitgegeven (verzamelde werken) zelf te houden (voor de
moeite). Administrateur Jurriaanse nam ze in ontvangst.

1.
2.
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Die laatste dagen vóór vertrek naar Amerika waren weer vol emoties. Ik was veel
thuis. Mijn vader hield zich nog steeds bezig met de kinabast en Indonesië. Spendeerde
ook veel tijd met Bertie Hilverdink (en Carlo). Hij schreef in mijn dagboek: ‘Nog
nooit heb ik eigenlijk tijd gehad je van een andere kant te bekijken sinds onze
verhouding van elf jaar geleden. Nu ik weer meer contact met je heb, moet ik je
zeggen, dat je erg erg mieters bent. Ik houd onnoemelijk veel van je.’ Hij kwam mee
naar Huis ter Heide, evenals Erik. Erik zei me: ‘Wanneer ik het gevoel had, dat mijn
verhouding met jou mieterij was, dan kwam ik niet meer.’ Er bestond geen twijfel
over, dat ik veel van Bertie hield, ‘maar desondanks zal er altijd bij mij een lichte
twijfel rond hem blijven bestaan’. Ik schreef verder op 9 september 1961: ‘Bertie is
the first person I consciously kissed and had sex with. He represents a life, of one
man, that crossed my path. He will be and I want him to be part of it all. I leave in
Holland always one thing, my love-life, and that's all I have. My true life will always
remain here. All the people I am fond of live here. America is empty for me,
completely empty. I never feel the same emotions for anyone overthere.1. Erik
benaderde voor mij die dagen de ideale vriendschap. We waren mentally and
physically dicht bij elkaar. Ook ik had absoluut niet het gevoel, dat onze relatie zich
naar een klassieke homoseksuele verhouding ontwikkelde. Juist niet. Eigenlijk was
ik nog nooit met een jongen zo all-round intiem geweest als met hem. Hij was op de
helft van zijn diensttijd en wilde er uit, want hij dacht niet meer in de
officiersopleiding te zullen komen. Ik arrangeerde een gesprek voor hem met mijn
oom, dr. Alexander Poslavsky (psychiater). We hadden op de valreep nog een
ontmoeting met Jolle Jolles, van wie zowel Erik als ik plotseling de indruk kregen,
dat hij mijn vriend een beetje tè aardig vond.
Jolles vertelde overigens hoe onlangs een ander Paul Rijkens-communiqué op het
A.N.P.-net was gekomen.2. Emile van Konijnenburg had hem getelegrafeerd met de
suggestie, dat het A.N.P. Rijkens in Londen zou moet opbellen, omdat hij dacht, dat
Rijkens een belangrijke verklaring zou hebben af te leggen. Zelfs de contacten van
de groep-Rijkens met Jolles waren door mij gelegd. Maar het ging precies, zoals
mejuffrouw Buringh Boekhoudt had voorspeld, namelijk dat men ondanks alle vrome
beloften en toezeggingen deze aspecten van z'n belangen reeds lang was vergeten.
Men zou mij er nooit en op geen enkele wijze

1.
2.

Dat was niet helemaal waar. Ik kende in New York bijvoorbeeld Harisanto, maar die was
dan ook Indonesiër.
Zie De Volkskrant, 9 sept. 1961.
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voor honoreren. Ik vond het overigens niet gepast om er stampei over te maken.

Willem Oltmans, Memoires 1961

266

Washington
13 september 1961
‘Mayflower Hotel’
In Belgrado was besloten, dat Jawharlal Nehru en Kwame Nkrumah (Ghana) naar
Moskou zouden reizen en Sukarno en Modibo Keita (Mali) naar Washington om bij
de leiders van de super-powers te pleiten voor détente, ontwapening en overleg,
waaronder ook top-ontmoetingen tussen Khrushchev en Kennedy werden verstaan.
Het Indonesische gezelschap was dus ten tweede orale dit jaar in de Amerikaanse
hoofdstad neergestreken. Er bestond geen twijfel over, dat Bungkarno opnieuw met
J.F.K. over de kwestie Nieuw-Guinea en Nederland zou spreken. President Kennedy
had zijn gasten zelf, compleet met erewacht, van Andrews Air Force Base gehaald.
Als eerste sprak ik met de journalist Nahar van het persbureau P.I.A. Mijn vriendin,
Penny Hedinah, had uit Jakarta geschreven, dat dit persbureau had bericht, dat ik in
Iowa University over Nasution en Van Houten zou hebben gelogen. ‘Ik heb jou altijd
als eerlijk gezien. Ik geloof nog altijd 100 procent van wat je schrijft. Please Wim,
schrijf me dat het onwaar is wat ze zeggen.’ Ook mijn vriend Diarto had uit Indonesië
geschreven: ‘Wim, deze keer was je niet well-informed. Maar uit de verklaring van
kolonel Sunarjo - quoted by all Indonesian papers - maak ik op, dat men jou toch
wel mag. De geest van zijn verklaring is, Oltmans steekt een proef ballonnetje op.’
Nu verklaarde Nahar, dat hij wist, dat Nasution en Van Houten elkaar wel degelijk
hadden ontmoet. Ik vroeg hem maar niet of hij dit dan ook op zijn telex van P.I.A.
had vermeld.
Nahar: ‘We hadden op 17 augustus verwacht, dat Bungkarno zou zeggen, jongens,
ga naar Irian. We zijn er klaar voor. We hebben tenslotte op de rebellen (Sumatra)
geoefend. We zijn bewapend en getraind. Wat mij betreft, laten we elkaar maar gaan
doodschieten. Maar Bungkarno wil nog altijd een peaceful settlement.’
Bob Tapiheru meldde, dat het door Emile van Konijnenburg geregelde interview
met de ‘Haagse Post’ van 2 september 1961 een slechte zaak was geweest. ‘Zinnen
die de ambassa-
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deur had weggestreept, hebben ze toch gepubliceerd.’ Hiltermann was bij dr. Zain
in Bad Neuheim geweest en had lang ‘met de baas’ gesproken. ‘Toch was hij hierna
in zijn radiopraatje niet werkelijk exact,’ aldus Tapiheru. Ik raakte door al deze
gesprekken behoorlijk gedeprimeerd. Bij het binnenkomen op het vliegveld van New
York, Idlewild, had de immigratiedienst mij berispt over mijn bezoeken aan
Oost-Berlijn en Joegoslavië. Ik ben voorwaardelijk binnengelaten en moet me op 20
Broadway gaan verantwoorden.
Ik had een kamer genomen in het ‘Everett Hotel’, niet ver van het Witte Huis.
Ontmoette in het parkje tegenover het Amerikaanse presidentspaleis een neger, die
me mee wilde nemen, maar ik liep door, om even later tegen een andere neger aan
te lopen, die de roommate van de eerste bleek te zijn. We eindigden in hun
airconditioned flat en ik had met hen samen seks.

14 september 1961
Kew Gardens, New York
Kocht voor Bertie Hilverdink cabin 760-A op de ‘Rotterdam’ van de
Holland-Amerika lijn, welke op 10 oktober 1961 uit Rotterdam vertrekt. Daarna ging
ik naar de Immigratiedienst en moest 10 dollars boete betalen voor mijn bezoek aan
een gebied onder communistisch bewind. Mijn lezingenbudget van W. Colston Leigh
zal het komende seizoen tot $10 000 oplopen. Dat maakt alles wat gemakkelijker.
Tom Wicker berichtte in de ‘New York Times’, dat J.F.K. president Sukarno en
Modibo Keita had meegedeeld, dat hij niet van plan was een serie topontmoetingen
met Nikita Khrushchev te beginnen zonder dat het nut er van kon worden aangetoond.
Er waren voldoende normale diplomatieke kanalen beschikbaar om brandende
kwesties, als Berlijn, met Moskou te bespreken. Dit hield in, dat het
Belgrado-initiatief, wat Washington betrof, was mislukt.
Lunchte met de United Nations Correspondents Association en President Modibo
Keita van Mali in de U.N.O. Zat tussen Mali's ambassadeur in Caïro, Modibo Diallo
en de chef van het kabinet, Mamadou Macalou. Zal er een radio-uitzending over
maken. Dick Applegate liet me weten dat sommige stations, bijvoorbeeld Miami,
bijzonder positief op mijn uitzendingen reageren. Bernard Person bezat het nieuwtje,
dat hij van ‘betrouwbare’ zijde had vernomen. Sukarno had negen Joegoslavische
hoeren in zijn toestel meegenomen. Ik had inderdaad een mij onbekende, nogal lang
van lijf en leden, ordinaire Europese dame in het Indonesische gezelschap gezien,
maar
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dat was er zeggen en schrijven één. Inderdaad één teveel, maar dat was niet onze
zaak.

16 september 1961
Waldorf Astoria
Om 08:00 ontmoette ik ambassadeur Zain in zijn suite. We gebruikten het ontbijt
samen. Hij vond, dat ik me niet ‘als een misdeeld kind’ diende te gedragen. Hij
vertelde Sukarno tijdens het bezoek aan het Witte Huis te hebben ingefluisterd, dat
het J.F.K. 's 8-jarige huwelijksdag was. De President wenste Kennedy geluk en gaf
Jackie de volgende dag een geschenk. Zain had inmiddels ook voor bloemen gezorgd.
Op een ander moment had hij Bungkarno ingefluisterd: ‘Er staat voor het eerst een
gunstig artikel (portret) over u in de Times,’ dit dus om de stemming van de President
te verbeteren. Hij had sedert april Walt Rostow ook enkele malen ontmoet en zou
hem opnieuw binnenkort informeel spreken.
Zain: ‘De besprekingen met Kennedy zijn opnieuw voortreffelijk verlopen. J.F.K.
voelt Bungkarno precies aan. Zonder vleierijen, gewoon zakelijk legde Kennedy zijn
standpunt uit, ook dat hij zeker met Khrushchev wilde praten, maar dat hij zich geen
mislukking kon permitteren.’ Bungkarno vroeg: ‘Hoe ver zou je kunnen gaan?’ En,
op een bepaald moment zei J.F.K. tegen de President: ‘What would be your advise’?,
waarmee hij Bungkarno precies had geraakt. ‘Ze moeten deze Kennedy op Azië en
Afrika loslaten,’ aldus de ambassadeur. Hij vertelde, dat minister Subandrio inmiddels
naar Moskou was vertrokken. Sukarno had de Amerikaanse president tenslotte gezegd:
‘Wanneer wij iets kunnen doen voor het grote doel, staan wij klaar en wil ik ook
zeker mijn invloed bij Krushchev aanwende.’ Zain vervolgde: ‘Ik vond dit zelf wel
een beetje simpel gedacht, maar het was een daad van idealisme, om hoe dan ook
iets voor het hoge doel te doen.’ Hij verzekerde, dat de Indonesische zijde op geen
enkel moment, ook niet in de bilaterale gesprekken met de V.S., de kwestie Irian-Barat
als ‘bargaining chip’ had gebruikt. ‘Alléén, op een bepaald moment nam Bungkarno
Kennedy bij de arm en gingen ze samen zitten. Op dat moment heeft de Bung
misschien Irian besproken. Wanneer het Westen nu nog het Irian-probleem van ons
wegneemt, dan zullen de betrekkingen helemaal uitstekend worden.’ Hij vond dit
een belangrijk aspect om in mijn lezingen te benadrukken. ‘In Holland zelf heb je
de zaak nu al op gang gebracht. Nu moet het laatste zetje van buitenaf komen.’
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Hij benadrukte, dat professor Mohammed Yamin de voornaamste adviseur in de
kwestie Nieuw-Guinea was, en ‘belangrijker dan Ruslan Abdulgani’, Hij woonde
de ontmoeting tussen minister Subandrio en Dean Rusk, de minister van B.Z. van
Kennedy, bij. ‘Bandrio legde uit, dat Indonesië behoorde tot de “emerging nations”
en dat zijns inziens de USSR eigenlijk ook tot de “emerging nations” behoorde. Om
die reden correspondeerden bepaalde problemen van Indonesië met die van de
Sovjet-Unie.’ ‘Wat Amerika eigenlijk nodig heeft,’ aldus de ambassadeur, ‘zijn
nieuwe ideeën en andere slogans om de buitenlandse politiek een meer revolutionair
aanzicht te geven. J.F.K. doet dit ook eigenlijk met zijn Peace Corps en nu zijn
Alliance for Progress naar Latijns Amerika toe.’ De mededeling van Bernard Person,
dat er in de U.N.O. geruchten liepen dat India, Ghana en Nieuw-Zeeland in de kwestie
Nieuw-Guinea wilden bemiddelen wuifde hij weg met ‘India en Ghana zijn met ons.
Luns zit de zaak gewoon weer te beduvelen.’ Hij vertelde, dat Hiltermann samen
met Van Konijnenburg naar Bonn was gekomen. ‘De eerste 45 minuten waren stijf
en onplezierig, maar met een beetje Hollandse humor hebben wij er drie uren van
gemaakt. Toen kwam hij tenslotte met een exemplaar van zijn boek aandragen. Idioot,
Hiltermann wilde niet met mij gefotografeerd worden. Daar was hij blijkbaar bang
voor. Hij zeurde ook weer over een ontmoeting met Sukarno, maar ik heb hem gezegd,
dat dit moeilijk zou zijn.’1. Zain concludeerde: ‘Hiltermann is niet oprecht. Hij is
alléén op voordeel en sensatie uit. Henk Hoflands artikelen, nà zijn bezoek in Bonn,
waren prima. Die begrijpt me tot in de puntjes, dat mag je hem gerust zeggen.’
Tenslotte zei de ambassadeur: ‘Wanneer Bungkarno al eenmaal aan iemand is
gehecht, en dat is hij aan jou, behoef je niet bang te zijn. In Los Angeles stapte hij
toch ook uit de rij om je aan ambassadeur Howard Jones2. voor te stellen? Dat doet
hij over de opppositie van Max Maramis heen. Daar trekt hij zich niets van aan.’ Hij
verontschuldigde zich, want president Sukarno zou belangrijke olie-mensen
ontmoeten. Later, terwijl ik met Bob Tapiheru sprak, kwam Zain even binnen om te
zeggen: ‘Ik heb Bungkarno gezegd dat zijn stiefkind niet eens gelegenheid had
gekregen met hem te spreken. Hij heeft gezegd: “Morgenochtend om 07:00”.’ Zain
vervolgde: ‘Kom dan eerst naar mij toe, dan gaan we samen, zodat ze je niet

1.
2.

Zie Haagse Post, 2 sept. 1961.
Amerikaanse ambassadeur te Jakarta.
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kunnen stoppen.’ Hij waarschuwde ook nog, dat ik me niet denigrerend over
Nederlanders moest uitlaten, ‘want dat vinden Indonesiërs verdacht’. Zain: ‘Die rot
Luns is okay, dàt mag.’ Ik antwoordde, dat ik geen Amerikaans staatsburgerschap
had aangenomen, omdat ik juist Nederlander wilde blijven.

17 september 1961
‘Waldorf Astoria’
Om 06:55 was ik in het appartement van Zain. Hij waarschuwde, dat ik te laat
was, want de President zou om 07:00 vertrekken. We liepen snel naar de suite van
de President. Ik wachtte buiten met kolonel Sabur. Adjudant Bambang voegde zich
bij ons. Ze zagen er allemaal doodmoe uit. Even later kwamen de ambassadeurs
Sukardjo Wirjopranoto en Zain naar buiten en zeiden, dat ik naar binnen kon gaan
om alléén met Sukarno te zijn. De President was inmiddels naar de badkamer gegaan
en ik wachtte. Bungkarno zei: ‘Ik dank je voor alles wat je hebt gedaan en ook voor
de stukken en brieven die je me via Sabur hebt gezonden.’ Ik liet hem mijn
lezingenlijst voor 1961 zien, sprak over Tjalie Robinson, maar ons gesprek was maar
kort. Hij verliet het hotel om 07:15 op weg naar Idlewild Airport, naast hem zat Pak
Sukardjo, en op de strapontin dr. Zain. Ging naar huis en viel in slaap, droomde van
Luns. Hij zei: ‘Bel me maar op,’ en ik antwoordde: ‘U hebt een nieuwe vriend
gemaakt.’ We zullen ‘Traumdeutung’ maar aan Freud overlaten.

18 september 1961
Something has happened. Dag Hammerskjöld is met een DC-6B ergens boven
Noord-Rhodesië verdwenen. Later werd bekend, dat hij op een een vredesmissie in
de Congo 12 kilometer van Ndola Airport was neergestort. Van de 14 inzittenden
was slechts één U.N.O. veiligheidsagent, Harold Julian, gered. Hammerskjöld was
op weg geweest naar een ontmoeting met de opstandige leider van de provincie
Katanga, Moise Tshombe.
Om 12:53 bevond ik mij in Committee Room 4 voor een persconferentie, te geven
door dr. Ralph Bunche en Andrew Cordier. Alle gezichten in de zaal vertoonden
schok en ontzetting. Er waren enkele honderden journalisten aanwezig. De
Sovjet-persattachë, Mike Polonik, zei tegen me: ‘Wij kankeren op Hammerskjöld,
jullie vermoorden hem.’ Ambassadeur Sukardjo nam me terzijde, en wandelde met
mij arm in arm in de
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gang van het U.N.O.-gebouw. ‘Jij bent “tetap”1. bij Bungkarno. Ik zal je later meer
vertellen. Je moet er achter zien te komen, wat Luns in zijn schild voert.’ Ik sprak
met de ambassadeurs van Afghanistan en Cuba, diplomaten van Irak en Joegoslavië.
Ik werd voorgesteld aan de nieuwe ambassadeur van Roemenië. De Indonesiër Lapian
onderbrak mijn gesprek en kwam me halen. Ik sloot me aan in een kring met dr. Ali
Sastroamidjojo, Sukardjo, Masfar, Yusuf Ronodipuro en anderen. Ambassadeur
Sukardjo: ‘Bungkarno heeft gezegd, wat jammer, dat er nog Indonesiërs zijn, die
Wim niet vertrouwen.’
Intussen vervolgde ik mijn radio-uitzendingen voor Chicago met de regelmaat van
de klok.

19 september 1961
Wie moet Hammerskjöld opvolgen? Men probeert Mongi Slim van Tunesië, die de
16de Algemene Vergadering van de U.N.O. moet gaan voorzitten, er toe te krijgen
tevens als secretaris-generaal te gaan functioneren. Hij voelt hier niets voor.
Dat een constitutionele monarch in wezen een speelbal is van de politici
werd andermaal duidelijk bij het uitspreken van de Troonrede door
koningin Juliana. Er waren reeds foto's in de pers verschenen waarbij de
onlangs gearriveerde Papoeadelegatie thee dronk bij Hare Majesteit in de
tuin van Soestdijk. Alsof er geen vuiltje aan de lucht was in de wereld
lieten De Quay en Luns de Koningin meedelen, dat de regering op
suggesties van de Papoearaad wachtte hoe het beste het recht op
zelfbeschikking zou kunnen worden verwezenlijkt. Natuurlijk liet Sukarno
hierop bekendmaken, dat Nederland nog altijd niet het denkbeeld van
Balkanisatie van Indonesië had opgegeven en dat Den Haag er beter aan
zou hebben gedaan zijn redevoeringen van 17 augustus en die in Belgrado
nauwkeurig te lezen en onvoorwaardelijk Nieuw-Guinea over te dragen.
Mijn oude vriend M. van Blankenstein was er eindelijk op 23 augustus
1961 in geslaagd één pagina in het ‘Parool’ te krijgen, waarin hij een
gigantische aanval op Luns lanceerde. Hij zette zijn eigen bemoeiingen
in de kwestie van de Papoea's uiteen. Hij pleitte voor het standpunt van
de groep-Rijkens en schreef glashard, dat deze heren nooit met Sukarno
de overdracht van Nieuw-Guinea hadden besproken. Een meer dan aperte
leugen. Hoe vaak had ik er niet bijgezeten? Ook stelde hij

1.

‘Permanent, blijvend, constant’ in het Behasa Indonesia.
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het vóór of zijn ontmoeting met ambasadeur Sukardjo uit de lucht was
komen vallen, en vermeed hij natuurlijk te vermelden, hoe het werkelijk
was gegaan of mijn naam in dit verband te noemen. Tenslotte bracht ik
hem immers bij Sukardjo en Zain binnen. Politiek Den Haag trok zich
overigens niets van wat journalisten als Van Blankenstein schreven aan,
of wat de groep-Rijkens aan alle kanten met steeds meer aandrang bepleitte.
En terwijl haar echtgenoot zonder omhaal ten nauwste was geassocieerd
met de Paul Rijkens-initiatieven lepelde Hare Majesteit vanaf de troon
een verhaal op, waar zij het waarschijnlijk geheel of zeker ten dele mee
oneens was.

21 september 1961 (dagboek)
Ambassadeur Sukardjo Wirjopranoto zei me, dat de Troonrede een belediging aan
het adres van President Sukarno was geweest. ‘Ik vind het werkelijk allemaal erg
dom van de Hollanders,’ zei hij, ‘en ik wens ze het beste, want wij staan inmiddels
sterk. Holland waardeert ons niet. We zijn te goed. We kunnen niet te lang doorgaan
met eenzijdig van onze waardering blijk geven. De regering in Den Haag ziet niet
vooruit en ligt niet op één lijn met de publieke opinie. Onze generatie wil nog met
Nederland samenwerken, ook al zijn we beledigd en getrapt. De generatie nà ons
niet meer.’ Hij benadrukte opnieuw, dat hij nu zeker wist dat Bungkarno mij
vertrouwde, en de samenwerking zou dóórgaan. ‘Subandrio weet immers toch, dat
jij met Bungkarno in contact staat. Schrijf hem maar gewoon via (kolonel) Sabur.’
‘Time’ had gemeld, ‘Uninvited guests are often pests - especially when they drop
by with the announced purpose of telling the host how to run the household. Thus
president Kennedy last week made little effort to conceal his private irritation at a
visit to Washington from Indonesia's showboating president Sukarno and Mali's
towering (6 foor 8 inch) president Modibo Keita.’1. Omdat ik van dr. Zain wist hoe
dit bezoek was verlopen vroeg ik Warren Unna van de ‘Washington Post’, uitstekend
in de Amerikaanse hoofdstad ingevoerd, wat hij over het bezoek van Sukarno en
Keita had gehoord. ‘Bedenk maar, dat J.F.K. soms één uur met de man, die voor
“Time” over het Witte Huis schrijft, aan de telefoon is. Je kunt er van op aan, dat
wat ze schreven, dat Kennedy zijn buik van Sukarno vol heeft, wáár is.’

1.

Time Magazine, 25 sept. 1961.
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22 september 1961
Woonde in het ‘Summit Hotel’ een lunch bij van de Foreign Press Association met
Dean Rusk, de Minister van Buitenlandse Zaken. De zaal was veel te klein, er kwam
niets nieuws uit. De maaltijd was erbarmelijk slecht. Tekende het condoleance register
voor Hammerskjöld.

23 september 1961
Erik beschrijft zijn gesprek over zijn toekomst met mijn oom Poslavsky.1. Hij
vervolgde, ‘Ik moet je zo langzamerhand bedanken voor wat je voor me hebt gedaan.
Je hebt me een verschrikkelijke dreun op mijn hoofd gegeven en mijn ogen geopend.
Ik hoop, dat ze open zullen blijven. In certain things you are the best teacher I could
wish to have. And those things are very very important to me. Ze liggen op een
terrein, dat mij m'n leven lang zal... leiden.’ Ik was zo blij met deze lange brief, dat
ik ben gaan zitten om meteen te antwoorden.
Richard Hsiao belde om te zeggen, dat hij voor vier jaren naar Taiwan vertrok om
te gaan studeren. Ik zal zijn telefoontjes missen.
Premier Nehru en Kwame Nkrumah waren namens de Belgrado-conferentie naar
Moskou gereisd. Terwijl in Washington het ernstige beroep van het niet-gebonden
blok van landen om de superpowers aan de tafel te krijgen, werd weg gewimpeld,
nam premier Khrushchev de zaak hoogst ernstig op. ‘It is gratifying that the views
of the Soviet Government,’ schreef de Sovjet premier aan Nehru,2. ‘on the obtaining
world situation coincide in many respects with the considerations set forth in the
letter from the (Belgrade) participants... The Soviet Government regards with great
respect the conference's considerations and conclusions...3.
De U.N.O. organiseerde een luchtbrug naar de Congo om via troepenversterkingen
het bestand tussen Katanga en de Verenigde-Naties te bestendigen. Dat was de
oorspronkelijke missie, waar Dag Hammerskjöld zijn leven voor had gegeven. Het
gonst van geruchten, dat de secretaris-generaal het slachtoffer van een moordaanslag
zou zijn geworden. De Ier, dr. Conor Cruise O'Brien is uit Katanga naar New York
teruggeroepen. Het lijkt een ongelooflijk smerig zaakje.
Opnieuw berichten, dat 60 zwaar bewapende Indonesische

1.
2.
3.

Brief van 18 sept. 1961.
New York Times, 23 sept. 1961.
Volledige tekst is in mijn dagboek.
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commando's en para's bij de Vogelkop op Nieuw Guinea zijn geland. Wie moeten
nu voor Luns en de zijnen de kastanjes uit het vuur slepen? Onze democratie is toch
wel een kapitale mislukking. Niemand is werkelijk vrij, vooral de pers niet.

24 september 1961
Robert Kennedy heeft gezegd, dat ‘there is no question’ dat zijn broer indien nodig
in de kwestie Berlijn de atoombom zal gebruiken.1. Gevaarlijk geklets van een
nieuwkomer in de politiek.

25 september 1961
President Kennedy sprak vanmorgen de U.N.O. toe. Luns arriveerde, met een dikke
aktetas, vijf minuten te laat. Zat verveeld rond te kijken. Ik dacht aan Van
Blankenstein's uitspraak: ‘De man kan niet luisteren.’ Hij zat ook voortdurend tegen
ambassadeur Schürmann te praten. Hij keek wel drie maal op zijn horloge in enkele
minuten tijd. Zat geen moment echt stil. Trommelde voortdurend met zijn vingers.
Boog voorover om iets tegen pater Beaufort te zeggen. Andere delegatieleden, als
Fein en Polderman, zaten stil als standbeelden en luisterden zoet. Daarop nam Luns
zijn agenda en zat er ostentatief in te bladeren, terwijl de president nog steeds aan
het woord was. Hij stopte zijn agenda notabene in zijn achterzak en haalde hem er
even later opnieuw uit. Bij de passage van Kennedy over kolonialisme babbelde hij
weer tegen Schürmann, enzovoorts. Later liep hij vlak langs me heen in de
delegates-lounge en gebruikte luid verstaanbaar het woord ‘kereltje’.

26 september 1961
Bernard Person liet me de rede zien, die minister Luns vandaag in de U.N.O. zou
uitspreken. Ik wandelde dus naar Third Avenue en vroeg aan Van den Bogaert of ik
eveneens een tekst zou kunnen krijgen. Dat ging niet. Ik kon die gelijkertijd met de
andere buitenlandse journalisten ontvangen. Niet nu, zoals de andere Nederlandse
correspondenten. ‘Bent u bereid dat op papier te zetten?’ vroeg ik. Ja, daartoe was
mijnheer bereid. Person vond, dat Luns’ rede ‘sensationeel’ zou zijn. Toen het zover
was, vertelde Luns de U.N.O., dat Hare Majesteit in de Troonrede een plan had
aangekondigd ‘for the welfare and peaceful development of an area under our
sovereignty: Ne-

1.

New York Times, Robert Weitner, 24 sept. 1961.
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therlands New Guinea’. Daarop besloeg Irian 8 van de 12 pagina's van de rede. Het
kwam er op neer dat de bewindsman Nieuw Guinea in de magen van de U.N.O. wilde
splitsen. Dr. Ali Sastroamidjojo kreeg kort de gelegenheid om op het geklets van
Luns te antwoorden, waarop Schürmann zijn hand op stak voor een wederwoord ook Goedhart sloofde zich nog uit om de aandacht van de voorzitter te trekken - maar
Mongi Slim hamerde af en de vergadering werd gesloten. Sukardjo zei me: ‘Luns
probeert zijn zaak nu te internationaliseren.’ Hij vroeg of ik aan het interview, dat
Robert Kiek van ‘De Telegraaf’ et minister Subandrio had gehad, zou kunnen komen.
Yusuf Ronodipuro vertelde, dat Kiek dermate onbeschofte vragen had gesteld, dat
de minister hem zo ongeveer de kamer uit had geschopt. Sukardjo: ‘Uiteindelijk
zullen er bilaterale gesprekken komen, maar eerst moet Luns hier nog verder in zijn
hemdje staan.’
Tekende een nieuw lezingencontract met W. Colston Leigh voor het seizoen
1962-1963.

27 september 1961
De ‘New York Times’ publiceert Luns’ redevoering in een twee-koloms kop op de
vóórpagina, met een kaartje van Zuidoost-Azië. ‘Dutch offer to give N.N. control
over disputed New-Guinea area.’ Too little, too late.

28 september 1961
In Atlanta, Georgia zijn met ingang van heden koffieshops, restaurants, supermarkets
en winkels vrijelijk toegankelijk voor zwarten. Geleidelijk aan komt aan de apartheid
in de V.S. een einde.1.

29 september 1961
Nabij de auto van premier Nehru is een bom ontploft. In Syrië is een opstand
uitgebroken. Het land heeft zich van de Verenigde Arabische Republiek (Nasser)
los gemaakt.

30 september 1961
Bob Tapiheru, dr. Zain's assistent, vertelde me in de ambassade in Bonn een geheim
memorandum te hebben gelezen, dat de Bondsrepubliek de banden met Jakarta zou
verbreken, indien Indonesië de D.D.R. zou erkennen.
1.

New York Times, Claude Sitton, 28 sept. 1961.
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1 oktober 1961
Ontmoeting met dr. Zairin Zain in het Waldorf Astoria Hotel. Ik benadrukte, dat
mijn contacten in Washington eensgezind van mening waren, dat J.F.K. zijn buik
van Sukarno vol had. ‘Dan is het een uitstekende toneelspeler,’ zei de ambassadeur.
‘Hij sloot zelfs de deur van onze auto aan de kant waar ik zat,’ zei Tapiheru. Zain
vond, dat in Nederland misbruik werd gemaakt van het woord ‘zelfbeschikking’ wat
in Den Haag ‘afscheiding’ betekende.
‘Jullie werken naar een verenigd Europa toe, maar willen Balkanisatie in Indonesië.’
Hij had Chaerul Saleh bij diens bezoek aan Walt Rostow begeleid. De Indonesiërs
hadden de Amerikaan gezegd: ‘Jullie hebben de grootste socialistische staat ter
wereld, waar een auto en een ijskast voor iedereen bereikbaar zijn. Jullie moeten die
term durven gebruiken. Jullie zijn de meest revolutionaire staat van allemaal, maar
jullie spelen het spel der behoudende wereld en knappen de zaken van andere
klootzakken, als de Fransen op.’ Hij vroeg of ik er voor wilde zorgen, dat Emile van
Konijnenburg naar Washington kwam. ‘Je moet me een beetje sparen, want sinds
het bezoek van Bungkarno heb ik onder spanning geleefd, en nu moet ik eerst jouw
breuk met de groep-Rijkens weer lappen.’ Tapiheru informeerde me tussen vinger
en duim, dat inmiddels Emily Machbul verliefd was geworden op dr. Zain.
Ik lees ‘The Cuban Story’ van de ‘Times’-journalist, Herbert Matthews (61), die
indertijd naar Fidel Castro toe ging in de Sierra Maestra. Het lijkt me een intelligent
en eerlijk verhaal over wat in Cuba gebeurde, soms misschien wat arrogant en
zelfgenoegzaam. Zit in een Vickers Viscount op weg naar Akron, Ohio. Ik vlieg
maar kris-kras over deze aarde, in alle richtingen en soms vraag ik me af, waar naar
toe? Castro is één jaar jonger dan ik. Wat een kans kreeg, en greep hij. Wat kan de
jeugd in het reactionaire Holland nog doen? Onze jongeren hebben dat soort kansen
niet meer, en dat is waarom onze samenlevingen stervende zijn, en worden gewurgd
in de maelstroom van de ‘revolution of rising expectations’ in Azië, Afrika en
Latijns-Amerika. In 1948 reisde Fidel met Rafael del Pino nog samen naar Bogota.
Nu zit zijn vriend in de bak voor de komende dertig jaar.1.

2 oktober 1961
Akron, Ohio

1.

George Braziller Publishers, New York, 1961.
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Sta op met schuldgevoelens jegens Bertie Hilverdink, die ik moest telegraferen niet
met de ‘Rotterdam’ naar de V.S. te komen, omdat ik zelf terug naar Amsterdam ga.
Sprak in de First Evangelical Church voor de ‘Canton Sorosis’. Mijn vriend, Jim
Barnard, kwam ook. Hij heeft zijn vrouw en zoontje verlaten. Hij zou naar Kew
Gardens willen komen.
Mijn vriend, Bert Jilderda, voormalig directeur van de Stanvac in Indonesië, daarna
van de ‘Esso’ in White Plains, New York, en nu directeur Thomassen & Drijver in
Deventer, schreef me op 29 september: ‘Ondertussen heb je veel stof doen opwaaien
in het lieve vaderlandje. Ik kan je niet geheel ongelijk geven, dat je de groep-Rijkens
een beetje voor schut gezet hebt. Ik geloof, dat je de zaak, die ons beiden ter harte
gaat en wat meer is, die van het hoogste belang is voor de ontwikkeling van zowel
Nederland als Indonesië, een goede dienst hebt bewezen.’ Hier was een eerlijke
reactie van een werkelijke kenner van de verhoudingen.

4 oktober 1961
Gaf gisteren drie maal lezingen aan het Davis & Elkins College in West-Virginia.
Voor 8 dollars heb ik een tape laten maken. Het was een belevenis deze terug te
spelen. Viel in de trein in slaap en reed te ver door naar Baltimore, terwijl ik in
Washington wilde stoppen om dr. Zain te spreken. Ging dus terug. Hij benadrukte
opnieuw, dat Van Konijnenburg snel naar Amerika moest komen. Ik telefoneerde
naar Den Haag uit de Indonesische residentie. Konijn zou vanavond al arriveren.
Zain vertelde samen met Chaerul Saleh, als minister voor Basis Industrieën en
Mijnbouw, een bezoek te hebben gebracht aan Eugene Black van de International
Bank for Reconstruction and Development. Toen Black begon te jeremiëren over
het niet betalen van Indonesische schulden aan Nederland, was minister Saleh koel
geworden en waren ze vertrokken. Reed met de ambassadeur van de ambassade naar
de residentie, waar zijn vader, professor Zain me zijn nieuwe boek liet zien. Hij was
op pagina 119 gekomen. Ik speelde de tape van Davis & Elkins College. At een
schotel bami met Bob Tapiheru in de keuken.
Zond mijn 36ste Radio praatje naar Chicago.

5 oktober 1961
Van Konijnenburg arriveerde om 18:30 op Idlewild. Er stond een K.L.M.-Cadillac
gereed. We reden samen naar de stad. Ik
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gaf hem eerst het nieuwe nummer van ‘Fortune’ magazine, waarin de affaire van de
groep-Rijkens omstandig uit de doeken werd gedaan. ‘Willem Oltmans exploded a
bombshell. Oltmans was resentful because he had been dropped by the businessmen,
who were by now capable of arranging their own secret tête-à-têtes with the
Indonesians,’ schreef ‘Fortune’ op een moment, vier maanden nà mijn Open Brief
in ‘Vrij Nederland’ en terwijl ik in full swing bezig was het groep-Rijkens werk voort
te zetten. Onbegrijpelijk, dat men doorging met te stellen, dat ik, bijvoorbeeld, omdat
ik niet meer werd betaald door de groep-Rijkens uit wrok zou hebben gehandeld. Ik
was immers nooit door de heren betaald, zelfs niet over wat was afgesproken.1. Ik
heb in juni 1961, zoals ook Hofland het later stelde, de groep-Rijkens in de publiciteit
gebracht, omdat hun bemiddelingsrol was uitgespeeld, en ze te laf waren zelf met
hun mening werkelijk voor de draad te komen. Door deze zaak in de publiciteit open
te gooien kon er in ieder geval voordeel uit worden gehaald in de sector ‘publieke
opinie’.
Konijn vertelde, dat het komende weekeinde 150 personen op het Centraal Station
in Amsterdam bijeen zouden komen, waaronder hij zelf en professor Duynstee. De
uitnodigingen werden ondertekend door een professor uit Nijmegen. ‘Rijkens,
Scholtens, Duynstee en ik,’ aldus Van Konijnenburg, ‘zijn de enigen die doorzetten.
Je moet niet proberen Ernst van der Beugel met Zain samen te brengen. Van der
Beugel wil beslist niet de kans lopen in conflict met Luns te geraken. Beugel laat
Luns pas als een baksteen schieten, wanneer hij eenmaal aftreedt.’ Hij benadrukte
de misselijke rol van de P.v.d.A. in de Nieuw-Guinea kwestie. ‘Suurhoff heeft immers
gezegd, dat ze Luns niet werkelijk zullen bestrijden, want wanneer wij de Papoea's
zouden weggeven zijn we straks bij de verkiezingen de klos. Jaap Burger debiteerde
zelfs, dat de heer Cals de contactman was tussen het kabinet De Quay en de
groep-Rijkens. Cals is nu net de enige waarmee we werkelijk niets hebben te maken.
Koos Scholtens heeft trouwens Bruins Slot omgeluld, dus nu zijn de artikelen in
“Trouw” beter te genieten.’ Ik begreep verder, dat Paul Rijkens zelf ook in New
York was. Er hingen duidelijk nieuwe ontwikkelingen in de lucht.
Proffesor Mohammed Yamin had me op het hart gedrukt, dat

1.

Er lag trouwens weer een zeurbrief over het geld van Konijn, gedateerd 3 okt. 1961, op me
te wachten.
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Van Konijnenburg meteen naar het ‘Plaza Hotel’ moest komen. Hij was bezig met
het schrijven van de redevoering van dr. Subandrio voor de Algemene Vergadering
van de U.N.O.

6 oktober 1961
Ambassadeur Sudjarwo Tjondronegoro vertelde me, dat professor Yamin, nà een
gesprek gisteravond met Van Konijnenburg, en vanmorgen met Paul Rijkens en
Konijn samen, een somber beeld had geschetst in de stafbijeenkomst van de
Indonesische vertegenwoordiging bij de U.N.O. ‘We hebben werkelijk gedacht, dat
Luns naar een oplossing zocht. Maar nu blijkt het toch anders te zijn. Wel, wanneer
Nederland ons wil negeren, goed dan, dan zullen wij ook Nederland negeren, ook in
Irian-Barat. We zullen de zaak dan wel zonder Nederland oplossen.’ Yusuf
Ronodipuro vulde aan: ‘We hadden de hele nacht doorgewerkt en de speech voor
Mas Bandrio was al klaar, maar nu gaan we opnieuw beginnen, “bonkar teroes”.’1.
Ambassadeur Sukardjo was geïrriteerd. ‘Ik wil geen knipsels meer zien,’ zei hij.
‘Ik heb alléén nog maar “kassian”2. met de Nederlanders.’ Ambassadeur Palar: ‘Luns
voert een wanhoopspolitiek.’ Sukardjo: ‘We hoeven helemaal niet meer te praten,
ook niet met de groep-Rijkens.’ Ik lichtte Bernard Person in, die alléén in een zijgang
met me wilde spreken en zei zijn nek uit te steken überhaupt een gesprek met mij te
voeren. De man wordt steeds onbruikbaarder. Ging naar Bill Oatis van de ‘Associated
Press’ en gaf de informatie door.
Ontmoette dr. Zain en Van Konijnenburg in het Lexington hotel. De ambassadeur
vertelde, dat hij gisteren dr. Van Roijen had gesproken, die zich lovend had uitgelaten
over dr. Paul Rijkens en Van Konijnenburg en aan mij had gerefereerd, ‘maar die
jongeman...’ Zain vertelde ook bij Chester Bowles te zijn geweest: ‘My President
instructed me to speak to you about two questions, 1. The speech by Joseph Luns in
the U.N.O. and 2. The position of the secretary-general of the U.N.O.’ Bowles was
vergezeld geweest door zes adviseurs, niet alléén de Zuidoost-Azië-desk, maar ook
van de afdeling Nederland en de U.N.O.
Van Konijnenburg vertelde, dat hij $525 voor een gebruikt ticket op verzoek van
dr. Zain zou afschrijven, maar een

1.
2.

Doorpompen.
Medelijden.
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schuld van $69 voor overbagage kon hij me niet kwijtschelden. Zain voegde me later
toe: ‘Wacht nu maar eerst, tot er meer geld aan de K.L.M. is gegeven, laat mij dat
nu maar verder regelen.’ Hij bracht verder nog een grote doos mee voor zijn vriendin
in Nederland, die Konijn zou meenemen.

8 oktober 1961
Telefoneerde met mijn ouders in Huis ter Heide.
Het ‘Algemeen Handelsblad’ had inderdaad bericht, dat Subandrio zijn rede, nà
de interventie van Rijkens en Van Konijnenburg in New York, had gewijzigd, vertelde
mijn vader.

9 oktober 1961
Bradford, Pennsylvania
De herfstkleuren zijn prachtig. Hoe leven de mensen in deze vreedzame omgeving?
Een paar jaar geleden bleek ik ook voor de ‘Current Events Club’ (van dames) te
hebben gesproken. Ze wilden me terugzien. Had het prima gevonden indien dit niet
het geval was geweest. Ik hoorde iemand zeggen, toen ik het Clubhouse binnenkwam:
‘Last time he had a moustache.’1. Ik was niet effectief. Ik hoop hier ook nooit meer
terug te komen. Honorarium: 150 dollars. Bovendien was ik slaperig, omdat ik
gisteravond een jongen uit Carmel, California, Drew, was tegengekomen, die mee
naar huis was gegaan. Hij studeerde op een Ford Foundation beurs en werkte in een
restaurant als ‘sling and hatch’ om bij te verdienen. Ik vroeg of zijn ouders op de
hoogte waren. ‘Thai I suck pipi once in a while? They think they got two daughters
and a son and I let them think that way. I love them. Why hurt them?’ Zijn moeder
bezocht ook lezingen en komt dan thuis met verhalen over buitengewone sprekers,
waar iedereen enthousiast over is geweest. Drees vroeg zijn moeder wel eens: ‘En
wat was de boodschap van die geweldige man?’ ‘Oh, I don't know,’ was het antwoord
maar al te dikwijls. Ik besefte, dat het mij ongetwijfeld hetzelfde verging.
Terwijl ik in Pennsylvania was richtte Minister Subandrio zich in een rede tot de
Algemene Vergadering van de U.N.O.2. Nieuw-Guinea en de Papoea's waren uiteraard
de hoofdschotel. Hij noemde de ideeën van Luns en Den Haag over zelfbeschikking
voor het overzeese gebiedsdeel ‘een sprookje’. Ambassadeur Schürmann
interpelleerde namens de heer Luns, dat

1.
2.

Ik heb überhaupt nooit een snor gehad.
Tekst van 45 pagina's: bevindt zich in mijn dagboek.
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Nederland niet de Charter (Handvest) van de volkerenorganisatie wilde schenden,
door de Papoea's aan Indonesië over te dragen.1.

10 oktober 1961
Op Schiphol had zich intussen een ernstig incident voorgedaan. Een 35-jarige Rus,
Alexei Golub had tijdens een bezoek aan Nederland politiek asiel gevraagd. Er
bestond onzekerheid over de terugkeer naar Moskou van mevrouw Golub. Terwijl
Nederlandse politie-autoriteiten haar ondervraagden in een kantoor op Schiphol
stormden negen Sovjets, onder wie ambassadeur Ponomarenko, en de mij bekende
persattaché, A.D. Popov2. naar binnen om de vrouw te bevrijden. Er ontstond een
ongekend handgemeen, waarbij ook de ambassadeur een opstopper van een agent
op zijn neus werd verkocht. De Amerikaanse bladen maakten veel ophef over het
incident.
Minister Raul Roa van Cuba waarschuwde de U.N.O. vandaag, dat de Amerikanen
bezig waren met voorbereidingen voor een nieuwe invasie van Castro's eiland.
Terroristen werden binnen gesmokkeld met wapens en explosieven.3. En in Managua
deelde president Luis Anastasio Somoza de pers mede, dat Fidel Castro een invasie
plande van Nicaragua.4.

11 oktober 1961
Gaf een lezing voor de ‘Century Club’ in Rockester, New York. Er stonden twee
Steinway's. De meeste damesclubs in Amerika hebben ergens ongestemde, dikwijls
slecht verzorgde Steinways, staan. Vanmorgen speelde ik 45 minuten en dacht aan
les bij George van Renesse en de Prelude, Fugue et Variation van César Franck in
de Harold Bauer zetting.
Bij aankomst op La Guardia stuitte ik op een groep Indonesische diplomaten,
onder wie Boek Kusumasmoro. Zij wachtten op minister Subandrio, die in Washington
met Dean Rusk had gesproken. Yusuf Ronodipuro zei; ‘Rusk was so anxious to see
the “menteri”. We hope the U.S. will do something on Irian-Barai now.’
Later ontmoette ik op Third Avenue Al Brust, een ex-gevangene, die in een open
cream-colored Bonneville reed, en sprak

1.
2.
3.
4.

Tekst van 4 pagina's is in mijn dagboek.
In de tachtiger jaren leerde ik Popov opnieuw kennen, ditmaal aan de top van het Centrale
Comité van de communistische partij in Moskou.
The New York Times, Richard Eder, 10 okt. 1961.
The New York Times, Paul kennedy, 10 okt. 1961.
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als een gangster. Hij bracht me naar Kew Gardens en vertelde tien jaar in de bak te
hebben gezeten. Hij had als parachutist gediend in Japan en in die periode drie
court-martials opgelopen. Onder het stuur zat een mes gegispt en onder mijn stoel,
naast hem, lag een bajonet. ‘Someone might want to steal my car,’ zei hij als
verklaring voor de wapens. ‘Before I die, I am going to cut some more throats. After
all, we are all animals.’ En hij haalde uit zijn zak bovendien nog een vrij gevaarlijk
zakmes. ‘I am going to kill some of those niggers and Puertoricans. I don't like their
faces anyway. They give us problems and make this country the stinking hole it is.’
Hij was van mening, dat de meeste mensen ‘blond-thirsty’ waren. Doden was een
natuurlijke zaak, ‘but not now,’ zei hij, ‘everything at the right time.’ ‘Heb je dan
iets tegen negers,’ vroeg ik. ‘Well, in prison, a nigger was sometimes the only one
with brains to talk to.’ Hij had in verscheiden gevangenissen gezeten, waaronder
Sing Sing. Hij had die jaren gebruikt om te lezen en te studeren. Hij citeerde Kant
en Hegel en begon te spreken over de inzichten van Schopenhauer. Hij had ook een
schriftelijke wiskundecursus gevolgd, maar zijn voornaamste belangstelling was de
biologie. Hij schreef een lang essay over ‘Why Christ is a mental case’.
Al Brust was nu een ‘hard-hat’ en richtte de stalen balken op waarmee gebouwen
worden opgetrokken. Hij verdiende 125 dollars per week, maar wilde gaan beleggen
om later een inkomen van 3 000 dollars te hebben en te kunnen gaan lezen en studeren.
‘I live for my brains and my halls,’ zei hij. Hij neukte vrouwen eerst en hypnotiseerde
ze later: ‘if necessary with a gun shot or two.’ Maar de meeste vrouwen bleven niet
bij hem omdat ze hem te klein vonden en hij er niet aantrekkelijk genoeg uitzag. Hij
was inderdaad klein, maar zag er gespierd en gezond uit, en ja, helaas als een gangster.
Hij liet zich voorstaan op onderwereld- en Mafia-contacten. We wisselden adressen
uit en hij ging naar huis.

12 oktober 1961
Vijftig teksten van de Subandrio rede werden via de K.L.M. naar Emile van
Konijnenburg verzonden. Ambassadeur Sukardjo voegde me in de U.N.O. toe:
‘Wanneer ik je een advies mag geven, ga nu naar Jakarta. De strijd om de
Nieuw-Guinea resolutie wordt nu gevoerd. Dan ga je naar Holland, rapporteert bij
Bungkarno en terug naar Holland. We kunnen namelijk nog steeds plooibaar zijn,
omdat we sterk staan.’ Misschien had Pak Kardjo gelijk, maar mij ontbraken de
middelen
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naar Indonesië te reizen. Yusuf Ronodipuro vertelde, dat president Sukarno een
telegram had gezonden aan dr. Ali Sastroamidjojo vooral niet in te gaan of te
antwoorden op wat Luns mogelijk in de U.N.O. liet verkondigen. ‘De President zoekt
nog altijd een uitweg,’ zei Mas Ronodipuro. Dr. Subandrio had een lunch gegeven
voor Latijns-Amerikaanse vertegenwoordigers ‘en hij heeft krachtige taal (tegen
Nederland) gebruikt’, voegde hij er aan toe.
Ambassadeur Zain vertelde over de ontmoeting met minister Dean Rusk van
gisteren. Ik herinnerde hem aan het bezoek van Bungkarno en zei: ‘You, yourself,
said that through informal contacts we could come to formal pourparlers. Nothing
has happened since. We thought Mr. Secretary, that may be the United-States would
deploy an initiative. We have been waiting...’ Dr. Zain zei dat Rusk zichtbaar schrok.
‘We hebben hem duidelijk gemaakt, dat de situatie langzamerhand verdomde ernstig
was geworden,’ vervolgde de ambassadeur. ‘Indonesië is nu niet meer het Indonesië
van twintig jaar geleden. Luns negeert ons. Vroeger waren wij misschien dom en
naïef. Nu incasseren wij geen klap in het gezicht meer. Nasution heeft het op de dag
van het leger duidelijk gezegd. Bandrio is zover gegaan met te zeggen: “anders zullen
we met Irian-Barat zover moeten gaan als met de R.M.S. en troepen moeten sturen.”
Het is bovendien maar de vraag of Washington met de problemen in Vietnam en
Laos ook nog een oorlog in Irian kan gebruiken.’ Zain sprak over zichtbare
verdeeldheid in het State Department ‘met een kliek rond Chester Bowles en een
andere kliek rond Chip Bohlen’. ‘De uiteindelijke macht ligt bij J.F.K., maar hij
schijnt gefaald te hebben verband in zijn apparaat te brengen.’ ‘Ik heb tegen jullie
diplomaat Barkman gezegd,’ vervolgde hij, ‘waar blijven jullie met je idealen die je
tijdens de oorlog had?1. Wat hebben we toen afgesproken? En toen Barkman daarop
met zijn schijnheilige argumenten aan kwam zetten heb ik hem geantwoord: “Nu
ben je alléén nog maar een ambtenaartje van Luns.”’
In de avond gaf ik een lezing voor de ‘Temple Sinaï’, een herenclub in Roslyn,
Long-Island. Joodse groepen ontvangen je met opmerkelijk meer warmte, maar ze
schreeuwen eveneens luider en missen égards voor elkaar. Er waren 200 heren in de
zaal. De voorzitter kon zich, toen hij mij introduceerde, nauwelijks verstaanbaar
maken. Toen ik het woord kreeg, was

1.

Zairin Zain studeerde in Nederland tijdens de oorlog en maakte actief deel uit van de
binnenlandse strijdkrachten.
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het opeens muisstil. Ik merkte dan ook allereerst op, dat ik me in verlegenheid
gebracht voelde, omdat men wèl voor mij stilte in acht nam en niet voor de voorzitter.
Toch had ik geen werkelijk contact met deze groep. Voortdurend constateerde ik,
door negatief hoofdenschudden, dat men het oneens was. Ik gebruikte alle middelen
om ze te overtuigen en benadrukte, dat ik geen politicus was en gekomen was om
hun stemmen te krijgen. Ik deed dermate mijn best duidelijk te zijn, dat ik in een
staat van opwinding geraakte, die me dicht bij tranen bracht. Er werden 45 minuten
vragen gesteld, allemaal over communisme, Khrushchev, de rol van de media, etcetera.
Ik werd besprongen met vragen en zelfs de voorzitter slaagde er niet in de avond op
te breken. ‘Let him talk, we wil play poker later,’ werd er geroepen.
Ik heb die dagen de Indonesische zijde, Sukardjo en Zain, een voorstel
gedaan, waarbij de groep-Rijkens een steuntje in de rug zou worden
gegeven. Ik beschouwde het blijkbaar als voldoende geheim om er niets
over in mijn dagboek te vermelden. Ik schakelde wèl Bernard Person in,
en de ‘Associated Press’, telefoneerde herhaaldelijk met Van Konijnenburg
in Den Haag1. en ook Van der Jagt van de K.L.M. in New York kwam er
aan te pas. Zelfs belde ik Henk Hofland op het ‘Algemeen Handelsblad’,
die zei reeds een telegram van Person te hebben ontvangen. Nu, 27 jaar
later in 1988 kan ik me hier niets meer van voor de geest halen. Mijn vader
schreef uit Huis ter Heide,2. dat de pers zich op het standpunt stelde, dat
Subandrio het plan-Luns tot internationalisering van de Irian-kwestie had
verworpen, nà het geruchtmakende gesprek in New York tussen dr. Paul
Rijkens, Emile van Konijnenburg en de Indonesiërs. Het behoeft hier geen
betoog, dat dit klinkklare nonsens is. Mijn vader vertelde, dat de
oud-strijders beweging nu tegen Rijkens en de zijnen in beweging was
gekomen. Rijkens zelf, met de voor hem kenmerkende lafhartigheid,
verklaarde, dat hij ‘bij toeval’ in New York tegen Subandrio, professor
Yamin en Zain was aangelopen, wat zoals mijn vader schreef terecht
niemand in Nederland geloofde. Hoe Rijkens bijvoorbeeld door zijn keel
had kunnen krijgen wèl de Indonesiërs te hebben ontmoet, maar daarbij
niet over Nieuw-Guinea te hebben gesproken, was voor mij totaal
onbegrijpelijk. De onoprechtheid en oneerlijkheid droop er af. Daarbij
kwam,

1.
2.

Volgens Hiltermann zou ik reeds lang niets meer met de groep-Rijkens te maken
hebben vanwege het niet uitbetalen van rekeningen aan mij.
Brief van 9 okt. 1961.
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dat een man als Rijkens zich een eigen mening over de Papoea's als
bejaarde gepensioneerde Unilever-topman volledig kon permitteren. Voor
hem had een eigen mening geen enkele financiële consequentie. Rijkens
was in alle opzichten binnen. Daarentegen bevond ik me in de start van
mijn journalistieke loopbaan en verkondigde mijn mening, eerlijk, zoals
deze was, en werd op alle mogelijke manieren door Buitenlandse Zaken,
door Luns, Van Roijen, Schürmann en alle andere non-valeurs in het
Nieuw-Guinea-conflict met man en macht naar den brode gestaan. Ik kreeg
nergens een poot aan de grond met alle financiële consequenties van dien,
maar toch weigerde ik een compromis. Ik kon niet anders. Men was immers
tègen Nederland en ons historische belang in Zuidoost-Azië bezig? Ik
weigerde hieraan mee te doen, wat ook de persoonlijke nadelen mochten
zijn. Nadelen, die ik ook in 1988 nog altijd van Buitenlandse Zaken, de
overheid, en de Nederlandse diplomatie ondervind. Deze misdadigheid
rust dus niet op mijn geweten.
In Harvard werd in 1961 een Center for Cognitive Studies opgericht met
als leidende promotor de psycholoog Jerome Brunner. Hij is de eerste
wetenschapper, die zich de vraag heeft gesteld: ‘How do we know anything
in a word; cognition.’1. Zeker, er is reeds 20 tot 30 eeuwen nagedacht hoe
mensen functioneren. Intussen vermeed men wetenschappelijk nader in
te gaan op de functies van de hersenen, het geheugen, waarneming, intuïtie,
verbeelding, beeldvorming, intelligentie en dat oneindige tabula rasa, ‘the
human mind’. Hoofden worden letterlijk gebombardeerd met miljarden
stukjes informatie, waaronder, schrijft ‘Time’, ‘some 7 million
discriminable colors’. Brunner houdt zich bezig met de vraag hoe mensen
deze avalanche van informatie hanteren, ‘to make sense out of nonsense’.
Het waren vragen, die me boeiden, en waar ik mij pas zes jaar later, nà de
ontmoeting met Peter van de Wouw, geleidelijk aan in alle intensiteit mee
bezig zou gaan houden.

13 oktober 1961 (dagboek)
Lezing voor het ‘Modern Club Forum’ in Philadelphia, in de Ballroom van het Barclay
Hotel. De meeste dames waren 70 jaar of ouder. Mijn onderwerp was ‘Storm clouds
over Berlin’. In de trein las ik met klimmende belangstelling het boek van Felix
Greene: ‘Awakening China’. Hij gaf bijvoorbeeld een gesprek weer tussen de laatste
keizer van China, Henri Pu-yi, Chou En-Lai en de bezoekende veldmaarschalk
Montgomery.

1.

Time Magazine, 13 okt. 1961.
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De Brit vroeg of de voormalige Manchu-keizer een gelukkig mens was. ‘I am a
gardener now. I have never been happier in my life. It is much better to be a gardener
than to sit on the throne of the Imperial Palace doing just what you are told to.’ Chou
lachte en Monty keek overrompeld.1.
Hoe meer ik over mijn positie in de V.S. nadenk, hoe meer ik ervan overtuigd ben,
dat mijn taak behoort te zijn de inzichten van de mensen buiten Amerika voor het
publiek hier zo exact mogelijk begrijpelijk te maken. Want de kudde hier is miserabel
slecht geïnformeerd. Ik moet ook gaan schrijven. Dat moet. Ik maak zoveel
aantekeningen. Het proces, dat aan schrijven voorafgaat, rijpt.
Schreef Rijkens, dat ik de Indonesische diplomatie in New York had gemobiliseerd
om zijn (leugenachtige) verklaring tegenover het A.N.P. zoveel mogelijk te helpen
dekken.2.
Intussen schijnt de heer Popov uit Den Haag te zijn uitgewezen, terwijl de regering
ambassadeur Mr. H.A. Helb uit Moskou als een blijk van ongenoegen heeft
teruggeroepen.

14 oktober 1961
The ‘New York Times’ komt weer met een knots hoofdartikel, waarin Sukarno wordt
aangeraden op het plan-Luns in te gaan en een tussenoplossing voor de Papoea's via
de U.N.O. te aanvaarden. Op die wijze zou dan het recht op zelfbeschikking kunnen
worden erkend en uitgeoefend. ‘Ach,’ zei ambassadeur Zain, ‘de Amerikanen willen
niet dat wij de D.D.R. erkennen, maar ze zijn tezelfdertijd tegen de teruggave van
Irian-Barat aan ons.’ Hij vervolgde: ‘De landen, die zich in Bandoeng hebben verenigd
als niet-gebonden reageren slechts op de double-standards van het Westen. Hoe
zouden de gezagdragers in Washington zich opstellen indien Amerikaanse negers
zich zouden willen gaan afscheiden, of de Indianen? Het Westen maakt misbruik
van wat ze het recht op zelfbeschikking noemen.’
Ik bracht vandaag in ‘Indonesia House’ door. De ambassadeurs Sukardjo
Wirjopranoto, Zain, Palar, Abu Hanifah, Sudjarwo, Minister van Staat, professor
Yamin en minister Subandrio zelf waren in vergadering. Boek Kusumasmoro vertelde
aan Yamin te zijn toegewezen, omdat niemand anders met hem huis kon houden.
Ook Lapian, Masfar en de anderen

1.
2.

Double Day & Company, New York (1961), pag. 40.
Dat was dus wat ik blijkbaar beter vond om niet op te schrijven, maar wat uit de kopie van
de brief aan Paul Rijkees d.d. 13 okt. 1961 bleek.
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waren aanwezig. Ganis Harsono nodigde me uit te blijven eten. Dr. Zain vroeg me
het laatste nieuws aan professor Yamin te gaan rapporteren. Uniek dagje met
Indonesische vrienden.
Op weg naar Kew Gardens liep ik tegen een Peruviaanse matroos, die met zijn
oorlogsschip in de haven lag, aan. Hij heette Telles Alcocer. In 1941 geboren. Hij
wilde in een automaat samen een foto maken.1. Hij sprak geen woord Engels, wat
een handicap was. We gingen naar mijn flat. Hij bleef slapen. Seks samen in de
douche.

15 oktober 1961
In de U.N.O. had de Zuidafrikaanse minister van B.Z., Eric H. Louw een
opzienbarende rede gehouden, waarin hij benadrukte, dat de zwarte bevolking in zijn
land meestal aanzienlijk betere levensomstandigheden kende, dan zwarten in de
meeste Afrikaanse landen. De derde wereld kwam hiertegen in opstand en diende
een protest-motie in, die door 67 staten werd gesteund, met alléén Zuid-Afrika tegen.
Alle westerse landen, de V.S., België, Frankrijk, Noorwegen, Zweden, Denemarken,
Italië, Canada en andere landen onthielden zich van stemming of bleven weg. Alléén
Nederland - dankzij het verziekte brein van Joseph Luns - stemde met de derde wereld
mee in de kinderlijke veronderstelling, dat Nederland hierop meer steun uit
Azië-Afrika zou kunnen krijgen voor haar standpunt inzake de Papoea's. Thomas
Hamilton merkte hier dan ook vandaag in de ‘New York Times’ over op: ‘The
Netherlands, despite its racial ties with South-Africa, went as far as to vote for the
resolution, since it is trying to get Asian and African support for its proposal to hand
over Netherlands New Guinea to the United Nations rather than continuing to argue
about surrendering it to Indonesia.’ Ik geneerde me groen en geel voor dit
internationale Nederlandse gedrag onder leiding van Luns, waar uiteraard geen haan
rond het Binnenhof naar kraaide. Het scheen of Luns zich kon permitteren wat hij
wilde, hoe krankzinnig ook.2.
Ik ging naar Idlewild om minister Subandrio uitgeleide te doen, die naar London
vloog om een gesprek met Lord Home te hebben. Pak Kardjo nam mij terzijde, ‘Ik
heb nog eens over je plan naar Indonesië te reizen nagedacht. Je komt er wel in,

1.
2.

De foto bevindt zich in mijn dagboek: kan ze niet allemaal publiceren.
Later zou Luns zich uiteraard ontpoppen als een man die het eerder voor het apartheidsbewind
in Pretoria opnam.
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maar hoe kom je er uit? Je hebt er nog altijd vijanden. Bedenk dit terdege. Ze zouden
iets tegen je kunnen ondernemen.’ ‘Maar Bungkarno zal me toch helpen?’ antwoordde
ik. ‘Natuurlijk, maar intussen komt er eerst een hele heibel van.’ Daar zouden ze in
Holland inderdaad van genieten: Oltmans gearresteerd in Jakarta.
Verzorgde mijn 43ste uitzending voor het radiosyndicaat in Chicago.
Reisde naar Philadelphia voor een lezing bij de ‘Rodeph Shalom Men's Club’. De
heer en mevrouw William Pomerantz haalden me van het station. Ik scheen in te
vallen voor Harrison Salisbury van de ‘New York Times’. We dineerden in het ‘Hotel
John Bertram’ samen met drie rabbi's en een arts en zijn vrouw. De conversatie was
hoogst middelmatig, zoniet beneden peil. Toen we bij de ‘Temple’ aankwamen, zei
iemand in de auto: ‘Oh, boy, a bad night, only few cars.’ Er waren misschien 100
mensen aanwezig. De microfoon werkte om te beginnen niet, waardoor een soort
Joods pandemonium uitbrak, wat behoorlijk vervelend was. Rabbi Weisz liep weg,
en smeet de deur achter zich dicht, maar kwam even later weer terug. Ik hield een
vurig pleidooi van anderhalf uur, dat hen deed schudden in hun grondvesten. Toch
vond ik hen ‘savages’, ik weet er geen ander woord voor.

16 oktober 1961
Vloog naar Boston, lunchte in het ‘Statler Hilton’ en nam een bus naar Norwell,
Massachusetts om een lezing te geven voor de Republican Club. De leden waren dus
tègen J.F.K., wensten China buiten de Verenigde-Naties te houden en waren van
mening, dat de ontwikkelingslanden in de derde wereld allemaal de kant van Moskou
op gingen.

17 oktober 1961
Mijn vader zond me een omslagverhaal van de ‘Haagse Post’, waarin Mr. G.B.J.
Hiltermann in gesprek was met Paul Rijkens. Het stuk wemelde van onwaarheden
en het verdoezelen van 's mans werkelijke rol. Op de vraag, wat mijn bemoeiingen
met de zaak waren geweest, antwoordde de oud Unilever top-baas: ‘Voor zover ik
weet speelde hij een rol bij het eerste gesprek van de heren Scholtens en Van
Konijnenburg met Sukarno in Washington. Oltmans begeleidde Sukarno heel vaak.
Toen men nog wat napraatte in Washington voegde ook hij zich bij het gezelschap.
Hij was vertrouwensman van Indonesische kant, maar bepaald geen verlengstuk van
onze groep.
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Nà dit gesprek heeft hij zich hier in Nederland indiscreties veroorloofd.’
Wie de aantekeningen hier in de voorgaande drie delen dagboeken
(1956-1961) heeft gelezen, weet, dat 1961 het vijfde jaar was dat ik in
nauw contact stond met de groep-Rijkens, en in het bijzonder met dr. Emile
van Konijnenburg en later dr. K. Scholtens van de Shell. Ook werden mijn
professionele contacten met de doyen van de journalistiek, dr. M. van
Blankenstein, een bijzonder trouwe Rijkens-trawant, hier uitvoerig
beschreven. Rijkens zat andermaal om onbegrijpelijke redenen ordinair
te liegen. Hiltermann liet het gesprek vergezeld gaan van een lang
hoofdartikel onder de aanhef: ‘Plan-Luns testcase voor Indonesische
redelijkheid.’ Hiltermann wilde, dat men de internationalisatie-truc van
Luns ‘niet te doctrinair zou moeten bezien’. Hij vervolgde: ‘Zonder twijfel
biedt het een uitgangspunt voor een geheel nieuwe benadering van de
verhouding Nederland-Indonesië.’ In werkelijkheid bood het gezwam van
Luns geen enkele kans, ook niet op betekenisvol herstel van de
betrekkingen met Jakarta. Hiltermann zat er, als gewoonlijk, falikant naast,
maar zou in Nederland onveranderd als orakel in de internationale politiek
nog jarenlang doordraaien.
H.A. Lunshof benaderde in zijn voorpagina-artikel ‘Camarilla’ de realiteit
en de waarheid veel meer. ‘Wij vrezen, dat de heer Rijkens, zo hij al niet
ons voor de gek houdt, bezig is zichzelf een rad voor de ogen te draaien.’
Rijkens liet jarenlang de kastanjes uit het vuur halen door Van
Konijnenburg, Scholtens, Van Blankenstein en anderen en beweerde nu
andermaal, dat hij ‘toevallig’ dr. Subandrio in New York was
tegengekomen. Hij geneerde zich er zelfs niet voor nu in het openbaar te
verklaren, dat de Amerikanen hem zouden hebben verzocht met de
Indonesiërs in het geheim te onderhandelen. Ik verloor die dagen het laatste
greintje respect voor de heren van de zogenaamde groep-Rijkens, en al
begreep ik wel dat Van Konijnenburg en Scholtens hun voorzitter niet
wilden desavoueren, ik begon ze als even labbekakkerig als de rest te zien.

18 oktober 1961 (dagboek)
Vloog met een DC-6 van ‘United Airlines’ naar Cleveland, Ohio voor een
‘repeat-performance’ voor de ‘Cleveland Town Hall’. Den Haag zou voor 1962 100
miljoen voor Nieuw-Guinea gaan uittrekken, dus weer een aanzienlijk bedrag ‘à fond
perdu’. Ik las verder dat Zweedse deskundigen hadden vastgesteld, dat er wel degelijk
afgevuurde kogels in verschei-
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den personen aan boord van het toestel waarmee Dag Hammerskjöld vloog waren
gevonden. Eerder was verklaard, dat de kogels afkomstig waren geweest uit kisten
ammunitie, die zich aan boord bevonden, en bij de explosie in de lichamen terecht
waren gekomen. Het mysterie van Hammerskjölds dood zal zich nog jaren
voortslepen. Ik las verder in Felix Greenes China boek aan de vooravond van een
nieuwe stemming in de U.N.O. of Peking toegelaten diende te worden of niet. Pagina
na pagina van dit boek bevat informatie, die over de jaren al lang via de media
beschikbaar had moeten zijn. Het is belachelijk hoe weinig Amerikanen over de
grootste ‘clan’ ter wereld, de Chinezen, weten.
Ook zag ik in ‘De Volkskrant’ een belachelijke kop: ‘Soldaat mocht met koningin
zijn zorgen bepraten.’ Wat was gebeurd? Prins Bernhard had de koningin zo ver
gekregen voor het eerst een wapenschouw te velde af te nemen. Het gebeurde bij de
Elspeetse heide, waar de vierde parate divisie was gelegerd. Er waren kleine verloven
ingetrokken en militairen voelden zich gedupeerd. Arie Kastelein (20) uit Montfoort
had van zijn commandant te horen gekregen, dat hij was uitgekozen om zijn
persoonlijke problemen met de koningin te ‘mogen’ bespreken. ‘Majesteit,’ zei de
metselaar van beroep met een zoontje van drie maanden, ‘mijn schoonvader heeft
een huisje voor me gekocht, dat moet worden verbouwd. Wanneer ik 28 september
was afgezwaaid was ik er iedere avond aan gaan werken.’

19 oktober 1961
‘Ik ben erg blij, dat het je op het ogenblik zo goed gaat,’ schreef mejuffrouw G.
Buringh Boekhoudt in een brief van 15 oktober 1961. ‘Je zult een ander mens worden,
wanneer je eenmaal uit je schulden bent en het zal je een grote voldoening zijn dit
op eigen kracht bereikt te hebben. Ik heb toch altijd het gevoel, dat Amerika het land
voor jou is, al schrijf je dan zelf altijd, dat je het er eigenlijk niet prettig vindt. Zorg
je ook wel eens een beetje voor ontspanning? Een mens kan niet aldoor hard werken.
Dank voor je belangstelling voor mijn gezondheid. Die is nog steeds weinig
bemoedigend.’ Mijn lieve beschermvrouwe had last van evenwichtsstoornis en veel
hoofdpijnen. Zij wandelde veel en genoot van ‘het prachtige herfstweer’. ‘Verder
geef ik nog een paar uur per week les aan (prinses) Marijke,1. waar ik een grappige
en intelligente leerling aan heb. Zonde,

1.

Tegenwoordig dus prinses Christina.
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dat haar ogen zo slecht zijn.’ Zij eindigde met: ‘Ik volg steeds vol belangstelling de
Nieuw-Guinea kwestie!’
Eindelijk ook een brief van Harisanto. Ik belde hem op. Heerlijk om zijn stem te
horen. Strange ways, Asians!
De Van Konijnenburgs waren in Manhattan. Het was Emiles verjaardag. Ik nam
hen mee naar de U.N.O. waar ik hen in het diplomatenrestaurant een lunch aanbood.
Hij vertelde de K.L.M. te hebben aangeboden te vertrekken, ook nadat het kamerlid
van Rijckevorsel reeds had voorgesteld de paspoorten van Rijkens en de andere heren
te laten intrekken. Van der Beugel had Konijn echter toegevoegd: ‘We kunnen je
niet missen.’
De reactie van ambassadeur Zain op het gesprek van Rijkens met de ‘Haagse Post’
luidde: ‘Het bewijst, dat Paul Rijkens vergeleken bij Luns een eersteklas politicus
is. Hij durft...’ Ambassadeur Sukardjo Wirjopranoto, niet door H.J. van Roijen
opgeleid als diplomaat, was natuurlijk veel eerlijker, want hij zei: ‘Ja, Rijkens durft,
nadat jij hem eerst een trap hebt gegeven.’
Vanavond sprak ik in de ‘White Beeches Country Club’ in Ridgefield, New Yersey
voor de plaatselijke Manufacturers Association.

20 oktober 1961
Uit 20 landen zouden dit weekeinde 32 buitenlandse correspondenten met 44
afgevaardigden van 30 studenten publikaties langs de Amerikaanse oostkust
discussiëren op het prestigieuze Hamilton College in Clinton, New York. We vlogen
er met een charter van Mohawk Airlines heen. Ik zat naast de leider van de groep,
John B. Oakes, editorial writer van de ‘New York Times’. Drie andere Nederlandse
journalisten waren mee, Vas Dias (N.R.C.), Paul Sanders (Het Parool) en Bert van
Velzen (K.R.O.). Ik sprak met Oakes over Nieuw-Guinea en de treurige weergave
van de kwestie in de ‘Times’, vooral ook door Harry Gilroy in Den Haag, die altijd
keurig het standpunt van Buitenlandse Zaken en Luns weergaf. Oakes: ‘Ik ben van
mening, dat de Indonesiërs evenveel aanspraak op Nieuw-Guinea kunnen doen gelden
als de Nederlanders.’ Hij begreep er dus niets van. Ik beloofde een memo te zullen
schrijven.
Ik zat in panel 4 met een Zwitserse, Pakistaanse en Israëlische journalist. Israël
had vorige week al een document toegezonden. Daarop hadden de studenten het Iran
van de Sjah uitgenodigd het standpunt van de Palestijnen en Arabieren te verdedi-
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gen. Ik vond dit absurd en zei dit dus. Er werden prompt harde noten gekraakt en op
een bepaald ogenblik zei ik Amerikaanse studenten veel te gezapig en berustend te
vinden: ‘We should have more riots on campuses,’ zei ik. Dit bleek het konijn uit de
hoed getoverd te zijn. De suggestie bereikte het officiële Forum en prompt ontstond
er een wijde discussie over studentenprotesten in het algemeen. John Oakes merkte
zelfs op: ‘De trustees of Hamilton College will not like the idea of riots, but it might
be a good thing.’ Hij kwam er verschillende malen op terug. Er waren natuurlijk
tègengeluiden, ook van studenten, die verklaarden, dat men naar college was gegaan
om te studeren, niet te demonstreren. Zelfs Vas Dias viel me bij, dat studenten in de
V.S. meer hun nek dienden uit te steken. Ik nam daarop het woord, en zei, dat ik als
initiatiefnemer van de ‘riot-discussion’ er op wenste te wijzen, dat hier niet een
oprukken naar de villa van de President van Hamilton College mee werd bedoeld,
waarbij alle ruiten zouden worden ingegooid, maar dat Amerikaanse studenten wel
eens wakker zouden mogen worden en niet altijd op hun luie achterste zitten, terwijl
de regering de meest schandelijke stunts uithaalde, zoals de invasie van Cuba, de
moord op Lumumba en andere zaken. Oakes kwam tussenbeide en zei dat ik een
speech afstak in plaats van een vraag te stellen. Een redacteur van de Cornell
University-krant verklaarde daarop, dat ten tijde van de moord op Lumumba 3 000
studenten aldaar hadden gedemonstreerd. Bert van Velzen voegde me toe: ‘Je hebt
hier een sensatie veroorzaakt.’ De Dean hoopte, zei hij me, dat de plaatselijke kranten
niet met koppen zouden komen: ‘Studentenconferentie staat “riots” voor.’ Hij dacht,
dat ik dan gevraagd zou worden eerder te vertrekken. Ergens stond een Steinway en
ik speelde. Vas Dias maakt naar aanleiding hiervan de opmerking tegen Paul Sanders:
‘Hij speelt goed piano. Wanneer hij niet aan de verkeerde kant stond zouden we
muziek met hem kunnen maken.’ Met verkeerde kant werd dus mijn Nieuw-Guinea
standpunt en vriendschap voor Sukarno bedoeld.
Op weg naar huis ontmoette ik gisteravond twee Ivy Leaguestudenten, die
geïnteresseerd waren met me mee naar Kew Gardens te komen, tenslotte altijd nog
een half uur van Manhattan met de subway. Eén van hen schoof mijn dubbelbed uit
en sloeg de lakens open met de opmerking: ‘Ik heb niet zoveel tijd, want mijn hond
wacht thuis.’ Het eind van het liedje was, dat zij samen een 69 maakten en ik zelf
buiten schot bleef, waarna zij spoedig opkrasten. Ik probeerde me de blijdschap van
de hond voor te stellen.

Willem Oltmans, Memoires 1961

293

22 oktober 1961
Mijn oude vriend, Noes Loppies, een Indische jongen, die nu voor 72 dollars per
maand in Fort Dix in het leger zit, kwam me opzoeken. We gingen naar de Chinees.
Zijn uniform en crew-out stonden hem goed. Hij wil een rakettenopleiding volgen.
Ik ben erg op hem gesteld. Hij was, vóór hij naar mij kwam, bij ‘zijn vrouwtje’
geweest. Iedereen heeft zo zijn eigen oplossing voor hetzelfde probleem.
Probeer via George Branford en zijn Esquire School for Male Models een visum
voor Bertie Hilverdink te krijgen.
Herfststormen.

24 oktober 1961
Interviewde de Algerijnse vertegenwoordiger, Abdelkadir Chanderli, in het
U.N.O.-gebouw. Het zou radio-uitzending nummer 49 voor het Chicago-syndicaat
worden.

25 oktober 1961
Sprak in Erie, Pennsylvania voor de ‘Temple's Men's club’. Rabbi Leonard Zion had
mij voor een tweede maal uitgenodigd. Ik had me vanmorgen enorm geërgerd aan
generaal Eisenhower's kritiek op het door Kennedy opgerichte Peace Corps. Ike
maakte zelfs de onzinnige vergelijking met de maan, dat J.F.K. net zo goed
vrijwilligers naar dit hemellichaam zou kunnen zenden. Maar de Joodse gemeenschap
in Erie bleek verwoed Republikeins en men was het met mijn verdediging van de
Peace Corps-gedachte allerminst eens.

27 oktober 1961
Chicago, Illinois
Dick Applegate was in een ziekenhuis nà twee hartaanvallen. Ik ontmoette voor
het eerst zijn tweede man, Earl Glickman. We lunchten samen. Hij zei: ‘N.B.C. will
buy you away from us some day, since you are top-class in commentary. You are
the best in the business, Willem, and your accent is even an asset.’ Nam twee nieuwe
uitzendingen op en vroeg me af, hoe het zou zijn, zonder georkestreerde sabotage
van het ministerie van Buitenlandse Zaken, om radioprogramma's voor Nederland
te maken.

29 oktober 1961
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blanke boeren werden gefokt. Om die reden heeft ieder jaar in oktober in Jackson,
Mississippi een markt plaats, die één week open is voor deelname door blanke boeren
en dan drie dagen een aparte markt voor zwarten. Zestig jaar lang was de traditie
gehandhaafd, maar dit jaar liep de apartheidsvoorstelling, dankzij protesterende
zwarte studenten uit de hand. De politie trad hard op, onder meer met zes
herdershonden. Zeven studenten van 16-22 jaar van Tougaloo Southern Christian
College werden opgesloten en verscheiden mensen werden behandeld wegens
hondebeten.1.

30 oktober 1961
Omaha, Nebraska
Lezing voor Fred Larkin's ‘Ad Sell Leage’. Dennis Burrow van de ‘Evening World
Herald’ kwam me in het ‘Sheraton’ interviewen. De Sovjets hadden inmiddels zware
tanks naar Berlijn gezonden en voor het eerst stonden Amerikaanse en Russische
tanks tegenover elkaar in de Friederichstrasse.2. Burrow vertelde, dat zijn krant
hoofdartikelen had geschreven, dat de V.S. desnoods een oorlog over Berlijn dienden
te beginnen. De groep van niet-gebonden landen leek vanuit Nebraska ‘a bunch of
traitors’.
Er was een lunch in de ‘Atheletic Club’. Larkin zei nooit ‘pinkies’ te zullen
uitnodigen voor een lezing, en het probleem met W. Colston Leigh was, dat ze teveel
‘leftists’ op hun lijst van sprekers hadden staan, zoals William Shirer. Gelukkig had
hij toen het plaatselijke avondblad nog niet gezien, waarin ik bepleitte, dat de V.S.
Berlijn nooit werkelijk zouden kunnen verdedigen en dat Washington de realiteit
van de twee Duitslanden beter onder ogen zou kunnen zien en betrekkingen met de
D.D.R. openen. Het gesprek concentreerde zich tijdens de maaltijd op de typisch
Amerikaanse obsessie: het Communisme. Men was er trots op dat ‘Pravda’ melding
had gemaakt van het feit, dat de Communistische Partij in de staat Nebraska onwettig
was verklaard.

1 november 1961
Felix Green schrijft me vanuit Danville, West-Virginia, dat hij tijdens zijn eigen
tournees heeft gemerkt, dat ik zijn boek over China herhaaldelijk had aanbevolen.
Hij beklaagde zich er trouwens over dat Doubleday geen cent had uitgegeven om

1.
2.

Newsweek, 30 okt. 1961.
New York Times, Sydney Gruson, 27 okt. 1961.
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zijn boek publiciteit te bezorgen.
Uit een telefoongesprek met ambassadeur Zain begreep ik, dat er een persoonlijke
ontmoeting tussen minister Luns, professor Yamin en hemzelf zou hebben plaats
gehad. Zain noemde Luns ‘onvermurwbaar’. Volgens ‘De Telegraaf’ ouden Yamin
en Zain, Luns, die door ambassadeur Schürmann was vergezeld, hebben ‘gesmeekt’
om een oplossing. Iedereen, die de betrokken Indonesiërs kent, weet dat dit gelogen
is. Ik ben benieuwd later te horen wat er precies is gebeurd.

2 november 1961
Wyncote, Pennsylvania
Lezing voor de Woman's club hier. De dame, die mij afhaalde zei, dat zij had
gestopt met de ‘New York Times’ te lezen, nadat dit blad in de verkiezingen zich
vóór John Kennedy had uitgesproken. ‘Zijn vader heeft de verkiezing gewoon
gekocht,’ zei ze.
Heb Che Guevara's boekje over ‘Guerrilla Warfare’ gelezen.1. Ik vind vooral de
laatste pagina's boeiend, waar hij spreekt over de traditionele koloniale machten, die
capituleren voor de eisen van de onderdrukte volkeren. Che noemt Holland en België
‘merely caricatures of empires’. Kan hem geen ongelijk geven, terwijl natuurlijk het
kwalijkste was, de wijze waarop het verkapte koloniale denken zich bij velen
voortzette, ook al waren de bezettingslegers vertrokken en verslagen. Wat bovendien
opviel, was, dat Che, bijvoorbeeld schreef ‘They may attack us for being
“Communists”’ en hierbij het woord communist tussen aanhalingstekens plaatste.
(pagina 80)
Er was eveneens een pocket verschenen, ‘Fidel Castro Assassinated’ door Lee
Duncan, een freelance journalist uit New York.2. Op pagina 139 ging er in zijn verhaal
een bom af en ‘Castro was dead’. Dergelijke rotzooi werd gretig op de stalletjes in
Amerika verkocht en er waren mensen, die werkelijk geloofden, dat Fidel reeds was
vermoord. Las ook: ‘Cuba: the first Soviet Satellite in the Americas,’ van Daniel
James.3. Ik kan niet geloven, dat Castro een volbloed communist is of zal worden.
Sprak vanavond in Manhattan voor de ‘Robert Fulton Masonic Lodge 1014’.

1.
2.
3.

Frederick Preager Publishers, New York (1961).
Monarch Books Incorporated, Derby, Connecticut (1961).
Avon Books, New York (1961).
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3 november 1961
Emile van Konijnenburg reageert op mijn schriftelijke kritiek op het
Rijkens-interview. ‘Ten eerste weet je niet precies wat Rijkens zei. Je gaat ervan uit
dat een krant letterlijk het gezegde weergeeft.1. Niets is minder waar. Nu laat je al
het woord vallen van een Open Brief (tegen Rijkens) in een ander blad. Wim, mag
ik je als oudere nu eens hartgrondig zeggen, dat dit absoluut fout is. Het zou juist
zijn als je de heer Rijkens bij een volgend bezoek aan Nederland eens persoonlijk
zou bezoeken en de kwestie uitspreekt. Leg die zinsnede rustig even op ijs. Er is al
zoveel verwarring, laten we deze niet vergroten. Wat betreft de gang van zaken hier
kan ik je zeggen, dat het steeds beter gaat. Lees vooral wat dr. Berghuis van de A.R.
zei. Ondanks het feit, dat hij (ten onrechte) de groep-Rijkens een klap geeft, is datgene
wat hij zegt belangwekkend. Die klap nemen wij op de koop toe, dat is inherent aan
het spel.’ Er was eveneens een brief van Rabbi dr. Alvin Rubin uit Roslyn Heights,
New York, die schreef, dat hij me op gepaste wijze wilde bedanken voor de
‘stimulating and informative talk’ van 12 oktober. ‘We were all very much impressed
with your words and personality.’ En mijn ‘gangster’-vriend, Al Brust, was tot de
conclusie gekomen, dat hij het beste met een buitenlands meisje zou kunnen trouwen
en schreef, of ik hem wilde adviseren, ook hoe hij bijvoorbeeld een Hollandse
jongedame zou kunnen vangen.
In de U.N.O. stelde ambassadeur Sukardjo mij voor aan madame Supeni, president
Sukarno's reizende ambassadrice. We gebruikten samen een sandwich in de coffeeshop
van de delegates-lounge. Prompt cirkelde de Nederlandse diplomaat van Heuven
weer eens om ons heen. Ik had bij Van der Jagt van de K.L.M. exemplaren van
professor F.J.F.M. Duynstee's nieuwe boek opgehaald, ‘Nieuw-Guinea als schakel
tussen Nederland en Indonesië’.2. Ik kon Pak Kardjo een exemplaar geven. Ik zag,
dat Duynstee refereerde aan het berucht geworden adres aan de Staten-Generaal van
1957 (terechtgekomen in Keesings Historisch Archief, 1957, pagina 13036). Verder
citeerde hij mijn interview met Mohammed Hatta van 6 juni 1957 in ‘Vrij Nederland’,
terwijl ook mijn grote groep-Rijkens rel van 1961 (pagina 329) werd vermeld.
Duynstees conclusie over dit laatste gebeuren: ‘Over het algemeen is de openheid
in Nederland voor een oplossing in Indonesische

1.
2.

De ‘Haagse Post’ plaatste de antwoorden tussen aanhalingstekens.
Uitgeverij de Bezige Bij, Amsterdam (1961).
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richting door een en ander toegenomen.’ Dat was dan ook precies mijn bedoeling
geweest.

4 november 1961
Al Brust kwam naar mijn flat. We stelden een huwelijksadvertentie op en verzonden
deze naar ‘Het Vrije Volk’.

5 november 1961
Ontmoette ambassadeur Zain in het ‘Olcott Hotel’. Hij begon met te benadrukken
dat de kwestie Nieuw-Guinea zonder derden in bilateraal overleg met Nederland
diende te worden opgelost. ‘Nederland kan natuurlijk in Washington gemakkelijk
zeggen, dat ze van Nieuw-Guinea afwillen,’ aldus de ambassadeur, ‘Voor hen betekent
het verder niets. Voor ons is het een stuk uit ons land. Ik heb ook tegen het State
Department gezegd: “wat zouden jullie doen, wanneer de Indianen in Nieuw Mexico
zich zouden willen afscheiden?” De Nederlandse redenering is de logica van het
niet-logisch zijn. Zelfbeschikking is ‘a right of nations’. Lees er Ernest Renan maar
op nà. De oplossing op Irian-Barat ligt niet in afscheiding. Den Haag zit de situatie
slechts op de spits te drijven. Er zou iedere minuut vrede kunnen worden gesloten.’
Ik vroeg vervolgens naar het fameuze gesprek van Zain en professor Yamin met
Luns en Schürmann. ‘De eerste tien minuten was Luns woedend en opgewonden.
We hebben dit rustig opgevangen en hem tot kalmte gebracht. Hij begon met te
verklaren, dat hij tijdens een uitnodiging naar Indonesië te komen in 1955 niet door
de president in particuliere audiëntie was ontvangen. Zo stom om door een dergelijk
feit te releveren zich op die manier te vernederen,’ aldus de ambassadeur. ‘Met zijn
olifantshuid begrijpt hij dat niet eens,’ antwoordde ik. Zain: ‘Luns begon dus met
dat de Papoea's geen Indonesiërs waren en Nieuw-Guinea niet bij Indonesië hoorde.
Ik heb toen gezegd: Dan zouden we alle stammetjes in Indonesië wel kunnen gaan
opdelen, is dat wat u bedoelt?’ Zain bracht ook naar voren of hij soms met de
afgezaagde argumenten van Serawak en Timor behoren ook niet bij Indonesië dacht
aan te komen. ‘En wanneer het hem te heet onder de voeten werd,’ aldus dr. Zain,
‘dan richtte hij zich tot Schuurtje en zei: “Niet waar Ambassadeur?” Schürmann
ratelde dan zijn lesje als een echte ambtenaar af. Ik heb zelfs op een bepaald moment
gezegd: “En nu begint Schürmann af te draaien...” Ik koester geen afgunst voor deze
Schürmann. Bij ons, de jonge naties, zijn ambassadeurs policy-makers. Ik zou jegens
professor Yamin geen blad voor mijn mond nemen.
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Trouwens, Yamin zei tegen Luns op een bepaald ogenblik: “Maar u bent toch ook
van mening dat onze twee naties beter tot elkaar kunnen komen?” maar dan ratelde
Luns weer af wat een slechte luitjes wij waren, die de akkoorden hadden afgebroken
en dat er daarom geen basis was om over Irian te spreken.” Ik heb toen tegen Luns
gezegd: “Maar wat wint u, wanneer uw resolutie (tot internationalisatie) een
twee-derde meerderheid zou halen?” En Yamin voegde toe: “Hoe moeten we van
daaruit dan verder roeien, vooral wanneer Indonesië niet met uw resolutie akkoord
gaat? En wat moet er gebeuren, wanneer Indonesië er in slaagt uw resolutie afgestemd
te krijgen? De ‘stalemate’ gaat dan verder. De zaak is alleen gediend wanneer wij
tot een bilateraal gesprek komen.”’; Ambassadeur Zain zei verder, dat professor
Yamin de Nederlandse minister ervan had verzekerd bij de regering in Jakarta op
een informeel gesprek tussen beide landen te zullen aandringen om een
gemeenschappelijke basis te leggen, die zou kunnen overlopen in formele gesprekken
zonder voorwaarden. Zain: ‘Luns ging hier helemaal niet op in, bleef eromheen
draaien, probeerde steeds de werkeljke geschilpunten te ontlopen. Ik zei openlijk
tegen hem: “Dat is niet wáár, Excellentie, wij kunnen wel degelijk praten.” Maar
Luns antwoordde botweg, dat onze uitgangspunten nu eenmaal totaal anders waren,
omdat Nederland aan zelfbeschikking voor de Papoea's vast hield. Hij kon gewoon
niet beargumenteren waarom wij geen informele directe contacten zouden openen
en gesprekken beginnen. Professor Yamin was tenslotte de enige, die Bungkarno
een gesprek met Nederland zou kunnen hebben verkopen. Ik heb Luns rechtstreeks
gezegd: “U haalt uw twee-derde meerderheid niet in de U.N.O.”, iets wat Yamin niet
zo blunt wenste te zeggen. Dit was zijn zwakke punt, want toen ik hem vroeg wat
hij dàn dacht te doen, antwoordde hij: “Dat kan ik u niet zeggen. Ik kan mij nu niet
commiteren.”’
De sfeer van het gesprek, zei Zain, was goed geweest met de gebruikelijke mopjes.
‘Tenslotte waren wij naar de kamer van Luns gekomen. Wij toonden aan immers,
dat we nog altijd bereid waren ons te accomoderen. Ook Subandrio had opgemerkt,
dat deze ontmoeting ons iets van ons prestige zou kosten, maar we bewezen intussen
onze bereidheid. Wij zijn niet bang. Luns is bang. Wij zijn overtuigd van onze positie,
en omdat het zo'n ernstige zaak is zijn we bereid erg ver te gaan. Ik stelde voor,’
aldus ambassadeur Zain, ‘dat als eerste stap een ontmoeting tussen ons en politici
als Berghuis, Bruins Slot en anderen in Europa zou kunnen plaatsvinden. Daar ging
hij
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mee akkoord. Je kon trouwens op het gezicht van Schuurtje (ambassadeur Schürmann)
aflezen, dat hij zijn lesje helemaal tegen zijn zin zat af te ratelen. Gelukkig bevind
ik mij niet in een dergelijke positie. Ik had er soms werkelijk lol in. Jullie
(Nederlandse) ambassadeurs kunnen op geen enkele wijze een positieve bijdrage
leveren tot de problemen. Ik wil niet veel zeggen, maar in onze (derde wereld) landen,
met een opkomende jonge garde, doen wij dit zéér zeker.’
Ik schreef een drie-pagina memorandum over het bovenstaande gesprek
en verzond dit op 6 november vertrouwelijk naar H.M. de Koningin,
minister-president Jan de Quay, Paul Rijkens en M. van Blankenstein. In
1985, enkele weken vóór zijn dood, schreef mijn journalistieke mentor en
eerste superieur in het vak, dr. Anton Constandse, mij een brief. Hij
moedigde me aan, en zei, dat ik de enige was, die dit zou kunnen, om de
afschuwelijke rol van Joseph Luns bij de ondergang van het laatste restje
goodwill van Nederland in Indonesië, bloot te leggen. Ik dacht toen, en
denk dit nog: dàt is geen éénmanswerk, alléén een ‘team-effort’ zal ooit
in staat zijn een zo gecompliceerde zaak uit te zoeken. Daarom geloof ik,
dat ook dit dagboek slechts een bijdrage zal kunnen zijn, zoals de
authentieke weergave van dit gesprek tussen top-Indonesische-diplomaten
en de Nederlandse minister en diens trouwe vazal. Gelukkig zijn er reeds
thans, ook in Nederland, jonge gardisten, die op zoek zijn naar het
achterhalen van geschiedkundige gebeurtenissen, zoals dr. Ronald Gase,
die mijn werk reeds in het begin van de zeventiger jaren op het spoor kwam
en daarop met ongekende ijver en energie zijn eigen weg is gaan
bewandelen bij het achterhalen van aspecten van het Nederlandse
dekolonisatieproces in Indonesië.1.

6 november 1961 (dagboek)
Vanmorgen zag ik in de U.N.O. drie, door Nederland naar de internationale arena
gehaalde Papoea-vertegenwoordigers omringd door een zwerm Nederlandse
diplomaten. Belachelijke vertoning.
Om 15:30 was ik op Idlewild bij de verwelkoming van dr. Subandrio, die ik een
exemplaar gaf van het Duynstee-boek. Professor Yamin zag, dat ik in gesprek was
met de heer Bell van het State Department, die Bandrio officieel had eerwel-

1.

Ronald Gase publiceerde een boek over het beleid van Luns en vervolgens een
reconstructie van de periode dat Beel hoge-commissaris in Jakarta was, beide
verschenen bij Torenboeken te Baarn.
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komd, en voegde me toe: ‘Vertel hem maar, dat Duynstee heeft geschreven, dat
Indonesiërs geen kleine schooljongens meer zijn.’
Van Konijnenburg vertelde telefonisch, dat zeventig Nederlandse hoogleraren een
verklaring hadden uitgegeven, die van eminent belang was. Van Blankenstein deelde
mij mee, dat Luns bij thuiskomst een aantal dubieuze figuren op de thee had gevraagd
(‘waaronder Sandberg van “Het Parool” - zijn eigen krant dus’). ‘Sandberg heeft mij
onmiddellijk opgebeld,’ aldus deze journalist, en had gezegd, ‘dat de Nederlandse
resolutie in de U.N.O. eindeloos geamendeerd zou worden en dan zouden er toch
bilaterale besprekingen uit voortkomen’. Op mijn suggestie, om politici vast met de
Indonesiërs te laten praten, antwoordde hij, ‘dat durven ze in dit stadium niet’.
In de U.N.O. introduceerde dr. Zain mij bij de ambassadeur van Malaysia, die de
ontmoeting Yamin-Luns had gearrangeerd. Zelf bracht ik Henri Faas van ‘De
Volkskrant’ bij Zain. De ambassadeur vertelde me later, dat Faas doordrenkt was
van de ideeën van Luns. Het gevecht over de Nederlandse resolutie was in volle
gang. Lapian kwam vertellen, dat Thailand instructies had ontvangen tègen Nederland
te stemmen. Faas benadrukte, dat Luns slechts 51 stemmen nodig had. Hij zat duidelijk
op de Luns-lijn. De Nederlandse delegatie circuleerde verder in de wandelgangen
een brief van Mohammed Hatta, die in 1949 akkoord zou zijn gegaan met de
Nederlandse souvereiniteit over Irian-Barat. Wat een bedriegerij. Ik heb zelf in 1957
immers uitvoerig Hatta voor ‘Vrij Nederland’ geïnterviewd over de Papoea-kwestie,
die hierin juist volledig achter Bungkarno stond.
Intussen heeft zich in Moskou een nieuw drama voltrokken. Dezelfde maarschalk
Kliment Voroshilov, met wie ik in 1957 tien dagen in Indonesië reisde, en die toen
nog de grote mijnheer was, werd onlangs door Nikita Khrushchev op het 22ste
partij-congres voor rotte vis uitgemaakt. De ‘New York Times’ meldde nu dat een
militaire wacht hem tijdens de 44ste herdenking van de Bolshevik Revolution bij de
ingang van het Lenin Mausoleum gewoon terugstuurde. Dergelijke walgelijke zaken
voltrekken zich nog altijd in de U.S.S.R., ondanks het zogenaamde
vernieuwingsproces dat Khrushchev aankondigde.

11 november 1961
Urbana, Illinois
Kwam hier in een Fokker Friendship aan voor een bezoek aan
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mijn vriend, Harisanto. Ben op tournee. Was in Pittsburgh en sprak in Penn Valley,
reisde naar Mansfield, Ohio, waar ik in de Saint Luke's Lutheran Church een lezing
hield, en kwam via Chicago naar hier. Santo was met Wayne, zijn roommate, en een
Griekse jongen op het vliegveld. Hij was duidelijk blij me te zien en zei een verrassing
te hebben. Zijn vriendin, Marguerita, zou over een half uur per bus uit New York
arriveren.
Ik vroeg hem, waarom hij me dit niet had gezegd. ‘I wanted you to come,’ zei hij,
maar ik begreep, dat ons weekeinde in het water was gevallen en we er slechts het
beste van zouden moeten maken. Marguerita werd door ons gezamenlijk afgehaald.
Zij zag er uitgeput en onverzorgd uit. Zij wilde meteen een warm bad hebben, wat
niet beschikbaar was. Zij werd in een gebouw voor damesstudenten ondergebracht.

13 november 1961
Cleveland, Ohio
Na een lezing in Springfield, Illinois, waar ook een bezoek werd gebracht aan het
voormalige huis van Abraham Lincoln, moest ik hier vanmiddag spreken voor de
‘Intown Club’. Het was kennelijk een ‘society’ affair. Dat bleek reeds tijdens de
conversatie bij de lunch. Alles ging goed, tot een dame in het groen mij in de rede
viel en zei, dat ik de Amerikaanse politiek in Latijns-Amerika bekritiseerde, zonder
positieve suggesties te doen. Geduldig legde ik uit, dat ik juist van mening was dit
omstandig gedaan te hebben. De dame bleef aanhouden, waarop ik opmerkte: ‘I do
not intend, when you are blind to what I say, to make you see.’ De dame hield aan.
‘U zei wèl, dat het beter was een ander te zenden, maar u vertelde ons niet wat hij
dan wèl moest doen.’ Ik antwoordde: ‘You seriously mean now to say, that you
discus still something else again, namely the task of diplomats abroad?’ Mevrouw
Thompson, de dame die de leiding had, probeerde te interveniëren. Later voegde
presidente mevrouw Bodurtha me toe, ‘I wished you had not gotten into a fight with
my sister-in-law, Mrs. Hyde.’ En een andere dame: ‘We all love her dearly and some
of us felt you were rude to her. She is one of the most welf-informed members of
the club. She goes all the time to Washington.’ To hell with the whole fucking mess.
Ben naar de film ‘Splendor in the gras’ gegaan met Nathalie Wood. Excellent
performance maar een waardeloos verhaal.

14 november 1961
Erie, Pennsylvania
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Sprak voor 800 studenten van het State College. De lezing was een ‘direct hit’. Er
bleven een paar honderd jonge mensen nà om meer vragen te stellen. Nà de thee, om
15:45 werd er een nieuwe samenkomst belegd, waar ook verscheidene professoren
voor terugkwamen. Nà de flop in Cleveland was dit weer een bemoedigende ervaring.

15 november 1961
Rochester, New York
Opnieuw een lezing gegeven voor de ‘Century Club’. Ik droomde trouwens
vannacht, dat Mohammed Hatta naar New York was gekomen om het Indonesische
standpunt inzake de Papoea's te verdedigen. Het zou een super idee zijn, indien de
Indonesische diplomatie hiertoe zou besluiten.
Eindelijk is iets van de sluier over de moord op Patrice Lumumba opgelicht. In
de U.N.O. is een belangrijk rapport over die zaak verschenen en de
volkerenorganisatie is terecht in rep en roer. De ‘New York Times’ schrijft vanmorgen
in een hoofdartikel: ‘The report of the United Nations legal experts that Premier
Patrice Lumumba of the Congo was, in all likelihood, murdered by Belgian
mercenaries with the responsible association of Premier Moise Thsombe and other
high Katangese officials is utterly shocking. It confirms the worst suspicions held at
the time.’ Het rapport hield duidelijk president Joseph Kasavubu, Thsombe en andere
Congolese autoriteiten volledig verantwoordelijk. (De tekst van het rapport is in mijn
dagboek bewaard gebleven.)
Tijdens mijn tournee was er weer veel gebeurd. Pablo Casals had een
recital gegeven voor de Kennedy's op het Witte huis.1. ‘Time’ publiceerde
een reportage over ‘de grote vier van het klavier’, Arthur Rubinstein (72),
Rudolf Serkin (58), Vladimir Horowitz (57) en Sviatoslav Richter (47).2.
Het bleef een lieve wens zelf iets aan de piano te kunnen blijven doen. In
Rochester vond ik bijvoorbeeld weer een Steinway-vleugel en speelde een
uurtje.
Intussen was Jawaharlal Nehru in Washington gearriveerd. De Amerikaanse
pers schreef de grootste nonsens over de Indiase leider en de politiek van
niet-gebondenheid in de internationale politiek. David Lawrence meldde
bijvoorbeeld in de ‘Herald tribune’,3. dat de publieke opinie in Amerika
de buik vol had van

1.
2.
3.

New York Times, Harold Schönberg, 13 nov. 1961.
Time magzine, 10 nov. 1961.
New York Herald Tribune, 16 nov. 1961.
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Nehru. President Kennedy moest de Indiase leider op een persconferentie
in bescherming nemen, toen hem werd gevraagd of Nehru meer
pro-Communistisch en pro-Sovjet was dan pro-Westers. ‘I Have never
thought,’ zei J.F.K., ‘that Mr. Nehru works consciously or unconsciously
for the Communist movement. I know of no rational man in the United
States, who holds that view. I do not know any figure in the world, as I
have said on other occasions, who is more committed to individual liberty
than Mr. Nehru.’

16 november 1961 (dagboek)
Verenigde Naties, New York
De heer Van der Jagt van de K.L.M. informeerde me, dat zowel Prins Bernhard
(‘maar die is hier voor wat anders’), als Paul Rijkens in New York waren. Het was
echter niet duidelijk waar Van Konijnenburg uithing. Eerst ontmoette ik hier Madame
Supeni, de reizende ambassadrice. Zij was van mening, dat de verklaring van de 70
Nederlandse hoogleraren aan de plaatsvervangend secretaris-generaal, U Thant,
diende te worden overhandigd. Minister Subandrio riep me en vroeg: ‘Wat is de
laatste gossip?’ Bernhard Person zei een ‘zéér emotioneel gesprek met dr. Zain te
hebben gehad’. Henri Faas bedankte me voor mijn introductie bij Zain, ‘waar ik zéér
veel aan heb gehad’. Hij blijft een verstokte Luns-aanhanger en denkt nog steeds dat
diens resolutie twee-derde meerderheid zal halen.
Intussen werd tot in de avond in de U.N.O. fel gedebatteerd over het nieuwste
Lumumba-rapport. Wie zou Amerika ervan kunnen genezen om de hele wereld eerst
via een mogelijke communistische sympathie onder de loupe te nemen? Adlai
Stevenson repte vandaag met geen woord over het Lumumba-rapport, noch over de
betrokkenheid van Amerikaanse collaborateurs als Thsombe en anderen. Hij weet,
dat Washington in de Congo ongelooflijk veel boter op het hoofd heeft. Valerin
Zorin, daarentegen, richtte zich rechtstreeks tot de Belg, Henri Spaak, en legde
omstandig uit - omdat deze zich van den domme hield - wat huursoldaten waren.
Ook wilde Zorin weten, waarom er onder dit tuig altijd Belgen, Fransen, Britten,
Italianen - en bij implicatie geen Russen - te vinden waren. Minister Bomboko kwam
namens de Congo met een geïnspireerd en welbespraakt pleidooi voor steun aan zijn
land, maar verzuimde het bijvoorbeeld voor Antoine Gizenga op te nemen. Ik zag
Alphonse in de Congolese delegatie zitten en zond hem vlug een briefje. Maar
Bomboko wachtte zich er wel voor
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Stevenson tegen de haren in te strijken. Hij was immers al lang naar de andere zijde
overgelopen?
Egbert en Anne Kunst, met haar moeder, waren mijn gasten in het
diplomaten-restaurant. Een vriendschap, die 25 jaar geleden op het Baarnsch Lyceum
begon, onder meer door gezamenlijk muziek maken, werd nu in New York voortgezet.
Ik kreeg de tekst van dr. Subandrio's U.N.O.-rede over Nieuw-Guinea van 9
november, toen ik dus op tournee was. Op pagina 8 zag ik staan: ‘If the Netherlands
are adopting a generous attitude in the struggle against colonialism, why do they not
support the peoples of Algeria and Angola, who are sacrificing thousands and
thousands of their people in the heroic struggle for freedom?’
Mijn vader stuurde me het nieuw ontworpen volkslied van de Papoea's, geschreven
door dominee I.S. Kijne op muziek van een volksliedje van Marius Brandts Buys
Sr. Het eindigde met: ‘Dankzij u, heer: Gij hebt mij het land gegeven, laat mij ook
ijverig zijn om het te laten beantwoorden aan uw doel.’1. Er was al een Papoea-vlag
kant en klaar. Ik stelde me voor, die peniskoker dragende kudde in de rimboe van
Papoea-land te horen zingen, met een hoempa begeleiding uit Volendam. Volmaakt
crazy, the ultimate delusion.
(wordt vervolgd)

1.

Algemeen Handelsblad, 1 nov. 1961.
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