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Inleiding
Dit deel draag ik op aan mijn beste vriend op het Baarns Lyceum (1938-1945),
Jonkheer W.M. de Marees van Swinderen. Hij wilde na de oorlog, net als ik, naar
Amerika en toen ik er zelf reeds was gearriveerd en colleges liep op Yale University
(1948-1950) kon ik hem via een zakenman in Wall Street, Vladimir Archawski, aan
de voor Amerika benodigde papieren helpen. Eenmaal in de VS gearriveerd verloor
ik hem uit het oog, omdat ik terug naar Amsterdam ben gegaan, met journalistiek
begon en eerst in Rome en daarna in Jakarta woonde. Maar nadat ik in 1958 zelf naar
de VS emigreerde ben ik hem weer gaan zoeken, ook omdat mijn moeder me
aanmoedigde en zei: ‘Ik vond je vriend Wicher altijd aardig’. In de zeventiger jaren
vond ik Van Swinderen terug in Scottsdale, Arizona. Voor mij was dit een hele
belevenis. Ik herstelde ook het contact tussen Wicher en Han André de la Porte. Later
introduceerde ik mijn vriend Casper van den Wall Bake in Scottsdale. Ik bezocht
hem jaarlijks tijdens mijn lezingentournees en bracht ook mijn vriend Peter van de
Wouw mee naar Arizona. De vreugde van dit weerzien heeft nog geen tien jaar
geduurd, want nadat ik hem in 1985 deel 1 van deze Memoires toezond (waarin onze
jeugdvriendschap ter sprake kwam) ging hij linea recta en zonder verdere uitleg in
lucht op. Zo filterden zich wel meer ‘vrienden’ weg, die dus geen vrienden waren.
Mijn jeugdvriendin, mevrouw Baud, Margot van Suchtelen van de Haare, liet me
via haar zoon Michiel eens weten het niet op prijs te stellen in mijn herinneringen te
zijn opgenomen.
Ik denk dan: ze zoeken het maar uit, omdat natuurlijk de werkelijke reden is, dat
ik in mijn leven, op zijn zachtst gezegd, ‘een omstreden journalist’ ben geworden,
en ze het liefste iedere associatie met mij vermeden willen hebben. Ze denken
waarschijnlijk dat ik sedert die dagen in Baarn in een monster ben veranderd. Hoe
het ook zij, dit is voor mij geen reden dit deel nu niet aan Wicher - en in zekere zin
aan Margot - op te dragen.
Willem Oltmans
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Huis ter Heide
17 november 1961
Isaac Newton, KLM flight 642
We zijn opgestegen op weg naar Amsterdam. Vanmorgen was ik om 09.00 uur in
het Olcott Hotel. Ambassadeur Zairin Zain1 lag nog in bed toen ik op de deur van
het appartement klopte. Slaperig kwam hij in sarong binnen en ging op de bank zitten.
Hij begon met te zeggen, dat ik het memorandum over zijn ontmoeting met Luns
nooit naar de Koningin, professor De Quay en Paul Rijkens had mogen zenden, ‘want
iedereen is in moeilijkheden geraakt, vooral Paul Rijkens met zijn
Bilderbergconnecties naar het Koninklijk Huis. Ik heb je onmiddellijk gedekt door
te zeggen dat je memorandum misschien wel onhandig was geweest, maar dat het
een zet van mij was, om, als Luns idioot doet, een tegenzet te doen’. De ambassadeur
beriep zich op Bob Tapiheru, die bij ons was, als getuige. ‘Ik heb gezegd, toen ze
mij kwamen vertellen dat ik jou moest laten vallen’ - en hij benadrukte, dat dit niet
door Paul Rijkens was gedaan - ‘dan zullen jullie eerst mij moeten droppen.’ Daarop
vroeg de ambassadeur welk programma ik had voor het komend weekeinde. Emile
van Konijnenburg had opnieuw de KLM aangeboden ontslag te nemen, als gevolg
van de Rijkensrellen. Hij had de keuze gekregen een verklaring te tekenen zich niet
meer met de kwestie Nieuw-Guinea in te laten òf te vertrekken. Volgens Zain had
Konijn in een wilde bui reeds gedreigd af te treden. ‘Het helpt niets,’ aldus de
ambassadeur, ‘of Konijn stoer doet. Daar bevordert hij de zaak niet mee. Laat hem
die verklaring tekenen. Er moet tijd worden gewonnen. Hij moet vooral geen
drastische reacties ontketenen. Timing blijft de belangrijkste factor in dit spel.’ De
ambassadeur vroeg me op de man af, of ik namens hem naar Amsterdam wilde gaan
om Van Konijnenburg terug op de rails te zetten. Tapiheru zou ondertussen
telefoneren, dat ik er aan kwam. Het was noodzakelijk, dat ik persoonlijk naar Van
Konijnenburg toe ging. ‘Is hij helemaal niet voor rede vatbaar, zorg er dan voor dat
we een aantal Pan American Airways koeriertickets

1

In 1961 Indonesisch ambassadeur in Washington DC.

Willem Oltmans, Memoires 1961-1963

2
van hem krijgen, zoals de afgelopen zomer.’ Dat laatste was nieuw voor me. Dus er
werd reeds enige tijd, ook door ambassadeur Zain, op tickets van ‘Pak Klintji’
(Konijn) gereisd. ‘Tenslotte heb ik de betaling van die vijf miljoen aan de KLM
persoonlijk via Bungkarno geregeld, omdat een van onze ministers de zaak zat tegen
te houden’, zei hij. De ambassadeur benadrukte dat ik op dit moment niet voor mijzelf
om tickets moest vragen.
‘Je hebt met het zenden van dat memorandum onbegrensde gevaren voor Paul
Rijkens veroorzaakt’, vervolgde dr. Zain. ‘Rijkens zelf, maar ook het Koninklijk
Huis zouden in de grootste moeilijkheden kunnen komen. Straks komt prins Bernhard
zelf in problemen met zijn bezoeken aan Washington en het State Department’.2 Ik
vertelde dat Hofland mij in juli al had gezegd dat ‘Rijkens bang is, dat hij niet meer
op het paleis zal worden gevraagd’. Ik belde Van der Jagt om een KLM-ticket
voorgeschoten te krijgen, zodat ik vanavond nog kon vertrekken. Ook telefoneerde
ik mijn vader in Huis ter Heide en vroeg hem Van Konijnenburg voor mij te
alarmeren. ‘Ik zit naar je te kijken,’ zei de ambassadeur, ‘en ik denk aan je vader.’
Hij vroeg me hem te vragen welke soorten en kwaliteiten kinabast de ACF nodig zou
hebben. Mijn vader was reeds door dr. Zain in contact gebracht met Charles Onishi,
president van de Coronado Corporation in New York en Zwitserland, die de mogelijke
hervatting van het zakendoen tussen de ACF (kininefabriek) en Indonesië weer op
gang zou moeten brengen.

18 november 1961
Nadat ik had gemeld in het American Hotel in Amsterdam te wachten kwamen Emile
en Greet van Konijnenburg onmiddellijk. Hij vertelde: ‘Ik werd eerst binnen geroepen
bij Ernst van der Beugel in de aanwezigheid van twee getuigen. Nog nooit ben ik zo
vastbesloten en rustig geweest. Baron van Tuyl van Buitenlandse Zaken had een
ultimatum naar de KLM gezonden om duidelijk te maken, dat ik persona non grata
was voor de regering. Ik werd er onder meer van beschuldigd dat ik vrije tickets aan
professor Röling3 en Van Randwijk zou hebben gegeven, wat in beide gevallen onjuist
was. Baron van
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Dit was de eerste maal dat de ambassadeur openlijk te berde bracht dat ook prins Bernhard
in Washington een belangrijke rol had gespeeld, wat ik allang wist, maar niet kon bewijzen.
Een bekend bête noire van minister Luns, vanwege zijn afwijkende standpunt inzake
Nieuw-Guinea.
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Tuyl beklaagde zich erover, dat ik jegens een mijnheer van Air Ceylon een
anti-regeringsstandpunt zou hebben verkondigd over de kwestie Nieuw-Guinea.’ Ik
kon mijn oren niet geloven. Ik was mij van de burgerlijkheid van Joseph Luns bewust,
maar wat ik nu hoorde was van een Hollandse kleinheid die ik zelfs van de minister
niet voor mogelijk had gehouden.
‘Ik moet nu een verklaring tekenen,’ aldus Konijn, ‘die er feitelijk op neer komt,
dat ik tegen haar (Greet) niet meer mag zeggen wat ik denk. Kan je je iets dergelijks
belachelijks voorstellen? Ik heb drie advocaten geraadpleegd, alsmede professor
Duynstee, om een behoorlijk antwoord op te stellen. Van der Beugel heeft deze
verklaring namelijk persoonlijk geschreven. Ik pieker er natuurlijk niet over zoiets
onzinnigs te tekenen. Het bedrijf staat bovendien achter mij.’ Hij noemde hoge
KLM-pieten die het eens waren geweest dat hij dit stuk niet kon tekenen. ‘Ik ben
bereid een normale verklaring te tekenen, dat ik mij van bepaalde activiteiten zal
onthouden, niets anders.’ Konijn vervolgde: ‘Ik heb aan alle kanten adhesiebetuigingen
ontvangen. Een aantal bedrijven staat klaar om me te helpen. Gooien ze mij er
werkelijk uit, dan begin ik pas goed, want dan ben ik eindelijk geheel vrij. Dàn kan
ik me echt aan de Nieuw-Guinea-zaak wijden. Bovendien zal ik nog twee jaar vrij
kunnen vliegen.’ Hij noemde nog meer financiële voordelen.
Ik zei dat ik het noch moedig noch slim van Paul Rijkens vond, dat hij onverwacht
al zijn functies in de Advisory Committee van de Bilderbergconferentie, voorgezeten
door prins Bernhard, had neergelegd, hetgeen hij op 15 november in een te New
York geschreven verklaring had gedaan. Rijkens wilde iedere schijn vermijden, dat
de prins direct of indirect bij zijn Nieuw-Guinea-initiatieven betrokken zou zijn. De
prins wàs immers tot over de oren bij de Papoea-affaire betrokken.
Van Konijnenburg: ‘Het is nu totale oorlogsvoering. Je moet het in dit spel hebben
van de fouten die anderen maken. De Van der Beugel-verklaring is zo volkomen
knots, dat toen ik deze ontving, tegen haar (Greet) zei: “Ik heb een gevoel alsof ik
jarig ben.” Ik zat 'm eigenlijk te knijpen, dat ik 'm niet zou krijgen. Dinsdag zal ik
antwoorden en dus weigeren.’
Intussen arriveerden na elkaar Henk Hofland en P.M. Smedts, hoofdredacteur van
Vrij Nederland in het American Hotel. Henk was van mening dat de
Nieuw-Guinea-affaire de Nederlandse politiek totaal had vergiftigd. ‘Het is een soort
Brabantse affaire geworden. Je moet de Indonesiërs overtuigen, dat ze België
overhalen om Brabant, het land van De Quay, te bezet-

Willem Oltmans, Memoires 1961-1963

4
ten’, zei hij. Hij vervolgde: ‘Waarom is iedereen toch zo bang voor die tweederde
meerderheid in de UNO? De Papoea's zullen heus niet van de ene op de andere dag
genieën worden. Indonesië laat zich nog altijd te veel gelegen liggen aan de
legalistische Nederlandse benadering. De beste methode is inderdaad om steeds meer
mensen hier publiekelijk te compromitteren. Met volkomen openbaarheid is de zaak
het meest gebaat.’ Dit was exact ook mijn beleid vanaf het allereerste begin, vijf jaar
geleden. Matthieu Smedts vertelde er gisteren in te zijn geslaagd de heren Burger en
Duynstee in Hotel des Indes samen te brengen, ook omdat zij beiden volgende week
op een studentenconferentie zouden spreken. Koets van Het Parool zou over het
Duynstee-boek schrijven. Waar Henk op liet volgen, meer in de trant van Van
Blankenstein, dat Sandberg gek was en dat het mede daardoor niet erg best ging met
Het Parool.
Nadat Henk Hofland en Smedts vertrokken waren lunchte ik met de Van
Konijnenburgs. Konijn zei uitzonderlijk dankbaar te zijn dat ik was gekomen. Hij
mag zelf momenteel niet eens naar Amerika. Zover is het door de sabotage van
Buitenlandse Zaken nu gekomen. Eigenlijk heeft de regering een poging ondernomen
Paul Rijkens afgelopen week te verhinderen naar de VS te reizen om de
Bilderbergconferentie te leiden. Er werd op toegezien dat prins Bernhard met een
ander toestel vloog. Konijn en Greet waren het erover eens, dat hij het ultimatum
niet zou tekenen. Van der Beugel bevond zich hierdoor in een precaire situatie.
Na de lunch reed sergeant Rudy Müller me naar Martin Portier in ‘Kamp Zeeburg’.
Martin lag in fatigues op bed. Ik had zo bij hem willen kruipen. Zijn vrouw Jeanne
was in West-Graftdijk driehonderd koeienstaarten aan het knippen voor 1,25 gulden
per stuk. Daarop nam ik de trein naar Den Dolder waar mijn ouders me afhaalden.
We bezochten mijn grootmoeder Poslavsky en dineerden in het Wapen van Zeist.
Ik telefoneerde met M. van Blankenstein. Hij noemde het gedreig van dr. Subandrio
voor de UNO ‘niet handig, want het versterkt slechts Luns. Wanneer de resolutie van
Nederland geen tweederde meerderheid krijgt, dan is de minister werkelijk aan het
einde van zijn Latijn. Hij zal misschien niet aftreden, maar het zal wel het einde van
zijn Nieuw-Guinea-politiek zijn’, aldus deze bejaarde politieke commentator. ‘De
Quay is onmogelijk geworden en staat volkomen achter Luns’, vertelde hij verder.
‘Daarentegen heeft Bruins Slot vanmorgen weer uitstekend voor de radio gesproken.’
Ook was hij van
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mening dat er geen sprake van zou zijn dat Emile van Konijnenburg weg zou gaan
bij de KLM.

19 november 1961
Nunspeet
Omdat Erik van der Leeden ziek te bed lag in zijn legerkamp besloot ik, alvorens
naar New York terug te keren, hem op te zoeken. We hadden de afgelopen weken
uitvoerig gecorrespondeerd4. Om 09.06 uur wachtte Erik aan de poort. We namen
een taxi naar Hotel Veluwe, waar we een paar uur praatten. Hij hoopte niet gezien
te worden, want hij had eigenlijk veertien dagen licht arrest. ‘Voor Helga zou ik dit
risico niet hebben genomen, want wanneer ze me pikken ben ik zuur.’ Hij vervolgde:
‘Sinds ik jou ken ben ik me nog meer de nutteloosheid van het bestaan bewust
geworden. Ik heb steeds zoveel mogelijk jouw strategie gebruikt.’ Hij hoopte tegen
Kerstmis een O5 te krijgen en uit de dienst te komen. Hij wilde een half jaar naar
mij in New York komen. Zou dit werkelijk gebeuren? What makes people tick? What
makes them love each other? I love Erik. Ik maakte een pelgrimstocht naar het licht
in Eriks ogen.
Teruggekeerd in Huis ter Heide arriveerden de heer en mevrouw Van Konijnenburg.
Konijn vroeg aantekeningen te maken van de boodschappen die hij aan Zain wilde
doorgeven. Hij gaf ook de gewraakte brief van Van der Beugel mee.
Gezien het feit, dat ondanks de aan de heer Van Konijnenburg herhaaldelijk
mondeling gegeven instructies te dien aanzien, de K.L.M. op
onaanvaardbare wijze gemengd is in het probleem van de
Nederlands/Indonesische politieke verhoudingen, draagt de Directie van
de K.L.M. de heer Van Konijnenburg thans formeel op zich te onthouden
van enigerlei activiteit en van enigerlei meningsuiting met betrekking tot
de Nederlands/Indonesische verhoudingen, waaronder de kwestie
Nieuw-Guinea begrepen is, en deelt hem mede, dat iedere overschrijding
van deze opdracht ten gevolge zal hebben, dat het dienstverband met de
heer Van Konijnenburg zal moeten worden verbroken.
Voor akkoord getekend: Den Haag, 8 november 1961.
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de weergave van deze zéér bijzondere relatie uit de jaren zestig-zeventig.
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Emile van Konijnenburg gaf me het concept van zijn antwoord aan Ernst van der
Beugel mee.
Aan Uw verzoek om de mij op 8 november j.l. als bijlage bij Uw brief no.
587 toegezonden instructie voor akkoord te tekenen, kan ik om de volgende
redenen geen gevolg geven.
Het voor akkoord tekenen van deze instructie zou, gelet op de inhoud van
de eerste alinea, de erkenning inhouden, dat ik mij niet zou hebben
gehouden aan reeds eerder gegeven instructies, die door de K.L.M.-directie
ten behoeve van het antwoord van de Minister President in de Kamer als
volgt zijn samengevat: ‘dat de genoemde functionaris het uitsluitende
mandaat heeft een regeling te treffen voor de schuldverhouding tussen de
Garuda Indonesian Airways en de K.L.M., hetgeen betekent, dat de
vermenging van politieke en economische belangen werd verboden’.
Ik wens uitdrukkelijk vast te stellen, dat ik mij nauwkeurig aan deze eerder
gegeven instructie heb gehouden5 en in mijn functie van onderdirecteur
van de K.L.M. de grenzen van het mij verleende mandaat niet heb
overschreden. Ik ontken dan ook pertinent, dat de K.L.M. door mijn
toedoen gemengd is geworden in de tussen Nederland en Indonesië ontstane
politieke moeilijkheden.
Men kan van mij niet verlangen, dat ik mij akkoord verklaar met een
voorstelling van zaken, welke niet in overeenstemming is met de
werkelijkheid. Wat de mij thans voorgelegde instructie zelve betreft, deel
ik U mede dat de ‘groep Rijkens’ reeds aan de regering heeft toegezegd
zich te zullen onthouden van iedere activiteit en van iedere meningsuiting
met betrekking tot de problematiek van de Nieuw-Guinea-kwestie. Ik zou
bereid zijn een gelijke toezegging jegens de K.L.M. vast te leggen.
De mij voorgelegde instructie gaat m.i. te ver, voor zover daarin geheel
in het algemeen wordt gesproken van de ‘Nederlands/Indonesische verhou-
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dingen.’ Deze omschrijving is zo ruim, dat ik daartegen bezwaar moet
maken. Van mij kan niet in redelijkheid worden verlangd dat ik mij zou
verbinden tot iets waarvan de portee niet bij voorbaat is vast te stellen en
waaronder allerlei aangelegenheden begrepen kunnen worden, die met het
geschil over Nieuw-Guinea niets te maken hebben.
Met het bovenstaande hoop ik voldoende duidelijk te hebben uiteengezet,
waarom ik de instructie, zoals deze mij is voorgelegd, onmogelijk voor
akkoord kan ondertekenen. Ik ben echter gaarne bereid in overleg met U
naar een andere voor de K.L.M. en mij aanvaardbare oplossing te zoeken.
Met de meeste hoogachting, etc.
E. van Konijnenburg
Ik kreeg ook een brief mee voor professor Mohammed Yamin en een stapel
documenten. Mijn moeder schonk thee. Ik bemerkte, dat zij mij een lepeltje gaf met
een konijn van de dierenbescherming. Dit waren haar subtiele gestes, waarbij ze
nooit iets zei. Zoiets moest je opmerken.
Konijn zei dat hij het ticket van dit weekeinde uit eigen zak zou betalen, omdat
hij wist dat ik de reis voor zijn belang had gemaakt. Zelf vond ik alleen al het bezoek
aan Erik in Nunspeet deze trip waard. Ook meende Konijn, dat ik gerust aan dr. Zain
duizend dollar zou kunnen vragen voor de koeriersdiensten, die later verrekend
zouden worden.6 Konijn: ‘Wanneer ik dit ultimatum zou tekenen zit Buitenlandse
Zaken bij de telefoon klaar om te berichten dat ik weer wat heb gedaan, en dan word
ik oneervol ontslagen.’ Hij had verder gehoord, dat Luns gezegd zou hebben: ‘Van
Konijnenburg tekent toch uit broodnood.’ Hij herhaalde: ‘De zaak is aan het rollen
gekomen, omdat Buitenlandse Zaken Van der Beugel heeft verweten, dat Oltmans
twee gratis KLM-tickets had gekregen, dat ik in Ceylon over Irian-Barat had gesproken
en twee tickets aan professor Röling en Van Randwijk zou hebben gegeven, wat dus
niet waar is.’ De heer Rijkens had in New York een aantal foto's van professor Yamin
genomen. Ik moest meedelen, dat de foto's zouden nakomen.
Van Konijnenburg: ‘Luns staat of valt met de komende stem-
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van hem gekregen.
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ming in de UNO over Nieuw-Guinea. Het kabinet mag niet vallen op een
belastingkwestie, de woningbouw of kinderbijslag, nee, het kabinet moet om
Nieuw-Guinea vallen, anders wordt bij een rooms-rode coalitie weer gezegd, dat
Luns voor de KVP terug moet komen. Hij is trouwens al begonnen om de tragedie
van een aftreden om gezondheidsredenen voor te bereiden. Hij werd bij vertrek naar
de VS gefotografeerd met een plaid om zijn knieën. Zo schijnt hij nu ook achter zijn
bureau te zitten. En dan zie je hem in de UNO spreken met eerst het innemen van een
pil en een glaasje water. Een echec bij die stemming is noodzakelijk voor de KVP
om hem te laten vallen. Luns speelt intussen om tijd te winnen en de affaire tot 1962
in de ijskast te krijgen. Er moet straks een stemming komen. De zaak mag vooral
niet op ijs. Eén stem te weinig, het kan niet verdommen. Luns moet politiek zijn nek
breken.’
Ik vertelde hem dat de afgevaardigde van Liberia in de Verenigde Naties,
Dosumu-Johnsonal, in een rede voor de Algemene Vergadering had gesteld, dat
Nederland aan het kortste eind zou trekken. Hij zei: ‘If the Netherlands resolution
were adopted, it would not be implemented, for we are of the opinion that to attempt
to implement the Netherlands resolution without due consideration for the claims of
Indonesia, which are supported by the majority of the members of the United Nations,
would be a grievous error’.
Dit was een teken aan de wand komende van een belangrijk Afrikaans land.
‘Je kunt tegen professor Yamin zeggen,’ vervolgde Konijnenburg, ‘dat je ons niet
in de goot hebt aangetroffen. Er staan advocaten te dringen. De deken van advocaten
heeft al gezegd dat dit de mooiste affaire was die hij in jaren had gezien. Je moet aan
Yamin vragen hoe het zit nu de acht Indonesische provincies in 24 zijn gewijzigd.
Duynstee wil weten of iedere provincie door een territoriaal bevelhebber uit eigen
gebied wordt bestuurd. Dan zou dit op Irian-Barat ook kunnen geschieden.’ Konijn
zei ook nog dat Indonesië tot op 19 november 1961 een bedrag van f 2.158.544 en
36 cent aan de KLM had terugbetaald en vroeg me ambassadeur Zain te verzoeken,
hier honderdduizend dollar van te reserveren voor onze operaties.7
Mijn vader, mr. ir. A.C. Oltmans, gaf me een brief mee voor dr. Zain over de
kinabast-affaire. Het was duidelijk dat de directeur van de ACF, de heer C.N. van der
Spek, reeds in dit beginstadium manoeuvreerde, om mijn vader als commissaris

7
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buitenspel te zetten. Ik hoed hem hiervoor en zal de medewerking van Zain vragen.
Mijn vader ontvangt rechtstreeks brieven en telegrammen van Zain, waardoor de
ACF-directie uitstekend begrijpt hem voorlopig nodig te hebben.

middernacht
Na even in Kew Gardens te zijn uitgestapt, nam ik de subway naar Manhattan en
ontmoette dr. Zairin Zain in de lobby van het Plaza Hotel. We spraken een half uur.
Ik deed verslag van mijn één-nachtje-slapen-bezoek aan Nederland en overhandigde
hem brieven en documenten. Hij was geïrriteerd, omdat Konijn definitief uit de KLM
scheen te zullen treden. ‘You are always first a journalist, I need political
information’, zei hij. Voor ik wegging vrijdag had dr. Zain me op het hart gedrukt:
‘Don't mix politics with journalism. Stick to the latter.’ Hij nam alles mee en spoedde
zich, zonder een woord van dank te uiten, naar minister Subrandio. Hij nam, terwijl
we zaten te praten, een pil. Lig in bed met een Beethoven-pianoconcert. Ik ben
uitgeput van alle emoties. Ik kan wel huilen. Ik denk aan mijn ouders, Erik en Martin.
Mijn leven is leeg, zeker nadat ik een paar uur met Erik doorbracht. I am in love
again. I wish I had someone here to sleep with me.
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New York
20 november 1961
Verenigde Naties
Sprak met Henri Faas over mijn reis naar Nederland. Ik zag hem later naar
ambassadeur Schürmann en de heer Schiff gaan. Nog later verliet hij samen met
minister Luns en een van diens medewerkers het UNO-gebouw. Ambassadeur Sukardjo
Wirjopranoto van Indonesië zei dat Luns geen vrienden maakte op het hoofdkwartier.
Daarentegen was ambassadeur Schürmann algemeen populair. Ambassadeur
Lambertus Palar voegde me toe: ‘Je doet goed werk voor Holland.’ Toch, wanneer
ik dr. Zain knipsels en informatie verstrek die Indonesische argumenten in het gevecht
om de Papoea's moesten versterken, kruist het wel eens mijn gedachten of ik niet
tegen Nederland bezig ben.
De Indonesische persattaché Yusuf Ronodipuro zei: ‘We zijn gisteravond om
01.00 uur opgetrommeld. Subandrio en Zain werkten tot 03.00 uur aan Bandrio's
speech van vandaag. We hebben allemaal tot 07.00 uur moeten werken door jou.’
Ronodipuro vervolgde, dat de tip van M. van Blankenstein (die ik had doorgegeven)
om niet te dreigen aangezien dit Luns zijn positie slechts zou versterken, in het nieuwe
stuk ruimschoots was verwerkt. Ik gaf dit resultaat meteen aan Van Blankenstein
door.
De Indiase minister van Buitenlandse Zaken, Krishna Menon, zorgde voor een
verrassing door een ontwerpresolutie bij de Algemene Vergadering in te dienen over
de kwestie Nieuw-Guinea: Sixteenth Session, agenda-item 88, A/L. 367. Nederland
en Indonesië werden hierin opgeroepen bilaterale onderhandelingen te openen onder
de goede diensten van de voorzitter van de Algemene Vergadering. Minister Subandrio
vroeg daarop het woord. Hij sprak om te beginnen veel te lang (UN-document A/PV
1058, pagina's 86-115). Hij citeerde uit Duynstees boek en inderdaad, ik herkende
verscheidene inlassen uit knipsels die ik in het weekeinde uit Nederland had
meegebracht. Zelfs de nieuwe Papoea-vlag kwam ter sprake. Pak Kardjo vertelde
me dat Indonesië de Indiase resolutie niet zou tegenwerken, maar er niet blij mee
was. Ambassadeur Zain
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wees de ambassadeur van Opper-Volta aan en ‘commandeerde’ me eigenlijk met
hem te gaan praten over de Papoea's. Ik voelde hier niets voor, deed het dus ook niet,
en loog later bewust tegen hem dat ik het wel had gedaan toen hij ernaar vroeg.
's Avonds gaf ik een lezing in de Temple Sharay Tefilo Men's Club in South-Orange,
New Jersey. Een rabbi stond tijdens het vragenuurtje op en verklaarde dat hij vond
dat ik onderbetaald werd (honorarium tweehonderd dollar), ‘terwijl een andere
Nederlander, Rembrandt, dezer dagen miljoenen heeft gekregen voor een schilderij’.

21 november 1961
Het schijnt dat de Indiase resolutie iedere kans dat de voorstellen van Luns nog
worden aangenomen, bij voorbaat heeft weggenomen. Zullen er amendementen op
Krishna Menon worden ingediend? Sukardjo zei dat Indonesië met geen enkel
amendement akkoord zou gaan.
De Amerikaanse diplomaat James Bell zei dat Washington zeker niet met de
Indiase resolutie akkoord zou gaan. Ik vuurde een kanonnade op Bell af en vertelde
wat er in Duynstees boek stond. Op dat moment naderden Subandrio en de
Indonesiërs, dus brak ik het gesprek af. Sukardjo: ‘Spaar je kogels, James Bell is niet
belangrijk’.
Raakte in een twistgesprek met de heer Bolle, correspondent voor het Vrije Volk
in Washington, die door Person werd omschreven als ‘een gepolitoerde timmerman’.
Bolle vond dat Paul Rijkens de politiek aan het parlement diende over te laten. Ik
vroeg hem: ‘Beschouwt u Rijkens dan als een slechte Nederlander?’ Hij werd razend.
‘Het is toch belachelijk, dat Sukarno eerst naar Elizabeth II zou gaan en dan pas naar
Juliana?’ vervolgde ik. Bolle wond zich nog meer op. Ambassadeur Sukardjo merkte
op: ‘Nu ja, laten we maar zeggen, lest best’. Bolle stond op en verdween. ‘Herinner
je je dat liedje uit “Kun je zingen, zing dan mee?”,’ vroeg ambassadeur Sukardjo.
‘Hierin werd gezegd, dat iedere landsman het recht had voor zijn vrijheid te vechten.
Toen wij Indonesiërs dat deden zeiden de Nederlanders: “nee, dat mag niet”. Maar
ze hadden het ons zelf geleerd.’
Ik ontving een briefje van de moeder van Indro Noto Suroto. Hij had haar uit
Jakarta geschreven dat ik onder geen beding naar Indonesië moest komen, dat er
groepen waren die geen vertrouwen meer in mij hadden, dat er een valse beschuldiging
en valse getuigen konden worden opgetrommeld, en dat er een
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schijnproces in elkaar zou worden gezet. Omdat Indro en ik vrienden waren, schreef
de moeder ongerust dat we allebei gevaar zouden kunnen lopen. In de oorlog verloor
Indro zijn broer in het verzet. Ik begreep de noodkreet maar al te goed. Ik vroeg
Yusuf Ronodipuro hoe een reis van mij naar Indonesië zou worden opgevat. ‘Vergeet
niet, dat Subandrio de Allen Dulles (CIA-hoofd) van Indonesië is’ antwoordde hij.
Ambassadeur Sukardjo gaf een andere mening: ‘Niet doen’ zei hij. ‘Wacht tot je van
mij het groene licht krijgt. Er zijn zelfs bepaalde mensen in Jakarta tegen mij, terwijl
ik niets verkeerds heb gedaan, dus laat staan jij.’
Om 11.00 uur vanochtend gaf ik een lezing voor de Federation of Jewish Women's
Organisations aan Central Park West. Een plezierige gebeurtenis.

21 november 1961
Van der Jagt van de KLM vertelde een curieus verhaal. Vlak voor mij was vrijdag
een professor terug naar Amsterdam gevlogen, die door Emile van Konijnenburg
per telegram bij hem was aangekondigd met het verzoek hem in contact te brengen
met minister van Staat professor Yamin en ambassadeur Zairin Zain. Zij hadden hem
niet ontvangen. Zij waarschuwden nu voor deze professor. ‘Hij heeft geen mandaat,’
zei Zain, ‘dus ontwijk hem.’
Phil Musick, redacteur van het studentenblad The Representative van het
Davis-Elkin College in West-Virginia vroeg of ik een artikel wilde schrijven. ‘I feel
that your popularity on campus will stand you in good stead and the students will
respect your constructive criticism.’ In zijn blad van 10 november 1961 vond ik de
opmerking ‘This year the chapel convocations have varied in their significance from
prominent and outstanding speakers, like Mr. Oltmans, to speakers who are not so
prominent and outstanding.’ Ik heb meteen aan het verzoek voldaan.

23 november 1961
Ambassadeur Zain vroeg om te komen. Ik ontmoette hem om 17.45 uur in het Olcott
Hotel. Hij had een telegram ontvangen van de eerder genoemde professor Werner
Verrips, een door Emile van Konijnenburg gestuurde ‘afgezant’. Zain zei dat het
telegram van Verrips zodanig was opgesteld dat het impliceerde dat ik buiten alles
zou moeten worden gehouden. Hij zei: ‘Ik heb geen dergelijke regeling getroffen.
Van Konijnenburg zendt mij professor Verrips, maar naïef als hij is, gaat hij de zaak
niet eerst behoorlijk onderzoeken. Die lui (van de
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groep-Rijkens) lijken langzamerhand van de regering te zijn. Person lijkt ook wel
een regeringsagentje. Ik houd het overigens niet voor onmogelijk dat je opnieuw
naar Nederland zult moeten gaan, vooral wanneer deze Verrips, zoals hij in een
telegram aankondigt, terugkomt naar New York.’ Ik vertelde dat ook Van der Jagt
de professor als a fake had geclassificeerd, ‘met veel koude drukte.’ Ik vroeg me af
wie deze mysterieuze man kon zijn, waarvan niemand wist wie hij was. Hij was dus
onverrichterzake naar Nederland teruggekeerd maar zou opnieuw naar Amerika
komen.
Gisteren had ik de hele dag thuis gewerkt en miste het pleidooi dat de Amerikaan
Jonathan Bingham in de Assemblee had gehouden ter ondersteuning van de resolutie
van Luns. Henri Faas haastte zich met vette koppen in de Volkskrant te schrijven:
‘Belangrijk diplomatiek succes voor Luns’.8 Bernard Person kwam in het Algemeen
Handelsblad eveneens met de ene pro-Luns-kop na de andere. Dat Robert Kiek van
De Telegraaf meedeed, was op de vingers na te tellen. De Nederlandse
persvertegenwoordigers in de UNO stelden het en bloc voor alsof een
Nieuw-Guinea-overwinning van Luns aanstaande was.
Ambassadeur Zain vertelde tegen het State Department te hebben gezegd: ‘Mijnheer
Bingham is het dus niet eens met India. Jullie willen de zaak in twee stadia spelen.
Dat is misschien mooi voor jullie, maar voor ons is het een gok. Wij doen er niet aan
mee. Daar heb je weer de gladdjakkerigheid van de Amerikanen, die zich zogenaamd
op het standpunt stellen dat de Indiase resolutie niet voldoende rekening houdt met
de Papoea's. Ze doen in Washington alsof Irian-Barat een gewone kolonie is’, aldus
Zain.
Dineerde bij de Persons waar ik dr. Peter Korteweg van de GPD uit Washington
ontmoette, die een aardige en serieuze indruk maakte.

24 november 1961
Van der Jagt noemt Verrips nu een opportunist en ‘zakenmanprofessor’. Hij zou de
heren Frans Goedhart en Siem Suurhoff mee naar New York brengen om met Yamin
en Zain te spreken. We zullen zien wat er werkelijk gebeurt.
Intussen heeft de zogenaamde Brazzaville-groep van Afrikaanse landen bij de
Algemene Vergadering een nieuwe Papoea-resolutie ingediend. Deze komt neer op
het recht van zelfbeschikking plus een mogelijke bemiddeling van de UNO. Henri

8
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Faas stelt het in een nieuwe sensationele kop in de Volkskrant voor alsof Indonesië
hierdoor onder zware druk is komen te staan.9 Robert Kiek en Henri Faas zie je
trouwens onafscheidelijk samen in de wandelgangen.

25 november 1961
Vandaag trouwt mijn vriend Raden Machram Tjokrodimurti met Raden Sri Kajatun.
Mijn trouwe vriendin Penny Hedinah, Machrams zuster met wie ik al vijf jaar
correspondeer, stuurde me een uitnodiging. Ik zou er graag bij zijn, ook om andere
officieren van het Garuda I Bataljon terug te zien. Zond een telegram. Ook Hans
Beynon gaat trouwen, op 29 november met Melanie Cuypers.
De Commonwealth of Pennsylvania Department of Public Instruction uit Edinboro
heeft zich bij mijn lezingenbureau beklaagd: ‘He was abrupt and rude in his answers
to questions, he showed little regard for any opinion which differed of his own.
Frankly the faculty felt the same.’ De man die de brief schreef - maar van mijn kopie
was de ondertekening afgeknipt - eindigde met ‘I personally feel, that Oltmans
appearance was a good thing if for no other reason than to stir thinking and interest
out of controversy. I am not sure, however, that our committee would approve a
second visit.’ Ik herinner me inderdaad dat toen ik zag dat de docent die de
bijeenkomst leidde, in slaap was gevallen, ik tegen de studenten heb gezegd: ‘Aha,
mr. Hendriks has gone to sleep.’ Mijn vader zond een knipsel waarin stond dat
minister Subandrio in Jakarta had gezegd: ‘Het is naïef om te geloven, dat mijn rede
voor de UNO nog niet gereed zou zijn geweest. Ik heb dr. Paul Rijkens slechts vijf
minuten gesproken. We hebben het niet over ernstige vraagstukken gehad.’ Dus ook
van Indonesische zijde werd er vrolijk op los gelogen om Paul Rijkens te sauveren.
Ik lees Rebels in Paradise van James Mossman over de Sumatraanse opstand van
1958. Het boek is anti-Sukarno en pro-rebellen geschreven.10
Zelfs wanneer Mossman ergens bij Bogor in het veld twee jongens in elkaars
armen vindt weet hij niet anders te reageren dan met de woorden ‘I began to feel
desolate in this fragrant lotusplace, and hurried down this path...’ (pagina 45). Hoe
anders heb ik Indonesië ervaren, inbegrepen vriendschappen.

9
10

De Volkskrant, 24 november 1961.
Jonathan Cape, London (1961).
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26 november 1961
Er zijn mutaties in JFK's regering aangebracht. Chester Bowles is vertrokken. Hij
wordt vervangen door George Ball. Walt W. Rostow wordt voorzitter van de Policy
Planning Council van het State Department, en verlaat het Witte Huis. W. Averell
Harriman wordt onder-minister voor Far Eastern Affairs, wat belangrijk is voor
Indonesië.
Gisteravond sprak ik dr. Zairin Zain in het Plaza Hotel. Hij stond op het punt naar
West-Duitsland te reizen. Hij had een poging ondernomen de heer Verrips in
Nederland te bellen. Dit mislukte. Hij dacht dat de BVD hiervoor verantwoordelijk
was.
Ambassadeur C.W.A. Schürmann lanceerde een aanval in de Algemene
Vergadering op de resolutie van India, die ‘als opgewarmde versie van Indonesische
voorstellen voor Den Haag volkomen onaanvaardbaar was.’ De resolutie van de
Brazzaville-landen noemde Schürmann een ‘vernuftige poging om de beginselen
van het Nederlandse voorstel en die van het Indiase te combineren.’ Op mij maakte
Schürmanns relaas een hypocriete en weinig overtuigende indruk. Minister Subandrio
nam spoedig daarna het woord, liet zijn opgestelde tekst terzijde liggen, en
produceerde een gepassioneerde cadens in uitstekend Engels, in ieder geval duizend
maal oprechter dan het gebrabbel van de Nederlander, die een verloren zaak moest
verdedigen. Luns verliet onmiddellijk de zaal toen Bandrio het woord nam. Hij werd
spoedig door Schürmann gevolgd. Een paar dagen geleden nog zaten Luns en
Subandrio beiden aan een diner, aangeboden door Mongi Slim van Tunesië. ‘Ach,’
zei dr. Zain, ‘het is Luns, die een pak slaag gaat krijgen, want wij hebben tenslotte
geen resolutie ingediend.’
Ambassadeur Zain: ‘Wanneer er geen enkele resolutie wordt aangenomen, dan
gaat de deur naar internationalisatie van het geschil voorgoed dicht. De zet van
Washington om niet aan onze eisen toe te geven schijnt een soort politiek te zijn om
in de naaste toekomst meer aan de zijde van Indonesië te kunnen staan. Maar dit
vertel ik je in het geheim.’ Zain had met Walt Rostow in Washington gesproken en
in een buitengewoon open en direct gesprek onderstreept dat Nederland een
schijnheilige politiek volgde. Hij viel zichzelf in de rede en zei: ‘Je zit altijd als een
kleine jongen op te schrijven wat ik zeg. Je moet concepties vormen en analyses
maken.11 Je bent net als Bandrio, die wil er ook altijd nog te veel bijhalen, in plaats
van
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een paar punten onder de loep te nemen en je daarop te concentreren. Bovendien
kraam je dan uit wat ik je heb verteld.’12

01.20 uur (in bed)
Luister naar Rachmaninoffs derde pianoconcert. Mijn verlangen gaat uit naar Erik,
en naar mijn ouders natuurlijk.

28 november 1961
Al voor dag en dauw was ik in het Olcott Hotel opgetrommeld door Bob Tapiheru.
Verrips was terug in Manhattan en probeerde voor Goedhart en Suurhoff een gesprek
te regelen met Yamin en Zain. Terwijl we de zaak zaten te bespreken belde professor
Verrips opnieuw op. Bob nam de hoorn op, volgde dr. Zains instructies en was uiterst
koel. Bob zei eerst te willen weten of de genoemde Nederlandse politici waren
meegekomen. Hij wilde blijkbaar eerst van Tapiheru weten of ik in de buurt was.
Het gesprek liep vast.
Daarop belde H.J. van der Jagt van de KLM om te vragen of hij mij bij dr. Zain
kon bereiken. Ambassadeur Zain zei dat hij onder geen beding een gesprek met
Suurhoff en Goedhart wenste te hebben wanneer hij eerst ter verantwoording werd
geroepen over mijn activiteiten. Hij instrueerde Bob om onomwonden duidelijk te
zijn. Daarop vroeg professor Verrips opnieuw telefonisch of hij eerst afzonderlijk
met ambassadeur Zain kon spreken. De ambassadeur kwam zelf niet aan de lijn. De
professor belde, terwijl ik er was, nog tweemaal terug en begon volgens Bob duidelijk
een toontje lager te zingen. Hij wenste waterdichte garanties dat het gesprek met
Goedhart en Suurhoff - die, zei hij, in Manhattan waren voor een
NAVO-aangelegenheid - niet zou uitlekken. Tenslotte werd afgesproken dat er om
15.00 uur opnieuw contact zou worden opgenomen. Om 10.45 uur verliet ik het
Olcott Hotel en begaf mij naar de KLM. Van der Jagt vroeg me waar ik was geweest.
Hij had me overal gezocht. Hij overhandigde me een ticket en een rekening van 1.600
dollar. Daarop begon hij over professor Verrips. Deze was bij Van der Jagt gekomen
met de vraag waar ik te vinden zou zijn. Verrips had nota bene verteld dat ik tijdens
mijn laatste reis naar Erik in Nunspeet was geweest; met travellercheques betaalde;
gefinancierd werd door Indonesië en overal zijn naam had gebruikt. Allemaal aperte
leugens. Ik vroeg me af of ik was geschaduwd tijdens mijn verblijf in Holland of dat
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Van Konijnenburg had gekletst. Ik herinner me mijn moeders reactie op de
KLM-onderdirecteur: ‘Hij zit je met zijn grote konijnenogen aan te kijken, maar mij
beduvelt die mijnheer niet.’ Van der Jagt sloofde zich uit mij te overtuigen dat ik
professor Verrips moest ontmoeten. Terwijl hij hiermee bezig was belde de bewuste
man op. Ik nam de telefoon over. Hij vroeg of hij met mij kon spreken. Ik antwoordde
dat ik niet geïnteresseerd was, waarop hij aandrong. Omdat dr. Zain hem niet wenste
te ontvangen wilde hij het via mij proberen? Ik vroeg hem of Konijn hem
introduceerde. Hij antwoordde: ‘Ik ken mijnheer Van Konijnenburg.’ Ik antwoordde:
‘Heel Nederland kent hem, want hij staat op pagina één van de kranten.’ Van der
Jagt luisterde aandachtig mee. Verrips zei een persoonlijke brief van de heer Van
Konijnenburg voor professor Yamin bij zich te hebben. Daarop zei ik bereid te zijn
hem te ontmoeten. Eerst belde ik dr. Zain en legde uit dat ik wilde nagaan wie die
man dan wel was. ‘Als je het lef hebt,’ zei de ambassadeur, ‘ga je gang, maar laat je
niet uit je tent lokken!’
Van der Jagt liep mee van de KLM op Fifth Avenue naar het Roosevelt Hotel op
Madison. Professor Verrips wachtte ons in de lobby op. We gingen naar de coffeeshop,
waar ik tegen beide heren een monoloog hield over hoe ik de schurft had aan geklets,
oneerlijkheid en crooks die hun financiële verplichtingen niet nakomen. Daarop
vertrok Van der Jagt, waarna Verrips het gesprek overnam. Hij begon te verklaren
dat hij werkte voor het Indonesische leger. Ambassadeur Zain had mij echter reeds
meegedeeld, dat hij, direct na de eerste benadering van ‘professor Verrips’ - een
titulatuur waar ook Zain ernstig aan twijfelde - om inlichtingen had gevraagd via
kolonel Pandjaitan, de Indonesische militaire attaché in Bonn. De informatie was
niet bemoedigend geweest. Bovendien, het plotselinge optreden van deze Verrips
maakte mij zelf dubbel argwanend. Drie ooms waren hoogleraar, professor Gerrit
Meijer, professor Alexander Poslavsky en professor Jo Wibaut. Ik wist met één
oogopslag, dat deze man zeker geen hoogleraar was, dus ik was extra op mijn qui
vive. ‘Ik blijf mijn vrienden in het Indonesische leger trouw’, vervolgde hij. ‘Ik heb
toch immers in wapens gehandeld? Ik was indertijd de machtigste man in Semarang.
Toen ik Sukarno om geld voor mijn jongens ging vragen en het niet kreeg heb ik in
1949 een bank overvallen en vijfeneenhalf jaar in Indonesië vastgezeten. Ik woog
bijna niets meer toen ik in 1956 in Holland terugkwam, waar ik opnieuw
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een paar maanden werd opgesloten omdat ik werd beschouwd als overloper en
landverrader.’13
Hij gaf toe geen professor te zijn. Hij had echter een tweelingbroer in Rotterdam
die wel hoogleraar was.14 Zelf woonde hij in Arnhem. Nu ter zake. Hij had al drie
weken geleden een appartement in Manhattan gehuurd om zijn twee politieke
vrienden, Suurhoff en Goedhart, in het geheim onder te brengen. De onderneming
had hem al een ton gekost. Hij benadrukte en passant dat indien iemand hem voor
de voeten liep deze uit de weg werd geruimd. Een regelrechte bedreiging dus. Het
flitste door mijn hoofd dat ik in een nieuwe affaire was beland, die door mr. J.C.S.
Warendorf moest worden behandeld. Verrips wilde Indonesië meer schulden terug
laten betalen, zoals het Van Konijnenburg was gelukt de KLM uitbetaald te krijgen.
Hij hield zich bezig met een tegoed van de ANIEM-elektriciteits-maatschappij. Bob
Tapiheru had me echter verteld hoe Verrips zich over de telefoon had beklaagd over
‘het privéleven van mijnheer Oltmans’. Ik had er tenslotte bij gezeten, want Tapiheru
had, ten mijnen behoeve, alles hardop herhaald. Hij ging nu zo ver, terwijl we naar
de UNO wandelden - waar ik een radioprogramma moest verzorgen - dat hij kon zien
dat ik homoseksueel was. ‘Maar,’ voegde hij eraan toe, ‘je bent geen viezerik’. Hij
vertelde zelf getrouwd te zijn en een zoontje van twee jaar te hebben. Toch bleven
voor hem ‘Indonesische wijven’ eerste klas. ‘Je moet de Sultan van Djokjakarta
vragen je een meisje uit het kraton te geven’, luidde het advies.
Geleidelijkaan konden we het beter met elkaar vinden. Eindelijk kwam het hoge
woord eruit: Suurhoff en Goedhart waren om 15.00 uur afgereisd, want zij vonden
het niet langer raadzaam om in het geheim een ontmoeting te hebben met de
Indonesiërs. Hij gaf me een stapel correspondentie van Konijn om aan Yamin en
Zain door te geven, en daarop ook een brief van hemzelf aan professor Yamin, die
hij vroeg eerst te lezen. Verrips schreef:
Excellentie,
Met verwijzing naar de telefonische gesprekken met de secretaris van
Excellentie dr. Zairin Zain van hedenmorgen neem ik de vrijheid Uw
Excellentie met verschuldigde eerbied het volgende onder de aandacht te
brengen:
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1. Ondergetekende heeft zaterdag 25 november 1961 zowel om 18.00
uur als om 21.00 uur contact pogen te zoeken met Excellentie Zain,
zoals telegrafisch aangekondigd, doch geen contact kunnen krijgen.
2. De heer Oltmans, welke volgens zijn verklaringen in Nederland, door
Uwe Excellentie vrijdag 17 november, dus onmiddellijk na mijn
vertrek naar Nederland, naar zijn Vaderland werd gezonden teneinde
de publieke opinie te peilen, de heer Van Konijnenburg te bezoeken,
enz., heeft door zijn optreden als vertegenwoordiger van Uwe
Excellentie met name door eenieder, die hij maar enigszins kende,
op te bellen, bij de Nederlandse politici, welke in deze uiteraard een
beslissende stem hebben, twijfel doen rijzen of de Indonesische wens
om tot een informeel gesprek te komen met Nederlandse politici wel
serieus genomen kon worden.
3. De heer Oltmans heeft bovendien in Nederland gesteld, dat dr. Rijkens
en dr. van Konijnenburg voor Indonesië van geen waarde zijn, indien
zij de Bilderberggroep respectievelijk de KLM verlaten.
4. De heer Oltmans heeft bovendien in New York het afgelopen weekend
tegen derden mijn naam genoemd en gesproken over een conferentie,
welke het einde van deze week in Duitsland zou worden gehouden
en waaraan Uwe Excellentie, Excellentie Zain, de heer Suurhoff,
professor Duynstee, ondergetekende en anderen deel zouden nemen.
Hiervan is mij niets bekend.
5. Ik citeer de N.R.C. van 22 november j.l. ‘Eergisteren is in de sfeer
van de UNO het gerucht opgedoken, dat ook ervaren waarnemers de
indruk heeft gegeven, dat er wel een iets van waar kon zijn. Het kwam
erop neer, dat vooraanstaande figuren uit enkele grote politieke
partijen haastig naar New York zouden vertrekken of al vertrokken
zouden zijn om besprekingen te voeren met minister Subandrio. Dit
met de duidelijke implicatie, dat het Nederlandse regeringsstandpunt
weinig been meer zou hebben om op te staan.’ Bij deze informatie
bleek mij, hedenmorgen, dat de naam van de heer Suurhoff werd
genoemd.
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Zoals Uwe excellentie wellicht bekend, zijn de besprekingen, welke waren
gepland tijdens het bezoek van Excellentie Lt. Generaal A.H. Nasution
het begin van dit jaar eveneens niet doorgegaan doordat zij waren uitgelekt.
Mijn beide politieke vrienden (Suurhoff en Goedhart) hebben mij verzocht
alvorens een gesprek met Uwe Excellentie te arrangeren met Excellentie
Zain de bovenstaande vijf punten te bespreken, teneinde te voorkomen,
dat een en ander zal uitlekken, benevens om hieruit voortgekomen
misverstanden uit de weg te ruimen.
Tot mijn spijt wilde Excellentie Zain mij niet ontvangen. Daar mijn
politieke vrienden op zulk een bespreking staan om onnodige risico's te
voorkomen, verzoek ik Uwe Excellentie het in die richting te leiden, dat
zulk een gesprek plaats vindt. Indien Uwe Excellentie onverhoopt in
negatieve zin zou beslissen, kan de gearrangeerde bespreking niet plaats
vinden, om interne politieke redenen. In dit geval is ondergetekende
bovendien in een onmogelijke positie gemanoeuvreerd, zodat hij zich
volledig uit deze zaak zal terugtrekken.
Met de meeste hoogachting, W. Verrips.
Ik nam onmiddellijk contact op met Bob Tapiheru. We kwamen overeen dat ik
professor Yamin en dr. Zain nog deze middag in hun appartement in het Plaza Hotel
zou ontmoeten. Bovendien telefoneerde ik Yamin onmiddellijk en deelde hem mee
dat ik vermoedde, dat Verrips een agent was voor generaal Nasution. Ik ging eerst
bij Van der Jagt een kopie maken van bovenstaande brief en deelde ook hem mede,
dat zijn vermoedens dat Verrips een inlichtingendienst-man was, en in de verste
verten geen professor, juist waren.
Wat me, die middag naar het Plaza Hotel wandelende, intens bezighield,
was de vraag: Wie is deze zogenaamde professor? Wat wil hij? Enerzijds
was hij inderdaad koerier voor stukken afkomstig van Emile van
Konijnenburg. Waarom penetreerde hij in dit kritieke stadium de
activiteiten van onze groep, en namens wie? Het Indonesische leger? De
Nederlandse inlichtingendiensten?
Of was hij een beroepsspion die voor twee kanten werkte? Ken-
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nelijk had hij geruchten naar het NRC laten uitlekken. En wat wilden
Suurhoff en Goedhart, politici met duidelijke verbindingen naar westerse
inlichtingendiensten, via deze man bereiken? Waarom probeerde hij zo
overduidelijk en doorzichtig mijn vertrouwenspositie bij Yamin en Zain
te ondermijnen? Ik tastte in het duister, maar eigenlijk mocht ik de man
wel.
Om 15.45 uur ontmoette ik dr. Zain. Ik legde uit dat inlichtingendiensten in onze
groep waren geparachuteerd middels deze obscure figuur, die door Van Konijnenburg
als ‘professor’ was aangediend. Zain reageerde uitermate diplomatiek, maar ik kende
hem te goed om niet te weten dat hij diep geschokt, en zelfs gealarmeerd was over
deze ontwikkeling. Ook professor Yamin keerde in het hotel terug. Ik zette voor
hem, met overhandiging van genoemde notoire brief, die situatie uiteen. Ik vertelde
dat Verrips mij rechtstreeks had gedreigd, dat wanneer ik naar Indonesië zou gaan
ik automatisch zou ‘verdwijnen’. Letterlijk had hij gezegd, dat generaal Nasution,
na wat ik tijdens zijn persconferentie in Bonn15 had gezegd en na het laten uitlekken
van diens ontmoeting met staatssecretaris H.R. van Houten, ‘de dood in mij zag’.
‘Bedenkt u wel, mijnheer Oltmans, ik kan u nog altijd laten verdwijnen’, had Verrips
mij woordelijk toegeworpen. In het kader van zijn pocherij en grootspraak had ik er
niet veel aandacht aan besteed, maar Yamin en Zain dachten hier kennelijk anders
over.
Yamin wilde eerst spreken over de in de UNO gehouden stemming over het
Nieuw-Guinea-vraagstuk. De Brazzaville-resolutie was met 53 stemmen voor, 41
tegen en negen onthoudingen de prullenmand ingegaan. Er werd geen tweederde
meerderheid gehaald. Luns had gewoon verloren. Hij had tegen de pers gezegd: ‘We
zijn natuurlijk teleurgesteld, maar de regering, althans ik, zie wel positieve aspecten.’
Luns concludeerde, volgens Henri Faas,16 dat de gedachte van internationalisatie en
zelfbeschikking terrein had gewonnen. Hij achtte het zelfs niet uitgesloten dat
Nederland volgend jaar, in 1962, ‘met dezelfde voorstellen of de essentie daarvan
zou terugkomen.’17 De brave Faas droomde in alle toonaarden verder.
Professor Yamin, die mij zijn denkbeelden langzaam dicteerde,

15
16
17

Zie dagboeknotities van 27 juni 1961.
De Volkskrant, 29 november 1961 (opening).
In november 1962 zou Irian-Barat reeds drie maanden aan Indonesië zijn overgedragen.
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begon met: ‘Luns is eigenlijk een vuile kerel. De grote verwachtingen, ook in de
Nederlandse pers zijn nu toch wel helemaal quatsch gebleken. Het plan-Luns haalde
geen tweederde meerderheid, derhalve is de internationalisatie van de kwestie middels
zijn denkwereld, en zoals Luns steeds weer heeft beweerd, totaal mislukt. De politieke
consequenties die hieruit voor het Nederlandse kabinet voortvloeien, zal het
voornaamste vraagstuk in Nederland zijn.’ Ik voegde toe, dat Verrips c.s. hadden
gezegd, dat professor dr. J. Zijlstra premier zou worden en Ivo Samkalden minister
van Buitenlandse Zaken. Yamin: ‘Nu zullen de minister en zijn UNO-delegatie in
Den Haag verantwoording moeten afleggen.’ Ambassadeur Zain viel in de rede:
‘Eigenlijk heeft Luns nog geluk gehad met zijn Brazzaville-resolutie-stemmen. De
Amerikanen hebben immers al hun invloed en macht gebruikt en toch maar 53
voorstemmers weten te krijgen. Wat Schürmann na afloop heeft gedebiteerd bewijst
dat hij zichzelf aan het verlakken is.’ Professor Yamin: ‘Maar wat kan de motivering
van Luns zijn om met het gevoerde beleid door te gaan? Hoe zal hij dit binnenskamers
politiek kunnen verdedigen, vooral wanneer politiek Den Haag toch naar een oplossing
van het vraagstuk toe wil? Luns wil het nog steeds als een godsbescherming van de
Papoea's doen lijken, maar dat behoort tot een politieke onmogelijkheid voor het
Nederlandse kabinet. Luns bevindt zich duidelijk in een dwangpositie.’ Yamin voegde
eraan toe: ‘Je kunt ons gesprek in het Engels vertalen en je mag het van mij in de
UNO doen circuleren.’
Professor Yamin en dr. Zain vroegen mij nog dezelfde avond opnieuw naar
Nederland te gaan, met de uitdrukkelijke instructie aan Emile van Konijnenburg en
de groep-Rijkens, dat W. Verrips niet acceptabel was als tussenpersoon en
onmiddellijk buitengesloten diende te worden. Ook was het beter dat Konijn voorlopig
niet naar West-Duitsland kwam, met andere woorden dat er voorlopig geen contact
diende te zijn tussen de groep-Rijkens, Yamin en Zain. Het toestel van 18.00 uur
kon ik niet meer halen, dus Van der Jagt plaatste mij op de machine van 22.00 uur18
De eerste tegen wie ik aanliep op het vliegveld was Henri Faas. Hij zei razend op
me te zijn. Sjef van den Bogaert had gezegd:

18

Later zou dr. Zain glashard ontkennen, dat Yamin en hij me hadden gevraagd naar Amsterdam
te gaan om Verrips bij de groep-Rijkens uit te schakelen. Ze wisten niet, dat Verrips
bescherming genoot van officieren in het leger, die Sukarno wilden afzetten.

Willem Oltmans, Memoires 1961-1963

23
‘Oltmans is bezeten van de Nieuw-Guinea-zaak.’ Ik antwoordde laconiek: ‘Ja, net
als Luns.’ Hij vertelde door de Volkskrant 2.200 dollar te zijn betaald voor drie weken
New York. Ik dacht: ‘Om zoveel mogelijk als spreekbuis van Luns te dienen en dan
met de kous over de kop af te druipen.’ Hij meende dat er toch geen crisis zou komen
in Den Haag. Luns zou de zaak een jaar op een laag pitje houden en in het najaar
van 1962 opnieuw beginnen. Hij wist dat Suurhoff en Goedhart in Manhattan waren
geweest. Ik liet hem de brief van Verrips aan professor Yamin lezen. ‘Dat is een
intrigant,’ aldus Faas, ‘die niet eens de naam van Suurhoff juist kan spellen.’
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Huis ter Heide
30 november 1961
Arriveerde om 11.00 uur op een mistig Schiphol. Belde als eerste Erik in Eindhoven.
Hofland was ziek. Wim Klinkenberg zei, dat Goedhart en Suurhoff inderdaad in
Manhattan waren geweest, ondanks alle publiekelijke ontkenningen. Hij zei dat ik
er rekening mee diende te houden, dat Luns mijn paspoort achter zou laten houden.
Ik legde uit sedert 1958 ingezetene van de VS te zijn. Hij vond ook dat Bernard Person
zeer pro-Luns had geschreven. Hij had hier Hofland over aangesproken, die had
geantwoord: ‘We hebben Person al zo dikwijls gevraagd feiten te zenden. Wat kunnen
we ertegen doen?’

1 december 1961
Ontmoette vele mensen. Van Randwijk, P.M. Smedts, H.J.A. Hofland (samen met
Erik), Jolle Jolles. Hoofdredacteur Van Wijk van Het Vaderland was van mening,
dat het ‘de goede zaak’ meer kwaad dan goed zou doen om de
Suurhoff/Goedhart/Verrips-episode te publiceren. Ik sprak vervolgens anderhalf uur
met M. van Blankenstein. ‘Ik heb Paul Rijkens nog nooit op een leugen betrapt’,
hield hij vol. ‘Maar een kat in in het nauw maakt rare sprongen’, antwoordde ik. Hij
had Rijkens reeds gevraagd of hij ‘een mijnheer Verspiek’ kende. Natuurlijk had
Rijkens ontkennend geantwoord. Van Blankenstein vond de Verrips-entr'acte
eveneens ‘een hoogst kwalijke zaak.’ Hij vond de dreiging van persoonlijke liquidatie
zeer verontrustend. Ook bleek hij nu verheugd over het feit, dat via mijn memorandum
de ontmoeting Yamin-Luns was uitgelekt.19 Ik kreeg bijna herrie met hem over
Sukarno's dreigement een oorlog tegen Nederland op Nieuw-Guinea te beginnen.
Jolle Jolles zei ook al ‘Kan Sukarno nu niet eventjes geduld betonen...’ Altijd wordt
er van Sukarno verwacht dat hij rekening houdt met de in Den Haag heersende
waanzin. Indonesië wacht al twaalf jaar op de overdracht van Irian. Jolles was het
ermee eens, dat de groep-Rijkens aan de Indonesische kant

19

Ik verdacht, hem kennende, hem ervan het voornaamste lek in de affaire van het memorandum
te zijn geweest.
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was uitgespeeld en nu alleen in Nederland misschien nog goed werk zou kunnen
doen. Rijkens had bij thuiskomst uit Amerika, na het echec dat tot uittreding uit de
Bilderberggroep had geleid, van veel mensen bloemen ontvangen, ‘onder wie sommige
ambassadeurs’, zei Van Blankenstein. Ik noemde Bylandt. ‘Nee, die niet, die is daar
te veel diplomaat voor.’
Eindelijk ontmoette ik Van Konijnenburg, die ik scherp verweet bij mijn vorige
bezoek niets over een ‘professor Verrips’ te hebben gezegd. Hij vertelde van Paul
Rijkens uit San Fransisco een telegram te hebben ontvangen om met deze Verrips
details te bespreken over de Indonesische schuld aan ANIEM. Van Konijnenburg had
zich daarop beraden, hoe hij kon helpen en had zelfs de heer Verrips voor het eerst
bij Rijkens thuis ontmoet. De schuld zou dateren uit 1954. Een Indonesische rechter
had er een uitspraak over gedaan. Men wilde Indonesië bewerken de uitstaande schuld
terug te betalen, ook om de AR-partij gunstiger te stemmen om met een afschuiven
van de Papaoea's akkoord te gaan.
Konijnenburg schatte de kans 95 procent dat er rond zijn persoon een rel zou
ontstaan vanwege zijn vice-presidentschap van de KLM. Binnen tien dagen verwachtte
hij een brief op welke voorwaarden men hem zou laten vertrekken. ‘Ik praat eigenlijk
met Luns via Van der Beugel’, ging hij voort. ‘Ik zorg er dan ook voor dat brievenbus
Van der Beugel aan Luns overbrengt, dat het verliezen van mijn baan me koud laat.’
Hij vond dat hij degene was, die in deze zaak financiële offers bracht. Hij vond dat
ik niets te verliezen had. Hij begon ook weer over de heer Van Tuyl van Buitenlandse
Zaken. Het feit dat Frans Goedhart ervoor had gezorgd dat Verrips een visum voor
Amerika had gekregen, was een belangrijke aanwijzing. ‘Ik verdedig professor Yamin
altijd door dik en dun in Den Haag’, vervolgde hij. ‘Tijdens de
onafhankelijkheidsstrijd heeft de man in elf verschillende gevangenissen gezeten.
In alle jaren dat ik hem heb gekend, heeft hij me nooit de geringste indicatie van
onbetrouwbaarheid gegeven, behalve wanneer je hem een boek uitleent. Dat ben je
onherroepelijk kwijt. Ik heb Van der Beugel proberen duidelijk te maken dat Sukarno
nu niet tegen het leger kon zeggen: “Ruim de rotzooi in Irian-Barat maar op”. Sukarno
zegt wel, dat schieten onvermijdelijk zal zijn, maar nu nog niet.’

3 december 1961
Het weekeinde bracht ik met Erik en Helga door. We logeerden in het Park Hotel in
Amsterdam en gingen de stad in. Erik
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schreef me nadien: ‘Hoewel we geen beredeneerde redenen hadden was ons
vriendschapsgevoel voor jou zo ontegenzeggelijk te onderkennen, dat we er allebei
min of meer overdonderd door waren. We both felt things so pure, without really
trying to explain, that it gives us warmth in our harts. We zijn je erg dankbaar, dat
je onze ogen hebt geopend. Hoewel bij ons beiden de basis aanwezig was van het
kunnen leven en voelen, heb jij in die schamele 48 uur ons leven een donderse hoop
mooier en worth living gemaakt, dan wie dan ook ooit zal kunnen doen. This closeness
was unique. I don't think that we will ever have this closeness again with anybody
except you.’ Deze brief was voor mij een van de mooiste, die ik ooit had ontvangen.
De gevoelens waren wederzijds.20
Ontmoette ook Rudy Müller en Martin Portier, en telefoneerde met dr. Zairin Zain,
die inmiddels in Düsseldorf was aangekomen. Hij zou gesprekken hebben met
professor Duynstee, Henk Hofland, Van Randwijk en M. van Blankenstein. Ik hoopte
dat professor Röling ook naar Düsseldorf zou gaan, maar hij liet me telefonisch weten
dat hij bezig was met het opzetten van het Polemologisch Instituut in Groningen,
daarbij steun uit Den Haag nodig had, en niets wilde doen om die steun in gevaar te
brengen.

4 december 1961
Om 12.00 uur betrad ik het Breidenbach Hof Hotel in Düsseldorf. Professor Yamin
en dr. Zain waren in Bonn. Bob Tapiheru was op zijn post in bed. Hij vond dat ‘de
baas’ een egoïst begon te worden. ‘Het is steeds maar ik, ik en ik. Maar hij is eigenlijk
ook behoorlijk ziek.’ Ik vertelde hem de laatste nieuwtjes. We dronken koffie. om
13.45 uur arriveerde Van Blankenstein. Ik haalde hem van de trein. We spraken in
het hotel tot dr. Zain eindelijk terugkwam. Zijn Hollandse vriendin was er ook.
Evenals de Indonesische diplomaat Zahir uit Brussel. Boek Kusumasmoro, de assistent
van professor Yamin, voegde zich bij ons. Ook Yamin kwam ten slotte binnen.
Ambassadeur Zain kwam als een wervelwind het appartement in en gaf me
ongenadig op mijn lazer. Ik had alles fout gedaan, niets was goed. Ik speelde het spel
volkomen fout. Hij gedroeg zich of we het einde van de samenwerking hadden
bereikt. ‘Professor Yamin had reeds een prima indruk van je en nu ga je zulke dingen
doen’ zei hij, alsof ik de Verrips-episode had
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Opnieuw beperk ik mij bewust, wat anders geweest zou zijn, indien de vriendschap, die voor
mij inderdaad uniek was, zou hebben voortbestaan. Erik is de enige die er een abrupt einde
aan maakte.
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geïnitieerd. ‘Ach,’ zei Tapiheru nadien, ‘hij wilde stoer doen tegenover zijn vriendin.’
Ook had Tapiheru mij indirect gewaarschuwd niet negatief over Van Konijnenburg
te rapporteren. ‘Yamin is iemand,’ aldus Tapiheru, ‘die wanneer hij al eenmaal vóór
iemand is, zoals Konijn, achter die iemand zal blijven staan, ook al is negatieve
informatie juist.’ Ik had het punt bereikt, na alle intriges, dat het me absoluut niets
meer kon schelen of Yamin en Zain mij zouden laten vallen. Ik hield me stipt aan
wat er was voorgevallen en nam geen blad voor mijn mond.
Eerst werd Van Blankenstein ontvangen, die om 17.45 uur weer beneden kwam
om de trein van 18.02 uur te halen. Van Randwijk, die zeer lang had moeten
antichambreren en behoorlijk geïrriteerd was, ging naar boven. Nadat hij vertrokken
was begaven Zain, Zahir en Tapiheru zich naar de diner-zaal, samen met de Hollandse
vriendin van de ambassadeur. Even later kwam Bob me halen. Ik at een voorgerecht
mee. Ik besprak nogmaals de idiote interventie van Verrips, kennelijk gedaan met
het volle medeweten van Rijkens en Van Konijnenburg, excuseerde me hierna en
verliet behoorlijk bekoeld het Indonesische gezelschap. Op het station ontmoette ik
Van Randwijk. We dineerden samen in de restauratie. Hij vertelde over zijn gesprek
met Yamin en Zain. We bespraken de situatie in detail. Yamin was somber gestemd
geweest over de mogelijkheid dat Bungkarno het leger niet veel langer zou kunnen
tegenhouden. Zain had hem gezegd, dat hij in Düsseldorf wilde blijven tot hij een
duidelijk beeld zou hebben gekregen van de situatie in Den Haag.
Haalde Martin af bij de Amsterdamse kazerne. We reden samen op de motorfiets
door de ijzige kou naar Alkmaar, waar ik bleef slapen.

5 december 1961
Vanmiddag ontmoette ik Henk Hofland. Eindelijk was hij een keer niet gehaast, en
scheen ons samenzijn zelfs te willen rekken. Morgen gaat hij met Willem Brugsma
naar Zain in Düsseldorf. Frits Gongrijp van het Algemeen Handelsblad had Frans
Goedhart gebeld om na te gaan of deze politicus inderdaad in New York was geweest.
Goedhart had geantwoord: ‘Ik laat me niet provoceren door flessentrekkers en
homoseksuelen...’, hierbij aan mij refererend. Henk zei dat hij sinds de eerste
ontmoeting met Emile van Konijnenburg, op 9 januari 1961, in de KLM-onderdirecteur
een leugenaar had herkend. Hij vroeg hoe ik over Duynstee dacht. ‘Misschien iets
beter’ antwoordde ik.
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Duynstee was ook geen frisse heer. Henk was de redactie-buitenland aan het
reorganiseren met een nieuwsteam van vier man onder wie Hans Gruyters.
Voor sinterklaasavond wilde ik bij mijn ouders in Huis ter Heide zijn. Er lag een
pakje op me te wachten, een Zwitsers Derbyphone-apparaat om mijn
radioprogramma's precies te kunnen timen. Mijn moeder schreef op de Sint
Nicolaas-kaart: ‘To you minutes are precious, so watch them closely, it makes you
parsimonious checking on loquacity! With fondest regards from Saint Nicholas.’

6 december 1961
Henk belde me om 23.15 uur op in Huis ter Heide om te melden dat hij een interessant
gesprek had gehad met Yamin, Zain en Zahir. Hij wilde me er spoedig over spreken.
Was thuis vanavond. We aten een eend, die Henk en Marie21 ter gelegenheid van
sinterklaas mijn ouders hadden gebracht. God mag weten of het de laatste avond bij
mijn ouders is. De ervaring met Erik is een schitterende belevenis om de wereld mee
uit te gaan. Ik zie er weer zeer tegen op naar de VS terug te moeten, voornamelijk
vanwege de zinloosheid van het leven daar, without love. My life is here. Ik zal in
april, mei weer hier zijn. Een troost om naar toe te leven. Wil de hele zomer in Holland
zijn. Erwin Aschmoneit komt ook over uit Afrika. Lees Eriks brief.

7 december 1961
Ben Verrips eerst in het American Hotel tegengekomen. Nu zit hij in een
eerste-klassecompartiment van de trein. Ik negeer hem. Misschien schaduwt hij me
wel.
Wim Klinkenberg zegt dat hij me, tijdens een gesprek in Düsseldorf met Zain en
Zahir, met man en macht heeft moeten verdedigen. Zain krijgt van mij een brief
waarin ik ‘het dienstverband’ opzeg. Ook Henri Faas is in Düsseldorf geweest, samen
met P.M. Smedts.
Lunchte met mijn ouders en nam foto's van hen met de honden in de sneeuw.

8 december 1961
Ging naar Eindhoven. Erik stelde me voor aan zijn ouders. Zijn moeder vond dat ik
zeer overtuigend over de Nieuw-

21

In de eind-dertiger en veertiger jaren was Marie van Zoeren onze dienstbode op De Horst.
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Guinea-kwestie sprak. Erik reed me naar het station. Hij liep mee naar het perron.
Helga had gezegd: ‘Ik kan me niet voorstellen dat Wim niet meer in ons leven zal
zijn.’
Ontmoette Hofland in Amsterdam. Hij had eerst met ambassadeur Zain alleen
gesproken en daarna met samen Brugsma. Zain had zich beklaagd: ‘Wimpje speelt
het spel op zijn Amerikaans!’ Hofland zei op een gegeven moment, en dit vond ik
heel bijzonder, dat hij zich tijdens de trip met Brugsma andermaal had gerealiseerd
dat ‘jij mijn enige echte en beste vriend bent’. Dit verwarmde me. Ik probeerde me
ook aldus op te stellen. Henk zei, wat hij dikwijls deed: ‘Ik ben eigenlijk een
oppervlakkige jongen.’ Zijn hoofd was leeg. Dat was natuurlijk onzin en dat zei ik
hem ook.

9 december 1961
Vertrekken uit het ouderlijk huis is iedere keer weer een ‘operatie’. Hoeveel
gemakkelijker moet dit voor anderen zijn, zoals voor Henk Hofland bijvoorbeeld;
voor hen die niet met hun hart leven en een ander niet werkelijk liefhebben. Ik draai
een plaat van Debussy, en dat maakt me nog tienmaal zo verdrietig. Ik moet straks
in het vliegtuig een brief aan mejuffrouw Büringh Boekhoudt schrijven.
Vanaf Schiphol belde ik mijn moeder in Wassenaar, waar zij bij haar zuster
kamermuziek maakte, en mijn vader in Huis ter Heide. Ook belde ik naar Erik, Bertie
Hilverdink en Inez Röell.

DC-8, Marconi KL 641
Erik is voortdurend in mijn gedachten. Ik vroeg hem of hij van me hield. ‘Zielsveel,’
antwoordde hij, ‘en ik had nooit gedacht dit ooit tegen een kerel te zullen zeggen.’
Gilles Durant des Aulnois vertelde me eens op Yale, dat de eerste keer seks met een
vrouw meestal een schok was, maar geleidelijkaan werd alles beter. Bob Tapiheru
zei me deze week, dat hij twee jongens, die samen masturberen, helemaal niet als
nichten of homoseksuelen beschouwde. Toch blijven verhoudingen met jongens me
in de war brengen. Ik ben in staat vanavond eerst een jongen te zoeken op Third
Avenue, zodat ik niet alleen hoef te slapen, maar ik zal erbij aan Erik denken.
Misschien kom ik op een dag toch nog bij Inez Röell uit.22

22

Zie ook Memoires, delen I en II.
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New York
10 december 1961
Nam om 08.00 uur een super-Constellation van Eastern Airlines naar Boston en de
subway naar de Community Church of Boston waar ik een lezing moest geven in het
Conservatory Auditorium. Was niet in de juiste stemming, ondanks een gesprekje
vooraf met dominee Donald Lothrop. Er was orgelmuziek en er werd gezongen. Ik
was echter te weinig geïnspireerd en te moe om een effectieve lezing te geven.

11 december 1961
Sprak na de lunch in de Jewish Community Center voor de National Council of
Jewish Women in Albany, New York.

13 december 1961
Gaf opnieuw een lezing voor de Century Club in Rochester, New York, wat een soort
vast nummer aan het worden is. Men wil mij voor 1962 vier maal boeken. Er was
een lunch met het volledige bestuur en de tafel was feestelijk versierd als voorloper
voor Kerstmis.
Bij thuiskomst kon ik eindelijk eens beginnen mijn knipsels te ordenen.
Wat bij de Nederlandse knipsels frappant was, was de wijze waarop Joseph
Luns zichzelf en iedereen in de maling nam. Het Algemeen Handelsblad
berichtte op de voorpagina op 30 november: ‘Uitgeputte minister Luns
terug op Schiphol.’ Hij zei: ‘Ik kan slechts herhalen, dat Nederland
versterkt uit het UNO-debat is gekomen.’ Hoe krijg je de onzin uit je keel?
In De Telegraaf23 voorzag Luns ‘dat in het komende jaar (1961-1962) zal
worden voortgegaan met de emancipatie van Papoea's en dat nieuwe
stappen zullen worden gezet op de weg naar bonafide uitoefening van het
zelfbeschikkingsrecht’, aldus voorspelde de bewindsman. In werkelijkheid
zou Nieuw-Guinea binnen één jaar aan Sukarno wor-
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den overgedragen. Terwijl minister Subandrio bij terugkeer in Jakarta nog
altijd open stond voor een gesprek met Nederland, verklaarde president
Sukarno tijdens een redevoering in Bandung24, dat hij spoedig de bevrijding
van Irian-Barat zou afkondigen. Generaal Achmad Yani verklaarde, dat
indien Indonesië dit zou wensen, zij de Nederlanders uit Nieuw-Guinea
zou kunnen ‘wegschoppen’. Ir. Hein Vos had na de nederlaag van Luns
in de UNO een grote mond in de Eerste Kamer, maar de rol van de
socialisten in de kwestie Nieuw-Guinea was al even dubbelhartig als van
alle andere politiek partijen, met uitzondering van de CPN, maar wie wilde
daar bij horen?
Opmerkelijk vond ik, dat prinses Wilhelmina bij W. ten Have te
Amsterdam een meditatie had uitgegeven onder de titel De Heer is mijn
Herder. De prijs was zestig cent. Voor uitdeling bij twintig exemplaren
vijftig cent en bij honderd slechts vijfenveertig cent. ‘De schrijfster,’ aldus
Trouw25 ‘heeft zich in het leven van herder en schapen, mede door eigen
aanschouwing in het buitenland, nauwkeurig ingeleefd. Zij slaagt er in
van de psalm de diepte te openbaren: de diepte van vertroosting die de
bijbel bezit.’ Het blad meende dat vaktheologen zeker goud uit deze kleine
Wilhelmina-mijn zouden kunnen delven.
Internationaal hadden er zeer opmerkelijke gebeurtenissen plaats gevonden.
Fidel Castro ‘crossed the rubicon’ en kondigde op 2 december 196126 aan,
dat hij ‘a united party of Cuba's Socialist Revolution’ zou vormen in
navolging van de CPSU. Fidel verklaarde, als om duidelijkheid te scheppen,
in een televisietoespraak: ‘I am a marxist-leninist and will be one until the
day I die.’ Tad Szulc schreef terecht, dat de communistische wereld er de
voorkeur aan zou hebben gegeven dat Castro buiten het blok was gebleven.
Hij releveerde eveneens dat premier Nikita Khrushchev publiekelijk had
verkondigd Fidel Castro niet als communist te beschouwen.27 Ik was toen
van mening en zal altijd van mening blijven, dat Castro niet als
marxist-leninist aan de macht kwam in 1959, maar dat de Amerikaanse
chantage- en blokkadepolitiek jegens Cuba hem in het blok van rode landen
heeft gedreven.
In de Verenigde Naties zette zich de strijd om de zetel van China in de
Veiligheidsraad en de andere internationale lichamen, voort. Adlai
Stevenson liet zich ervoor gebruiken om namens de VS en andere westerse
landen zich met man en macht te verzetten tegen toelating van Peking ten
gunste van het gevluchte regime op Tai-
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wan. Ook de ellende in de Congo zette zich onverminderd voort, vanwege
de door België en andere landen gesponsorde verdeelen heerspolitiek die
vanuit Elisabethville in Katanga werd gevoerd, en het land bleef
verscheuren. De plaatsvervangend secretaris-generaal van de UNO, de
Burmees U Thant, die over 12.405 combat troops28 in de Congo beschikte,
overwoog onder de UNO-vlag jets in te zetten om de rebellie in Katanga
(waar vijfhonderd buitenlandse huursoldaten, onder wie tweehonderd
Belgische officieren, moord en doodslag bleven zaaien29) de kop in te
drukken. In Zuid-Vietnam waren de eerste tekenen zichtbaar van een
komende grootschalige oorlog. The Times meldde uit Saigon, dat het
Amerikaanse leger honden had overgevlogen om rode guerrilla's in hun
ondergrondse bunkers op te sporen30. Washington dreigde ambassadeur
Frederick Nolting terug te roepen, wanneer president Ngo Dinh Diem geen
democratische hervormingen zou doorvoeren. Premier Nehru dreigde het
Portugese Goa te zullen bevrijden.
Khrushchevs schoonzoon had een opzienbarend interview met JFK gehad.
Aleksei I. Adzhubei was in die dagen hoofdredacteur van Izvestia.31
President Kennedy brak, sinds hij in januari president werd, voortdurend
alle bestaande regels. De avond van zijn installatie als staatshoofd reed
hij nog laat naar het huis van commentator Joseph Alsop. Een paar dagen
later bezocht hij Walter Lippmann. In dit kader, schreef James Reston,
zien we nu een Amerikaanse president ‘talking in his rocking-chair to
Khrushchevs son-in-law.’ Khrushchev zei later tijdens een receptie in
Moskou, dat het nog heel wat jaartjes zou duren voor president Kennedy
communist zou zijn geworden.

14 december 1961
In de UNO rapporteerde ik aan ambassadeur Sukardjo, wat er rond de affaire Verrips
was gebeurd. Ik stelde ook Bob Massie van Newsweek aan hem voor.
Er bleek 1.054 dollar op mijn Chase Manhattan-rekening te staan. Kon het niet
geloven.
JFK heeft dit weekeinde een brief aan president Sukarno geschreven. Gaat
Washington bemiddelen, zoals ik al in april met Walt Rostow besprak?
Er zijn weer 202 zwarten in Georgia gearresteerd bij een demonstratie voor het
gemeentehuis in Albany.32 De afgelopen
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dagen zijn daar in totaal 480 negers opgepakt, waaronder 118 jongeren. Het bestrijden
van apartheid in de VS staat in de kinderschoenen. Ambassadeur Stevenson heeft
voor het eerst mijn Algerijnse vrienden, Abdelkadi Chanderli en de minister van
Voorlichting, Mohammed Yazid, ontvangen. Eindelijk wordt Algerije recht gedaan.

15 december 1961
Belde Santo in Illinois. Hij wilde voor Kerstmis in New York zijn. Zond het geld
voor een vliegticket.
De Algemene Vergadering wees opnieuw een zetel voor Peking in de UNO af met
48 stemmen tegen, 37 voor, en een verrassende negentien onthoudingen. De uitslag
werd in Amerika een klinkende overwinning genoemd.
Ambassadeur Zain is terug uit West-Duitsland.

16 december 1961
Al Brust, mijn maffioso vriendje, was hier en bleef slapen. Hij hield lange tirades
over Jezus, die hij een non-union carpenter noemde, en over Nietzsche. Hij had
inmiddels een dozijn brieven met foto's ontvangen van Nederlandse meisjes, die op
zijn advertentie in Het Vrije Volk hadden gereageerd.
Uit Jakarta kwam een brief van mijn lieve vriendin Penny Hedinah, die schreef te
zijn gewaarschuwd door een zekere R. Sugianto, dat zij beter alle betrekkingen met
mij onmiddellijk kon verbreken.33 Het ging om mijn nationaliteit. Ze vroeg zich af
wie Sugianto was, en zei rustig onze correspondentie te zullen voortzetten. ‘Wist hij
maar hoe hard je voor ons werkt, flink strijdt, en hoeveel Indonesische studenten je
daar in het buitenland niet helpt. Dan zou hij niet zo kleinzielig zijn.’
President Kennedy is in Venezuela aangekomen. Jackie, de First Lady, is opnieuw
een hit.

17 december 1961
India bevrijdde Goa, evenals de enclaves Damao en Diu. Hoe kan het anders? Dit
zijn de onvermijdelijke correcties der geschiedenis, waarover in het oude Europa
veel heibel ontstaat, maar waarna men vlug genoeg tot de orde van de dag over zal
gaan.
Aangetekende brief van Emile van Konijnenburg. Ik had hem gevraagd de
openstaande $ 1.640 bij de KLM met Van der Jagt te verrekenen. Hij vond het
‘ongehoord’ dat ik niet schroomde
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van gemaakte afspraken af te wijken. Hij had toegezegd $ 389,60 te zullen laten
afschrijven, ‘ondanks het feit dat bij mij twijfel is gerezen ten aanzien van de motieven
van je reis.’ Konijn was simpeltjes vergeten dat hij me zelfs had toegezegd, dit bedrag
niet via de KLM, maar uit eigen zak te zullen retourneren. Hij tapte uit een ander
vaatje nu ik de heren, met hun Verrips-interventie, steeds beter begon door te krijgen.
Koos Scholten stond geheel buiten de Verrips-operatie. De belofte van Emile van
Konijnenburg mij voor alle betoonde werkzaamheden in Washington en elders twee
wereldreizen per KLM te zullen aanbieden kwam helemaal niet meer ter sprake. Earl
Glickman informeerde me uit Chicago, dat zijn company voor het verspreiden van
radioprogramma's in januari zal worden opgeheven. Scheelt 150 dollar per maand.

18 december 1961
President Sukarno kondigde aan dat een half miljoen Indonesische soldaten gereed
staan om Nieuw-Guinea te bevrijden. Bij het in gebruik nemen van een door de
Sovjets gebouwde atoomcentrale nabij Jogjakarta, verklaarde Bungkarno: ‘We love
peace. But we love freedom more.’34 Luns zal minder rustig slapen. U Thant zond
telegrammen naar Bungkarno en premier De Quay.
Deed mijn 94ste radiopraatje.

19 december 1961
The New York Journal American en de The New York Post brengen vette koppen
over Sukarno's mobilisatieplan voor de bevrijding van Nieuw-Guinea.
De Cleveland Intown Club zond mijn manager de volgende boodschap: ‘I suggest,
you do not have question periods for Willem Oltmans. He gives a provocative lecture,
but cannot handle questioners with tact. Even so, I liked the man immensly. This is
a suggestion for your ears, not his. Mijn manager zond mij de kritiek onmiddellijk
toe.

20 december 1961
Ambassadeur Zain bracht gisteren een bezoek aan George McGhee, de onderminister
van Buitenlandse Zaken. E.W. Kenworthy rapporteerde in de The New York Times35,
dat volgens Zain de VS ‘een helpende hand hadden geboden’ het
Nieuw-Guinea-vraagstuk te helpen oplossen. Dit was ook de
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wens van Indonesië. Op die manier kon een militaire confrontatie op Irian-Barat
worden voorkomen. Dit wist ik. Later op de dag haastte ook ambassadeur J.H. van
Roijen zich naar het ministerie van Buitenlandse Zaken en ontmoette de onderminister
voor Far Eastern Affairs, W. Averell Harriman. Van Roijen kon het natuurlijk niet
laten Sukarno aan te vallen en diens opdracht tot algehele mobilisatie tot ‘completely
unwarrented’ te verklaren. Intussen zal de oorlogszuchtige taal van Jakarta Den Haag
met de staart tussen de benen naar de onderhandelingstafel jagen.

21 december 1961
Alex van Maarseveen is naar de VS geëmigreerd en sliep hier de eerste nachten.
Om 14.30 uur woonde ik een persconferentie van Adlai Stevenson bij. Hij viel
me zwaar tegen. Om 17.00 uur een tweede persconferentie van Krishna Menon, wat
een geheel andere affaire was.

22 december 1961
Om 11.30 uur een persconferentie van Valerian Zorin, lang niet zo druk bezocht als
die van Stevenson gisteren. Na afloop vroeg ik Zorin of hij het met Stevenson eens
was, dat er geen gevaar dreigde rond Irian-Barat. Mike Polonik hielp vertalen. Zorin
antwoordde: ‘Er zal geen gevaar dreigen, indien de kolonialistische krachten niet
langer een rechtvaardige bevrijding in de weg staan.’ Polonik voegde mij toe, dat
indien de zaak ooit in de UNO zou komen een Sovjet-veto ten gunste van Indonesië
gegarandeerd kon worden.
United Press International meldde uit Den Haag dat er binnen de Nederlandse
regering een geschil was gerezen tussen de groep rond Jelle Zijlstra, minister van
Financiën, die onderhandelingen met Indonesië zonder voorwaarden vooraf voorstond,
en de Luns-diehards die nog altijd liever op een militaire confrontatie zouden willen
aansturen.

23 december 1961
Kerstpost van mijn moeder, mijn grootmoeder Poslavsky, broer Theo, en een lieve
brief van mejuffrouw Büringh Boekhoudt. Zij hoopte dat haar boodschap ‘iets van
de eenzaamheid rond Kerstmis zou helpen verdrijven’. Zij wist met hoeveel tegenzin
ik was teruggegaan, ‘ook omdat je er zo weinig menselijke contacten hebt. Dat spijt
me zo ontzettend voor je, want ik weet hoe groot je behoefte aan hartelijkheid en
vriend-
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schap is!’ Toch raadde zij aan in Amerika te blijven, ‘want ik geloof, dat jij daar als
journalist en spreker meer op je plaats bent dan hier in Europa en daar ook
gemakkelijker tot een financieel resultaat komt.’ En zij schreef: ‘Als je alleen bent
- ik weet dit uit ervaring - moet je niet roerloos zitten afwachten, of er eens iemand
bij je komt, maar wel eens zelf het initiatief nemen...’ Ze eindigde met: ‘Ik hoop dat
deze kerstdagen nog iets anders voor je in petto hebben, dan alleen maar trieste
gedachten!’
Nu heeft, volgens de Associated Press, ook de regering in Den Haag de hulp van
Washington ingeroepen om ‘open discussies’ met Indonesië over de kwestie
Nieuw-Guinea te helpen arrangeren. Mijnheer Luns is sneller door de knieën gegaan
dan verwacht mocht worden. Zijn nederlaag is totaal. Het is duidelijk dat de
Amerikanen Den Haag regelrecht te verstaan hebben gegeven, geen oorlogsgeweld
in de zuidelijke Stille Oceaan te kunnen gebruiken.

Kerstdag 1961
De grote verrassing vandaag was, dat Harisanto onverwachts voor de deur stond. Hij
had Marguerita nog niet bereikt. Hij bleef gezellig in Kew Gardens, en ook Jim
Garrison kwam, de negerjongen die ik bij George Branford en zijn Male Model
School had geïntroduceerd. Ook hij bleef de hele dag. Hij is een van de interessante
jongens, die ik in Manhattan ontmoette en oprecht aanhankelijk is.

27 december 1961
Van der Jagt was van mening, dat Emile van Konijnenburg al op 31 december de
KLM zou verlaten. Hij waarschuwde dat de KLM met een deurwaarder achter me aan
zou komen om het openstaande ticket van 1.640 dollar te incasseren. Ook hij was
van mening dat ambassadeur Zain dit ticket diende te betalen, want ik was op verzoek
van Yamin en Zain naar Amsterdam gereisd, zelfs tweemaal achter elkaar. Ik sprak
ook een uur met de KLM-directeur in de VS, de heer D.J. Koeleman. We bespraken
dat ik in lezingen de KLM zou kunnen promoten, in ruil voor tickets. Bij het afscheid
nemen zei hij: ‘Ik hoop, dat uw eerste vrije ticket naar Jakarta zal zijn.’
Bij de zuster van Richard Hsiao ontmoette ik een jongen uit India, Binu Saha. Hij
studeerde voor ontwerper en tekent prachtige dessins. Ik nodigde hem uit in Kew
Gardens te komen wonen. Hij had kamerproblemen. Hij had een speciale uitdrukking
in zijn ogen.
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Ik belde Bob Tapiheru in Washington en zei, dat ik weinig van hen hoorde. ‘Wanneer
je idiote dingen doet, hoor je niets van ons’, was het antwoord.
John van Haagen zond een kerstkaart van de ‘Walrus’, zijn onderzeeër.

28 december 1961
Vloog gistermiddag met Santo in de Eastern Shuttle naar Washington. Belde Tapiheru.
Hij kankerde weer. ‘Je moet normaal doen, Willem. Je kunt niet vlak voor de heer
Zahir tegen mij “dag schat” zeggen. Straks denken ze nog dat je een pooier bent. Ze
denken nu toch al, dat ik Zain aan vrouwen help.’ Hij voegde eraan toe: ‘Het is wel
eens goed, dat je vier maanden met een domper rond loopt.’ Ik kreeg de indruk, dat
de papieren van Emile van Konijnenburg, eveneens bij professor Yamin, aan het
dalen waren, ook omdat hij opnieuw probeerde geld los te krijgen van de Indonesiërs,
ditmaal via Verrips en ten behoeve van zowel de ANIEM als de Talens-fabrieken.
Over de interventie van W. Verrips merkte Tapiheru nog op: ‘Voor dit soort zaken
worden nu eenmaal altijd crooks gebruikt.’
In de ochtend was ik op de Indonesische ambassade aan Massachusetts Avenue
en ontmoette vele vrienden; Dewanto, Sumarman, Rengku en anderen. Dr. Zain
arriveerde om 11.00 uur en ging meteen in conferentie met een Amerikaanse journalist
en een state senator uit Oregon. De secretaresse zei, dat de ambassadeur me in de
late middag zou kunnen ontvangen. Ik vond dit belachelijk en in strijd met onze
samenwerking. Ik besloot onmiddellijk te vertrekken. Tenslotte heb ik noch Zain,
noch Indonesië nodig. Ik gaf hen mijn onvoorwaardelijke vriendschap, maar ook
vriendschap is rekbaar tot op een zeker punt. Wanneer het breekpunt komt is het
voorbij, voor altijd. Dit is wat ik ten aanzien van Zain voel.
Ik vloog naar New York, dineerde in de UNO en belde mijn negervriendje, Charles
Harley. We gingen naar een toneelstuk, dat door zwarten werd gespeeld, en waarin
het rassenvraagstuk op sublieme wijze op de korrel werd genomen. Charles is
buitengewoon plezierig gezelschap. Hij droeg een flanel broek, tweed jasje en foulard.
Hij is ook oprecht over onze relatie, just friends.

29 december 1961
De Sovjet-astronaut Gherman Titov is in Jakarta gearriveerd en gaat met president
Sukarno op reis naar Makassar en Sulawesi. De Indonesische marine maakte bekend
dat kruisers, onder-
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zeeërs en andere oorlogsschepen uit het Oostblok zullen worden aangekocht, duidelijk
bedoeld voor de bevrijding van Irian-Barat.36
De The New York Times wijdt vandaag een Man in the News portret aan minister
Subandrio.

30 december 1961
Binu is met zijn hele hebben en houden naar mijn appartement verhuisd. Bob Franklin
kwam om 02.20 uur en kroop bij mij in bed. Santo is hier. Alex van Maarseveen
kwam om te koken. Een bijzondere brief van acht kantjes van Erik. Ik denk veel aan
wat mijn broer uit Kaapstad schreef. Hij achtte de vooruitzichten voor Zuid-Afrika
zeer slecht. ‘The first more serious bomb-attacks took place over the weekend in
Johannesburg and Port-Elisabeth’, schreef hij. Hij vroeg ook of Bungkarno nu het
voorbeeld van brother Nehru zou volgen en een invasie op Nieuw-Guinea zou
beginnen. Hij wist nog altijd niet of het de juiste beslissing was geweest om naar
Zuid-Afrika te gaan, ‘but one thing I can say for this country, it is an exeptionally
good spot to observe the true Untergang des Abendlandes’. Hij had ook een
voormalige vriendin ontmoet en misschien hingen de weddingbells in de lucht.
Ik schreef ambassadeur Zain onder meer: ‘De vuile praatjes van Verrips in brieven
vastgelegd, zoals aan professor Yamin en in opdracht van de heren Rijkens en Van
Konijnenburg uitgereikt, hebben dan toch hun uitwerking niet gemist. Voor mij is
het bijna ongelooflijk, dat zij nu blijkbaar wel in contact met u staan en u mij voor
niets naar Washington laat komen... U bent voor mij een enorme teleurstelling
geworden en ik kan dit niet meer veranderen... We hebben blijkbaar ons nut gehad
en krijgen een trap na. Maar die trap had ik in deze vorm van iedereen verwacht,
behalve van u.’

1 januari 1962
Brandde de kaars die mijn moeder me had meegegeven. Een appartement vol vrienden
en kennissen. Santo, Binu, David, Alex, Margaret Hsiao.
Schreef een artikel voor United Asia magazine in Bombay, India.

2 januari 1962
Fidel Castro vierde de derde verjaardag van zijn revolutionaire overwinning.
Vijfhonderdduizend mensen luisterden naar hem
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op het plein van de revolutie. MIG's vlogen laag over. Barrett McGurn meldt uit het
Vaticaan, dat Paus Johannes XXIII de Cubaanse leider had geëxcommuniceerd.37
Fidel had te veel bepalingen uit de rooms-katholieke Code of Canon Law overtreden.
In een hoofdartikel schreef de New York Times: ‘Like Moliere's “Bourgeois
Gentilhomme”, who discovered that he had been talking prose all his life, Fidel was
at heart a marxist-leninist.’ Castro was in de contramine, omdat hem in Washington
de kans niet werd gegund ongehinderd zijn revolutie in acceptabele banen te leiden.
Time Magazine heeft John F. Kennedy tot The Man of the Year uitgeroepen.
Intussen gaat het kabinet-De Quay met de briljante Luns veel sneller door de
knieën dan ik ooit voor mogelijk had gehouden. Oorlogszuchtige taal van Sukarno
en krachtige druk van Washington hebben tot resultaat gehad, dat de Nederlandse
regering de voorwaarde heeft laten vallen dat Indonesië het recht op zelfbeschikking
voor de Papoea's zou erkennen, alvorens er gepraat zou kunnen worden. Daarmee
is een belangrijk struikelblok verdwenen.38 Luns gaat steeds verder met de billen
bloot, precies zoals ambassadeur Sukardjo Wirjopranoto maanden geleden had
voorspeld.
Bob Tapiheru telefoneerde uit Washington in reactie op mijn brief aan ambassadeur
Zain. Hij zou op zijn donder gehad hebben over de bruuskheid tijdens mijn laatste
bezoek. Ik werd niet onbehoorlijk behandeld. Ik moest me niet gepasseerd voelen.

3 januari 1962
Ging met Charles Harley naar The night of the Iguana van Tennessee Williams met
in de hoofdrollen Bette Davis en Margaret Leighton. Het tweede deel van de
voorstelling heeft me immens gegrepen. Vooral Margaret Leighton vond ik geweldig.
Achteraf houd ik toch wel van een theaterstuk. Charles moedigt me hierin aan. Het
is bijzonder plezierig met hem samen te zijn.
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4 januari 1962
Walter Lippmann wijdt een beschouwing aan Goa en de Nieuw-Guinea affaire:
Peaceful Change39. Had altijd een hoge pet op van deze beschouwer van de
international scene. Nu sprak hij over een zaak, waar ik zelf een en ander over weet.
Hij schreef: ‘The reality and the morality of the (Irian-Barat) affair seems to me to
call for a new status (voor de Papoea's) in which no nation, not the Netherlands and
not Indonesia, becomes the colonial overlord. That would mean, setting up West
New Guinea as a trust territory, administered under some form of mandat from the
United Nations to protect, educate, and help the Papuan people.’40 Lippmann viel
me tegen.

7 januari 1962
Voor de derde maal, en deze keer in Makasar, is er een aanslag gepleegd op president
Sukarno. Drie mensen werden gedood, 28 gewond. Welke krachten zijn hier at work?

8 januari 1962
Had een nachtmerrie, dat vliegtuigen van Indonesië mijn ouderlijk huis ‘De Horst’
bombardeerden met atoomprojectielen, waardoor mensen mismaakt raakten.41
Vloog naar Pittsburgh en nam een bus naar Steubenville, Ohio om een lezing te
geven voor de Woman's Club.
De Chicago Tribune meldde dat Den Haag zich gekwetst voelde dat de
Amerikaanse ambassadeur in Jakarta, Howard P. Jones op een massabijeenkomst
zou hebben meegedaan met het roepen van ‘Merdeka’!42 Ik weet uit ervaring van
mijn eigen reizen met Bungkarno door Indonesië43 dat een dergelijke uiting van
sympathie met de Indonesische onafhankelijkheid de normaalste zaak van de wereld
is in de Indonesische context. Dat Den Haag er een soort landverraderlijke of
anti-westerse draai aan geeft zegt meer over de crazy notions daar, dan over het
gedrag van de Amerikaanse ambassadeur in Indonesië. Luns zou er nog jarenlang
op terugkomen en deze Amerikaanse diplomaat de bijnaam ‘Merdeka Jones’ bezorgen.
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10 januari 1962
Sprak in Grand Rapids, Michigan voor de Ladies Literary Club. Tijdens een lunch
in de Peninsular Club voegde een der dames mij toe, dat ‘sinds General Motors hier
een fabriek heeft neergezet onze stad werd overstroomd met zwarten en kinderen,
waarvan de vader onbekend is’.
President Sukarno heeft Den Haag zeven tot tien dagen de tijd gegeven om
diplomatieke contacten op gang te brengen voor een oplossing van de
Irian-Barat-affaire. Robert Trumbull meldde uit Jakarta dat de uitspraak van
Bungkarno een ultimatum was. Dat is dan het schitterende resultaat van de - door
Luns en kornuiten als J.H. van Roijen - gevoerde diplomatie. Generaal Suharto heeft
het commando gekregen over de strijdkrachten, die Irian moeten bevrijden, het West
Irian Liberation Supreme Command, aldus de Times.44

11 januari 1962
Fort Wayne, Indiana
Gisteravond haalde de heer Schwalm, echtgenoot van de Program Chairman van de
Woman's Club, me van het Greyhound-busstation. Ik zou bij hem logeren. We reden
door de stad. Ik wees op een wolkenkrabber en vroeg welk gebouw het was. ‘Ik ben
president van die bank’, zei Schwalm, ‘de Lincoln National Bank & Trust Company.’
We spraken tot na middernacht. Mevrouw Schwalm hield sinds 1934 een dagboek
bij en had nu veertig à vijftig volumes. Ik vertelde, dat ik er tot vorig jaar 250 had
geschreven.
Max Frankel berichtte uit Saigon, dat de regering in Washington verwacht, dat de
oorlog in Vietnam lang zou gaan duren.45 De Vietcong-guerrilla's schijnen hun
aanvallen in de Mekongdelta uit te breiden.
Ik was opnieuw getroffen door de oprechtheid en manifeste gevoelens van frustratie
die Amerikaanse vrouwen voelen wanneer het om het wereldgebeuren gaat. Iemand
zei tegen me: ‘Wat kunnen Russische vrouwen meer doen dan wij om het getij te
keren?’ Mevrouw Schwalm had een studerende zoon, David (18). Zij schroomde
niet mij enkele van zijn brieven te laten lezen. Amerikanen zijn soms zeer openhartig.
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12 januari 1962
Kew Gardens, Long-Island
De dag begon met een telephone call van Bob Tapiheru, die vrolijk deed en alsof er
niets was gebeurd. ‘Wanneer kom je naar Washington?’

13 januari 1962
Bob Tapiheru belde opnieuw, dat Zairin Zain gereed was me te ontvangen. Ik aarzelde,
vanwege de kosten. Later belde ik terug dat ik zou komen.
Na Alexander Troyanovsky en Mikhail Menshikov is Anatoly Dobrynin (42), een
protégé van Andrei Gromyko, tot ambassadeur van het Kremlin in Washington DC
benoemd.46
Schreef een artikel over Irian-Barat voor United Asia Magazine, in Bombay. Bill
Davidson publiceerde ‘Our Negro Aristocracy’ in the Saturday Evening Post! Er is
dus een uiterst dunne bovenlaag van zwarten die materiële rijkdom heeft bereikt.

14 januari 1962
Om 08.00 uur belde Tapiheru opnieuw: ‘Als je geld hebt, kom dan zondag, want
vandaag is de ambassadeur bezig met bezoekers.’ Van mij horen ze voorlopig niets.
Robert Trumbull berichtte vanuit Bogor, het buitenverblijf van Bungkarno, dat de
president weinig hoop had op een vreedzame oplossing over de Papoea's, zeker
zolang Luns op Buitenlandse Zaken zat. Trumbull herinnerde opnieuw aan het feit
dat Luns zich beledigd had gevoeld toen hij in 1952 bij een bezoek aan Jakarta niet
door Sukarno werd ontvangen. Luns ligt inderdaad permanent dwars op alle niveaus
waar hij met zijn tentakels bij kan. Er zou op 17 januari door de Koninklijke
Nederlandse Schaak Bond een internationaal toernooi in Amsterdam worden
gehouden. Maar Luns stak ook hier een spaak in het wiel. Hij verbood de komst naar
Nederland van de internationale grootmeester Wolfgang Uhlmann uit de DDR.
Ontmoette Charles Harley en zijn zuster voor het avondeten in de stad. Vond haar
aardig. Laat hem een tijdje met rust. Ik weet niet of er een werkelijke relatie mogelijk
is.

15 januari 1962
Voorpaginakoppen in de kranten. ‘DUTCH WARSHIPS BATTLE INDONESIAN
NAVAL-FORCE’, aldus de New York World Telegram. ‘DUTCH SINK INDO SHIPS’ aldus
de New York Journal American
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over de hele voorpagina. Commandant, kapitein ter zee R.M. Elbers47 deelde mee:
‘It looks as if we frustrated an Indonesian invasion attempt.’ Twee Indonesische
torpedoboten zouden tot zinken zijn gebracht.
Washington maakt overuren, meldde Robert Trumbull uit Jakarta, om de strijdende
partijen uit elkaar te houden. Een Indonesisch-Nederlands militair conflict in
Zuidoost-Azië zou reeds de precaire positie van de VS onnodig verzwakken.48
Om 15.00 uur lunchte ik met Joe Dennis in Downey's. Het was een weerzien na
bijna twee jaar. Hij zag er prima uit en zei, dat hij volwassen was geworden. Toen
wij elkaar in Detroit ontmoetten in 196049 had hij me op een kinderlijke manier willen
testen. Sedertdien had hij een serieuze love-affair met een acteur achter de rug. Hij
toonde me foto's. Nu was hij een serieus mens geworden.

16 januari 1962
Er dienen 99 ambassadeurs in het buitenland, waarvan er 68 door president Kennedy
werden benoemd. ‘Ambassadors have no battleships at their disposal, or heavy
infantry, or fortresses. Their weapons are words and opportunities,’ aldus
Demosthenes 343 v.C. JFK heeft de top van zijn diplomatencorps voor zeventig
procent in beroepsdiplomaten omgezet. Time wijdde er terecht een coverstory aan.50
De correspondentie met Erik beweegt zich van hoogtepunt naar hoogtepunt. ‘If
there is one thing I am realizing now, it is that you were damned right about the
Irian-Barat question. Jonge, jonge wat heb ik zitten grinniken. Luns, die compleet
in zijn broek scheet. Een pers en kranten, die in een laatste verweer niets anders
kunnen doen dan Bungkarno met Hitler vergelijken. Uiteraard heel dapper en
vaderlandslievend, but the hell with it. I prefer not to talk to anybody about it. You
simply cannot influence people about things they have been seeing for ages from the
opposite side.’ Ook op het persoonlijke vlak schreef hij echt als een jongeman van
21, wat voor mij een roerende ervaring was.
Mijn nieuwe lecture-folder is prima.51

American Airlines, Astrojet, flight 25 Idlewild-Dallas (Texas)
In de UNO ontmoette ik de ambassadeur van Ethiopië, die van
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mening was dat Indonesië met Nederland diende te gaan onderhandelen. ‘Wanneer
je hem weer spreekt,’ zei ambassadeur Sukardjo Wirjopranoto later, ‘moet je hem
zeggen dat Nederland de voorwaarde van zelfbeschikking voor de Papoea's helemaal
niet heeft laten vallen. Integendeel, zelfbeschikking zal het eerste agendapunt zijn
wanneer we zouden gaan praten. Nederland zit gewoon, zoals bij Ethiopië,
verdeeldheid te zaaien. Er zullen met Luns geen vruchtbare onderhandelingen te
voeren zijn. En dat is wat wij willen; geen talk for the sake of talking.’
Dallas is een stad voor gepriviligeerden. Overal worden nieuwe gebouwen
neergezet. Het kan niet duur genoeg zijn. Luxe alom. Ik nam een taxi naar de YMCA,
als gewoonlijk eigenlijk een gesanctioneerde hoerenkast voor boys. Ze waren dan
ook overal, op de gangen, in de douches en de toiletten. Alle muren waren
volgekladderd met namen en adressen en op welk telefoonnummer men iemand kon
oproepen voor een blow job. Werd zelf tweemaal doorgeblazen.

17 januari 1962
Gaf om 10.30 uur een lezing voor een damesclub die de naam Mary K. Craig Class
droeg. Honorarium: 250 dollar, met de voorwaarde dat dit mijn enige optreden dit
seizoen in Dallas zou zijn. Gaf een radio-interview aan Frank Filesi voor het station
WFAA. Er was een lunch en er waren persinterviews met de Dallas Morning News
en de Dallas Time Herald, welke beide morgen zullen worden gepubliceerd.
De Associated Press meldde, dat Sutan Sjahrir, Mohammed Rum en andere critici
van Sukarno in verzekerde bewaring waren gesteld.52 Dit verontrustte me. Toch ben
ik ervan over tuigd, dat de president iedere machtsstrijd zal winnen.
Harry Gilroy meldde uit Den Haag dat premier De Quay had herhaald dat elke
aanval van Indonesië zal worden afgeslagen. Ook zond De Quay een boodschap naar
U Thant, dat Nederland bereid was te onderhandelen onder auspiciën van hem. Een
woordvoerder van Buitenlandse Zaken had volgens de Times zelfs verklaard, dat De
Quay en Luns bereid waren ambassadeur Zairin Zain als onderhandelaar te ontvangen.
Onbegrijpelijk, dat in Den Haag niet werd begrepen dat het hier nu te laat voor was.
Als spuit elf opende Nederland een deurtje naar een Indonesische diplomaat, die al
een jaar in Washington bezig was de Amerikaanse regering - met veel succes - tot
andere
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gedachten te brengen. De ironie wilde dat Zain oorspronkelijk door zijn Nederlandse
tegenspeler in de VS, dr. J.H. van Roijen, in de diplomatie was binnengeleid. Zain
hield de winnende kaarten in zijn hand. Van Roijen liet zich door Luns gebruiken
om diens verliesgevende kaarten te verdoezelen.

18 januari 1962
Memphis, Tennessee, hotel Peabody
Er is een kleine vijver in de hal van dit hotel met bloeiende takken en bloemen en
vijf levensechte eenden.
De lokale krant, The Commercial Appeal, brengt op de voorpagina een foto van
het vliegdekschip Karel Doorman op weg naar Nieuw-Guinea. Er wordt vermeld,
dat Egypte de doorvaart via het Suez-kanaal heeft verboden. Het onding vaart nu
dus via het Panama-kanaal. We staan overal voor schut met de door Luns
aangezwengelde onzin.
Plaatsvervangend secretaris-generaal U Thant van de UNO heeft thans formeel
Indonesië en Nederland zijn goede diensten aangeboden. Een doodgeboren kind.
‘We moeten nu proberen van de Nederlandse slechte verliezers, uitstekende verliezers
te maken’, voegde ambassadeur Sukardjo me twee dagen geleden toe. Ik kon hem
geen ongelijk geven. ‘De goede verliezer is degene, die zichzelf weet te overwinnen,
waarmee Holland nog enig respect zou afdwingen’ aldus de ambassadeur. Veel
Amerikaanse kranten publiceren spotprenten en karikaturen over de oorlog tussen
Indonesië en ons over de Papoea's.53
Neem een Greyhound-bus naar Richmond, Virginia. Een rit van meer dan 24 uur.
Arriveerde tegen middernacht en nam een kamer in de YMCA. Zelfde show als in
Dallas. De hele nacht liepen boys en mannen op de gangen to look for meat. Een
blonde, breed gebouwde kerel, luisterend naar de naam Miss Page, vanwege het hoge
geluid van zijn stem, kwam me details vertellen van wat in deze homotent zoal te
beleven viel. Vanmorgen, kort voordat ik wilde vertrekken, kwam een jongen bij me
binnen. Ik scheen hem voldoende op te winden, dat hij zich zelf begon af te trekken.
Het duurde hoogstens twee minuten. De sperma vloog alle kanten op. Ik was inmiddels
de pijp, die ik van Martin Portier had gekregen, verloren, wat me grenzeloos ergerde.
Ik zocht overal tevergeefs.
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Ging naar mijn vriendin Anne Sloan-Jones op het buitengoed Kenwyn, waar ik in
1959 met Erwin Aschmoneit logeerde. We reden naar de Country Club om te eten.
Daarna zijn we een smoking gaan huren, want ik moest haar begeleiden naar het
zogenaamde Vienese Society Ball in het Richmond Museum of the Arts. Het hele
gebouw was met kaarsen verlicht. Ik keek naar de gezichten van de uitsluitend zwarte
bedienden en guards en vroeg me af wat er in hen omging. Doktoren, advocaten,
bankiers, rechters, zakenlieden, kortom de haute volée van Richmond was aanwezig.
Ann en ik zaten aan tafel 41, alwaar ik in een verhit debat raakte met een
tabaksfabrikant, die een vurig aanhanger bleek van Sir Roy Welensky in Rhodesië.

19 januari 1962
President Kennedy is gisteren naar New York gevlogen en lunch te in het Waldorf
Astoria Hotel met U Thant. Premier Jan de Quay heeft het bemiddelingsaanbod in
de kwestie van de Papoea's van de UNO aanvaard. Het is duidelijk dat er overleg is
geweest over de vraag of de Verenigde Naties dan wel de Amerikaanse regering de
verantwoordelijkheid voor Nederlands-Indonesische onderhandelingen op zich zouden
nemen. Behalve vier torpedobootjagers, heeft de Indonesische vloot vier
onderzeeboten van het Kremlin gekregen, waarmee het aantal Indonesische duikboten
op zes is gekomen. Robert Trumbull meldde in de The New York Times, dat
Sovjet-personeel was meegekomen om de Indonesiërs met de schepen vertrouwd te
maken. Dat was dan ook precies het aspect van de Papoea-affaire, waar Washington
buitengewoon ongelukkig over is, namelijk de toenemende invloed van de Sovjet
Unie in Zuidoost-Azië.54
Nu heeft ook president Sukarno de plaatsvervangend secretaris-generaal van de
UNO een boodschap gezonden, dat Indonesië een vreedzame oplossing wenst voor
het geschil met Nederland: ‘honorable for both sides.’ Eindelijk wordt er gepraat en
niet meer geschoten.

22 januari 1962
Lezing voor de Woman's Club van Richmond.
Mijn vader schreef dat de president-directeur van de ACF (kininefabriek), mr. C.N.
van der Spek, er thans op stond dat alle contacten en brieven over de mogelijke
leveranties van kinabast uit Indonesië via mijn vader moesten lopen: ‘uit voorzich-
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tigheid voor de gevoeligheden van minister Luns.’ ‘Na het recente diskrediet van dr.
Paul Rijkens zal de heer Van der Spek er nu ook niet meer over denken om naar New
York te komen.’ De tentakels van mijnheer Luns reiken verder dan ik vermoedde.

24 januari 1962
Ambassadeur Sudjarwo Tjondronegoro is uit Jakarta gearriveerd om de Indonesische
missie bij de UNO te versterken. Ik zei tegen hem: ‘Is the special envoy okay?’ Hij
antwoordde: ‘And you, special wartawan?’55 Ambassadeur Sukardjo preciseerde dat
hij in de brief van president Sukarno aan U Thant, die hij had overhandigd, duidelijk
stond dat de afhandeling van het Papoea-vraagstuk in New York hem, en niemand
anders, in handen werd gegeven. Ik vroeg Sukardjo Wirjopranoto of ambassadeur
Zairin Zain nu enigermate op een zijspoor was gerangeerd. ‘Helemaal niet,’ aldus
de ambassadeur, ‘wij lossen alle problemen via gotong rojong56 op.’
Om 15.00 uur ontmoette ik ambassadeur Zain in het gebouw van de Indonesische
Missie. Hij ontving me in hemdsmouwen. Geduldig begon hij uiteen te zetten, dat
hij me als ‘in’ beschouwde en dat ik nooit moest denken dat hij tegen me was. Hij
had veel werk, waaronder de controle op verkoop van tabak en peper in
West-Duitsland (hij nam intussen een tablet). Hij ging een task-force voor de
organisatie van publiciteit in de VS opzetten en zag hierbij mogelijkheden voor mij.
Dit had hij met Sugito, Ronodipuro, Dewanto, Siregar en anderen overlegd. Men
was bereid mij een TV-gesprek met president Sukarno toe te spelen, dat bij uitzending
door NBC of CBS mij enkele duizenden dollars zou opleveren. Ik zei het op prijs te
stellen dat, indien ik met introducties geholpen zou kunnen worden, ik zou kunnen
proberen om een boek over Sukarno in de VS uitgegeven te krijgen. De ambassadeur
nam de telefoon op en belde met de advocaat, de heer Delson, die de Indonesische
belangen behartigde.57
Vervolgens gaf de ambassadeur een nauwkeurige beschrijving van een persoonlijk
gesprek met Robert F. Kennedy. ‘Ik weet niet of het uw vader of uw moeder is
geweest die u zo heeft opgevoed,’ aldus dr. Zain, ‘maar uit alle redevoeringen van
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president Kennedy klinkt een idealisme...’ De 26ste zou Robert Kennedy voor de
lunch naar de residentie van Zain komen aan Tilden Street.

26 januari 1962
Premier Hendrik Verwoerd heeft bekendgemaakt dat de Transkei, het traditionele
homeland van de Xhosa-stam, het eerste onafhankelijke Bantu-gebied is geworden
binnen de grenzen van de Zuidafrikaanse republiek. Er zal een zelfstandig parlement
worden gekozen en Transkei krijgt binnen een jaar een eigen grondwet.
In Punta del Este heeft minister van Buitenlandse Zaken Dean Rusk Latijns
Amerika enerzijds lekker gemaakt met een hulpprogramma van twintig miljard dollar,
terwijl anderzijds een dringend beroep op het zuidelijke continent wordt gedaan Cuba
tot een paria te maken. Alle Latijns-Amerikaanse staten dienen de handel met Havana
te verbreken. Het Castro-regime moet uit alle inter-Amerikaanse organisaties
verwijderd worden. Vloog naar Washington en ontmoette de diplomaat Sugito op
de Indonesische ambassade, zoals dr. Zain had voorgesteld. Het leek me de verkeerde
man op de verkeerde plaats. Ik maakte me geen illusies via dit kanaal iets te kunnen
bereiken. Later schreef ik een memo naar de ambassadeur, dat ik uittypte in de kamer
van diens tweede secretaris, Odjahan Siahaan. Ik ging later met Odjahan mee naar
huis, omdat hij zei een piano te hebben. We eindigden in bed.

30 januari 1962
Mijn vader schreef, dat in het Algemeen Handelsblad de vraag werd gesteld: ‘Hebben
Rijkens, Duynstee en Oltmans met hun onderhandelingen met Indonesiërs koningin
en vaderland gediend?’58 Ook is de uitslag bekendgemaakt van het door Hofland
aangekaarte NIPO-onderzoek. De vraag was: ‘De Nederlandse regering wil de Papoea's
over hun eigen toekomst laten beslissen en is tevens bereid om, zonder voorwaarden
vooraf, te onderhandelen met de regering van Indonesië. Bent u het daarin met onze
regering eens of niet?’ Van de ondervraagden was 63 procent het eens met de regering,
vijftien procent was het oneens en 22 procent had geen oordeel.
Koningin Juliana heeft na haar terugkomst van een skivakantie in Oostenrijk,
minister Luns ontboden om haar in te lichten over de ontwikkelingen rond
Nieuw-Guinea.
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De Indonesiër Mohammed Ansori Nawawi schrijft me uit Brandeis University, dat
hij wil regelen dat ik een lezing kom geven.

31 januari 1962
Ambassadeur Zain en Bob Tapiheru bevonden zich in het UNO-gebouw. Morgen
moet hij terug naar Washington, om Bobby Kennedy en echtgenote Ethel af te duwen,
die voor president Kennedy op een goodwill-missie naar Indonesië vertrekken. Hij
herinnerde zich, dat minister Luns in het gesprek met professor Mohammed Yamin
en hemzelf had opgemerkt: ‘We zijn nu al even ver van Indonesië afgedreven als
van Mongolië’. Zain had Luns gevraagd, die mededeling te willen herhalen, maar
hij zei: ‘I was disappointed.’
Ik herinner me niet meer, hoe dikwijls ik tijdens het Nieuw-Guinea-drama
heb gedacht, hoe het in hemelsnaam mogelijk was, dat een ex-seiner derde
klasse van de Marine, later minister van Buitenlandse Zaken, erin slaagde
om jarenlang de hele Haagse santenkraam bij de neus te nemen. Dit
moment was er één van. De man bezat geen greintje gevoel voor het
Nederlandse historische verleden in Indië. Alle banden met dat land en
volk werden volmaakt onnodig en op onzinnige wijze vernield. Op
ontwikkelingshulp gerichte Nederlanders hadden juist in de Indonesische
archipel met expertise en ervaring onmetelijk belangrijk opbouwwerk
kunnen verrichten. Toen dr. Zain dus vertelde dat Luns nu de ‘afstand’
tussen Nederland en Indonesië vergeleek met die tussen Nederland en
Mongolië, wond ik mij voor de zoveelste maal over de irritante botheid
op. Dat ik eindelijk in de zeventiger jaren een publiekelijk offensief tegen
Luns ontketende, die het koninkrijk meer kwaad heeft gedaan dan enig
ander, vond bijvoorbeeld hier in New York de aanloop.
Ambassadeur Zain vervolgde: ‘We willen U Thant, als lid van de Afro-Aziatische
groep van landen een kans geven te bemiddelen, maar laat men wel bedenken, wij,
Indonesiërs, zijn geen christenen. We zijn islamieten en keren niet de andere wang
toe.’ Zain gaf aan dat Indonesië zich steeds meer door Nederland beledigd voelde,
dat Indonesiërs nu malu59 waren geworden en op het punt stonden amok te maken.
‘Het is slechts aan de krachtige hand van president Sukarno te danken, dat er nog
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niet met scherp wordt geschoten’, aldus de ambassadeur.
P.M. Smedts schreef me, dat hij professor Duynstee had gevraagd een artikel over
de situatie voor Vrij Nederland te schrijven, ‘daarvoor ben ik dan niet
verantwoordelijk. Ik meen dat dit voor de time being de beste oplossing is’.60

1 februari 1962
Stelde dr. Zain aan Ralph Teathorth van United Press International voor. Nadat de
ambassadeur had gezegd ‘The press in the United States is bought’, antwoordde
Teathorth met een stalen gezicht: ‘I am afraid that is true.’

2 februari 1962
De New York Times drukte op de voorpagina een foto van veertien bij achttien
centimeter af waarbij ambassadeur Zain het echtpaar Robert Kennedy op Friendship
International Airport in Washington uitgeleide deed voor hun reis naar Indonesië,
Japan en later Den Haag.
Gaf vanmorgen in Adrian, Michigan, een lezing voor duizend onderwijzers op het
County Teachers Institute. Nam vervolgens een bus naar Cincinnati, Ohio en
overnachtte in de YMCA.

3 februari 1962
Het va et vient op de gangen duurde de hele nacht. Er werd een briefje onder mijn
deur geschoven, ‘If you want some dung come to room 431’.61 Ik begaf mij na enige
aarzeling naar die kamer in het midden van de nacht. Een gespierde, naakte, zeer
donkere neger opende de deur. Gene was gisteren gedemobiliseerd. Hij duwde me
op bed, maakte mijn jeans open en gaf me een blowjob, zoals alleen Amerikanen dit
kunnen. Perfect. ‘What else is there to do,’ zei hij, ‘you want me to sit here and read
a book?’ Hij vervolgde: ‘I only fuck with whites. My own race is not enough for me.’
Wat ging hij nu doen? Wist hij niet. ‘I had five cocks already tonite. I will now go
down to the Bus Depot and get me some more and bring them here.’ Had hij in het
leger ook op cock gejaagd? ‘Plenty.’62
Sprak om 14.00 uur voor de Woman's Club of Central Kentucky. De presidente,
mevrouw John B. Rose, vroeg of ik volgend jaar terug wilde komen. Ik accepteerde
de uitnodiging, maar vroeg of men dan niet tegelijkertijd wilde regelen, dat ik ook
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een lezing gaf voor een College en jonge mensen. De dames dromden na afloop om
me heen. Mevrouw Odell Smerda nam me mee naar huis voor thee met vriendinnen.
Er werd een uitstekende maaltijd aangeboden in een restaurant. Ik voelde me warm
onthaald in Lexington, Kentucky.

5 februari 1962
Louisville, Kentucky
Harisanto, en een studievriend, David Traub, kwamen naar hier. We brachten het
weekeinde door op 524 Ridgewood Road bij Davids ouders. Santo en ik sliepen op
één kamer en lagen tot diep in de nacht te praten, ook over zijn verhouding met de
Duitse Marguerita. Ik raadde hem dringend aan niet met een Europese vrouw, maar
met een Indonesisch meisje te trouwen. Hij herhaalde dat ik hetzelfde zei als zijn
vader. We waren, ieder op een eigen bed liggend, toch zeer dicht bij elkaar. Hij wilde
dit weekeinde ook gebruiken om te beslissen of hij zijn studie in Illinois zou afbreken
en in New York, naast zijn baan op het architectenkantoor, verder studeren. Hij
beklaagde zich erover, dat professoren eisten dat studenten zich aan de leerboeken
hielden. Iedere eigen creativiteit werd de grond in geboord. ‘Bovendien hebben zij
geen vertrouwen in studenten. Je moest eens weten hoeveel van hen de studie
afbreken, omdat zij door hun leraren niet worden begrepen. Kijk maar om je heen
wat er in Amerika wordt gebouwd. Alles hetzelfde. Want ze leren allemaal uit dezelfde
boeken. Eén huis uit de duizend is werkelijk met inspiratie gebouwd.’ Santo is nu
31.
Er waren vier paarden gereserveerd bij de Riding Academy. Zondag zijn we met
David en een ongezond uitziende jonge violist gaan rijden. Santo en ik droegen jeans.
Ik koos een lichtbruin paard, ‘Mood’. Alles deed me denken aan onze jeugd, toen
we in Soesterberg paardrijles kregen van kapitein der cavalerie De Koff. Mijn
lievelingspaard heette toen ‘Baby’. Het duurde een half uur voor ik het gevoel voor
het dier terug had. Santo hetzelfde. We reden door de bossen. Ik galoppeerde weg,
maar ging terug om Santo te halen. Hij kwam achter me aan. Ik keek om en realiseerde
me, dat ik van hem hield. Later lagen we in het gras te praten. Goddelijke middag.
Vanmorgen kwam Dick Curry van het station WHAS me al vroeg filmen voor de
televisie-uitzending van hedenavond.
Met de vader van David, een arts, wedde ik om een dollar dat de New York Times
wèl in Louisville te krijgen zou zijn. Maar hij had gelijk, de plaatselijke kranten
zorgen ervoor, dat de Ti-
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mes alleen op zondag te koop is. Smerige Amerikaanse kapitalistische spelletjes, die
ten koste van de geïnformeerdheid van het publiek worden gespeeld. Er kraait verder
geen haan naar. Om 11.00 uur sprak ik in de Woman's Club of St. Matthews. Ik kon
me nauwelijks voorstellen dat het drie jaar geleden was, dat mijn eerste optreden
hier plaatsvond.
Toen ik vanavond een bus wilde nemen naar Memphis, Tennessee liep ik warempel
tegen Gene, de neger aan, die de toiletten nu hier afstroopte op zoek naar penissen.
Hij zag er verschrikkelijk uitgeknepen en slecht uit. Hij had er beter aan gedaan in
het leger te blijven.
Lees Tjies van Tjalie Robinson.

6 februari 1962
Georggi Arkadyev, tweede man voor Security Council Affairs in de UNO, is in
moeilijkheden gekomen. Hij zou artikel 100 van het Handvest hebben overtreden,
door tijdens een samenkomst van de Veiligheidsraad een briefje te hebben
doorgegeven aan de Sovjet-afgevaardigde Valerian A. Zorin met een tip over het
debat en hoe te stemmen.63 Massaal wordt thans in de pers om zijn afzetting gepleit,
zelfs vanmorgen in het lokale sufferdje, The Commercial Appeal in Memphis,
Tennessee.
De Associated Press meldt dat Indonesische studenten gisteren de Amerikaanse
ambassade in Jakarta hebben bekogeld en een vlag hebben neergehaald, omdat
Nederlandse militairen via Anchorage, Alaska en Honolulu naar Nieuw-Guinea
worden overgevlogen. Om juist nu soldaten te zenden is het soort kafferachtige
provocaties, waar men in Den Haag de matador van de klas in is.
Vannacht wilde ik een kop koffie nemen en constateerde dat de apartheid hier nog
hoogtij viert. Een neger-parachutist in uniform zat in een voor zwarten gereserveerd
gedeelte en ook de toiletten zijn strikt gescheiden. Dit moet voor Gene, de
ongeneeslijke cocksucker, bepaalde moeilijkheden opleveren. De zwarten hebben
zelfs een eigen platenautomaat en spelen dan ook geheel andere muziek.
Sliep in het Peabody Hotel.
Reisde door naar Blue Mountain, Mississippi, waar ik door een professor, met een
driejarig dochtertje op de arm, werd verwelkomd. Sprak om 20.00 uur op Blue
Mountain College voor meisjes, een door Baptisten gerunde school. Eigenlijk was
ik moe, omdat ik een bange droom had gehad, dat John van
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Haagen zoek was. Ik kon hem nergens vinden, niet in Amsterdam, niet bij de marine.
Er waren hier honderd meisjes voor de lezing aanwezig. Ik hamerde zo op het
belang van talen leren, dat een meisje later zei, haar Spaanse les weer te zullen
opnemen. Ook ontmoette ik een Chinees meisje, Siw Choo Poh uit Medan. Ik gaf
aan hoe zij lid van de Indonesische studentenorganisatie in de VS zou kunnen worden.
President dr. Wilfred C. Tyler zei na afloop, dat hij me geen A-1, maar een B-1 wilde
geven, ‘vanwege het gebruik van profane worden’, zei hij. Zowel dr. Tyler, als zijn
vrouw, geven college in het Oude Testament. Mevrouw Tyler zei me ervan overtuigd
te zijn, dat de wereld door Christus zou worden gered. Intussen zei de docent, die
me had afgehaald en later wegbracht: ‘You hit every single prejudice in your speech
that roams this school. Had you drawn up a list beforehand, you could not have done
a better job. One girl, a senior, said, in the four years at this college never anyone
stirred up that much commotion. The therapy you were using fascinated me. I don't
know what I am doing here myself.’

7 februari 1962
Wederom in het Peabody Hotel in Memphis overnacht. Ben naar de film King of
Kings gegaan, mede onder invloed van dr. Tyler. Kocht het fotoboek erbij voor
Martin Portier. Ik herinnerde me dr. Tylers gebed: ‘He who believes in truth, believes
in God.’ Het christendom heeft een nieuwe leider nodig en zeker niet Billy Graham.
Er zou een nieuwe Messias moeten komen om de wereld te redden. Zeker, ik geloof
ook wel in God, maar wat is er toch gebeurd, dat ik nooit meer een kerk binnen ga?
Is het leven te voorspoedig geweest? In Rome brandde ik altijd een kaars. Ik
discussieerde met de meisjes of Christus inderdaad de wereld zou komen redden.
Eén meisje was op een fanatieke manier ervan overtuigd, dat christenen, en niet
boeddhisten of islamieten, naar de hemel gaan.
Premier Cyrille Adoula van Congo lunchte op het Witte Huis met president
Kennedy. Antoine Gizenga bevindt zich nog altijd onder arrest en wordt door para's
bewaakt in Moanda aan de Atlantische kust. In het zog van de fameuze Punta del
Estebijeenkomst heeft JFK een totaal embargo op goederen uit Cuba afgekondigd en
daarmee ook de laatste 35 miljoen dollar inkomsten voor Havana afgesneden. Ik
vind dit een misdadige zaak.
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Harrison Salisbury is naar Moskou gereisd en aan een vijfdelige serie artikelen
begonnen in de New York Times, waarin hij het nieuwe ‘verlichte’ beleid van Nikita
Khrushchev omschrijft als gegrondvest op ‘vrede met het westen’. Salisbury
concludeerde op 5 februari, dat mr. K's leiderschap als ‘secure’ werd beschouwd.
‘Within his inner circle he has three neatly balanced groups: older men with himself
and First Deputy Premier Anastas Mikoyan as the core; middle-aged men with Frol
Kozlov as the core, and younger men typified by Dmitri Poynsky, Premier of the
Russian Republic. The older group represents what Moscow diplomats call
“Khrushchev's liberalism”. The middle group is largely made up of conservative
bureaucrats, some with a known nostalgia for the simple and direct methods of
Stalin's dictatorship. The young men are eager, ambitious, more interested in results
than theory’.
Salisbury vervolgde: ‘The inner party rivalry goes forward within the framework
of two major policy lines - that of liberalization, or “democratization” as it is called
often by foreign diplomats, and neo-Stalinism, or a return to Stalinist policies under
the cover of lipservice to the Khrushchev line.’ En verder: ‘At the moment, the Soviet
Army and its leaders do not seem to be strongly influencing the power struggle....
The Soviet Army still bears a grudge against mr. Khrushchev for his sharp cuts in
the officer corps.’ Salisbury vervolgde dat mr. K. ‘drives himself hard and even his
vacations at the Black Sea or hunting trips are hardly rest cures’. In diplomatieke
kringen had men bemerkt dat hij zijn tempo iets had afgezwakt, en prompt doken
geruchten op over een mogelijke opvolger. Waarnemers geloofden niet dat de trend
in de richting van liberalisatie zou kunnen worden teruggedraaid.
In een tweede artikel64 belichtte Salisbury de toenemende gevechten tussen de
nieuwe Sovjet-liberalen en de neostalinisten. De liberalen ‘stand firmly for the
maintenance of the Soviet regime and its fundamental Communist basis’, schreef de
Times-reporter. ‘But they believe in a rule of law, of justice, as it is known in the
West, in freedom of the individual within socially recognized bounds, in freedom for
the creative arts and in close and meaningful state and personal relations between
the Soviet Union and the West. At present a startling war of words is in progress
between the advocates of the contending viewpoints. It is nothing less than a struggle
for the minds of the Soviet people and it is waged under the curious conditions of
the Soviet dictatorship.’
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Precies als Mikhail Gorbatsjov 25 jaar later, bediende Khrushchev zich
van de media. Zijn schoonzoon, Aleksei I. Adzhubei, hoofdredacteur van
Izvestia en de voormalige Pravda-redacteur Leonid Ilychev - Khrushchevs
voornaamste propagandist - bewerkten de publieke opinie op zoveel
mogelijk fronten tegelijk. Ilyichev, zo meldde Salisbury, houdt zich vooral
bezig met het ontmaskeren van het Stalin-regime. Men slaagde erin Dmiter
Shostakovichs vierde symfonie te redden, onder Stalin verboden, en nu
een galauitvoering te bezorgen. Konstantin Paustovsky kreeg het gedaan
dat de verboden werken van Aleksandr Tvardovsky eindelijk werden
gepubliceerd in het blad Novy Mir. De jonge dichter Yevgeny Yevtushenko
beleefde stormachtige successen. De neostalinisten slaan terug. Salisbury
beschrijft een voor de Sovjet-Unie ongekende situatie van ‘openheid’
(glasnost) en publieke debatten, zoals niet eerder sinds Lenin gezien. Ik
wilde, dat ik over de plaats zou beschikken een nauwkeurig overzicht te
geven van Harrison Salisbury's waarnemingen in de New York Times van
1962, omdat lezers deze verslagen waarschijnlijk even perplex zouden
opnemen als ik nu doe, in 1989. Ik zou willen, dat al diegenen, als de
Heldrings, de Hoflands en anderen, die het nieuws van 1989 uit Moskou
becommentariëren, zich eens zouden verdiepen in het
Khrushchev-interregnum uit de zestiger jaren. Niemand had verwacht dat
mr. K. met een pistool in de rug uit de Krim zou worden opgehaald, maar
gegeven de verhoudingen van het Sovjet-regime in 1989 moet de
mogelijkheid, dat dit ‘Gorby’ zou overkomen, niet uitgesloten worden
geacht. Mijn benadering van ‘perestroika’ is dan ook behoedzaam, omdat
ik de historie van de USSR erbij in acht wil nemen.

8 februari 1962
Arriveerde per bus in Shreveport, Louisiana om een lezing te geven voor de Woman's
Department Club. Ik werd gevraagd volgend jaar terug te komen. Eén dame zei mij
op de Jack Paar Show te hebben gezien (waar ik nooit ben verschenen). Een andere
mevrouw meende, dat JFK een socialist was. Weer andere dames zeiden, ‘Dit is een
bolwerk van de Birch Society, maar “we loved you”.’ Iemand vroeg natuurlijk of
Bungkarno een communist was. Maar goed, ik hield tenslotte van de 250 dollar er
honderd over, als ‘winst’.
Apartheid overal.

10 februari 1962
Arriveerde per bus uit Louisiana en overnachtte in de YMCA. Binnen de kortste keren
bevond zich een zwarte gewicht-
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heffer, een militair uit Camp Wheeling, Indiana, bij me in bed. Hij wilde per se
geneukt worden.
Telefoneerde naar Kew Gardens. Santo is reeds gearriveerd en woont op dit moment
met Binu Saha (uit India) in mijn huis. Theodore Shabad meldt uit Moskou in de
New York Times, dat Nikita Khrushchev de in 1960 boven de Oeral neergeschoten
Gary Powers, die een U-2 spionagetoestel vloog, heeft vrijgelaten. Hij werd overigens
geruild tegen de KGB-spion kolonel Rudolf Abel, dit om het klimaat tussen de beide
supermogendheden te verbeteren.

11 februari
Lezing voor de Woman's Club in Oregon, Illinois. Een klein gehoor, in het algemeen
anti-Kennedy en rechts georiënteerd. ‘Hoe kunnen Kennedy en Rusk zoveel stomme
streken uithalen, wanneer een huisvrouw uit het midden-westen hen dit van tevoren
zou hebben kunnen vertellen?’, vroeg een dame. Nieuwste stunt van Nikita
Khrushchev: hij stelt een topontmoeting met JFK voor op 14 maart in Genève. Ook
premier MacMillan werd uitgenodigd en zestien andere regeringsleiders. Onderwerp
van gesprek: ontwapening.
De Quay en Luns gaan onverstoord door met hun imbeciele provocaties. Opnieuw
landde een KLM-toestel met 39 militairen aan boord in Tokyo. De Japanse regering
heeft thans schriftelijk tegen dit optreden geprotesteerd bij Nederland, dat reeds
eerder door Japan werd verzocht om dit achterwege te laten.

13 februari 1962
Lezing voor de Woman's Club in Mason City, Iowa.
De kranten berichtten in vette koppen dat president Kennedy opdracht heeft
gegeven aan het Amerikaanse leger in Zuid-Vietnam, om wanneer op hen wordt
gevuurd, terug te schieten.65 Ze zijn gek, maar Walt Rostows advies schijnt te worden
opgevolgd, namelijk geen duimbreed grondgebied in Azië aan het communisme
afstaan, zoals hij het tegen mij verwoordde. Ik vraag me af wat Moskou en Peking
gaan doen.

15 februari 1962
Lezing om 10.00 uur op Ripon College in Ripon, Wisconsin. Gisteravond had ik
reeds een soort van confrontatie met ene professor Hooker, die razend werd toen ik
de suggestie deed, dat de VS beter de marinebasis Guantanomo op Cuba uit eige-
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ner beweging zouden kunnen ontruimen, zeker in dit tijdperk van atoombewapening.
Vanmorgen verscheen de heer Hooker opnieuw, nu vergezeld van professor
Fleming van de faculteit van Politieke Wetenschappen, die mij zou inleiden. Fleming
opende met: ‘Een joodse emigrant uit Duitsland zijnde hebben u en ik veel gemeen,
we komen allebei uit Europa.’ Ik antwoordde: ‘Niet helemaal, want u bent nu
Amerikaan en ik ben Europeaan gebleven.’ De conversatie raakte verhit. Een leraar
Duits sloot zich bij ons aan en zowel hij als Hooker leken mijn kant te kiezen. Vlak
voor we het podium op gingen botsten Fleming en ik compleet, toen hij zei een breuk
in de diplomatieke betrekkingen met de USSR voor te staan. Ik noemde zijn standpunt
‘onverantwoordelijk’. Ik was al dermate geïrriteerd dat ik ostentatief naar het plafond
zat te staren toen hij me inleidde. Dit veroorzaakte al een lacherige stemming bij de
studenten.
Ik bedankte Fleming voor ‘your flowery introduction’ en daarop trok ik 45 minuten
in een verbale veldslag van leer. Ik kreeg als gevolg van mijn oratie een donderend
applaus. Fleming besloot de bijeenkomst. Hij mummelde: ‘We certainly heard a very
unusual lecture today.’ Later voegde hij me toe dat hij nog nooit in een lezing zo
dikwijls het woord louzy had gehoord, waarop ik antwoordde: ‘dat zal u toch niet
hebben verbaasd?’
De periode voor vragen en antwoorden was volkomen overflow. Ik nam scherp
stelling tegen de president van de American Historical Society, die had gezegd dat
de VS in self-defense Cuba onder de voet dienden te lopen en tegen generaal
Eisenhower voor zijn onzinnige kritiek op het Peace Corps. Een student vertelde dat
men bang was om een Sovjet-journalist voor een spreekbeurt uit te nodigen, ‘want
we willen niet worden gehersenspoeld naar communisme...’ Ik noemde een dergelijke
redenering ‘utter nonsense’, maar ze hielden voet bij stuk dat dit een geldende reden
was om het niet te doen. Ik dacht voor de zoveelste keer, wanneer ik met jonge
Amerikanen in contact kwam: wat zijn ze gullible en wat denken ze weinig op eigen
kracht. Mij werd een briefje in de hand gedrukt: ‘Students from the Political Science
Class, and others interested, would very much like to talk to you further. We will be
in the Union Rotunda to escort you to the interview, and then all await your pleasure.
Thank you. Maria Szycilowski.’ Professor Fleming, met wie ik tijdens de lunch
opnieuw in verhit debat raakte, wilde niet dat ik aan het verzoek van de studenten
gevolg gaf. Hij bepleitte nu zelfs een oorlog met de Sovjet-Unie. Ik vroeg hem waar
hij in de Tweede Wereldoorlog was geweest. ‘Right here’, zei hij. ‘Why don't
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you take a trip around the world?’ adviseerde ik, ‘because you do not know what
you are talking about.’ Een andere professor, Ross or something, begon me aan te
vallen over Nieuw-Guinea, Sukarno en kolonialisme. Ik antwoordde hem dat hij het
slachtoffer was van de ondermaatse Amerikaanse pers en eigenlijk alleen maar
argumenten van de Nederlandse propaganda kende. Het schoot wel door mijn hoofd
wat voor reactie W. Colston Leigh, mijn lezingenbureau, zou krijgen, maar dat kon
me verder niets schelen.
Na de lunch nam het studentenstation WPNS een interview van 25 minuten op en
gaf mij een kopie. Prompt daarop marcheerden zeker honderd studenten naar een
lounge voor het voortzetten van de discussie, Fleming of geen Fleming. Ik zei achter
jonge mensen in de VS te staan, maar dat ik ervan overtuigd was dat zij geen
behoorlijke opleiding en onjuiste informatie ontvangen, zeker na wat ik uit de kokers
van sommige professoren op Ripon had horen komen. Larry Hamilton, de editor van
The Ripon College Days zei dat hij de krant van de persen had gehaald en deze nu
later zou uitkomen, want ze wilden een hoofdartikel over mij schrijven en er waren
bijdragen over mijn lezing toegezegd.
Om 20.00 uur zat ik in The Flambeau, de Chicago North-Western Express, een
uitstekende expressetrein. Voor het eerst vond ik in Milwaukee een Washington Post
en een Wall Street Journal. Ik draaide al drie dagen op de armzalige kranten uit het
‘binnenland’. De Chicago Tribune is ook niet best. Toen professor Fleming de
gedachte van het Peace Corps als ‘seniel’ bestempelde heb ik hem en plein publique
aan rafels gepraat.
In mijn verbeelding zat ik brieven van Erik te lezen, die mij ongetwijfeld in Kew
Gardens wachtten. Wij corresponderen zeer regelmatig. Ook las ik in de New York
Times een Man in the news-portret over Carlos Rafael Rodriguez, ‘the image of a
Cuban Lenin’.66 Voor hen die hem hebben ontmoet, schreef de Times: ‘it is perfectly
understandable, that the suave, well-groomed and even tempered dr. Carlos Rafael
Rodriguez should be rising to ever greater eminence among the flamboyant leaders
of Fidel Castro's Revolution... The image is completed when, with charm and candor,
he sets forth his blueprint for the communization of Cuba.’ Mijn eigen indruk, bij de
eerste ontmoeting met dr. Rodriguez, 28 november 1960 in Havana, was identiek.67
JFK heeft het Khrushchev-voorstel voor een Geneefse top van
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de hand gewezen. Hij stelde met Harold MacMillan voor, dat in plaats van
regeringsleiders ministers van Buitenlandse Zaken zullen samenkomen. Mr. K. wil
bij het interne gevecht tussen stalinisten en neostalinisten, althans in de ogen van de
Sovjetmassa, als vredestichter poseren. De Herald Tribune schreef dat hij dit
goedkoop kon doen, door internationaal duidelijk onaanvaardbare voorstellen als de
Geneefse Conferentie aan te kaarten. Hij kan immers zeggen, dat hij vrede nastreeft,
maar dat de tegenstanders dit verhinderen. ‘As soon as mr. Khrushchev mentions a
conference, he kills it’, aldus de Tribune.

17 februari 1962
Lezing voor de Woman's Club in Freeport, Illinois. Ik sprak in de Ball Room van de
Masonic Temple. Toevallig had ik een hoofdartikel over de Nieuw-Guinea-affaire
in de Freeport Journal-Standard van heden gelezen. Ik begon dit gedetailleerd te
bekritiseren. ‘Voor de zoveelste maal constateer ik dat een plaatselijke courant het
voorstelt, dat Sukarno, Nehru en Nasser alleen naar Khrushchev zouden luisteren.
Wanneer men dergelijke onzin drukt geeft men slechts blijk van totale onwetendheid
van de realiteit.’ Mevrouw Carl Neyhart, mijn gastvrouw, had mij van tevoren
weliswaar de echtgenote van de hoofdredacteur van de krant aangewezen, maar
hierdoor liet ik mij niet afleiden. ‘Altijd weer worden Indonesiërs als idioten
voorgesteld en Nederlanders als engeltjes’, zei ik. Ik eindigde mijn exposé met de
opmerking dat ik mij als Nederlander geneerde, voor wat we hadden nagelaten te
doen in Indonesië.
Er volgde thee. Er heerste een geanimeerde stemming. Plotseling stond de heer
Donald Breed voor mij, de betrokken hoofdredacteur, die door zijn echtgenote was
gealarmeerd. Hij trilde van woede. ‘You can't go on the platform here and say those
things about my paper!’, brulde hij. Ik antwoordde: ‘Why not, if you write nonsense.’
‘Who says so?’ ‘I say so’, antwoordde ik. Hij werd nog woedender. Hij was nogal
bejaard en had een kaal hoofd. Ik maakte me zorgen. Tot algehele consternatie van
de aanwezige dames maakte hij er een compleet schandaal van. Men excuseerde zich
in alle toonaarden, nadat hij even snel was vertrokken als hij ten tonele was
verschenen.
Eindelijk op weg naar huis.
Bruno Walter is overleden. Ik associeer zijn naam altijd met Desi Halban.68
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18 februari 1962
Er waren brieven van mijn ouders, enkele brieven van Penny Hedinah, van Erik, van
Rudi Smit uit Biak - die absoluut geen letter schreef over de militaire toestand op
Nieuw-Guinea - en zelfs een brief van ambassadeur Schürmann, die ik had geluk
gewenst met zijn bevordering. Hij had immers altijd precies gedaan wat Luns van
hem verlangde?
Henk Hofland schreef, dat hij in Bonn had gehoord, dat de Nederlandse regering
in gesprekken met U Thant reeds veel verder was gegaan ‘dan ze hier in Holland
willen toegeven. Maar alles wat ik hoor is zo vaag dat het althans voor mij, zonder
kennis van achtergronden, praktisch zonder betekenis is. Wel heb ik op het
binnenlandse front een en ander gedaan. Ujeng Suwargana belde mij ongeveer tien
dagen geleden op, met het verzoek of ik kon zorgen dat in de Nederlandse pers zou
worden gepleit voor meer contact tussen “Nederlandse” Papoea's en Indonesiërs. Ik
heb hem toen voorgesteld Frits Kirihio69 naar Europa te laten komen, althans dat te
bevorderen. Ik beloofde hem dat ik dan zou zorgen, dat hij hier met de nuttigste tekst
op de televisie zou komen. Maandag, dus drie dagen geleden, belde Ujeng weer op.
Kirihio was in Bonn. Ik ben erheen gegaan en heb gezorgd dat hij bij de VARA komt,
vragen opgesteld en voorstellen gedaan voor de bijbehorende antwoorden, die later
in samenwerking met kolonel Pandjaitan70 hun definitieve vorm hebben gekregen.
Morgen wordt het programma in Duitsland opgenomen. Zaterdag wordt het
uitgezonden. Vrijdag komen in een paar kranten, Vrije Volk, NRC Handelsblad en
De Tijd, artikelen over Kirihio om het ijs te breken. Zondag komt hij dan zelf naar
Nederland om hier zijn mede-Papoea's ervan te overtuigen, dat ze er verstandig aan
doen ook zo vlug mogelijk een reis naar Jakarta te maken, of in ieder geval hun
mening over de toekomst van Nieuw-Guinea te herzien.’
Hofland vervolgde: ‘In twee regels: ik ben op 2 en 3 januari (1962) naar de
Tweede-Kamerdebatten gegaan: een rampzalige vertoning van lafheid, onbegrip en
nietsweterij.’71 Jammer dat hij dit niet in zijn krant kan zeggen.
Wim Klinkenberg schreef op papier van het dagblad De Waarheid: ‘De situatie
hier is nog steeds slecht... Nog altijd denkt
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Luns - en daar blijkt hij ook zijn zogenaamde opposanten mee te kunnen overtroeven
- dat Indonesië niet in staat is West-Irian te bevrijden en dat Amerika Jakarta daarvan
zal weten te weerhouden. Hij ziet dan ook geen enkele reden om tot onderhandelingen
over overdracht over te gaan. Het zeegevecht, waar hij mijns inziens meer van wist,
heeft hij dankbaar aangegrepen om aan te tonen, dat Nederland in staat is iedere
Indonesische infiltratiepoging af te slaan.’
Klinkenberg: ‘De PvdA is een afschuwelijk geval. Volkomen in de pas, ondanks
vele interne roerselen ook alweer van onderop. De laatste weken wat radicaler
woorden, maar nog altijd geen daad. Met het NVV zou men in een paar dagen een
eind aan Luns en zijn beleid kunnen maken. Men doet het niet.’72 Deze mening deelde
ik dus.
Er was ook een brief van de County Superintendant of Schools in Adrian, Michigan,
over mijn lezing aldaar. Na gezegd te hebben, dat ik door negenhonderd aanwezigen
uitstekend was ontvangen, meldde hij: ‘When the evaluation sheets were compiled
there was not one unfavorable comment... Mr. Oltmans knew what he was talking
about and most of all, he believed it himself.’ Milton C. Porter.73

19 februari 1962
Om 12.00 uur ontmoette ambassadeur Sukardjo Wirjopranoto de plaatsvervangend
secretaris-generaal U Thant. Ambassadeur Carl Schürmann zou om 15.00 uur een
ontmoeting met hem hebben. Ik reed met Pak Sukardjo na afloop van zijn gesprek
met U Thant mee naar diens kantoor aan 5 East 68 Street. Hij gaf me eerst de foto,
die van hem en zijn vrouw vorig jaar in New Rochelle met Bungkarno werd genomen.
Hij droeg de foto aan mij op. We spraken lang. Ik noteerde alleen, dat hij had gezegd,
refererend aan de Papoea-kwestie: ‘This time, I say, I am not only an optimist by
temperament, but also by calculation.’74
In de UNO ontmoette ik ambassadeur Diallo Telli van Guinea, die me zei juist twee
uur met U Thant te hebben gesproken. Het lot van Antoine Gizenga, zei hij, was een
constante zorg van zijn regering. Thomas Kanza bevond zich in Ghana à titre
personel.
Ik had mejuffrouw Büringh Boekhoudt de lijst van lezingen gezonden. Zij schreef
nu: ‘Ik ben er diep van onder de indruk. Hoe houd je dat vol! 't Lijkt me
doodvermoeiend, maar het
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betekent wel, dat de mensen graag naar je luisteren.’ Ze vroeg me voorzichtig te zijn
en niet overwerkt te raken, want wanneer dat eenmaal gebeurde ‘loop je kans, dat
het altijd terugkomt. Je hebt blijkbaar een sterke constitutie, anders hield je dit leven
niet vol, maar bederf dit niet!’ Haar gezondheid was wat beter. Zij wilde met een
vriendin naar Cornwall gaan. Ze vertelde bij het afscheid van conciërge Smit van
het Baarns Lyceum aanwezig te zijn geweest, een man die ik me uitermate levendig
herinner.
De Ripon College Days is gearriveerd.75 Over de hele voorpagina de kop ‘FLEMING
CRITIZES OLTMANS’. In gesprek met hoofdredacteur Larry Hamilton verklaarde dr.
William Fleming, dat mijn lezing een van de meest teleurstellende was in de vijftien
jaar van zijn professorschap, ‘zowel in vorm als presentatie’. Ik gebruikte herhaaldelijk
woorden als ‘louzy’ en ‘it stinks’ en ‘in a liberal arts institution of higher leaning
we avoid that kind of language’. Fleming lepelde nog meer bezwaren op, rukte mijn
argumenten uit hun verband, en zei dat pogingen ‘to make himself popular with the
students at all costs, are largely responsible for the lack of dignity and substance of
his remarks’. Dat was het verweer van de man die meende dat Washington de
diplomatieke betrekkingen met Moskou diende te verbreken en met zijn verziekte
inzichten al vijftien jaar Amerikaanse studenten hersenspoelde. Daarentegen, Mal
Kovacs, National News Editor, schreef een hoofdartikel: ‘BRAVO CONVO! Yesterday
was perhaps a day of awakening from the stupid slumber which has too long engulfed
this antebellum campus. Convocation speaker Willem Oltmans, former Yale student,
UPI correspondent, and a man who has seen more of the world and its leaders than
most of us ever will, excited hundreds of Ripon students to do something not often
done in this college: to think! ... Probably for the first time in Ripon's history there
was a real interest in the world. Students agreed and argued with Oltmans and many
raised the pertinent question: What do we do to improve the confused world which
we Americans have made? Oltmans suggested that the first thing we do is to “find
out what the hell is going on in the world.”’76
Paul Bethel publiceert in The Reporter een omslagartikel, ‘Does Castro still rule
Cuba?’77 Zo werd een kwarteeuw geleden het Amerikaanse publiek ‘geïnformeerd’
over de gebeurtenissen op een eiland een paar honderd kilometer van de kust van
Florida!
Anthony Lewis rapporteerde vanuit Jakarta in de New York Ti-
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mes over het bezoek van Robert Kennedy aan Indonesië. Een toespraak tot de
studenten van de technische universiteit van Bandung beschrijvende meldde Lewis,
dat Bobby uitdrukkingen gebruikte als, ‘You are crazy’, ‘Pick up your marbles’ of
‘The hell with you...’ Tijdens een dansvoorstelling in het Istana Merdeka observeerde
Lewis, dat de kaart van Indonesië in goud brokaat op de toneelgordijnen was
geborduurd, inbegrepen Nieuw-Guinea. Hij miste de pointe. De clou van dat gordijn
is juist, dat het er al hing ten tijde van de gouverneur-generaals en steeds door
Indonesiërs werd gebruikt om te zeggen: ‘Zie je wel, dat Irian bij Indonesië hoort?’78

20 februari 1962
Sprak tot diep in de nacht met Santo of hij wel of niet moet trouwen met Marguerita.
Tegen Binu had hij reeds gezegd dat hij wilde huwen. Ik adviseerde nog steeds tegen.
Hij weet dat ik gelijk heb, maar hij schijnt niet in staat een resolute stap te doen. Het
herinnert me in alle opzichten aan het huwelijk van Martin Portier.
Zond een telegram aan Larry Hamilton van The Ripon College Days: ‘Upon
receiving the February 16th copy of your paper I want it to be known at Ripon that
I am prepared to return at any time to take part in a public debate on world affairs
with any number of persons that chooses to oppose the views I expressed at the
Februari 15th Convo stop I am including among my opponents the head of the
political science department stop regards Willem Oltmans.’79
Carlos Rafael Rodriguez is benoemd tot voorzitter van het National Agrarian
Revorm Institute (INR). Volgens een hoofdartikel in de New York Times betekende
dit dat Rodriguez, ‘a trained economist and a communist, becomes as important as,
or perhaps more important, than the amateur revolutionary Ernesto (Che) Guevara’.
Fidel Castro schreef eens dat anarchie de kwaadste vijand van een revolutie was.
‘He is now replacing anarchy with the borrowed discipline and pseudo-efficiency
of a communist machine.’80

21 februari 1962
Telefoneerde met ambassadeur Zain en deelde hem mede dat Hofland actief was en
de Frits Kirihio-stunt had bedacht en uitgevoerd. ‘Laat ze maar knoeien,’ antwoorde
hij, ‘ze lossen het daar toch niet op. Daarom sta ik zelf voorlopig op een afstand.’
Kennelijk doelend op persspeculaties over een mogelijke ont-
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moeting in Genève tussen Luns en Zain zei de ambassadeur: ‘Wanneer de Nederlandse
regering mij uitnodigt om naar Europa te komen, pas dan kan ik met Luns praten en
pas dan komt de Nieuw-Guinea-zaak in orde.’ Ik vroeg Zain trouwens op de man af
of hij, zoals in De Telegraaf en De Waarheid was geschreven, Luns reeds in Genève
in het geheim had ontmoet, hetgeen ook door de minister reeds was ontkend. ‘Deze
keer spreekt hij de waarheid. Je weet toch zelf dat ik steeds hier ben geweest?’
Schreef Paul Sigaar, voormalige studiegenoot van Nijenrode, om hem geluk te
wensen dat hij tot manager van de KLM in Havana was benoemd. Ik schreef zowel
senator Wayne Morse als het State Department, dat ik me voornam opnieuw naar
Cuba te reizen en dit wilde melden om later geen moeilijkheden te krijgen.
Ik moet opnieuw mijn teleurstelling benadrukken, dat ik dagboekklappers
vol met knipsels moet overslaan uit plaats- en geldgebrek. Zojuist besloot
ik een News Analysis over Walt W. Rostow in de New York Times toch
maar over te slaan. De informatie zou hier echter precies passen. De tekst
van het antwoord van Charles de Gaulle aan Khrushchev over diens
voorstel een Genève-top te organiseren, of een uitvoeriger weergave van
de serie artikelen uit Moskou van Harison Salisbury over de liberalisatie
politiek van mr. K., zouden eigenlijk een plaats moeten krijgen. De
Nieuw-Guinea-knipsels uit de Nederlandse media zijn vrij compleet. Wat
Hiltermann uitkraamde, de sublieme spotprenten van Frits Behrendt, tot
en met brieven van lezers toe; ik verzamelde zoveel mogelijk. Daarnaast
selecteerde ik honderden reportages uit de New York Times en de
voornaamste weekbladen. Het ontbreekt eigenlijk ook aan tijd uit te voeren
wat ik me al die jaren had voorgenomen te doen door volledigheid na te
streven. Ik bezit een schat aan ongebruikt materiaal.

23 februari 1962
In de Algemene Vergadering was ik getuige van de heldhaftige aanval van
ambassadeur Diallo Telli (Guinea) op een Franse intrige om Ivoorkust - een
traditionele Parijse bondgenoot - aan een commissie van de UNO ter behandeling van
de kwestie Ruanda-Burundi toegevoegd te krijgen. Quaison-Sackey (Ghana) liet zijn
vriend van Guinea in de steek. De Indonesische diplomaat Masfar vond het zelfs een
steek in de rug. Ambassadeur Jah van India kwam Diallo Telli te hulp. Na een schijn-
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heilig redevoeringkje trok Frankrijk het amendement in. Ik bewonderde mijn Guinese
vriend voor zijn doorzettingsvermogen en fighting spirit.
Daarop voerde ik een lang gesprek met ambassadeur Sukardjo Wirjopranoto. Hij
was het duidelijk oneens met Zains opvatting dat hij op een uitnodiging van Luns
naar Europa diende te reizen. ‘He spoke about it to me too, but we are no beggars.
We can only go to The Hague when Irian is already in our pocket. Jakarta will not
give permission to anyone to talk with Luns. Dat weten de belanda's ook en zij zijn
nu beter ingelicht dan jij.’ Bernard Person voegde zich bij ons en zei dat hij signalen
had ontvangen dat Zain bij Sukarno in ongenade zou zijn gevallen. Sukardjo scheen
enigszins in verwarring gebracht hierover, maar ontweek een antwoord. Hij vervolgde:
‘Jullie hebben aan twee kinderen een taart beloofd.’ Person: ‘Wie is de vader?’ ‘In
1948 beloofde Van Roijen ons Nieuw-Guinea, en nu beloven jullie Irian aan de
Papoea's. We moeten een eervolle oplossing vinden. We zijn er niet op uit om
Nederland een fiasco te laten incasseren. Natuurlijk is zelfbeschikking op ons eigen
grondgebied de grootste nonsens, maar we zijn ertoe bereid. Kirihio denkt logisch.
Natuurlijk kan Irian-Barat niet op zichzelf bestaan, met als buur een vijandig
Indonesië. Daarom steunt hij de gedachte van aansluiting bij ons. Wij zijn bereid
met Nederland en U Thant te praten, maar waarom aarzelt Den Haag toch zo?’, aldus
Sukardjo.
Intussen heeft Premier Nikita Khrushchev glashard JFK opnieuw uitgenodigd hem
volgende maand in Genève te ontmoeten om over ontwapening te spreken. De brief
besloeg 22 pagina's en was aanzienlijk minder tegemoetkomend en stelde zelfs ‘the
good faith of the United States’ ter discussie. In Washington nam de irritatie
dienaangaande toe. Men bleef op het standpunt staan dat Dean Rusk namens de VS
naar de ontwapeningsconferentie zou gaan en niet JFK. Daarnaast probeerde Premier
MacMillan het Amerikaanse standpunt inzake een top met Khrushchev te versoepelen
en belde JFK op.81

24 februari 1962
President Sukarno heeft een algehele mobilisatie afgekondigd in verband met de
bevrijding van Nieuw-Guinea.
Er gaan geruchten dat Nederland en Indonesië dezer dagen in Washington samen
aan één tafel hebben gezeten op suggestie van U Thant. Het gebeurde in Washington,
waar ook ambassa-

81

New York Times, Drew Middleton, 23 februari 1962.

Willem Oltmans, Memoires 1961-1963

66
deur Sudjarwo Tjondronegoro zich bevindt. Ambassadeur Van Roijen zou thans over
een volledig mandaat beschikken om namens Nederland te onderhandelen.

26 februari 1962
Woonde de persconferentie van Valerian Zorin (USSR) bij, welke aan Cuba was
gewijd. Thomas Hamilton meldde vanmorgen in de New York Times dat de
Sovjet-Unie voor het eerst voor meer dan anderhalf miljoen betalingsachterstand had
aan de UNO. Zorin begon daarom met een aanval op de Amerikaanse pers. Deze was
zogenaamd ‘vrij’, maar Amerikaanse journalisten ‘zagen’ gewoon niet wat er
werkelijk gebeurde. Na Cuba kwam ook Congo ter sprake. Zorin liet verder een
waarschuwend geluid horen, dat Ngo Dinh Diem niet de Vietnamese bevolking,
maar Amerikaanse belangen vertegenwoordigde. De VS zouden er verstandig aan
doen voorzichtig te werk te gaan in Vietnam.
De kranten staan vol van het bliksembezoek van Robert en Ethel Kennedy aan
Den Haag. Koningin Juliana sprak met hen op Huis ten Bosch. Premier De Quay
bood een diner aan, terwijl formele gesprekken werden gevoerd door Luns en de
heren E.H. Toxopeus (Binnenlandse Zaken) en Th.H. Bot, staatssecretaris van
Binnenlandse Zaken, belast met Nieuw-Guinea (als een binnenlandse zaak).82,83 Ik
zou het naadje van de kous over dit bezoek willen weten. Ik besloot H.M. de Koningin
te schrijven, omdat ik vermoedde dat Sukarno een boodschap voor het koningshuis
zou kunnen hebben meegegeven. ‘De president van Indonesië zeer goed kennende,
dring ik er bij u, mevrouw, met de meeste klem op aan in de oprechtheid van president
Sukarno's boodschap te geloven en er de verlangde interpretatie aan te willen geven.’
Vervolgens vatte ik mijn rol in de Nieuw-Guinea-zaak andermaal kort samen. Ik
besloot met te verzekeren dat ik haar buiten de publiciteit om schreef.
Mijn vader zond me alle correspondentie betreffende de kinabast-affaire. Erik
schreef dat hij van de dollars die ik had gezonden zijn rijbewijs wilde gaan halen.

27 februari 1962
Ontmoette op weg naar het Veiligheidsraad-debat over Cuba
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de student Bouaphet Sygnavong uit Laos, die op Bartmouth College politieke
wetenschappen studeerde. Nam hem mee naar de UNO.
Jammer dat Zorin te lang sprak en te veel propaganda spuide, want anderzijds had
hij het hele gezelschap in zijn zak. De Franse ambassadeur zat Zorin uit te tekenen.
Pat Sygnavong en Jerry Massuci gingen na afloop mee naar Kew Gardens. Santo
bereidde een heerlijke maaltijd voor ons.
William Oatis van de Associated Press en William Fletcher van de Worldwide
Press Service hebben zich bereid verklaard mijn lidmaatschap voor de United Nations
Correspondents Association (UNCA) te ondersteunen.
Het blad United Asia heeft haar tweede nummer dit jaar geheel aan de
Irian-Barat-kwestie gewijd. Dinkar Sakrikar (editor) schrijft me uit Bombay: ‘I have
used all your material, including a cartoon.’
De Ripon College Days van 23 februari heeft op de voorpagina een aardige
spotprent afgedrukt:
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28 februari 1962
Bob Tapiheru telefoneerde om 03.00 uur of ik om 09.30 uur in Washington DC wilde
zijn. Dat ging dus niet. Ik moet naar Carlisle, Pennsylvania om een lezing te geven
voor de Dutch Treat Club.

1 maart 1962
John Glenn, de eerste Amerikaanse astronaut, wordt vandaag met een ticker-tape
parade in Manhattan ontvangen.
Lezing voor de Dutch Treat Club in Stroudsburg, Pennsylvania.

2 maart 1962
Sima Sastro Pawiro is op 24 februari gestorven en is bijgezet in het graf van mijn
grootvader, ir. Willem Oltmans. Mijn vader deelde dit in een kort briefje mee, na
eerst de kinabast-affaire te hebben aangeroerd en over het bezoek van RFK aan De
Quay en Luns te hebben geschreven. Hij heeft het altijd als tragisch ondervonden,
dat de tweede vrouw van zijn vader een Indonesische was. Voor Sima zelf was haar
liefste wens in vervulling gegaan. Omdat ik een lezing in Montreal, Canada zou
geven had ik mijn Indische tante, Coldrie Oltmans, laten weten dat ik een dag eerder
wilde komen om haar en andere Indische familieleden die naar Canada geëmigreerd
waren, te zien. Zij antwoordde nu te druk te zijn om mij te ontmoeten. Die tak van
de Oltmansen nam mij ernstig kwalijk dat ik er andere inzichten over president
Sukarno op na hield, met uitzondering van Frans en Tati Olberg-Oltmans, die ik in
Bandung had gekend.
Ambassadeur Zain zei vanmorgen dat hij snel naar Washington terugkeerde, omdat
minister Luns aldaar was gearriveerd. Van der Jagt van de KLM vulde aan dat Luns,
na de nodige confrontaties met RFK in Den Haag, de broer van de president was
nagereisd naar Parijs. Wat zou er allemaal zijn gebeurd? Dr. Zain vond dat ik vandaag
op het State Department behoorde te zijn, om na te gaan wat Luns uitspookte. Ook
vroeg hij om Henk Hofland aan te sporen haast te maken met het uitgeven van zijn
in Duitsland verschenen boek Mit den Augen eines Asiaten in het Nederlands.84

5 maart 1962
Montreal, Canada.
De lezing vond plaats in het Windsor Hotel. Ik zou op 21 maart worden gevolgd als
spreker door de antropoloog Ashley
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Montagu. De Women's Canadian Club was kennelijk een society affair. Ook de
Indonesische ambassadeur Lambertus Palar was aanwezig. Tijdens het stellen van
vragen verzocht ik hem een toelichting te geven, wat hij voortreffelijk deed.
Vloog terug met een Vickers Viscount van Trans Canada Airlines en las in een
Associated Press-bericht uit Washington, dat minister Luns zonder blikken of blozen
het had voorgesteld alsof de twaalf uur dat hij in de Amerikaanse hoofdstad
besprekingen had gevoerd, ertoe geleid hadden dat het geschil met Indonesië over
Nieuw-Guinea naar een oplossing toe dreef. Hij had opnieuw een uur met president
Kennedy gesproken. Maar uit een televisie-interview van Bobby Kennedy in het
programma Update van NBC kon men duidelijk concluderen hoe de kaarten werkelijk
lagen. Bobby had recht voor z'n raap gezegd: ‘West New-Guinea legitimately belongs
to Indonesia... and they have a strong argument... Indonesia is going to take over
New-Guinea.’ Hoe Luns ook probeerde een rookgordijn rond zijn diplomatieke en
politieke echec te leggen, zijn beleid had gefaald. Hoe eerder hij dit erkende hoe
beter. Hij bleef echter tegensputteren dat Indonesië haar ‘voorwaarden vooraf’ eerst
diende in te trekken. In Den Haag vergaderde het kabinet-De Quay over de vraag of
er nieuwe troepenversterkingen naar Biak gezonden dienden te worden. Te veel
politieke hengsten durven nog altijd de werkelijkheid niet onder ogen te zien.

6 maart 1962
Ontmoette in Manhattan een Amerikaanse Indiaan. Hij woonde, samen met zijn kat,
in een flatje op de 59ste straat. Het was er een onbeschrijflijke bende. Hij had echter
onvergetelijk lieve ogen.
Het is uitzonderlijk gezellig met Santo in huis. We maakten het avondeten samen
en bleven de avond thuis. Hij was overdag met Dewanto, Sinega en andere
Indonesische studenten naar de residentie van Pak Sukardjo in New Rochelle gegaan.
Zij hadden urenlang met de ambassadeur gesproken. Santo is het met me eens dat
Sukardjo super-Javaans is, een oprechte nationalist en een goed mens. Hij behoort
tot Sukarno's persoonlijke vrienden. Ik herinnerde me hoe gealarmeerd ik indertijd
was toen dr. Zain, als Sumatraan, zich laatdunkend over hem uitliet. Omgekeerd is
dit nooit gebeurd. Daar was Sukardjo te Javaans voor. Eigenlijk wist ik vanaf dat
moment dat Zain in staat was hetzelfde vis à vis met mij te doen.

Willem Oltmans, Memoires 1961-1963

70

7 maart 1962
Schreef een artikel voor de Ripon College Days. ‘Brainwashing Americans’.

8 maart 1962
Van der Jagt (KLM) deelt mee, dat Werner Verrips opnieuw naar New York is
gekomen en in contact staat met ambassadeur Van Roijen in Washington. Hij had
verteld dat ik in De Waarheid over hem zou hebben geschreven. Indien dit was
gebeurd, had niet ik maar Willem Klinkenberg dit gedaan. Ik vroeg me af hoe deze
Verrips, die van Indonesische zijde duidelijk als ‘tussenpersoon’ was afgewezen,
zich toch weer met de kwestie Nieuw-Guinea bemoeide.
Ontmoette in de stad een Soendanees, Luky, die in training was in het Belmont
Plaza Hotel. We brachten er samen de nacht door. Hij was lief en zacht, zoals alleen
Indonesiërs dat kunnen zijn. Zijn lichaam was goddelijk. Hij kwam vanmorgen mee
naar Kew Gardens.
Mohammed Hatta gaf in Wenen een interview aan De Telegraaf, weer typisch de
voorzichtige, aarzelende, sterk door Nederland beïnvloedde beste stuurman aan wal.
Bungkarno voerde kabinetswijzigingen door: Ruslan Abdulgani schijnt op een zijspoor
te zijn gezet. Wat mij zeer verwondert, is dat professor Mohammed Yamin minister
van Voorlichting is geworden. De nieuwe chef-staf van de luchtmacht (AURI),
vice-maarschalk Omar Dhani, is in Moskou met een militaire missie, ongetwijfeld
om te onderstrepen dat Indonesië thans een einde wil maken aan het getreiter om de
Papoea's. Er is reeds een zware kruiser van de Sverdlovsk-klasse geleverd. Er zal
meer oorlogsmaterieel volgen. Er zijn MIG-15's en MIG-17's in Indonesië en twintig
Ilyushin-28 bommenwerpers. Ook beschikt de AURI reeds over tien Sovjet TU-16
bommenwerpers.85 Een van de Amerikaanse argumenten is dan ook: Waarom terwille
van de Papoea's Jakarta steeds verder in de rooie hoek duwen?

12 maart 1962
Vloog vandaag naar Pittsburgh op en neer om een lezing te geven voor de Mount
Lebanon Woman's Club in Pennsylvania.

13 maart 1962
Logeerde in Washington bij Odjahan Siahaan. We sliepen in elkaars armen. Geen
seks. Droomde van John van Haagen.
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Schreef hem een briefkaart.
Harry Gilroy meldt in de New York Times dat premier De Quay bekendmaakte
dat Indonesië en Nederland over de Papoea's officieel gaan onderhandelen. De
kabinetsvergadering hierover had twaalf uur geduurd. De kogel was eindelijk door
de kerk. Men was unaniem tot dit besluit gekomen, nadat minister Luns rapport had
uitgebracht over diens gesprekken in Washington. En - wat mij plezierde - de
pourparlers zouden niet plaatsvinden onder beschermheerschap van de UNO, maar
onder auspiciën van Amerika. Dus precies zoals ik had voorzien, en op 5 april 1961
met Walt Rostow op het Witte Huis had besproken, als vastgelegd in een
memorandum die dag overhandigd.86
Zowel de New York Times als de Washington Post publiceren vanmorgen
hoofdartikelen waarin zij de Amerikaanse bemiddeling als timely toejuichen. In
werkelijkheid hebben Kennedy en Rusk meneer Luns duidelijk gemaakt dat hij moest
oplazeren uit Nieuw-Guinea. De man had geen been meer om op te staan en aan
diens pesterij van Indonesië komt nu eindelijk een rigoureus einde.
Lezing voor het Norfolk Forum in Norfolk, Virginia. Mijn naam prijkte in
neonletters op de gevel van het Center Theatre. Sir Edgar Snow, zo werd mij verteld,
was de vorige spreker geweest, wat een kolossale flop was geworden. Deed extra
mijn best en kreeg een zeer behoorlijk applaus. Na afloop was er een samenkomst
ten huize van William Fitzpatrick,87 hoofdredacteur van de Norfolk Ledger Dispatch.
We raakten in conflict, omdat hij zei dat hij er tegen was dat de regering zestig miljoen
dollar voor het Peace Corps uittrok. ‘You 'd rather spend 8 billion dollars on an
“idée fixe” like Formosa, than 60 million on American youths?’, vroeg ik hem.
‘When the Democrats win 51 percent of the votes, you send all Republicans, including
competent ambassadors, home to be replaced by Democrats who have to learn the
job from the start.’ Fitzpatrick: ‘Our system runs like the British on the basis of the
most loyal opposition...’ ‘Well,’ antwoordde ik, ‘that's one good reason why the
empire is gone with the wind.’
Nam de nachtbus naar Washington.

14 maart 1962
Ontbijt met ambassadeur Zain. Hij had in Denver, Colorado een lezing gegeven. Hij
had zijn bewondering voor Robert Kennedy uitgesproken. RFK had de VS een
revolutionair image
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bezorgd door RFK's rol in de Nieuw-Guinea-affaire, een beeld dat de wereld van
Amerika niet kende. De mensheid zag de nieuwe wereld nog te veel als geleid door
de Rockefellers. ‘Ik heb in Denver proberen duidelijk te maken dat wij niet neutraal
waren, niet ongebonden, maar werkelijk onafhankelijk’, aldus dr. Zain.
Hij gaf aan dat minister Subandrio nu de kwestie van de Papoea's in eigen handen
hield. De Indonesische diplomatie zou liever hebben gezien dat de onderhandelingen
in Europa werden gehouden. Zain gaf te kennen dat hij niet meer direct bij de zaak
was betrokken. Men wilde niet dat Eugene Black de rol van bemiddelaar zou krijgen,
want die is in het verleden tegen ons geweest. ‘Black is natuurlijk door de belanda's
aangezocht’, zei hij. Hij herhaalde dat Emile van Konijnenburg en ik het spel te veel
alleen hadden gespeeld en onvoldoende met zijn aanwijzingen rekening hadden
gehouden. Hij impliceerde dat dit ook zijn uitgerangeerd-zijn had veroorzaakt.88 De
ambassadeur noemde oud-minister Dirk Stikker als een belangrijke informant van
de Amerikanen, om Washington te overtuigen dat er niets anders op zat.
Tot mijn verbazing zei dr. Zain nu openlijk dat Werner Verrips namens Van
Konijnenburg op zijn ambassade was langsgekomen en een pakket knipsels en post
had afgegeven. Bob Tapiheru had zelfs een gesprek met hem gevoerd om meer te
weten te komen. Verrips had gezegd door de Amerikaanse regering naar Washington
te zijn uitgenodigd en onder andere met de staatssecretaris George McGhee te hebben
gesproken. Bob had verteld dat hij zich niet meer als professor presenteerde en
openlijk had toegegeven voor een bankoverval op Java de kast in te zijn gedraaid.
Het bevreemdde dr. Zain dat na de uitdrukkelijke mededeling (door mij overgebracht)
dat Verrips niet als tussenpersoon aanvaardbaar was, Konijn hem opnieuw - zij het
indirect - naar hem toe had gestuurd. Hij vermeldde dat Van Konijnenburg niet meer
voor tickets kon zorgen. Tenslotte scheen het hem een uitstekende gedachte indien
mijn vader in Düsseldorf de kinabast-zaken met de heer Onishi ging bespreken.
De rest van de dag bracht ik met Odjahan Siahaan door. We kletsten tot 02.00 uur.
Hij voelde zich een politieke vluchteling. In het verleden had hij van Bungkarno
gehouden als de leider van de revolutie. Maar nu was Sukarno niet meer of
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minder dan de anderen en ook een misdadiger geworden: ‘die miljoenen heeft gestolen
van het volk en in Zwitserse en Japanse banken heeft verstopt’.89 Alle problemen in
Indonesië waren Bungkarno's schuld, omdat hij door en door rot was en dit zelf heel
goed wist. Hij had zich omringd met crooks. Hij ziet zichzelf als een godheid. Al
zijn redevoeringen beginnen met Saja (ik). Ik antwoordde dat ik altijd van Sukarno
zou blijven houden, wat zijn fouten ook waren, of wat hij ook gedaan zou kunnen
hebben, en dat de geschiedenis waarschijnlijk een zeer positief oordeel over hem
zou geven. Ik wees op de birthpangs van alle new emerging nations en dat het
buitengewoon unfair was om die problemen aan één man op te hangen. ‘Er waren
miljoenen Duitsers die van Hitler hielden en zij hadden het bij het verkeerde eind.’
‘Ach Siahaan, let him cast the stone who is without sin’, zei ik.

15 maart 1962
Lezing op Gettysburg College in Pennsylvania. Een gehoor van 1.500 studenten.
Opwindende dag. Lang applaus. Of liever gezegd, het applaus was dermate enthousiast
dat het me goosepimples gaf. De vrouw van een professor zei: ‘I happened to like
what you said, but you are so captivating, what if you advocated different ideas?’
Daar had ik nog nooit over nagedacht. Tijdens de lunch raakte ik in fel debat met dr.
Douwe Radsma, die van 1952 tot 1956 voor Shell op Sumatra had gezeten en die nu
de arts van het College was. Volgens hem haatte Sukarno de Nederlanders. Men
behoorde hem niet te respecteren, zoals ook veel Indonesiërs hem minachtten.
Natuurlijk kon Jakarta geen recht op Nieuw-Guinea doen gelden. ‘Dan zou India
immers het recht hebben Birma of Pakistan in te lijven?’, zei Radsma. Wouter
Keesing, zoon van een Nederlandse econoom bij het IMF, arrangeerde in de middag
een gesprek met vijftig geïnteresseerde studenten. Daarna kwamen nog eens
driehonderd studenten opdagen bij een tweede extra lezing, die duurde van 15.00 tot
16.45 uur. Dit was nooit eerder gebeurd, zei men mij. Er werd een tape opgenomen.
Ik vroeg en kreeg een kopie. Tenslotte was er een buffet bij dr. Radsma thuis met
een twintigtal professoren en hun dames.
Santo verwelkomde me met twee telegrammen: een van C.N. van der Spek,
president-directeur van de ACF (kinine-fabriek),

89

De geschiedenis zou uitwijzen dat Sukarno na zijn aftreden en overlijden, zijn echtgenotes
en vooral zijn kinderen onverzorgd achterliet. Op gezette tijden duiken, zelfs in 1988, nog
kletsverhalen op over de miljoenen van Sukarno in buitenlandse banken.

Willem Oltmans, Memoires 1961-1963

74
en de andere van de heer Ujeng Suwargana, Nasutions afgezant. Ik telefoneerde
meteen mijn vader in Huis ter Heide.

16 maart 1962
Ontmoeting met Pak en mevrouw Ujeng in het Hotel Diplomat, een gesprek dat we
tijdens de lunch in de UNO voortzetten, waar Harisanto zich bij ons voegde. Ujeng
benadrukte als privépersoon te zijn gekomen. Hij wilde slechts zijn goede diensten
aanbieden. ‘In Genève zijn we in 1955 over een kiezelsteen gestruikeld. Dit mag niet
opnieuw gebeuren. Misschien kan ik informatie doorgeven aan mijn regering. Ik zou
graag ambassadeur Schürmann ontmoeten. Ik kom als waarnemer. Ik heb drie
maanden met Henk Hofland samengewerkt. Ik ben ook met Willem Drees, professor
De Gaaij Fortman, Van Blankenstein en vele anderen in contact geweest. Sommige
Indonesiërs beschouwen mij als te pro-Nederlands, maar zolang ik het volle getrouwen
geniet van Djuanda, Generaal Nasution en anderen... Ik ben nu toegevoegd aan de
militaire attaché in Washington.’ Hij was speciaal via Schiphol naar New York
gereisd om eerst Steketee, Hofland, Lammers en anderen te ontmoeten. Uitgerekend
zat aan de tafel naast ons de heer Polderman met andere Luns-diplomaten. Bij het
afscheid nemen van deze uitgesproken Soendanese meneer zei deze dat ik te zijner
tijd zeer goed in Indonesië zou worden ontvangen.90
Ik ging meteen naar ambassadeur Zain in het Olcott Hotel. Hij zei niet officieel
in New York te zijn. Hij had een dringende enveloppe voor professor Duynstee.
Santo was zo lief die bij Van der Jagt te brengen voor verzending via Konijn per
KLM. Zain wilde exact weten wat Ujeng had gezegd. Hij reageerde niet toen ik meldde
dat Adam Malik, die zowel het vertrouwen van Bungkarno als dat van Nasution zou
hebben, hoofd van het onderhandelingsteam in Washington zou worden.
Kolonel Sriamin, die namens het Indonesische leger de Bandungse kinine-fabriek
had overgenomen, bevond zich in New York. Dr. Zain had van hem gehoord dat
Indonesië niet over kinabast voor export beschikte.
Van het Olcott Hotel ging ik naar het Waldorf Astoria Hotel om de heer C.N. van
der Spek te ontmoeten. Hij was vergezeld van zijn secretaris, John Massaut, die zei
Henk Hofland, Han André de la Porte en andere vrienden te kennen. Er werd
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een Dubonnet besteld. De bespreking begon. Mij werd een commissie van 2,5 procent
over het factuurbedrag geboden. Kolonel Sriamin werd als een bekwaam
administrateur beschouwd, maar van de kina-business wist hij feitelijk niets.
Ook andere onderwerpen kwamen ter sprake. ‘Uw grootvader was een geniaal
man, die als een potentaat leefde. Maar hij dacht dat alles kon.’91 Hij vervolgde: ‘Nu
ken ik uw vader warempel al dertig jaar. Ik heb nooit geweten dat hij De Instituten
van Justinianus publiceerde.’92 Van der Spek vroeg waarom Sukarno Nieuw-Guinea
wilde hebben. Ik dacht: Hoe kan een man die in Indië is geboren dat vragen? ‘Sukarno
zal nooit toegejuicht worden als hij Nederland eens zou bezoeken.’
We gingen voor het avondeten naar mijn favoriete restaurantje met binnenplaats
in Greenwich Village, Finale. We kwamen laat thuis.

17 maart 1962
Deze zaterdagavond nam ik de heer en mevrouw Ujeng Suwargana mee naar Finale.
Ik maakte de volgende notities. Hij ontmoette Willem Drees meer dan eens. De eerste
maal kwam hij om 17.00 uur naar de Beeklaan en het gesprek verliep dusdanig
prettig, dat mevrouw Drees vroeg of hij mee bleef eten. Verder beschreef hij
Bungkarno als een man die dermate ijdel was, dat hij gezegd zou hebben: ‘Ik ben
als een bloem. Ik word liever geplukt dan dat ik zal verwelken’, waarmee hij zou
hebben bedoeld dat hij liever zou worden doodgeschoten dan langzaam weg te
kwijnen.93 ‘Hij sterft dus liever als een held, dan te moeten aftreden’, aldus Ujeng.
Hij meende dat bij de opstand van 1958 het Indonesische leger nog niet gereed was
om de macht over te nemen. Vandaar Nasutions strategie om zeer geleidelijk, stap
voor stap, de macht over te nemen. Ruslan Abdulgani was te extreem in zijn denken.
Toen Bungkarno op 19 december zijn Tri-Commando voor de bevrijding van
Nieuw-Guinea instelde,94 zou dit voornamelijk mede op advies van Pak Ruslan zijn
geschied. Ujeng zond die dagen telegram na telegram uit Europa dit vooral niet te
doen, omdat zijns inziens de belanda's er slechts halsstarriger door zouden worden.
Generaal Nasution was dezelfde mening toegedaan. Vandaar ook dat Ruslan
Abdulgani, als Sukarno's voornaamste adviseur,
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er nu uit lag. Maar Ujeng maakte het voorbehoud dat het uiterst moeilijk bleef het
heengaan van Ruslan exact te analyseren.95
In 1988 heb ik dr. Ruslan Abdulgani nog eens schriftelijk aan die dagen
herinnerd. Hij antwoordde: ‘De instelling van het Tri-Commando van 19
december 1961 was een kabinetsbesluit. De voorbereidingen en de tekst
ervan werden door Bungkarno aan drie mensen opgedragen: minister
Mohammed Yamin, admiraal Martadinata en mij. Ik was de voorzitter van
deze commissie van drie. Brigadier-generaal Suharto werd benoemd tot
opperbevelhebber van het Tri-Commando en werd gepromoveerd tot
generaal-majoor. Mijn heengaan als Deputy Chairman of the Supreme
Advisory Council op 6 maart 1962, was het gevolg van een beslissing van
Bungkarno (buiten mij om) om mij te vervangen door mr. Sartono.96 Hij
wilde me wegschuiven naar de executive macht als Coordinating Minister.
Ik weigerde, omdat ik achter deze beslissing van Bungkarno de
samenzwering zag van Subandrio en de PKI, om mijn rol in de Supreme
Advisory Council te elimineren.97 Je weet, in mijn positie in the Council
kon ik het spel van Subandrio en de PKI dwarsbomen, wat ik deed in
samenwerking met de nationalisten en de Islam-vertegenwoordigers.
Bungkarno scheen dit niet te begrijpen. Er vond die beslissende dag een
roerend debat tussen Bungkarno en mij plaats. Hij kon niet meer terug en
ik wilde zijn nieuwe aanbod niet aannemen. Hierdoor bevond ik mij voor
bijna een jaar buiten het kabinet. Het voordeel was dat het leger mij
hierdoor beter leerde kennen. Dat was de reden dat ik in 1966 door Suharto
werd gevraagd een van de Deputy Prime Ministers te worden, tezamen
met Suharto himself, de sultan van Djokja, dr. Johannes Leimena, Adam
Malik en Idham Chalid. President Sukarno was op dat moment nog steeds
in functie. Subandrio en Chaerul Saleh waren reeds gearresteerd.’
Tenslotte merkte dr. Abdulgani in zijn brief van 23 augustus 1988 op:
‘Ujeng Suwargana is enkele jaren geleden overleden. Ik kende hem nogal
goed, ofschoon er gefluisterd werd98 dat hij een van de CIA-figuren was
(binnen het Indonesische leger), en nogal dicht bij
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generaal Nasution stond. Hij kon Bungkarno niet luchten of zien. Maar
later is hij toch een beetje bijgedraaid ten gunste van president Sukarno.’
Ujeng voorzag op den duur een geleidelijke overname van de macht door de militairen
in Indonesië, met mogelijk generaal Nasution als premier, in ieder geval niet als
president. Er zou naar een nationaal gerespecteerde figuur gezocht moeten worden,
misschien zelfs Mohammed Hatta. Ik zei dus direct: ‘Dat lijkt me niet aannemelijk,
twee Sumatranen aan de top in Jakarta.’ Hij antwoordde: ‘Dat is waar, misschien
wordt het dan sultan Hamengku Buwono IX.’99 Ik vertelde hem veel over mijn eigen
ervaringen en geleidelijk aan werd onze verhouding beter, ook met mevrouw Ujeng,
die hartelijk was. Bij de terugkeer naar Hotel Diplomat vroeg hij me een koffer voor
hem mee naar Washington te nemen.

18 maart 1962
Vanmorgen belde Ujeng Suwargana. Hij had met kolonel Sriamin gesproken, die
bereid was ons om 19.15 uur in New Brunswick, New Jersey te ontvangen. Ik belde
de heren Van der Spek en Massaut in de Metropolitan Club in Washington. ‘Wat
ben ik blij dat u dat hebt gedaan’, zei de president-directeur van de ACF. Ik moest dr.
Zain inlichten dat we eerst naar kolonel Sriamin gingen. Zain werd boos en zei: ‘Je
moet mij niet zo goedkoop verkopen, ik ben in meneer Van der Spek niet meer
geïnteresseerd.’ Ik dacht: ‘De heer Van der Spek, schoonzoon van Baron van
Heeckeren, oprichter van de Bandungse kinine-fabriek, is ook niet de eerste de beste.’
Ik weet niet wat Zain mankeert op dit moment. Òf hij is bang dat de zaak niet via
Onishi zal lopen, òf hij vindt het niet prettig dat ik met legermensen (Ujeng) in contact
sta. Ik antwoordde dat ik Van der Spek zou overbrengen dat hij niet meer beschikbaar
was.
De ontmoeting met kolonel Sriamin in het Roger Smith Hotel in New Brunswick
verliep aanvankelijk stroef. De militair onderstreepte dat, ook al zouden de
betrekkingen met Nederland worden hersteld, het lang zou duren voor de sentimenten
van het volk zouden zijn bekoeld. Ik viel in en zei: ‘Maar als generaal Nasution
Nederland de hand zou reiken, wat dan?’ ‘Niet Nasution,’ antwoordde de kolonel:
‘alleen president Sukarno
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kan dat doen.’ Ik wist dus hoe de kaarten lagen, althans bij kolonel Sriamin. ‘Er
wordt altijd gedacht dat Bungkarno een dictator is en dat is hij helemaal niet’,
vervolgde hij. ‘Ik weet het,’ zei ik langs mijn neus weg: ‘ik ken Sukarno maar al te
goed.’
De heer Van der Spek bracht het gesprek op de kina-tuinen in Guatemala. Sriamin
antwoordde dat die van geen belang waren en veronachtzaamd konden worden. Later
zei Van der Spek tegen mij: ‘ik kan er met enig gezag over spreken, want de kinine
uit Guatemala ligt in mijn pakhuizen.’ Daarop sneed de Amsterdamse koopman de
kina in de Congolese provincie Kivu aan. ‘Dat land heeft eigenlijk geen regering,
dus van hen hebben we niets te vrezen. Ik heb van mijn militairen100 gehoord, hoe de
toestand er is.’ Voorzichtig probeerde ik het gesprek nogmaals op Congo te brengen,
maar Sriamin wimpelde het opnieuw af, waarop de heer Van der Spek voorstelde te
gaan dineren. Eigenlijk kwam de hele avond geen werkelijk gesprek van de grond.
De heren lagen elkaar niet. Beide zijden vond ik een aantal malen ontactisch. Mr.
Van der Spek vatte de ontmoeting aldus samen: ‘Sriamin is een Sukarnist. Hij is
bekwaam, maar hij weet ook alles beter. We hebben niets van deze man te
verwachten.’
Thuis lagen brieven van mijn vader, van Penny Hedinah, en vooral Eriks brief
interesseerde me. Hij schreef: ‘Ergens snap ik niet wat jij in die vervloekte politieke
troep ziet. It's a fantastic game for those who are at the top but man, oh man, don't
let them beat you. In vergelijking met anderen ben jij zo kwetsbaar.’ Eriks brieven
roeren me.
Kamerlid J.H. Scheps (PvdA) schreef: ‘Het verschil tussen u en mij zal wel hierin
zitten, dat u in bepaald opzicht toch buigt voor de machthebbers van de tijd, dat u
relatief handelen wilt en dat ik niet bereid ben goede en juiste beginselen opzij te
zetten ter wille van figuren, die in wezen niet in geestelijke vrijheid geloven en die
alleen maar tegen knechting hebben gevochten omdat zij geknecht werden, doch er
geen bezwaar tegen hebben op hun beurt als verdrukkers op te treden.’101
De Police Gazette Magazine van maart publiceert een omslagartikel geschreven
door een voormalige Amerikaanse ambassadeur in Latijns-Amerika en staatssecretaris
van Buitenlandse Zaken: ‘Khrushchev marks Castro for death!’ Ambassadeur Spruille
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Braden: ‘Fidel Castro's days are numbered. He is due to be assassinated by the
communists in control of Cuba.’
Het wereldnieuws, waar ik hier maar weinig aandacht aan kan besteden,
was voor Algerije sensationeel. Op 17 maart was een wapenstilstand te
Evian-les-Bains getekend, die een einde maakte aan een oorlog, die zeven
jaar had geduurd en 250 duizend doden had opgeëist. De kosten werden
op twintigmiljard dollar geraamd. Belkacem Krim tekende voor Algerije,
Louis Joxe voor Frankrijk. Generaal De Gaulle hield een magistrale rede
voor de televisie.102 In Congo begonnen premier Cyrille Adoula en Moise
Tjombé onderhandelingen over mogelijkheden om aan de
afscheidingsbeweging in Katanga een einde te maken. Volgens de National
Observer van 18 maart had Fidel Castro zich in een middernachtelijk
televisieprogramma beklaagd over de wijze waarop de revolutie zich
voltrok. De rantsoenering van zes pond rijst per persoon per maand was
begonnen, evenals 3,5 pond gedroogde bonen. ‘Sommigen denken dat ze
meer revolutionair zijn dan anderen,’ aldus Fidel, ‘en denken daarom het
recht te hebben anderen te vernederen en verkeerd te behandelen.’

19 maart 1962
Woonde ten huize van de eerste secretaris van de Missie van Laos bij de UNO, Samlith
Ratsaphong, een traditionele huwelijksplechtigheid bij van een vriend van Pat
Sygnavong. We zaten in een cirkel. In het midden stond een bokaal met bloemen.
We gaven elkaar een arm en via een koord werden onze polsen met elkaar verbonden,
dit alles bij het uitspreken van gebeden. Twee meisjes dansten. Toen ik wegging gaf
Pat mij twee stukken van het koord voor Santo en Binu mee.

20 maart 1962
Ujeng Suwargana legde me tijdens het avondeten uit dat zijn nauwe betrekking met
generaal Nasution stamde uit 1952, toen de generaal in ongenade was gevallen.
Nasution richtte toen de IPKE op, waar Ujeng vice-voorzitter van was. Nasution bleef
niet met zijn handen over elkaar thuis zitten maar was constant op pad voor zijn
beweging. Hij stelde in die tijd zeker zeshonderd memorandi op, die Ujeng nu aan
het rangschikken was. Hij herhaalde dat het niet al te lang meer zou duren, dat
Nasution premier zou worden.
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21 maart 1962
Met C.N. van der Spek en John Massaut op weg met de Eastern Shuttle naar
Washington. Van der Spek legt uit, dat de commissie van 2,5 procent met de heer
Onishi zal moeten worden gedeeld. Hij zou voor 1 mei een contract in zijn zak willen
hebben voor de aankoop van kinabast uit Indonesië ter waarde van
tweehonderdduizend dollar. Dat zou twintig procent zijn van wat men eigenlijk wil
aankopen. Hij kan dan zijn directie inlichten dat er reden is om aan te nemen dat
meer transacties zullen volgen. ‘Ik heb voor Sriamin respect. Want hij is het soort
man dat voor zijn overtuiging vecht’, zei Van der Spek. ‘Hij is iemand die, wanneer
Sukarno of Nasution zouden zeggen, je moet die kinabast aan de Hollanders geven,
in staat is om te zeggen, okee, maar dan ga ik eruit.’ Hij geloofde ook dat, indien het
waar was dat Bandung maar over 170 ton per jaar zou beschikken, hij die hoeveelheid
inderdaad zelf nodig heeft en moet houden. ‘Maar ik geloof dit getal niet’, zei hij.
Daarom had hij zijn adviseurs in Amsterdam gevraagd een eigen berekening te maken.
Zij kwamen echter met een zelfde cijfer uit de bus. Ik herinnerde me dat de kolonel
had gezegd: ‘Ik ben zelf de kina-tuinen in gegaan en er is inderdaad geen kinabast.
Te veel bomen werden gekapt, omdat men ervan uitging, dat kina niet meer rendabel
was.’
In Washington begaf de heer Van der Spek zich naar de Nederlandse ambassade
voor een ontmoeting met de zoon van dr. M. van Blankenstein, die aan de
economische afdeling is verbonden. ‘Jij krijgt nog wel eens de Nederlandse leeuw’,
zei nu ook mijn vriend de kinine-magnaat.103
Op de Indonesische ambassade deponeerde ik de koffer van Ujeng Suwargana.
Hij bevond zich daar ook, en zat achter een typewriter in het kantoor van de militaire
attaché, generaal Surjo Surlarso, aan wie hij me voorstelde. Ik nam Ujeng in een taxi
mee naar de Metropolitan Club, waar we met de heren Van der Spek en Massaut
lunchten. In tegenstelling tot de ontmoeting met Sriamin verliep deze bijeenkomst
vlot en prettig. Hij adviseerde dat de ACF haar voorstellen in duplo zou sturen naar
het ministerie van Bosbouw. Hij zou ook spreken met generaal Supriaogi, de onlangs
benoemde minister van Produktie, die als kapitein in het leger had gediend toen
Ujeng reeds majoor was. Zijn oorspronkelijke opleiding was die van onderwijzer.
Samen met Nasution had hij deze gevolgd, evenals zij samen

103

Dr. K. Scholtens van Shell sprak immers in soortgelijke bewoordingen in relatie tot mijn
activiteiten.

Willem Oltmans, Memoires 1961-1963

81
naar de militaire academie in Bandung waren gegaan. Ujengs speciale belangstelling
ging thans uit naar pedagogiek. Hij kende de heer Onishi van de Cornado Corporation
in het geheel niet. In de taxi terug naar de ambassade vertrouwde Ujeng me toe dat
de eerste geheime Nederlands-Indonesische besprekingen ‘stroef’ waren verlopen.
Ook wilde hij kwijt dat zijn vriend, militair-attaché kolonel Pandjaitan, in Bonn
razend was geweest toen ik vorig jaar tijdens de persconferentie van generaal Nasution
had geïntervenieerd ten behoeve van de standpunten van president Sukarno.
Terugblikkend is dit detail belangrijk. Tussen de regels door ziet men hier
de staatsgreep tegen Bungkarno zich geleidelijk aan ontvouwen. Ujeng
Suwargana reisde rond namens Nasution en vertelde eenieder die het maar
horen wilde dat er een greep naar de macht in wording was. Wanneer
Ujeng dit mij vertelde zou hij bij Drees, De Gaaij Fortman, Steketee en
anderen hetzelfde doen. Hij zat, onder de neus van Sukarno's ambassadeur,
subversieve rapporten te tikken, bestemd voor generaal Nasution en de
zijnen. Hij gaf onomwonden aan dat kolonel Pandjaitan ook deel uitmaakte
van het komplot. Is het verwonderlijk dat er geleidelijkaan, en zeker in
1965, in Jakarta sterke geruchten de ronde deden dat een Dewan General
(Raad van Generaals) president Sukarno wilde afzetten? Is het
verwonderlijk dat generaal Nasution (die wist te ontsnappen) en generaal
Pandjaitan behoorden tot de in de nacht van 30 september op 1 oktober
door Indonesische patriotten gezochte generaals?

21 maart 1962
Bij terugkeer met Ujeng op de ambassade vertelde Bob Tapiheru dat W. Verrips, in
opdracht van Paul Rijkens en Emile van Konijnenburg, tegen mij bleef ageren. Hij
liet me een tekening zien waar de geheime besprekingen met Nederland werden
gehouden. ‘Hoeveel geef je ervoor?’ grolde hij. Daarna bracht hij me bij ambassadeur
Zain. We spraken een paar uur. Hij herhaalde geen ontmoeting met de heer Van der
Spek te willen hebben. Hij beklaagde zich er opnieuw over dat ik ieder gevoel voor
teamwork miste en altijd mijn eigen spel speelde. Hij had de kinine-affaire onder de
vlag van de Cornado Corporation en de heer Onishi aangekaart en nu waren Ujeng
Suwargana en kolonel Sriamin erin gemengd. Harisanto vermoedde dat dr. Zain zijn
eigen winstgevende zaken via Onishi het lopen en nu zijn plan doorkruist zag. Zaïn
wilde weten
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waarom Van der Spek en de ACF geïnteresseerd waren in de hele kinabast. ‘Waarom
wil Holland alles kopen, ook het afval?’, vroeg hij. ‘Of wordt er penicilline of wat
anders uitgehaald?’ Van der Spek zei later niet uit het hoofd te weten welke andere
ingrediënten uit de bast worden verkregen. ‘Wij willen nu dat afval eveneens verkopen
om zoveel mogelijk deviezen binnen te halen’, zei de ambassadeur. ‘De vraag is dus:
wat verliest Indonesië wanneer wij de bast verkopen? Wat is het half afgewerkte
fabrikaat Nederland waard?’
De ambassadeur zei naar professor Yamin, de nieuwe minister van Voorlichting,
te hebben getelegrafeerd over de mogelijkheden van een interview voor televisie met
president Sukarno. Dr. Zain raadde me aan met CBS in onderhandeling te treden, op
voorwaarde dat de Indonesische televisie aanspraak kon maken op een percentage
van het project. Hij vroeg mij Henk Hofland te waarschuwen dat professor Yamin
en ambassadeur Diah in Londen niet on speaking terms waren en dat hij zijn project
met Diah beter kon uitstellen. Ik vroeg John Massaut de betreffende
waarschuwingsbrief aan Hofland door te geven.
Keerde met de shuttle van 19.00 uur met de heren Van der Spek en Massaut naar
New York terug. We dineerden in Gloucester House.104 Ik kreeg een cadeautje van
de heer Van der Spek, een Dunhill-tasje voor pijptabak. Ik overhandigde eerder de
president-directeur van de ACF een declaratie voor gemaakte onkosten ten bedrage
van 148 dollar en vroeg hem als honorarium voor de bewezen diensten daar het
bedrag van één lezing bij te voegen.105

22 maart 1962
Afscheidsetentje met de heren Van der Spek en Massaut in het Golden d'Or
Restaurant. Ik gaf de heer Van der Spek Louis Fischers boek The Story of Indonesia
en aan John Massaut A Nation of Sheep van William Lederer. Ze zouden twee
langspeelplaten van het recital van Pablo Casals op het Witte Huis voor mijn ouders
en oom en tante in Wassenaar106 meenemen.

104
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Dat was andere koek dan met Scholtens en Van Konijnenburg, met wie je in een cafetaria
terechtkwam. Maar nu was ik dan ook met de heren van de ACF uit, waar mijn vader
commissaris was.
Ik gaf aan dat de opbrengsten van mijn lezingen varieerden van 250 tot 400 dollar.
Mijn oom, professor dr. G. Meijer, was commissaris van de ACF. Van mijn moeders zuster
had ik cello leren spelen.
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23 maart 1962
Time Magazine meldt dat de sportsmad prince Bernhard (50) in Oeganda bij het
afdalen van de Mount Debasian met twee vrienden weer eens een narrow escape
heeft gehad. Na eerst een zeldzame roan antelope en een al even zeldzame sitatunga
te hebben neergeschoten, wilde het drietal zich een weg banen door het hoge gras in
de fik te steken. Maar plotseling draaide de wind en de jagers zagen zich omringd
door vuur. Zij wisten zich via rotsen op het nippertje te redden. ‘Vlegels’, was het
commentaar van de heer Van der Spek.
Ik rapporteerde in mijn gesprek met ambassadeur Zain wat ik van Ujeng Suwargana
had gehoord omtrent de coup, die werd voorbereid onder leiding van generaal
Nasution. ‘Je moet Bungkarno nooit onderschatten,’ antwoordde hij: ‘de president
is slim.’
Twee studentenkranten schrijven vandaag over me. The Ripon College Days
publiceert mijn artikel ‘Brainwashing Americans’.107 En de Gettysburg College wijdt
een hoofdartikel aan mijn lezing.
Rhetoric Is Not Reason
The following tract will concern itself with one of the most exciting and
stimulating convocation speakers Gettysburg College has had this year.
Mr. Willem Oltmans spoke to this college last Thursday, March 15, and
in many ways did a very competent job for what is expected of convocation
speakers. He was interesting, invigorating, provocative, and, it must be
said, sensational. Generally the subject about which he broadly spoke now and then he managed to talk on Africa, his assigned topic - was avidly
handled with explosive exhortations. What he actually said, very few
would argue with. Few would disagree that the U.S. must play its full role
in the Free World. Few would disagree that the U.N. has a purpose or that
there may be some worth in summit conferences. Even fewer would
disagree that today Communism and the states in which it festers are a
definite danger to our way of life. Few would disagree that the Cuban
situation is both grave and paradoxical. However, what has he offered us
that is new?

107

107 Tekst, zie Bijlage 3.
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One must ultimatelly come to a logical evaluation and weighing of merits
versus debits on the subject of WHAT he said or more importantly HOW
he said it. What he said few would in essence disagree with. After all, who
doesn't love America. We are a great country; we love to have our faults
brought up for open discussion and possible resolution: It's good to have
a little flag waving now and then. But -and it is a big BUT- how should
this be done? One can not vehemently disagree with what Mr. Oltmans
said because what he said is neither new nor as controversial as he made
it appear. However the emotional, rhetorical, and demagogic delivery
which Mr. Oltmans gave to a serious subject was both impressive and
depressing. He was very impressive and certainly made an impact on this
college. However, it was very depressing to think that we are so
academically lazy that we must listen to a rhetorical display of oratorical
pyrotechnics before we react at all. After all what would have happened
if this man with his effervescent personality were speaking to us from the
other side of the wall? Would he have commanded the same influence
because of his oratorical delivery, or would the Gettysburg student have
been wise enough to stop and think about WHAT he said and not HOW
he said it.
- RUSSELL E. PAUL

24 maart 1962
Vandaag is mejuffrouw Büringh Boekhoudt jarig. Ik heb haar geschreven.

25 maart 1962
Er is een militaire botsing geweest tussen Halmahera en Nieuw-Guinea bij de eilandjes
Waigeo en Gag. Indonesische Mitchell-bommenwerpers vielen een Nederlands
verbindingsvaartuig aan. Drie Nederlandse militairen raakten gewond. Bij Waigeo
zijn Indonesische militairen aan land gegaan. Nederlandse oorlogsschepen met
mariniers aan boord zijn onderweg. Ik telefoneerde Peter Korteweg in Washington,
die het nieuws nog niet had gehoord. Hij verwachtte dat Den Haag de Veiligheidsraad
bijeen zou laten roepen.
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26 maart 1962
Adam Malik is uit Washington naar Jakarta teruggeroepen. De pourparlers zijn nu
reeds in de soep gelopen. Ook ambassadeur Sudjarwo keert naar Indonesië terug op
bevel van Sukarno. Intussen heeft generaal-majoor Achmad Jani gezegd niets over
het verloop van de strijd te kunnen meedelen alvorens brigadier-generaal Suharto,
de Tri-Commando-aanvoerder, zijn rapport had in gezonden. Generaal Nasution is
inmiddels ook naar Oost-Indonesië afgereisd. De Indonesiërs lijken nu werkelijk hun
geduld te hebben verloren. Men maakt zich zorgen op het hoofdkwartier van de UNO.
Gaf een lezing voor de Woman's Club in Lakewood, Ohio. De dames raakten
opgewonden, so did I. Reisde door naar Columbus. Ontmoette Lonny, een kok uit
de luchtmacht, die zei gehuwd te zijn met een verpleger uit de luchtmacht. Deze
Roger had op de achterzijde van zijn foto geschreven: ‘Until Death.’ Lees Castro's
Cuba van Nicolas Rivero,108 wat een aantal hiaten opvult. Interessant dat Alexandr
Alekseyev van het Sovjet-ministerie van Buitenlandse Zaken en minister Raul Roa
het blijkbaar eens waren dat Raul Castro zijn anti-Amerikaanse tirades diende af te
zwakken. Alekseyev onderwees met een groep van 78 Sovjet-experts Cubanen om
hen in de marxistisch-leninistische diplomatie wegwijs te maken. Minister Roa
persoonlijk heeft op mij steeds een gematigde indruk gemaakt.

27 maart 1962
Zit op de trappen van het Municipal Building in Dayton, Ohio, in de stralende zon,
zoals vroeger op de Spanish Steps in Rome. Droomde vannacht met president Kennedy
over Nieuw-Guinea te hebben gesproken. Hij schreef op een stukje papier een naam
van iemand, die hij wilde ontmoeten.
Het ochtendblad de Cincinnatti Inquirer bericht op de voorpagina dat Den Haag
oorlogsschepen (4) naar Nieuw-Guinea zal zenden en meer troepen zal overvliegen.
Ik wind me hierover op. Ik zou in een dramatisch gebaar mijn paspoort aan koningin
Juliana moeten zenden en politiek asiel in Amerika moeten vragen. Ik wil me
publiekelijk van deze Hollandse waanzin distantiëren.

28 maart 1962
Slecht geslapen. Constant liggen piekeren welke stap ik zou doen. Ik telegrafeerde
H.M. de Koningin als volgt: ‘As citizen
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Van Rees Press, New York (1962), pagina 54.
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of the Kingdom I respectfully request an audience in the shortest possible time for
which I will fly to Holland, Willem Oltmans, journalist.’ De New York Times babbelt
in een hoofdartikel nog altijd over het ‘basic right’ van de Papoea's op
‘self-determination’. Op die manier zou je alle eilanden van de archipel, inbegrepen
de Molukken, recht op zelfbeschikking moeten geven. De Papoea's zaten nu eenmaal
meegebakken in de taart die Nederlands-Indië heette. Indonesië en Sukarno namen
Indië over, niet minus de moot van de Papoea's, maar de hele hap. Simple comme
bonjour. De Times is altijd in dit soort zaken op haar koloniale piëdestalleke blijven
staan. De Quay en Luns zenden nu de versterkingen via Peru en Tahiti. Meneer
Suurhoff van de PvdA, aldus Harry Gilroy in de Times, vroeg de regering onmiddellijk
de onderhandelingen met Indonesië te hervatten en het zelfbeschikkingsrecht van de
Papoea's naar achter te schuiven. Ik sprak vanmorgen met een verslaggever van de
Dayton News, die het interview naar wat in zijn eigen brein leefde ombouwde. ‘A
shooting war,’ aldus de kop in het avondblad (met foto), ‘between Dutch and
Indonesian forces over West New Guinea is now almost certain and would result in
a tremendous propaganda victory for communism, a Holland-born journalist said
here today.’ Hij maakte slechts sporadisch aantekeningen tijdens ons gesprek en wat
zijn brain dan ook produceerde was meer hem dan mij. Maakte ook een interview
van twaalf minuten met Caroll Cline voor het plaatselijke radiostation.
Dayton University is een rooms-katholieke instelling. Alle studenten, ongeveer
drieduizend, zijn verplicht naar mijn lezing te komen. Zij moeten hiervoor een kaart
tekenen bij de ingang van de zaal. Velen doen dit maar verlaten prompt door een
andere deur het gebouw. Misschien hebben duizend studenten daadwerkelijk mijn
voordracht gevolgd. Ik kreeg maar 35 minuten, wat belachelijk kort was om
onderwerpen grondig te behandelen. Father George Burrett, die me begeleidde, was
het er ook wel mee eens. Ik stelde dus voor dat we elders de lezing informeel voor
belangstellenden voort zouden zetten. Men kon geen zaal vinden. ‘Waarom niet
buiten, met dit prachtige weer’, zei ik. En dat gebeurde. (Zie fotokatern). We praatten
nog anderhalf uur op de trappen na. Ik vond het al met al een buitengewoon
waardevolle dag. I am grateful for it all. I will not ignore how privileged I am. Ik
neem een TWA-flight terug naar New York en ga ervan genieten.
Bij thuiskomst lag er een briefje van George Kalenin van lezingenbureau W.
Colston Leigh met het verzoek om hem te bellen. Dit verontrustte me, dus ik belde
hem thuis. In Richmond
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had men niet eens een mogelijke herhaling van een lezing willen bespreken en uit
Gettysburg waren ook klachten gekomen. Vooral dit laatste maakte me woedend. In
Gettysburg waren immers enkele honderden studenten naar mijn extra vragenuur
gekomen? To hell with them. Overal zitten Flemings als op Ripon College en die
maken uiteindelijk de dienst uit en proberen op die manier meningen die hen niet
welgevallig zijn uit te bannen. Een lezingenbureau dat dergelijke klachten ontvangt
gaat immers aarzelen. Misschien moet ik helemaal niet in de VS zeggen wat ik denk,
maar naar Azië en Afrika gaan om lezingen te geven. Maar daar heeft men er geen
geld voor. Zelfs de lokale pers geeft niet weer wat je werkelijk zegt. Maybe I am in
the wrong trade altogether. Moet maar weer weggaan voor een tijdje.

29 maart 1962
Hoe is het nu mogelijk dat Arturo Frondizi109 in de gevangenis terecht is gekomen?
Ik herinner me zijn persconferentie op het UNO-hoofdkwartier als de dag van gisteren.
Dat is de dankbaarheid van naties die presidenten dienen. Het leger heeft de macht
overgenomen. Straks gaan de generaals de bak in.
Ujeng Suwargana vroeg me om naar Washington te komen. Ik had hem een
rapportje over de Verrips-situatie gezonden.110 Naar aanleiding hiervan had hij een
brief geschreven die hij me wilde laten lezen. Ik ga meteen vanmiddag.
Mijn moeder schreef weer over kwartetten van Beethoven en Brahms, die in
Wassenaar werden gespeeld. Henk Hofland berichtte dat hij blij was dat ik het prima
met Ujeng kon vinden. ‘We hebben samen al heel wat op touw gezet (Henk en Ujeng
dus). Ik waardeer hem bijzonder, afgezien van de vraag tot welke vleugel (Sukarno
of leger) hij behoort.’ Mijn vader had hem met mijn boodschap gebeld. Mimi Hofland
was aan de blindedarm geopereerd. ‘Veel gelazer had dit tot gevolg. Ik ben aan haar
vastgegroeid, merk ik nu. Dat gebeurt: acht jaar ben ik al getrouwd.’ Hij vervolgde:
‘Boebie Brugsma is nu ook getrouwd, met een Pools meisje. Dit tot groot verdriet
van zijn beste vriend Harry Mulisch. Mulisch heeft zijn laatste boek aan Brugsma
opgedragen: ‘Voor W.L. Brugsma, ter gelegenheid van tien jaar vriendschap.’ Henk
besloot: ‘Een wanhoopsdaad!’ Echt geroerd was ik door een brief van Erik. Ik had
me beklaagd dat we dreigden uit elkaar te drijven. ‘Ik snap niet hoe je kunt spreken
van een afstandsvergroting tussen ons. The se-
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Ik volgde de situatie in Argentinië op de voet, maar had geen plaats er hier over te spreken.
Met kopieën aan Van Konijnenburg en dr. Zain (bewaard in dagboek).

Willem Oltmans, Memoires 1961-1963

88
cond you are back here we'll take up where we left off... Ik heb het eens gezegd en
ik zeg het ook niet veel vaker: zoals wij elkaar aanvoelen, zo heb ik dat nog nooit
anders meegemaakt.’ Hij eindigde met: ‘One day, I'll say I love you too, tu
comprends?’
Ujeng Suwargana's verzoek naar Washington te komen was loos alarm. Ik
ontmoette hem op de ambassade misschien maar vijf minuten. Hij liet me een brief
aan kolonel Panjaitan in Bonn zien, waarin hij benadrukte dat ik in het Irian-geschil
zeer aan de kant van Indonesië stond.111 Ik was misschien wel eens kasar112 en
nja-impulsief, maar... In de laatste alinea zag ik ‘CPN’ staan en dat ging waarschijnlijk
over mijn collegiale vriendschap met Wim Klinkenberg, maar dat las hij niet voor.
Ook kreeg ik een brief aan Hofland onder ogen, nagenoeg geheel gewijd aan het feit
dat mijn boek diende uit te komen. Het was misschien in Libelle-stijl geschreven,
maar er was haast bij. Ik riposteerde dat hij zich wel diende te bedenken dat de Libelle
een van de meest gelezen bladen was. Daarop gaf hij me een in het Indonesisch
gesteld rapport. Ik zei maar niet dat ik het niet kon lezen.113
Ujeng zei ook bij Walt Rostow te zijn geweest. Zelfs W. Verrips was naar het
State Department gegaan. Ujeng: ‘Die professor Verrips bedoel ik, is in Washington
geweest. Er zijn immers twee Verripsen?’ Ik vertrok geen spier en dacht, alle
inlichtingendiensten maken deel uit van dezelfde absurde kliek. Hij verontschuldigde
zich. Hij had een afspraak. Was ik daarvoor naar Washington gekomen?

2 april 1962
Zowel Pratomo, als dr. Widodo (arts), beiden van Harvard, brachten het weekeinde
met Santo en mij in Kew Gardens door. Boek Mochtar kwam voor de lunch. We
bridgeden tot laat in de avond.
De heer Van der Spek heeft met mijn vader financiële afspraken gemaakt, namelijk
een commissie van 2,5 procent voor de duur van drie jaar. Mijn vader wilde als
commissaris van de ACF geen problemen krijgen, maar die werden door de
president-directeur weggewuifd. Van der Spek schreef mij: ‘Teruggekeerd in
Amsterdam wil ik niet nalaten je hartelijk te danken voor je vriendelijke ontvangst
en voor de hulp en gastvrijheid, die wij beiden van je hebben ontvangen. Ons contact
heeft
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Nogmaals: ik beschouwde het als een dwingend Nederlands belang Nieuw-Guinea liever
vandaag dan morgen af te schuiven.
Ruw, grof.
Het rapport bevindt zich nog altijd ongelezen in mijn dagboek.
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deze moeilijke dagen gezellig gemaakt en al zijn concrete resultaten uitgebleven, ik
heb toch waardevolle ervaringen opgedaan... Ik had het genoegen de pakjes aan je
vader te overhandigen en onze zakelijke verhouding met hem te bespreken. Ingesloten
een kopie van onze bevestigingsbrief.’114 Mijn vader zond me eveneens een uitvoerig
verslag van zijn gesprek op de ACF.

3 april 1962
George Kalenin bericht een zeer positieve reactie van Dayton University te hebben
ontvangen.
Lezing op het State College van Bloomsburg, Pennsylvania voor negenhonderd
studenten. Ik werd opnieuw getroffen door de aantrekkelijkheid van de Amerikaanse
jeugd. Ik ontving een ovatie. Het vragenuurtje duurde negentig minuten. Een jongen,
Dick X., wandelde mee naar de bus, omdat hij nog wilde praten. Hij scheen dit nodig
te hebben zoals een baby aan de fles lurkt. Amerikaanse jongeren hunkeren naar dit
soort contacten. Ik nam het ook in deze lezing voor Cuba op en herhaalde wat ik in
Gettysburg en elders heb gesteld: ‘Americans are true heroes to strangle Cuba: in
whose name do you do this? Christianity?’ Toen ik thuis kwam lag er een briefje uit
Soestdijk. De brave freule Röell schreef, dat het Hare Majesteit de Koningin niet
mogelijk was aan mijn verzoek een audiëntie te geven te voldoen.115 Zo gaat dit.
Senator Wayne Morse antwoordde dat hij hoopte dat ik in contact met hem zou
treden na afloop van mijn komende reis naar Cuba. Hij sloot er een kopie van zijn
verhaal in Puenta del Este bij in.116

4 april 1962
Een professor van Gettysburg College heeft een ongunstige reportage over mijn
lezing aan W. Colston Leigh gezonden, omdat hij voor zijn colleges een boek van
Hans Morgenthau gebruikte, terwijl ik Morgenthau belachelijk had gemaakt vanwege
zijn fameuze uitspraak aan de universiteit van Illinois, dat het Peace Corps ‘seniel’
was.
Het verschil tussen Santo (als Indonesiër) en Binu (als Indiër) is soms frappant.
Binu kreeg een brief met foto's teruggestuurd, omdat hij er te weinig zegels op had
geplakt. Santo draait er zijn hand niet voor om met een nieuw kleed voor de keuken-
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Brief van 29 maart 1962.
Brief van 30 maart 1962.
Brief van 30 maart 1962.
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tafel thuis te komen. Ik ben zeer op Santo gesteld geraakt.
Lezing voor de Woman's Club in Bala-Cynwyd, Pennsylvania. Er waren ook enkele
dames gekomen die mij elders in de omgeving van Philadelphia hadden gehoord.
Wanneer W. Colston Leigh geen vertrouwen meer in mij heeft, moet ik naar een
ander bureau uitzien. Het ging prima vandaag.
Pat Sygnavong schrijft uit Darmouth College en ondertekent met ‘Affectueusement’,
wat me iets doet.

5 april 1962
Woonde de persconferentie van Edward Murrow117 bij in het Foreign Correspondents
Centre. Ik stelde hem de vraag hoe het kwam dat journalisten uit andere landen
werden uitgenodigd om de VS rond te reizen, maar dat de buitenlandse journalisten
die hier waren gestationeerd, nauwelijks iets van het land kenden. Velen zijn nooit
in Californië geweest. Dit bracht de discussie op gang of er wellicht speciale tarieven
konden worden ingesteld en andere faciliteiten bedacht konden worden om in de VS
geaccrediteerde persmensen in de gelegenheid te stellen meer van het land te zien.118
In de UNO vertelde diplomaat Masfar dat de Tweede Kamer, met 90 tegen 47, voor
het zenden van meer troepen naar Nieuw-Guinea had gestemd. Haal je de donder.
Wanneer de regering constant het parlement voorliegt kan het resultaat niet anders
zijn.
Om 19.00 uur was ik in Riverdale, New Jersey voor een gezamenlijke ontvangst
van de ambassadeurs van Ghana, Guinea en Mali ter gelegenheid van het
Frans-Algerijnse bestand. Ambassadeur Diallo Telli zei me de uitnodiging per special
delivery naar Kew Gardens te hebben gezonden, om er zeker van te zijn dat ik
aanwezig zou zijn. Quaison Sackey van Ghana, Abdelkadir Chanderli van Algerije,
Sori Coulibaly van Mali en Diallo Telli ontvingen de gasten. Chanderli zei me: ‘It
is not finished yet, but we have won half-way.’ Toen president Kennedy zijn vliegtuig
beschikbaar stelde aan Ben Bella om naar Marokko te vliegen, durfden de Fransen
geen woord van protest te laten horen. Ambassadeur Sukardjo kwam recht op me
af, wat de ambassadeur van Birma, James Barrington, de opmerking deed maken:
‘Vreemd om een Indonesiër en een Hollander samen aan te treffen.’ Ook de
voormalige Chargé d'Affaires van Irak in Jakarta stevende op me af. Hij beloofde
een film te zullen laten

117
118

Directeur van de United States Information Service.
Ik reisde zelf voldoende, maar ik zou meer aan lezingen overhouden indien ik dit voordeliger
zou kunnen doen.
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zien van een reis naar de Molukken van president Sukarno, die wij in 1957 samen
meemaakten.

6 april 1962
Luister naar Choral, Prelude and Fugue van César Franck. Wat vreselijk jammer
dat er weer een jaar voorbij is gegaan waarin ik geen hand op de piano heb kunnen
zetten.
Om 10.00 uur exact was ik bij ambassadeur Sukardjo. We waren eigenlijk
nauwelijks in gesprek of Ronodipuro kwam binnen met de mededeling dat professor
Zain, de vader van de ambassadeur, in Tokyo aan een hartaanval was overleden. Pak
Kardjo dicteerde meteen een telegram aan dr. Zain. Ik deed later hetzelfde en voegde
aan de tekst toe: ‘Now I am most concerned about you yourself. Wim.’ Vroeg eveneens
aan Van der Jagt om Emile van Konijnenburg te informeren.
Ambassadeur Sukardjo liet zich zeer laatdunkend over Ujeng Suwargana uit. ‘Die
jongen is geen vechter. Hij praat onnozel. Misschien zend hij rapporten aan Nasution,
maar...’ Pak Kardjo citeerde Ujeng: ‘Wij hebben in Nederland maximaal gelobbyd’,
waarop de ambassadeur Ujeng had geantwoord: ‘Zolang Luns er nog zit is het
maximum niet bereikt.’ Ik hield me op de vlakte, maar ergens deelde ik Sukardjo's
mening en zeker niet het enthousiasme van bijvoorbeeld Hofland voor Ujeng
Suwargana.119
Om 12.00 uur ontmoette ik ambassadeur Mario Carcia-Inchaustegui van Cuba in
de UNO. Hij was vergezeld van een medewerker. We bespraken mijn aanstaande reis
naar Havana. Hij zegde volledige medewerking toe. Ik toonde de brief van senator
Wayne Morse, voorzitter van de Latijns-Amerikaanse Commissie. Hij vroeg om een
kopie.
Daarna woonde ik de persconferentie van president Joao Goulart van Brazilië bij.
Ik stelde hem een vraag. Hij had namelijk gezegd dat hij een terugkeer naar democratie
in Cuba zou toejuichen. ‘Following events in Buenos Aires would you have similar
feelings towards Argentina?’, vroeg ik. Goulart: ‘We regret the internal developments
in Argentina. We hope, the people of Argentina will find a way back towards
democracy.’
Later ging ik met Alex van Maarseveen naar een film en we besloten Central Park
in te gaan, op avontuur. Het wemelde van de tippelende kerels. We splitsten. Ik ging
bij een rots staan. Na een tijdje kwam een jonge neger dichterbij. Hij was
aantrekkelijk, gekleed in jeans en sweater. Maar omdat hij niet alleen
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was liep ik door. Later keerde ik naar dezelfde plaats terug en de jongen die me
aantrok was er ook weer, nu alleen. Ik liep op hem af en gaf hem zonder aarzeling
een zoen op zijn wang, want hij flirtte nu zonder remmingen. Hij zei daarop: ‘You
are arrested, put your hands together’ en tegelijkertijd haalde hij zijn legitimatie te
voorschijn. Hij hield me bij mijn broek vast. Ik schrok me een ongeluk, juist omdat
hij een en al vriendelijkheid had geleken, maar ik verzamelde mijn sang froid
ogenblikkelijk en zei dat ik aan de United Nations was verbonden. ‘That gives you
diplomatic immunity’, aldus de stille in burger. Ik antwoordde opzettelijk dat ik dit
niet precies wist. Hij begon te lopen, nog altijd mijn broek stevig vasthoudend. Ik
toonde daarop mijn United Nations Press Card. ‘I am going to give you a break, but
I do not know whether I am doing the right thing. I don't know your name. I have
never seen you before. Go and get yourself analyzed and never come back to this
park’, zei de politieman. Ik zocht snel Alex op. We smeerden 'm. Ik moet er niet aan
denken dat ik werkelijk opgepakt had kunnen worden.

7 april 1962
John van Haagen schrijft met zijn gezin ‘erg gelukkig’ te zijn. ‘Alles wat marine is
vaart op het ogenblik af, of is stand by om te gaan varen. Het gaat slecht met ons en
Bungkarno. Ergens zitten Nederland en Indonesië op een parallel lopende weg, maar
we willen geen van beiden de verbindingsweg zien. Wij Hollanders zijn natuurlijk
principieel en, als een jongen in zijn puberteit, zeer op prestige gesteld.’ John had
walplaatsing gevraagd en gekregen, voornamelijk om Greet tot steun te zijn. ‘Ik heb
moeten vechten met hulp van de pastoor. Ja, je leest het goed. Psychologisch heb ik
geen mirakelachtig geloof tentoongespreid, maar meer de rondborstige, in wanhoop
verkerende zeeman geshowd, met in de verte de wijde oceaan toch wel in de toekomst
gelovige zeer eenvoudige en donker uitziende ziel opgevoerd. In ieder geval heeft
het geholpen.’ Carey McWilliams, de editor van The Nation, schrijft me dat hij me
uitnodigt - op advies van student Malcolm Kovacs van Ripon College - om van tijd
tot tijd een artikel voor zijn blad te schrijven.

8 april 1962
Cuba heeft besloten de 1.179 huurlingen, gevangen tijdens de door Washington
geënsceneerde invasie van vorig jaar, elk dertig jaar op te sluiten. Ze kunnen
vrijkomen, indien de VS Cuba 62 miljoen dollar zouden betalen. Hoe zijn ze aan dat
bedrag
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gekomen? Vergeleken bij een eerder aanbod de gevangenen tegen vijfhonderd
tractoren te ruilen is de ‘prijs’ verdrievoudigd.

9 april 1962
Mijn Yale-vriend, John Knowles, wijdt een beschouwing aan de vraag waar de jonge
schrijver zijn werkelijke vrienden vindt. ‘The young writer today has quite a few
friends out there in literary land, and innumerable enemies. There is as always, only
one way for him to find out which side will win: keep on writing and see.’ Het slot:
‘Where then does he find his real friends? Within himself. The writer must be his
own best friend. He already is, it goes without saying, his own worst enemy.’120
John Knowles kreeg bekendheid door zijn roman A Seperate Peace, waar
hij de William Faulkner Foundation Award voor kreeg. Zijn tweede roman,
A morning in Antibes, verscheen onlangs.121 ‘Naturally, I don't like the
book - does any novelist by the time his work is published? - ... because I
recounted too much and recreate enough’, schreef hij nu in de Times. Ik
heb hierover nagedacht. Ik ben nu aan het zesde deel van deze
herinneringen bezig. Het voorwoord tot dit deel is mede voortgekomen
na het teruglezen van bovenstaand artikel.

10 april 1962
Rochester, New York.
Logeer in de Century Club. Mr. and mrs. Rufus Hedges hadden een geanimeerd diner
voor me georganiseerd. Onder de veertien aanwezigen waren ook de heer en mevrouw
Voorhis, die ik bijzonder aardig vond. De heer Voorhis was rechter. Hij bracht een
toost uit op koningin Juliana. De tafel was versierd met tulpen en chocoladeklompjes.
Er stond een prachtige Steinway. Ik kon spelen. Ik raakte met de rechter in een
levendig debat over het nut om Chiang Kai-shek te blijven steunen. Hij was ook
gekant tegen de Verenigde Naties, en van mening dat tegen Cuba de militaire macht
van de VS ingezet diende te worden. Hij was afgestudeerd aan de Yale University en
kende mijn professor daar, Arnold Wolfers. Ik was het gloeiend met hem oneens,
maar liked him nevertheless.
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11 april 1962
Opnieuw een lezing gegeven voor de Rochester Century Club. Was niet op dreef.
Tijdens de lunch die volgde zei mrs. Eisenhart (73), dat het jammer was dat ik 's
avonds niet een lezing kon bijwonen van de dirigent van het Eastman Philharmonia
Orchestra, Howard Hanson, over een reis van het orkest naar de Sovjet-Unie. Ik
besloot te blijven. In de middag bezochten we de concertzaal, waar het orkest The
Warrior repeteerde van de hedendaagse componist Bernard Rogers, die ook aanwezig
was. Er waren ook studenten. Ik werd opnieuw getroffen door de vragende blikken
van sommige duidelijk gay studenten. Eén jongen vooral keek met zulke open ogen
naar me, hij leek te smeken om affectie. Het kostte moeite de andere kant op te kijken.
Mevrouw Eisenhart nam me mee naar haar huis. We volgden op televisie de
persconferentie van president Kennedy, die zich opwond over het verhogen van de
staalprijzen door de staalconcerns. Een journalist stelde een vraag over Nieuw-Guinea,
die helemaal pro-Holland was verpakt. JFK's uitvoerige antwoord eindigde met: ‘As
long as there is progress in the negotiations, let the Dutch get mad...’, of woorden
van die strekking.
Het avondeten werd geserveerd in de Genesee Valley Club. Vervolgens sprak
dirigent Hanson over de reis door Rusland en toonde slides. Deze mensen hier leven
in een eigen wereldje en hebben geen notie van wat er werkelijk in de wereld gebeurt.
Walter Lippmann wijdde een kolom aan diens hoop dat het communistische blok op
den duur onderling verdeeld zou raken: ‘that communism... is disunited, and that it
does not face us with a solid front.’ I am baffled. Hij wordt oud of lijdt aan
aderverkalking. Zelfs de westerse wereld zal, wanneer de vijandige druk maar sterk
genoeg is of de nood het hoogst, een solid front vertonen, en het is die laatste fase
immers die telt?

12 april 1962
Belde het State Department in Washington. Ik kreeg als ingezetene van de VS
permissie om naar Cuba te gaan.
Gaf een lezing in Mansfield, Ohio en logeer in het Statler Hotel in Cleveland. Kim
Novak zegt op televisie dat een getrouwd echtpaar eigenlijk in twee huizen en apart
zou moeten wonen ‘in order to have more privacy and less misunderstanding’. Kim
Novak is in een film aan de hand van een van tevoren geschreven script beter te
volgen dan om haar spontaan, ongerepeteerd voor een camera bezig te zien. Her
thinking turns out to be a complete mess, or rather, this ‘poule’ is nuts, talking about
going into
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the sea, no clothes on, ‘I like to be spontaneous and do unplanned things...’
Fidel Castro heeft bekend laten maken, dat 54 Varkensbaaigevangenen die gewond
of ziek zijn, worden vrijgelaten en naar Florida gezonden, samen met twee artsen.
Dr. Carlos Rafael Rodiguez heeft in Havana gezegd dat hij bezig is om met Castro
en president Dorticos te regelen dat er compensatie zal worden betaald voor de
overgenomen Amerikaanse bezittingen in de Cubaanse suikerindustrie.
JFK werd op zijn persconferentie van gisteren gevraagd of Nederland gelijk had
dat de Amerikaanse bemiddelingsvoorstellen unfair jegens Holland waren. Kennedy
antwoorde, om precies te zijn: ‘I agree. I think everybody is displeased, really, with
our role, because our role is an attempt. Ambassador's Ellsworth Bunker's role has
been, under the direction of U Thant, to try to see if we can bring some adjustment
to prevent a military action, which would be harmful to the interests of both countries
with which we desire to be friendly. So, I suppose it's hard to think of any proposal
that we could make which would be welcome on one, or both sides. I am hopeful,
that, if we can be useful, we'll continue to try to be. If both sides feel, that we cannot
be, then, perhaps, others can take on this assignment. Perhaps it can be done
bilaterally. Ambassador Bunker is a diplomat of long experience and great skill, and
our only interest is to see if we can have a peaceful solution, which we think is in the
long-range interest of the free world, of our allies, with whom we are allied to the
Dutch and the Indonesians, who we would like to see stay free. So that the role of
the mediator is not a happy one, and we're prepared to have everybody mad, if it
makes some progress.’122

13 april 1962
Kew Gardens
Uitstekende brieven van mijn vader over de kinine-affaire. Ik had me beklaagd dat
iedereen mij een pluim gaf behalve hij. In een brief van 9 april uit Huis ter Heide
zette hij me met mijn klaagzang op subtiele wijze op mijn nummer.
George Kalenin van W. Colston Leigh berichtte dat er ditmaal klachten van het
Gettysburg Teacher's College waren gekomen. Ik was ‘an extremely fine platform
speaker’, maar mijn ‘erratic behavior’ maakte het moeilijk om hogere honoraria
voor mijn lezingen te vragen. Andermaal een waarschuwing dus. Uitgerekend waren
enthousiaste studenten later naar mijn flat in Kew
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Gardens gekomen. Zij verduidelijkten dat de leiding van het College veel kritiek had
gehad: ‘because the faculty was jealous and extremely irritated, mostly because of
your vaste success with the students.’ Ik kan me er verder niet over opwinden. Steeds
hetzelfde liedje.

14 april 1962
Mevrouw Muhadi belde dat ambassadeur Sukardjo het op prijs zou stellen wanneer
ik naar hem toe kwam. Om 14.30 uur was ik bij hem. Hij wilde het abonnement van
de Nieuw-Guinea Koerier betalen, wat 75 dollar was, maar hij stond erop mij een
biljet van honderd dollar te geven. Sukardjo was in geldaangelegenheden de
tegenovergestelde van dr. Zain. Hij hield zich aan afspraken en was niet iemand die
voor een dubbeltje op de eerste rij wenste te zitten. Maar Sukardjo was dan ook pur
sang Javaan.
Ontmoette kolonel Sriamin in Hotel Diplomat. We gingen voor een sandwich naar
de UNO en spraken zeer lang samen. Om te beginnen vertelde hij me iets wat me diep
schokte. Kolonel Ventje Samual had kolonel Warrouw laten arresteren over een
vrouwen-perkara.123 Warrouw werd bewaakt door Samuals ondercommandant, ook
een Menadonees. Deze heeft Warrouw door zijn knieën geschoten en heeft hem aan
zijn rottende wonden langzaam laten sterven door hem aan zijn lot over te laten.
Samual heeft daarop zijn ondercommandant doodgeschoten. En de nuchtere, uitermate
koele en zakelijke manier waarop Sriamin dit verhaal vertelde, maakte me helemaal
ziek. Multatuli sprak van het zachtste volk ter aarde... Ik ben te moe alle aantekeningen
uit te werken. Sukardjo sprak over de totale mobilisatie en hield vol: ‘Luns moet
eerst opdonderen.’ Sriamin had een aanbod gekregen om in Amerika te werken.

15 april 1962
Pak Ujeng telefoneerde: ‘Ik zal misschien naar Nederland terug moeten, want niemand
gunt elkaar succes, Paul Rijkens niet, de PvdA niet, niemand. Ik zal moeten gaan
coördineren.’ Ik vroeg me af wat Indonesiërs van ons moeten denken.
Ik haalde kolonel Sriamin in Manhattan op en bracht hem naar mijn huisje in Kew
Gardens. Santo had de flat op orde gebracht, zelfs de parketvloer gefikst. Hij was
fourage gaan halen en prepareerde alles. Ik liet de kolonel mijn vaders brief lezen,
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of mogelijk kinabast tegen rijst zou kunnen worden geruild. ‘Er zijn ook wel andere
bedrijven dan staatsbedrijven om kinabast te krijgen’, aldus de kolonel. Ik besprak
de Zain-Onishi-connectie, waarop Sriamin antwoordde: ‘Excuseer mij maar bij Van
der Spek. Wanneer jullie mij voorstellen in deze vorm hadden gedaan...’ Hij wilde
met Onishi c.s. niets te maken hebben. ‘Hij opereert via geld en vrouwen’, aldus
Sriamin. Een nieuwe naam kwam op de proppen, die van mr. Giles St. Clair, van
S.B. Penick & Co. in Manhattan. ‘Met hen kan er clean zaken worden gedaan en
geen gedonder.’
Ik telefoneerde dit nieuws meteen naar mijn vader en ook naar John Massaut, die
dit ‘mooie berichten’ noemde. Mijn vader vertelde dat mevrouw Van Konijnenburg
(54) was overleden. Kolonel Sriamin vervolgde dat dr. Zains vriend, Onishi,
samenwerkte met een Chinees, Ong Eng Di, welke laatste woord men in Indonesië
als grapje in ‘dief’ veranderde. ‘Zij hebben de regering opgelicht bij de aankoop van
schepen en konden dit doen omdat Onishi machtige politieke vrienden heeft.’ Ook
bevestigde Sriamin, dat minister professor Mohammed Yamin, die een zoon heeft
die piano speelt, een handel in piano's was begonnen. Santo had me dit verteld, maar
nu werd het gezaghebbend bevestigd. Hij vertelde in detail hoe geïmporteerde rijst
meteen in handen van zwartehandelaren terecht kwam. Hij zei dat vanwege de
corruptie door dr. Zain en Onishi bedreven er een verwijdering tussen Zain en
Sukardjo was ontstaan.
In de avond gingen we samen op Broadway naar A view from a bridge.
Vance Forepaugh (Phy Delta Theta-student) van Gettysburg College schreef:
‘Many professors were irritated with your speech because you managed to completely
captivate your audience. Such an audience, the professors say, would have believed
anything you said - even if it were communist ideology. Actually, I think, they are a
little jealous!’ Wim Klinkenberg meldde dat er beweging in de PvdA begon te komen,
enerzijds vanwege de aanstaande verkiezingen en anderzijds durven de socialisten
meer ‘nu Washington openlijker voor de draad schijnt te komen tegen Luns.
Anderzijds is er, zoals steeds, geen enkele reden tot enigerlei illusie over deze heer.
Hij blokkeert deze week het overleg over het plan-Bunker en zal naar mijn stellige
mening spoedig met West-Papoea komen, dat natuurlijk militaire bijstand (van
Nederland) nodig heeft. Ik wil nog wel eens zien wat de PvdA en Washington hem
dan nog kunnen doen. Er komen natuurlijk wel krachten onder de Nederlandse
bevolking tot ontwikkeling, die als de
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geest in de fles kunnen gaan werken. Interessant is bijvoorbeeld de actie van moeders
van militairen, die een beroep hebben gedaan op de Koningin.’ En verderop:
‘Conclusie: Indonesië heeft maar één werkelijk argument - kracht.’ Ook meldde
Klinkenberg dat W. Verrips op de gereserveerde tribune ‘als een echte geleerde
professor’ de Nieuw-Guinea-debatten in het parlement had gevolgd.
Santo en ik begeleidden kolonel Sriamin en dr. Ruskanda Suharmaatmadja naar
hun vliegtuig richting Cincinnatti. Berichtte dr. Zain dat we er voorlopig van afzagen
om de kinabast-affaire via zijn vriend Onishi en de Cornado Corporation te laten
lopen.
Vloog laat in de avond naar Miami op weg naar Cuba.
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Havana
16 april 1962
Miami-Havana
KLM Prinses Beatrix flight 978.
Paul Sigaar van Nijenrode, die nu Redeker bleek te heten, verwelkomde me als
general manager KLM en had een reservering gemaakt op de 18de verdieping van
het Rivièra Hotel, met uitzicht op zee. Werd officieel verwelkomd in de VIP-room
door Raul Lazo. Later ontving ik op het ministerie van Buitenlandse Zaken een
perskaart.

17 april 1962
Ontbijt met Paul. Hij is hier nu vijf weken. Het was onmogelijk melk en boter te
kopen. Toen ik een ober melk bij de koffie vroeg antwoordde hij: ‘Voor melk moet
u bij het huis van de premier (Fidel Castro) zijn.’ Paul vertelde dat Fidel voor het
eerst een diner voor westerse diplomaten heeft gegeven. ‘Fidel is in zijn hart geen
overtuigde communist,’ aldus Redeker, ‘maar hij moet nu wel. Kennedy en Castro
zouden elkaar in het geheim op een vissersbootje moeten ontmoeten.’ Ook meende
hij dat de VS de 62 miljoen voor de gevangen genomen huurlingen diende te betalen.
De KLM schijnt een half miljoen van de Cubaanse regering tegoed te hebben. Paul
slooft zich uit dat geld los te krijgen.
Om 16.00 uur ontmoette ik de ambassade-secretaris, de tweede man Kasper
Reinink.124 We spraken uitvoerig. Cuba was volgens hem slechts een pion in het spel
tussen Oost en West. De Sovjet-Unie had zich beijverd om een links-liberale revolutie
van jongeren in Cuba naar het communisme om te buigen. Een onlogische
ontwikkeling, die slechts kon worden verklaard aan de hand van Moskou's politiek.
De enige mogelijkheid om uit de impasse te komen zou zijn dat Moskou en
Washington over Cuba gaan praten. Het was niet te verwachten dat Washington op
eigen houtje overstag zou gaan en betrekkingen ‘met deze heren’ zou aanknopen.
Dit zou immers in Latijns-Amerika worden geïnterpreteerd als een teken dat de
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facto en de jure communisme verenigbaar zou zijn met het Latijns-Amerikaanse
systeem? Bij de conferentie van Puenta del Este werd juist getracht het tegendeel te
bewijzen!
Reinink vervolgde dat de 26 juli-beweging van Fidel Castro een emotionele zaak
was, ontbloot van rationaliteit. ‘De communisten zijn hier de heldere koppen en
vormen de oude garde.’ De Poolse ambassadeur zou vrezen dat dit onvolwassen
communistische kindje nooit fysiek zal kunnen groeien. Ten eerste vanwege de lange
aanvoerwegen uit Odessa. Daar komt alle olie vandaan, wat een economisch volkomen
onverantwoorde zaak is.125 Ten tweede, omdat het natuurlijke afzetgebied van het
nationale produkt, de suiker, Noord-Amerika blijft. ‘Vergeet u niet, de revolutie heeft
de kip die gouden eieren legde, geslacht.’ Reinink preciseerde dat de handel met de
VS 800 miljoen dollar per jaar opleverde, waarvan honderd miljoen voortkwam uit
de exploitatie van de stranden, casino's en hoerenkasten.
‘José Martí stelde reeds,’ aldus Reinink, ‘dat wilde men werkelijk vrij zijn, men
met de hele wereld handel diende te drijven. Pas dan werd politieke vrijheid verkregen.
Momenteel bestaat negentig procent van Cuba's buitenlandse handel uit ruiltransacties
met het Sino-Sovjetblok en tien procent uit handel met het Vrije Westen. De
handelsbalans met Nederland is momenteel positief: wij exporteren insecticiden,
melk, vet, reuzel, garens, chemicaliën, wat bloembollen en medicamenten. Normaal
koopt Nederland tachtig- tot negentigduizend ton suiker; verder tabak, molasse en
alcohol.’ Hij vervolgde: ‘Cuba leeft van de hak op de tak. De schatkist is leeg. Wiens
brood men eet, diens woord men spreekt. Castro's allergrootste fout is dat hij door
zijn emotionaliteit, lichtgeraaktheid, ijdelheid en impulsiviteit de deur naar het Westen
hermetisch heeft gesloten. Hij heeft geen uitwijkmogelijkheid naar het Westen meer.
Nasser, Kassem en anderen hebben zichzelf nooit helemaal verkocht, of al hun eieren
in één mandje gelegd. Fidel heeft dan ook geen benul hoe de Sovjet-Unie of de wereld
eruitziet. Hij is vrijwel nergens geweest. Castro had Vladimir Dedijers biografie over
Tito moeten lezen,126 dan had hij geweten wat zakendoen met de Russen betekent.
Hij heeft zichzelf verkocht en moet nu zijn macht met de Russen delen.’
Reinink: ‘Wanneer de Amerikaanse mariniers hier op een regenachtige
zaterdagmiddag zouden landen - want daar zijn ze
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hier als de dood voor - zouden de miliciano's met hun staart tussen de benen naar
huis lopen127- en zal het Cubaanse leger als de Egyptenaren hun schoenen in de
woestijn laten staan. Cubanen hebben alleen ontzag voor militaire macht.’ Ik wees
dus op de nederlaag bij de Varkensbaai. ‘Ja, omdat Washington het bestond om 1.200
jongelui aan land te laten zetten, met primitieve middelen, die een leger van 300
duizend man tegenover zich vonden. Nog hadden ze 75 uren nodig om ze in de pan
te hakken. Washington zou kunnen ingrijpen, wanneer hier een burgeroorlog zou
uitbreken, omdat dan de vrede in de regio in gevaar zou zijn. Wat intussen op de
kleine man in Latijns-Amerika enorme indruk heeft gemaakt, is dat Cuba tegen de
USA aan heeft kunnen staan pissen zonder op zijn lazer te krijgen.’
Herhaaldelijk vroeg ik de heer Reinink wat er zou kunnen worden gedaan om
Cuba en de VS aan één tafel te krijgen. Hij antwoordde: ‘Al legt u mij op de pijnbank,
ik weet het niet.’ Ik concludeerde, als Anton Constandse: ‘Reinink blijft een
Elseviers-lezer, maar hij brengt interessante gezichtspunten naar voren.’
In de avond bracht Miranda (19), gids van het Instituto Cubano de Amistad con
los Pueblos (ICAP) mij naar de rooms-katholieke school waar Fidel eens studeerde.
De kapel was veranderd in een tentoonstellingshal van foto's, uniformen, stukken
van vliegtuigen, granaten en andere attributen die herinnerden aan de slag bij de
Varkensbaai. Een gigantische foto van de revolutie had het altaar vervangen. De
vroegere Belen School is omgedoopt in Hermanoz Gomez, Instituto Technologico.
Er gaan jongens van twaalf tot twintig jaar naar toe. Een jongen zei: ‘Fidel noemt
ons communistische jongeren, want nu krijgen we de lessen die we nodig hebben.’
Een andere jongen, van vijftien, met een beugel over zijn tanden en een bruine alpino
zei: ‘Kennedy is een monkey: ze moeten hem doodschieten.’ Met een andere jongen,
die me aardig leek bekeek ik twee glas-inloodramen met schilderingen van
Maria-figuren. Hij zei: ‘Kijk, de ene is Marilyn Monroe en de ander Gina Lolobrigida.’
Ze vonden religie ‘gekkenwerk’.
De ingang van de school wordt streng bewaakt met zandzakken, wachtposten en
een zoeklicht. Om beurten houden de jongens de wacht. ‘Proletariërs aller landen
verenigt u’, staat in grote letters boven de ingang. De school staat in Miramar, de
vroegere miljonairswijk. Er werd een speldje ‘Patria O Mu-
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erte’ met een vredesduif op mijn batik shirt geprikt. De jongens dragen veelal
uniformen. Een gele band om de arm geeft aan dat ze afgeoefende kanonnier zijn.
Trouwens, alle leerlingen krijgen verplicht schietlessen. Ik ontmoette jongetjes van
dertien die afgeoefend waren.
Later bleef Miranda tot 02.00 uur op mijn kamer praten. Hij vertelde dat veel
vrienden al naar de VS waren vertrokken en dat je eigenlijk niemand meer kon
vertrouwen. We eindigden in een omhelzing, welke zijn hele lichaam deed trillen.
Ik ben met hem naar de bus gewandeld.

19 april 1962
Werd om 04.00 uur gewekt. José Mart, de gids van twee jaar geleden, kwam binnen.
Even later werd het ontbijt op een wagentje binnen gerold. Om 04.30 uur vertrokken
we naar het President Hotel om meer gasten op te halen. Het waren
Latijns-Amerikaanse communisten en drie Canadese communisten. We begaven ons
in een stoet auto's op weg naar de stranden van Playa Giron (Varkensbaai).
De plechtige herdenking van de strijd begon vrijwel onmiddellijk nadat het corps
diplomatique (per vliegtuig) was gearriveerd. Er waren groepen Oost-Duitsers en
Chinezen. Er was een parade waar ook de militia aan deelnam; zwarte laarzen,
donkerblauwe jeansachtige broeken, lichtblauwe hemden en groene petten. Nog voor
het volkslied werd gespeeld, brak onder de familieleden van de gesneuvelden een
gejammer uit dat ook mij tot tranen bracht. Er waren vrouwen met hysterische
aanvallen bij, die per brancard werden afgevoerd. Toen het volkslied eindelijk werd
ingezet vergrootte dit het pandemonium. Zes MIG's raasden laag over. Commandant
Almeida voerde het woord. Daarop werd de Internationale gezongen, waarbij iedereen
elkaar een hand gaf. Ik maakte veel foto's Ik nam een steen van het strand aan de
Varkensbaai mee, terwijl andere mensen stukken van neergeschoten vliegtuigen
meenamen.128 Tijdens de lunch maakte ik me los van mijn groep en ging bij de
studenten uit de Latijns-Amerikaanse landen zitten. Er waren ook enkele studenten
uit Peking. We hadden veel plezier. Ze leken door oprecht idealisme gemotiveerd.
Het is fout dit enthousiasme te frustreren. Zij hebben recht op een andere en meer
hoopvolle toekomst. Ik constateer een diepgaand verschil met 1960. Er is vooruitgang
door een samenbundeling van krachten met communisten, zowel hier op Cuba als
met kameraden elders in de wereld.
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Na een douche en een vlugge hap met Paul Redeker, zijn we naar het Charlie Chaplin
Theater gereden voor de redevoering van Fidel Castro. José Mart liet Paul Redeker
mee naar binnen gaan ‘because he is your friend.’ De zaal was enorm groot.
Duizenden mensen waren al aanwezig. In grote letters stond boven het podium:
‘Gloria eterna a los heroes de Playa Giron.’ Wij kregen plaatsen op een van de
eerste rijen. Het duurde nog lang tot het 21.00 uur was. Toen kwamen Fidel Castro,
president Dorticos en andere hoogwaardigheidsbekleders binnen, en zij kregen een
ware ovatie. Ik schreef op een strookje papier ‘Cuba is here to stay’ en gaf het door
aan Paul. Castro flikkerde met zijn ogen en gaf te kennen, dat de televisielampen
hem hinderden. Ik herkende van 1960 zijn verlegen houding tegenover een daverend
applaus. Het corps diplomatique zat tussen rij zes en negen. Er was niemand van de
Nederlandse ambassade. Het National Symphony Orchestra speelde muziek van
Aron Copland, waarna een tekst werd voorgedragen, waarbij de gebeurtenissen bij
Playa Giron werden getoetst aan uitspraken van Abraham Lincoln. Daarna werd een
cantate uitgevoerd van de Cubaanse componist Juan Blanco, met koorbegeleiding.
Een bejaarde dichter, Nicolas Guillen, droeg een gedicht voor. Om 22.00 uur begon
Fidel te spreken. Aan de tafel op het podium zaten ook Dorticos, minister Raul Roa,
Blas Roca, Carlos Raphael Rodriguez, een vrouw, en een militair die ik niet kende.
Helden van Playa Giron hadden eveneens een plaats op het podium gekregen. Castro
sprak tot rond 00.30 uur. Ik zat zo dichtbij dat ik de geringste gelaatsveranderingen
kon zien en zijn oratie tot in de details kon bestuderen. Slechts drie- of misschien
viermaal, brak zijn gevoel voor humor door en veroorzaakte hij gelach. Toch had ik
het gevoel, ook al verstond ik geen Spaans, dat hij bij tijd en wijle zijn gehoor
kwijtraakte. In ieder geval merkte ik verscheidene malen dat minister Roa snel
Dorticos of Carlos Rafael raadpleegde en duidelijk te kennen gaf upset te zijn.
Misschien had Fidel wel een of ander kasteel, juist door Roa opgetrokken, door het
vuur van zijn oratie weer naar beneden gehaald. In tegenstelling tot Roa zou Blas
Roca bij bepaalde passages van Castro een glimlach van instemming met de
redevoering tonen. Na een climax tegen 00.30 uur wandelde Fidel abrupt van de
microfoons weg en verdween.
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21 april 1962
Gisteren en vandaag heb ik gebruikt om artikelen te schrijven. Ik voelde me als een
componist. ‘Economic shortages SI, breakdown morale NO!’, werd de titel van het
eerste artikel van een serie.
Nu ik Paul Redeker weer eens meemaak - hij was de enige student op Nijenrode
die het dagblad De Waarheid las - vraag ik me af hoe hij het tot manager van de KLM
in Cuba heeft gebracht. Hij moet geniaal zijn in ‘meelopen’.

22 april 1962
Gisteravond werd er laat op mijn deur geklopt. Een jongen kwam een Algerijn
opzoeken, die in mijn kamer had gewoond. Hij heette Mario. Ik liet hem binnen,
keek hem in zijn ogen, zag meteen dat hij een prachtig lichaam had en sloot hem in
mijn armen. Hij reageerde onmiddellijk met: ‘You want to fuck?’ Ik ging er niet op
in. We leerden elkaar kennen. Hij was een tweedejaars medisch student. Hij studeerde
Frans bij de Alliance Française. Hij zei dat hij nieuwsgierig van aard was, begon
mijn fototas om te keren, en vond algauw de portefeuille met foto's van mijn vrienden.
Later scheen hij onrustig te worden, maar ik was zelf achterdochtig geworden. Hij
deed zijn broek uit en hield zijn penis bij mijn mond, waar ik niet op inging. Daarop
vroeg hij of ik op mijn buik wilde gaan liggen opdat hij me kon penetreren. Dat wilde
ik dus helemaal niet. Tenslotte ging hij op me liggen en kwam vrijwel onmiddellijk
klaar. Hij liet zijn sperma op de grond lopen en veegde het met toiletpapier weg. Ik
zei hem dat affectueuze gevoelens tussen mannen zeer wel mogelijk waren zonder
dat men er binnen de kortste keren een naaipartij van maakte. Hij bleef nog over
politiek praten, zelfs over Indonesië, en ging pas laat weg, na ook nog in mijn koffer
te hebben gekeken of er iets van zijn gading bij was. Uiteindelijk vertrok hij met een
paar nieuwe Macy-sokken van 49 dollarcenten. Hij was een spion, maar aardig.
Om 03.30 uur werd ik gewekt. We vertrokken om 04.30 uur. Paul Redeker ging
ook mee naar het Instituto Cubano del Amistad. Daar wachtten vele jongeren en
studenten. Er werd een stoet van auto's en bussen gevormd. Na verwarring en
geharrewar vertrokken we in een lange karavaan. We kwamen pas tegen 08.00 uur
op de plaats van bestemming aan. We gingen met zijn allen suikerriet kappen.
Zaakgelastigde Kasper Reinink had me verteld: ‘De volksoogst is natuurlijk mislukt,
want mensen (vrijwilligers) worden als zwijnen over de suikerrietvelden gejaagd.
Dit dient van de grond af te worden gekapt.
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De amateurkappers snijden de stengels veel te hoog af, waardoor de suikerplanten
ernstig worden beschadigd.’ Reinink voegde eraan toe: ‘Ze zullen er nu wel de zweep
over halen en een soort arbeidsdienst instellen.’129
Onze groep bestond uit enthousiaste vrijwilligers, militairen en militia-leden. Paul
en ik kregen een traditioneel kapmes. Na een half uur was ik lens van het suikerriet
kappen voor de revolutie. Een jonge Cubaan, Oscar - wiens vriendin
contrarevolutionair was geworden - deed het voor: eerst de bovenste helft van de
rietstengel kappen, daarna de rest. Het enthousiasme van iedereen was fantastisch.
Het moreel hoog.
Terug voor de lunch in Hotel Rivièra ontmoette ik Francisco Serio Cabrera (17).
Hij danste in het Nationale Ballet, en 's avonds in de show hier in het hotel. Ouders
en zus overleden; hij woonde bij zijn grootmoeder. Hij had een vriend, Rollo (20).
Toen ik in de middag aan het schrijven was in mijn kamer, kwamen ze samen langs.
Het duurde niet zo lang of we lagen met zijn drieën in bed en wat volgde was niet
onplezierig. Na afloop bedelde Francisco om een hemd, wat ik hem gaf. Ook waren
ze blij met tien Gilette-mesjes. Ik vrees dat Francisco een business-jongen wordt.
Mario kwam wat later terug naar mijn kamer. We hadden een lang gesprek. Ik heb
besloten tot na de 1-meiviering in Cuba te blijven.

23 april 1962
Ben bezig een ontmoeting met minister Raul Roa te regelen. Aan het zwembad van
het hotel ontmoette ik Mexicaanse en Panamese studenten die in de rietvelden waren
geweest. De Panamese jongen vertelde wat naar zijn mening de Alliance of Progress
van JFK betekende. ‘Hiermee werden dertig overvalauto's voor de politie van Panama
City betaald, opdat ze 's nachts jonge tegenstanders van het regime kunnen oppikken.
Panama City heeft anderhalf miljoen inwoners, terwijl met Amerikaans geld
drieduizend politiemannen werden toegevoegd aan het bestaande korps. Ze hebben
een wet aangenomen waarbij eenieder die op diefstal wordt betrapt, kan worden
doodgeschoten. Het is een maatregel die rechtstreeks tegen revolutionairen is gericht.
Washington heeft dan ook gewaarschuwd dat wanneer er een revolutie zou komen
de VS militair zullen ingrijpen.’
Een Mexicaanse student vertelde naar Mexico te zijn terugge-
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vlogen om een ernstig ziek familielid te bezoeken. Hij werd negen uur lang op het
vliegveld ondervraagd. Zijn sigaren, rum, langspeelplaten, foto's en boeken werden
allemaal in beslag genomen. Hij had een foto van Fidel verstopt en er toch door
gekregen. Er werden foto's van hem genomen die aan de CIA werden doorgegeven.
De wijze waarop hij zijn verhaal vertelde emotioneerde me. Hij was duidelijk oprecht
en geloofde kennelijk volledig in de keuze voor Cuba. ‘Money, money, money, that's
the problem. Latin Americans sell their dignity for money. Supposedly, we are
incompatible with the American system. But it is the Alliance of Progress that is
incompatible with Latin America.’ Ik vroeg een Braziliaanse jongen waarom Quadros
het presidentschap had opgegeven, omdat hij volgens mij op de juiste lijn zat.
‘Quadros had no courage’, zei hij. ‘The Americans try to corrupt Latin American
leaders. They try to buy our conscience.’ Hij noemde Brazilianen die het spel met
de Amerikaanse imperialisten meespeelden, de werkelijke schuldigen. ‘Ik beslis toch
ook zelf wie ik in mijn huis toelaat?’, zei hij.
In de avond woonde ik de opening van een fototentoonstelling over Lenin bij. De
minister van Onderwijs, dr. Armando Hart, hield een toespraak. De
Sovjet-ambassadeur was aanwezig, evenals diplomaten uit China en de DDR.
Bezocht het Instituto Cubano del Arte Y Industria Cinematograficos. Wilde films
over Cuba meekrijgen. Daarna probeerde ik bij het blad Revolucion foto's bij mijn
artikelen op te halen, maar ook dat lukte niet. Intussen stond de in aanbouw zijnde
Banco Nacionale op de twintigste verdieping in de fik. We gingen kijken. Sabotage?
Dat werd wel gezegd. Het gebouw zou veertig verdiepingen krijgen. Tom Stacey
van de London Sunday Times arriveerde bij de brand en noemde het ‘a big story’.
We raakten in gesprek. Hij was dinsdag aangekomen en wilde vrijdag weer vertrekken
om een verhaal voor zijn zondagsblad te kunnen doorgeven. Ik zei dit belachelijk en
unfair te vinden. Inderdaad gaat hij nu Londen informeren dat hij zijn verblijf met
een week verlengt.
Ik gaf Stacey een paar ideeën, bijvoorbeeld om een gesprek met dr. Carlos Raphael
Rodriguez te hebben. Hij wist niet wie deze politicus was. Tom benadrukte dat hij
een specialist in Afrikaanse zaken was. Ik vroeg hem wat hij van de Afrika-deskundige
Colin Legum vond. ‘Too often besides the facts’, zei hij. Terug in het hotel was Fidel
opnieuw op televisie. Hij zat over kinderbijslag te praten met een stapel papieren
naast zich en een potlood in de hand. Hij blijft een boeiende spreker, een uitstekende
acteur, en hij pakt zo'n fireside-chat meesterlijk aan.
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‘We zijn een socialistische staat aan het opbouwen, het lijkt zelfs op communisme...’,
zei hij doodkalm. De Cubaanse revolutionaire regering had reeds 60 duizend
studiebeurzen uitgedeeld, wat 36 miljoen peso's had gekost. Dit jaar gaan 65 procent
meer kinderen naar de eerste klas van de lagere school dan vorig jaar. Er was een
dermate schreeuwend tekort aan onderwijzend personeel en leiders, dat er een speciaal
instituut diende te worden opgezet voor het opleiden van pedagogen, psychologen
en leraren. Ik zie De Quay de problemen van het land al in een dergelijk praatje voor
de vaak bespreken. ‘De jeugd is het grootste bezit van iedere staat’, riep Castro uit.
‘Zij moeten leren wat hun ouders niet konden leren, maar ze zijn tegelijkertijd duur.’
Fidel sprak ook over de bijbel en de verboden vrucht van het paradijs, dat hij niet
het begin van de mensheid noemde, maar het doel van het leven. ‘Wij moeten dieper
leren denken. Wij moeten de jeugd in de problemen van het land opvoeden.’ Hij
sprak over eetzalen op scholen.
Op een gegeven moment werd hij meegesleept door zijn retoriek en behandelde
een brief die hij uit Polen had ontvangen. Hij zei daarop geheel onbevangen: ‘Nu zit
ik over Polen te praten, waar had ik het ook alweer over...’ Er werd gestreefd naar
het met spoed opleiden van 500 medische studenten, en volgend jaar 1.200, terwijl
de universiteit van Havana een tweede medische faculteit nodig had. Te veel jonge
mensen gingen technische wetenschappen studeren. Om 01.30 uur zat hij nog te
praten en liet zich ontvallen: ‘Zijn er al mensen, die in slaap zijn gevallen?’ ‘Het is
prima om ingenieurs te hebben, maar bij een tekort aan artsen gaan er mensenlevens
verloren’, aldus Fidel. Ik vond zijn aanpak en presentatie subliem.

24 april 1962
Paul Redeker verwachtte dat ik hem zou helpen met diens lobby om de half miljoen
dollar betaald te krijgen die Cuba aan de KLM verschuldigd was. Ik antwoordde dat
ik noch van de KLM, noch in de VS enige tegemoetkoming kreeg, dus vroeg wat er
tegenover zou staan wanneer ik mijn medewerking verleende. We kregen er ruzie
over, omdat ik eiste dat ik eerst eens van hem op papier zou krijgen op welke basis
mijn activiteiten ten behoeve van de KLM geremunereerd zouden worden.

25 april 1962
De hotels in Havana beginnen vol te lopen met buitenlandse gasten die de
1-meiviering komen bijwonen. Ik zag Indonesiërs en zond er een ober-compagnero
op uit om er zeker van te
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zijn. Toen ik hen benaderde gedroegen zij zich zeer afstandelijk. John Hlavacek, die
hier voor NBC is gestationeerd, noemt Kasper Reinink ‘the best informed man in
town’. Ik belde Reinink en vroeg of hij Tom Stacey wilde ontvangen en een lecture
geven. Hij was bereid. Zelf noem ik Reinink ‘plus Dulles que Dulles’. Paul zei reeds
uitgenodigd te zijn voor de receptie op 30 april voor koningin Juliana. Ben benieuwd
of ik word gevraagd.
Bij Prensa Latina mocht ik toch foto's uitzoeken.
Bij het zwembad zat voor de derde maal een danser van het Nationale Ballet te
flirten.
Schreef mijn ouders: ‘Men zit hier midden in een socialistische revolutie met
communistische tintjes. Alles staat letterlijk op z'n kop. Toch is er een positieve kant
aan dit alles. Ik vind het gewoon meer dan verontrustend dat de westerse pers hier
nagenoeg geen serieuze aandacht aan besteedt. De Amerikaanse pers behandelt Cuba
trouwens helemaal onverantwoordelijk, precies als in Nederland.’130
Bracht Tom Stacey naar Raul Lazo, mijn vriend op het ministerie van Buitenlandse
Zaken. Stacey benaderde de enthousiaste jonge Cubaan helemaal verkeerd. Later zei
hij dat Lazo hem had teleurgesteld. Op de vraag of Cubanen normaliter 140 pond
rijst per jaar eten en nu maar 73 pond beschikbaar hebben, had Lazo geantwoord:
‘Have you ever been hungry, mr. Stacey, do you know what it really means?’ Tom
vond dit een belachelijk antwoord. Verder vroeg hij Paul en mij om een lening van
vijftig peso's. Paul gaf hem het geld en regelde dat het in Nederland of Engeland kon
worden terugbetaald. Dit leek me niet verstandig. Ik waarschuwde Paul vanwege de
scherpe deviezencontrole in het huidige Cuba.131
Telefoneerde met Santo en Binu in Kew Gardens.

26 april 1962
Liet een lieveheersbeestje naar buiten. Ik heb sinds mijn kinderjaren een zwak gehad
voor deze diertjes. Waarom? Omdat ons werd verteld dat ze geluk brachten? Ik mis
deze dagen Guy de Maupassant of Gide, of ieder doordacht schrijver. Waarom mis
ik dat minder in de VS? Toch is Amerika vergeleken bij Cuba mentaal dood. De sfeer
hier is inspirerend. People start living again.
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De brief vond ik na de dood van mijn ouders in 1974 terug.
Ik noteerde dit letterlijk, wat opmerkelijk is omdat Paul Redeker later langdurig gevangen
zou worden gezet op Cuba wegens deviezenovertreding - een gevangenschap die heeft
bijgedragen aan zijn vroegtijdige dood.
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Tom Stacey kreeg uit Londen te horen dat hij op zijn laatst op 1 mei vanuit Kingston,
Jamaica zijn artikel diende in te zenden, bestemd voor de krant van 6 mei. Hij vroeg
Paul en mij: ‘Ik zou drie uren door het platteland willen rijden en willekeurig met
mensen spreken om een gevoel over Cuba op te doen. Waar denken jullie, dat ik het
beste naar toe kan gaan?’ Aldus wordt de buitenwereld geïnformeerd in de
elektronische eeuw! Stacey vervolgde dat de ambassadeur van Uruguay hem aan de
hand van onberispelijke bronnen had toevertrouwd dat Fidel en Raul onwettige
kinderen waren, geboren uit een samenzijn van hun vader met een kokkin in het
ouderlijk huis. Dit verklaarde de innige band tussen beide broers en maakte bovendien
duidelijk waarom zij zich met de massa verbonden voelden. Ik herinnerde Tom eraan
dat dit soort bakerpraatjes altijd rond revoluties opgeld deden en dat werd verteld,
aan de hand van onberispelijke bronnen, dat Sukarno eigenlijk een Indo was en een
Hollandse vader zou hebben gehad.

27 april 1962
Tom Stacey heeft zijn gesprek met zaakgelastigde Kasper Reinink gehad. Zelf bezocht
ik Reinink voor een tweede keer. We spraken enkele uren.
‘Fidel lijdt aan grootheidswaanzin’, aldus de Nederlandse diplomaat. ‘Al is zijn
eiland driemaal zo groot als Nederland, hij heeft 300 duizend maal zo weinig in te
brengen in de internationale arena. Hij heeft intuïtie, maar geen werkelijke
intelligentie. De revolutionairen zijn dronken van succes. Hij beloofde de Grondwet
van 1940 te herstellen. Er was een tijd dat hij zei niets te moeten hebben van -ismen,
inbegrepen communisme. Hij heeft zelfs letterlijk gezegd: “Het communisme brengt
honger”.’ Reinink was het ermee eens dat Fidel meer als gevolg van opeenvolgende
gebeurtenissen in de richting van Moskou was gedreven, dan wat hij noemde ‘via
instinct’. Als westerse diplomaat kon hij het niet door de keel krijgen dat de imbeciele
politiek van Washington de Cubaanse revolutie in de tegenovergestelde richting had
gedreven dan aanvankelijk de bedoeling was.
‘Hij kijkt je niet werkelijk in de ogen’, zei Reinink toen hij een ontmoeting met
Fidel beschreef. ‘Hij is een televisie-acteur, ijdel, labiel, lichtgeraakt, heeft gebrek
aan humor en kan niet tegen een grapje over zichzelf. De communisten hebben handig
stemming weten te kweken onder zijn medewerkers. De walgelijke, weeïge vleiers
zijn overgebleven. Het schuim bleef over, alleen Castro had het niet door.’ Reinink
was het
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ermee eens dat dit niet gold voor dr. Carlos Raphael Rodriguez. ‘Castro kan ook niet
luisteren. Hij laat niemand uitpraten. Ik heb zelf tegen hem gezegd: “Commandante,
uw vruchten zijn in Nederland niet populair. We zijn een kopersmarkt, nemen wat
we fijn vinden. De mango bijvoorbeeld doet het bij ons niet.” Fidel antwoordde:
“Dan moeten ze het in Nederland maar leren eten.”132 Daarop stelde ik Castro voor,
omdat Werkspoor patent heeft op het leveren van fabrieken voor het steriliseren van
melk, dat Cuba zo'n fabriek zou aanschaffen. Hij antwoordde nota bene: “We hebben
zo'n ding gekocht, maar onze mensen drinken liever verse melk.”’ De zaakgelastigde
vulde aan dat hij zeker wist dat Cuba zo'n fabriek niet had gekocht. ‘Ik vroeg aan
Fidel vervolgens hoeveel melk de koeien in Cuba per dag leveren. Hij antwoordde:
“Vijf à zes liter per dag.” Ik vertelde hem toen dat Nederlandse koeien bij ons viermaal
zo veel leveren.’ Fidel: ‘Dat kan niet.’ Reinink: ‘Onze statistieken zijn absoluut
betrouwbaar.’ De zaakgelastigde vervolgde: ‘Fidel heeft een one-track mind en sterke
vooroordelen. Hij lijdt aan egotisme. Hij mist de gave van zelfkritiek. Hij heeft Cuba
tot de bedelstaf gebracht, wat erop neerkomt dat het land van giften van Moskou en
Peking moet leven. En nog volharden ze in de dwalingen huns weegs. De
verkoopkracht wordt dagelijks minder. Er zijn geen materiële stimuli meer voor de
arbeiders, dus er wordt steeds minder gewerkt. Al werken ze overtime, ze krijgen
geen cent méér. In de USSR is immers hetzelfde gebeurd? Pas nu realiseren zij zich
dit in Moskou.’133
Wat meende Reinink dat de positieve zijden van de Castro-revolutie waren? ‘In
materie uitgedrukt kan ik die niet noemen. Ja, ze hebben het analfabetisme bestreden,
maar tezelfdertijd het denken van Lenin in breinen gegoten. Ik weet toch uit mijn
diplomatieke carrière134 wat communisten zijn? Je kunt net zo goed tegen een
tikmachine leuteren. Communisme is een religie. Er valt niet tegen te praten. Het is
als met de oude christenen die zingend naar de brandstapel liepen terwijl het vuur
rustig knetterde.’ Hij citeerde een Canadese journalist, die na een bezoek aan Havana
had geschreven: ‘If you have ever seen a patient dying of cancer, you know how
Cuba looks today.’ Hij noemde de Fidelistas ‘de verdwaasden des geloofs’.
Diplomaat Reinink vervolgde: ‘En nu het allerbelangrijkste:

132
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Nederland is inmiddels, mede door de invloed van Surinamers, aan de mango gewend geraakt.
Dit waren immers de dagen van Nikita Khrushchevs liberalisatiepolitiek.
Reinink had reeds gediend in Bonn, Berlijn, Warschau, La Paz, Quito, Buenos Aires en
Moskou. Ik zou hem in 1978 terugzien, toen hij ambassadeur was in Moskou.
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zal Cuba de gelegenheid krijgen een positief effect op Latijns-Amerika uit te oefenen,
of zal Cuba gaan dienen als een afschrikwekkend voorbeeld van wat er met een land
kan gebeuren, wanneer het onder meer Amerikaanse druk komt te liggen? De VS
zullen geen verdere concessies aan Moskou doen. Washington moet de eigen
machtspositie verder uitbouwen, zoals in Puenta del Este werd gedaan. Hier werd
duidelijk gemaakt dat een verdere spreiding van communisme op deze hemisfeer
niet zou worden geduld. Washington zal zich niet bij de status quo in Cuba moeten
neerleggen. De westerse politiek moet erop gericht blijven Castro beentje te lichten.135
Het gaat er nu om wie het spel in Cuba wint, de Sovjet-Unie of de VS. Het is de vraag
of de USSR erin zal slagen Cuba uit te bouwen tot een ideologische basis voor het
communisme.’
Reinink: ‘Zolang Cuba een links-liberale studentikoze Latijns-Amerikaanse
revolutie was en een bourgeois karakter droeg, had het Fidelismo een enorme
uitstraling naar Latijns-Amerika toe. De doelstelling om hervormingen van
fundamentele aard uit te voeren, sprak ook intellectuelen aan. Om de massa behoefde
men zich niet te bekommeren, want zij denkt nog weinig politiek. Daarop volgde
het spelletje van actie en reactie met Washington, waardoor het nolens volens voor
Cuba nodig werd zich te identificeren en ten slotte smolten ze samen met de
communisten. De vraag is of de Cubaanse revolutie niet de Sovjet-politiek ten aanzien
van Latijns-Amerika heeft doorkruist. Eigenlijk heeft de Cubaanse affaire Moskou
een enorme set-back in Latijns-Amerika opgeleverd. De Sovjet-Unie was immers
bezig diplomatieke en handelsbetrekkingen op te bouwen? De Sovjets zijn momenteel
verder van hun doel dan ooit tevoren. De vraag is: heeft Moskou deze
anti-communistische trend in Latijns-Amerika kunnen voorzien?’136
Ik verwerkte de mening van Kasper Reinink in de artikelen die ik die dagen
schreef. Toch benaderde ik de beweging op Cuba veel meer door de ogen
van het blok van niet-gebonden landen, dus via de invloed die Sukarno en
Indonesië op mij hadden gehad. Reinink gaf juist af op wat hij smalend
de Belgrado-Club noemde.137 Omdat ik de Cubaanse revolutie voornamelijk
vanuit New

135
136
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zou vergiftigde sigaren naar Fidel zenden; zelfs een vergiftigd duikerspak.
De heer Reinink deelde verder mede, dat zijn ambassadeur mij verwachtte op de receptie
voor de verjaardag van H.M. de Koningin.
Ik blijf onderstrepen dat ongebondenheid niet in Belgrado (1961) maar in Bandung
(1955) haar oorsprong heeft.
JFK
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York had gevolgd en ruimschoots op de hoogte was van de onvergeeflijke
blunders - eerst van Eisenhower en Nixon, en nu van het Kennedy-team
- jegens de jonge revolutionairen op Cuba, was ik veel meer geneigd de
hand in de eigen (westerse) boezem te steken. Voor mij lag het accent op
het totale gebrek aan gevoel en verstand in Washington om de Cubaanse
revolutie halverwege tegemoet te komen. Daarom was ik niet bereid, ook
niet in mijn reportages, het volle accent van veel mislukkingen van het
Fidelismo uitsluitend en alleen bij Castro te leggen, zoals de heer Reinink
meedogenloos deed.

28 april 1962
Ontmoette een student uit Nicaragua, die na ter dood te zijn veroordeeld door het
Somoza-regime, naar Cuba wist te ontkomen. De ambassade van Chili in Managua
had hem geholpen. Volgens hem leden zeventien van de honderd mensen in Nicaragua
aan tuberculose, terwijl de helft van alle kinderen sterft vóór het vijfde jaar. ‘Dit is
genocide,’ meende hij. ‘Latin-America is a vulcano where a terrible explosion is
going to pass.’ Ik werd opnieuw getroffen door het oprechte enthousiasme van deze
jonge compagnero. Hij vervolgde: ‘Fifty years ago, Latin-America freed itself from
the Spanish. Then, it were leading circles who led the struggle. This time, it is the
people themselves that are acting upon the situation.’
Ontmoette een paar aardige meisjes met wie ik de middag aan het zwembad
doorbracht. Plotseling marcheerden 150 kinderen, onder leiding van een zwarte
lerares en een militair, het hotel binnen. Ze waren met vakantie uit de provincie
Oriente gekomen. Er werd langs het zwembad geëxerceerd. Dit waren nu werkelijk
kinderen van alle rassen en achtergronden. Ik sprak met ze en maakte foto's.
Stacey las beide artikelen die ik voor Worldwide Press in New York had
geschreven. ‘Damned good and full of facts’ zei hij later. Ik ontmoette een
verslaggever van De Waarheid en een oude man die had deelgenomen aan de opstand
op de ‘Zeven Provinciën’ in Indië, waar hij tot 1935 was gebleven. Tom Pauka had
hem voor televisie willen interviewen, maar daar had de BVD een stokje voor gestoken.
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29 april 1962
Ontbijt met Tom Stacey van de London Sunday Times. Bij ons voegde zich Djuka
Julius van het Joegoslavische blad Politika. Julius: ‘De alliantie van Fidel met de
communisten is meer een huwelijk uit noodzaak dan een verbintenis gebaseerd op
geluk.’ Tom: ‘I am brushing up my slogans.’ Julius: ‘Let me give you a more
communist approach. De Cubaanse communisten zijn één van de sterkste partijen
in dit deel van de wereld. Brazilië komt direct na Cuba. Ik bedoel hiermee bijvoorbeeld
wat kadertraining betreft. Ze schatten bij de communistische PSP (Partido Socialistica
Popular) Fidel Castro verkeerd in. Castro zou volgens hun berekening niet hebben
kunnen winnen. Maar zijn overwinning was aan de stommiteiten van de Amerikanen
te wijten. Het is uitermate dom om nu te stellen dat Fidel altijd een communist zou
zijn geweest. Om die reden rekenden de Sovjets aanvankelijk ook niet op Castro.’
Julius benadrukte dat militante communisten die zich bij Fidel in de Sierra Maestra
aansloten, dit op eigen houtje deden. Tijdens de beslissende fase van de strijd zonden
de communisten Carlos Raphael Rodriguez in de bergen naar Fidel. Blas Roca had
deze stap bevestigd. Carlos Raphael was indertijd zelfs minister zonder portefeuille
van dictator Fulgencio Batista geweest. Julius beschreef zijn positie als een brug
tussen Fidel en de communisten. In het begin van de revolutie viel het blad Revolucion
de Communistische Partij nog op een anticommunistische wijze aan. Daarop volgde
de druk vanuit Washington. Anastas Mikoyan arriveerde uit Moskou. Hij zei tegen
Fidel: ‘We weten dat je geen communist bent, maar we zullen je toch helpen.’ Julius:
‘That was a damned bloody intelligent approach.’ ‘Castro's 26th of July movement,’
vervolgde de Joegoslaaf, ‘was never properly organized. More and more, he lacked
a political organization. The ones that worked hardest that never ever defected, and
were most loyal to the Revolution were the Cuban communists.’
Ik vroeg hoe het mogelijk was dat Fidel Castro de laatste tijd liet doorschemeren
altijd communist te zijn geweest, terwijl de feiten in een andere richting wezen.
‘Castro is a sincere person. He is not a liar’ aldus de Joegoslavische collega. ‘He
found out sincerely, analyzing himself backwards, that his ideas have always been
communistic. He took up reading Marxism and Leninism and found out his ideas
fitted communist philosophy. Now they are organizing courses in Marxism throughout
Cuba. And who is giving them? The communists, because there is no-one else. The
press is being reformed to write the Marxist way. This is the logic of Cuban progress.
For the first time they are organizing the mechanism of the State.’
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Hoe lagen de kaarten van Blas Roca (54), de Cubaanse communistische leider van
het eerste uur?138 De Joegoslavische politieke commentator, al twee maanden op
Cubaanse verkenning, zei nu pas zijn eerste artikelen te zullen schrijven. Hij
antwoordde: ‘De Sovjets mikken op Castro en spelen hun kaarten niet uit via Roca.
Dat is een buitengewoon realistische politiek. Fidel zegt zelf trouwens tegen de
communisten: “Jullie verscholen je onder een bed, toen wij de revolutie wonnen.”
Castro laat zonder meer zijn macht gelden, zoals hij bewees, toen hij - overigens met
de zegen van Moskou - Anibal Escalante als hoofd van ORI (Organizaciones
Revolucionarias Integradas) liet vallen. Wat hij op dat moment onderstreepte was,
dat hij samenwerkte met de PSP, maar dat hij de uiteindelijke baas was en zou blijven.
Bovendien, zo redeneert Castro, ik ben zelf een socialist en marxist, dus waar klagen
jullie over? Wat jullie nu zijn hebben jullie aan mij te danken. Ik zou het toejuichen
wanneer Fidel werkelijk een Tito-lijn zou gaan volgen, want hij is nu nog ideologisch
verward. Hij heeft vele heldere ideeën, maar hij is onvoldoende op de hoogte van
internationale zaken. Wanneer je Europese zaken met hem bespreekt is hij niet
geïnformeerd. Hetzelfde geldt voor Afrika en Azië. Fidel blijft ervan overtuigd, dat
de Amerikanen vroeg of laat opnieuw zullen aanvallen. Daarom meent hij dat de
Sovjet-dreiging terug te zullen slaan, zijn redding is. Zijn beleid is er dan ook op
gericht, de Sovjets zoveel mogelijk op Cuba vast te pinnen, veel meer dan hij in zijn
hart zou willen. Nadat de Pravda in een hoofdartikel had gesteld dat de Sovjet-Unie
op de eerste plaats Fidel - en niet de PSP - steunde, kwam Peking 24 uur later met
eenzelfde standpunt.’ Julius was van mening dat de Sovjet-ambassadeur, Sergei
Kudriavtsev, een zeer bekwaam spel speelde. Hij had ook de heer Reinink ontmoet
en merkte op: ‘Reinink is bevooroordeeld. Hij haat de revolutionairen, dus hij is niet
in staat ze objectief te beoordelen.’
Paul Redeker was naar Curaçao vertrokken. Hij telegrafeerde me, dat president
Sukarno zijn staatsbezoek aan de koningin van Engeland - ongetwijfeld in verband
met de spanningen rond Nieuw-Guinea - had uitgesteld. Hij wist dat ik hiervoor naar
Londen wilde reizen, dus hij seinde ‘blijf maar (in Cuba)’. Woonde een concert van
het Nationale Symfonie Orkest bij met werken van E. Martin, het vioolconcert van
Khatchaturian en de Rapsodie Espagnole van Ravel. Een zwarte cellist deed me
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Time magazine publiceerde op 27 april 1962 een omslagverhaal over Blas Roca, maar details
die Djuka Julius over de ontbijttafel vertelde kwamen in het Time-verhaal niet voor.
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denken aan een recital dat ik eens in het Concertgebouw bijwoonde. Een Tsjech
speelde de vioolsolo. Naast me zat een jongen die piano had gestudeerd in Parijs. Ik
vond dat hij kleine handen had. Een cello-solo deed me met weemoed aan mijn
moeder denken, die me had geleerd - samen met haar zuster - dit instrument te
bespelen. Overigens moest ik tweemaal gaan verzitten, omdat mensen pinda's aten
of hardop zaten te kletsen. Ik ontwikkel een aversie tegen concertzalen.
Alfredo, de gids voor wie ik een zwak had, kwam me laat nog halen om te laten
zien hoe er op de Plaza de Revolucion werd geoefend voor de 1-meiviering.
Militia-eenheden paradeerden. Ik vond de toewijding en ijver waarmee alles werd
uitgevoerd indrukwekkend. Ik observeerde gezichten: vrouwen, kantoorpersoneel,
onderwijzers, studenten, scholieren, jong en oud, het enthousiasme is ongelooflijk.
Sommige mensen, ook jongeren, kwamen een praatje maken. Toen een jongen om
een sigaret vroeg werd Alfredo nijdig. Via luidsprekers werden instructies gegeven.
Soms scheen er reden te zijn tot hilariteit. Ik geloof best dat er veel Cubanen zijn die
tegen de revolutie zijn gekant, maar zolang Fidel deze massa weet te motiveren
hebben de opposanten geen kans.
Ontmoette een aardig blond meisje, Maggie. Zij brengt veel tijd bij het zwembad
door. Zij waarschuwde, dat toen ik Ciro de sleutel van mijn kamer gaf, opdat hij daar
zijn zwembroek kon gaan aantrekken, hij door de veiligheidsmensen van het hotel
meteen was ondervraagd. Ik schrok hiervan, omdat ik al de nodige bezoekers had
gehad, die weliswaar in mijn kamer waren toen ik er zelf ook was. Ik vroeg me zelfs
af, of Maggie misschien op me af was gezonden. Ze was zeer nieuwsgierig.

30 april 1962
Tom Stacey reist af. Hij las zijn artikel bij het ontbijt voor. Ik betwijfelde of de balans
juist was. ‘I learned very much here’ aldus deze reporter voor de London Sunday
Times.
Prettig gesprek met Bart Schmidt, een CPN-jeugdleider uit Amsterdam. Wat me
raakte, en ik zei hem dit ook, was zijn duidelijke toewijding, oprechtheid en
overtuiging. Hij benadrukte dat Fidel nu ook de leider was van de Cubaanse
communisten. Reinink wilde me juist overtuigen dat Castro's rol (in de
wereldgeschiedenis) was uitgespeeld, nota bene.
Als afgesproken was ik om 10.00 uur op het ministerie van Buitenlandse Zaken
voor de ontmoeting met minister Raul Roa. Hij was er niet. Het gesprek ging niet
door. Dan maar niet. Ik liet een briefje achter. Ook dr. Carlos Raphael Rodri-
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guez was niet bereikbaar. Ik heb dus besloten om direct na de 1-meiviering te
vertrekken.
Schreef een artikel aan het zwembad. Ik had mijn typemachine meegenomen.
Maggie leidde me af. ‘Amerika kan toch niet alle Cubanen opnemen, die hier weg
willen? Dus waarom kopen ze onze suiker niet, dan keert de welvaart terug en blijven
ze hier?’ Later kwam ze huilend van een telefoongesprek terug. Haar moeder,
eveneens in tranen, had opgebeld dat een tante en oom naar Miami waren vertrokken.
Hoe matig wordt in de buitenwereld beseft hoeveel leed zich in Cuba voltrekt door
pijnlijke misverstanden aan alle kanten over wat zich hier in werkelijkheid voltrekt.
Wat me opvalt is hoe slecht Cubanen eigenlijk met Oost-Europeanen overweg
kunnen. Maggie zei gechoqueerd te zijn geweest, hoe verschrikkelijk de schoondochter
van Nikita Khrushchev, mevrouw Rada Adzhubei, eruit had gezien tijdens een bezoek
aan Havana. Het tjotjokt139 gewoon niet. Ook aan het zwembad van het Rivièra Hotel
vormen Oost-Europeanen een kolonie op zichzelf.
Woonde in de late middag een voorstelling van het Nationale Ballet bij. Het
Zwanenmeer was prachtig. Van het theater wandelde ik naar de Nederlandse
ambassade en wenste ambassadeur Boissevain en zijn vrouw geluk met de verjaardag
van koningin Juliana. Hij begon meteen over De Schaapherder van Jan Frederik
Oltmans te spreken, wel typerend voor een dergelijke functionaris. Paul Redeker,
terug uit de Antillen, zei dat Boissevain in september zou vertrekken. Reinink leek
happy and dandy. De verzameling reactionairen was compleet, van de pauselijke
nuntius - een zeer oude man, met een brilletje en een dikke gouden ring - tot en met
de zaakgelastigde van Uruguay, die verklaarde, dat zolang de overgrote meerderheid
van mensen in Latijns-Amerika met hun regeringen tevreden waren, Fidel Castro
geen schijn van kans had. De Japanse ambassadeur maakte een uitzonderlijke indruk
op mij. Hij zei zich niet de moeite te nemen te gaan kijken wat er in het land gebeurde
of aan de hand was. De Belgische ambassadeur, die zei een persoonlijke vriend van
M. van Blankenstein te zijn, dacht dat er iets in Cuba zou gaan gebeuren. ‘De toestand
zoals deze nu is, kan niet zo blijven.’ Op een tafeltje stond een portret van de
koninklijke familie, opgenomen in oorlogstijd in Canada en door de Oranjes
gesigneerd. De ambassadeur bracht een toast uit op het koninklijk paar, dat de zilveren
bruiloft vierde.

139

Niet bij elkaar passen in het Indonesisch.
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Het Wilhelmus werd via een geluidsinstallatie afgedraaid. Paul gaf me de Time met
het omslagverhaal over Blas Roca: ‘waar de heer Reinink zo hard aan heeft
meegewerkt.’ Ik begreep dat Reinink er plezier in had bezoekende journalisten te
spreken. Hij had in dit opzicht een belangrijke reputatie opgebouwd.

1 mei 1962
‘El Comite Ejucutive de la Central de Trabajadores de Cuba Revolucionaria (C.E.C.R.)
tiene el honor de invitar Willem Oltmans a la Tribuna Presidencial del Desfile
Conmemorativo del 1o de Mayo, Dia Internacional del Trabajo, que se celebra a las
8 de la manana en la Plaza de la Recolucion “Jose Marti”’, luidde de
uitnodigingskaart.

11.30 uur
De parade begon inderdaad rond 08.00 uur en is sedertdien non-stop aan de gang.
De massa's mensen zijn niet voor te stellen. Niets wat ik hiervan in Indonesië zag
bij Sukarno is vergelijkbaar met de opkomst hier. Ik heb een plaats, direct beneden
de sprekerstribune, waar Fidel, Che, Dorticos, Raul Castro, Blas Roca, Raul Roa en
andere Cubaanse leiders zich bevinden. Maakte veel foto's.

14.00 uur
De parade was pas om 12.00 uur voorbij. Nu spreekt Fidel.140 En toch, ondanks het
fantastische enthousiasme en de honderdduizenden aanwezigen, heb ik een zeker
gevoel van onbehagen. Desalniettemin ben ik gaan houden van de mensen op Cuba.
Het idealisme, de oprechtheid, het is andere koek dan de louzy double-talkers, die
wij in het westen ‘kiezen’ om ons te vertegenwoordigen. Ik zal deze mensen die ik
heb leren kennen niet in de steek laten. Ik heb geleerd. Nu gaat het erom wat ik leerde
in journalistieke produktie om te zetten.

2 mei 1962
Havana - New York
Na een vertraging van vier uur eindelijk op weg in een Boeing 707 van PANAM naar
Miami. Overgestapt op National Airlines naar New York.
Het Westen heeft natuurlijk een gigantische voorsprong op Latijns-Amerika en
Cuba, of op de landen van het Bandung140

Zijn rede duurde ongeveer (maar) één uur.
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blok. Zij bouwden dit voordeel op gedurende eeuwen van kolonialisme en
imperialisme. De onderontwikkelde gebieden werden van top to bottom geëxploiteerd
ten behoeve van westerse welvaart en rijkdom. De derde wereld is niet in een positie
om van anderen te profiteren of om nog verder achtergebleven gebieden uit te buiten
om er zelf bovenop te komen. Zij moeten het van fair play en eerlijke concurrentie
hebben. Dat is wat de Cubanen, althans in dit stadium, proberen te doen. Prompt zijn
ze onder een Amerikaanse blokkade komen te liggen. Hoe moet dit verder?
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New York
3 mei 1962
Ladingen kranten en post, zoals gewoonlijk. Over de kwestie Nieuw-Guinea weet
ik niets meer. Brieven van mijn vader over de kinine-affaire. Mejuffrouw Büringh
Boekhoudt schrijft onder meer: ‘De jaren vliegen voorbij en ik heb moeite om me
te realiseren, dat ik al zo oud ben.’141 Ik had haar geschreven betrokken te zijn in de
kininelobby. Zij merkt op: ‘Merkwaardig, dat je nu plotseling handelstransacties tot
stand moet proberen te brengen! Dit lijkt me niet je sterkste zijde, maar je moet me
bepaald eens schrijven hoe dat afgelopen is. Maar kijk goed uit je ogen, want bij
dergelijke affaires word je er algauw van beschuldigd steekpenningen te hebben
aangenomen en daar is mij jouw goede naam toch te lief voor.’
Greet van Haagen schrijft, dat op 9 april een zesde zoon is geboren, en dat zij aan
mij had gedacht en hem Willem Peter heeft genoemd. Er zijn ook dierbare brieven
van Erik. Emile van Konijnenburg dankte voor mijn condoléanceboodschap. Tekenend
voor hem, schreef hij: ‘Na een zeer kort ziekbed is Greet plotseling heengegaan.
Gelukkig heeft zij niet geleden en zijn wij tot het laatste moment volkomen gelukkig
geweest. Het verstand zegt dat er veel is om dankbaar te zijn, maar je gevoelens
houden daar maar ten dele rekening mee.’
Pat Sygnavong bericht uit Dartmouth College:142 ‘Thanks for your card from
Havana. Do you know that it caused after-affects? Had hot discussions with my
fellow Yankee students. I can't understand why the students here still believe that
Castro is a demagogue who does nothing for the people. They consider him a
murderer, an exporter of revolution. I almost forgot my manners spending all my
energy arguing the merits of Castro. Did you have a good time in Cuba and did you
fuck these beautiful girls? I envy you terribly.’
Jim Herbert, student van Dayton University, zendt me een brief en sluit een
hoofdartikel uit The UD Fleyer News bij, het studentenblad, gedateerd 13 april 1962:

141
142

Ben nu zelf ongeveer zo oud als Miss B.B. toen was, en heb nu zelfs soms dezelfde gedachten.
Mijn vriend uit Laos.
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Flash or fire?
By Jim Herbert
One of the most electrifying events of this year at UD was the visit three
weeks ago of international journalist Willem Oltmans. The intense interest
that he aroused in world-size issues led one student in the crowd on the
library steps to comment: ‘This is something like a real university would
do.’
Indeed, it was a true manifestation of the eager pursuit of knowledge that
ideally characterizes higher education. While few would accept all that
Mr. Oltmans said as the unqualified truth, few could deny that he had a
message of vital and immediate significance to every one of us. Will our
reaction to his message be the momentary thrill of a teenager or the lasting
conviction of an adult? Whether Mr. Oltmans' visit will be remembered
as a flash in the dull, black pan of our indifference or as the birth of a
growing fire of interest in world affairs will be an indication of how far
we have progressed on our recently chosen road of developing academic
maturity.
The essence of Mr. Oltmans' message was that this is a time of accelerating
world history. The events of the next five decades may well determine the
course of the next five centuries, The United States, as the greatest nation
in the world's history, at the most critical time in history, can shape much
of the future. Our nation has failed to become the determining force that
it could be simply because she has not realized the full potential of her
power. Both her greatest failure and her greatest promise lie in her
educational system. The future's awesome burden of hope and fear lies
squarely upon the young shoulders of the Americans who are presently
being educated. That's us.
In the face of this enormous challenge came the thin, practical protest:
‘But what can I do?’ Mr. Oltmans had answers that were precisely tailored
to fit us as individuals and as a university.
As individuals we can inform ourselves, regularly reading a good
newspaper and occasionally reading
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an authorative book about international affairs. We can make an effort to
meet and get to know and appreciate the students from other nations in
whom our campus is so wealthy. We can vigorously express considered
opinions both in informal discussion and to the international ignoramuses
who currently gorge our government. Both the Peace Corps and the
Diplomatic Service should receive serious consideration in our career
planning.
As a university we could make a good newspaper, such as the New York
Times, available for purchase on campus. We could make current books
on world affairs more readily available in the library. We could sponsor
further programs dealing with these topics. We could seriously consider
holding an extended international conference such as many other
universities sponsor.
All these things we could and should do. They are all real, practical
responses to the challenge described by Mr. Oltmans. A serious, realistic
response to this challenge will be a singular proclamation of UD's maturity
and a silent promise for the world's future. Failing to respond will be a
chilling indication of our dulling apathy, an apathy which can erode future
history's hope, insure its demise.
‘This is the way the world ends
Not with a bang but a whimper.’
Kolonel Sriamin meldt, dat hij binnenkort vertrekt, eerst naar de World Fair in Seattle,
daarna naar Tokyo, en of ik voor mevrouw Sriamin vijf Philips-branderkoppen
nummer 89.047.06.0 voor haar kerosine-oven uit Holland wilde bestellen. Hij sloot
tien dollar in. D.J. Koeleman, directeur van de KLM, schreef dat voor hij met mij kon
samenwerken - door bijvoorbeeld in lezingen landingsrechten voor de KLM in Los
Angeles te bepleiten - ‘the matter between Indonesia and our country must be
resolved.’143 Hij besloot met te herhalen dat een working-relationship zeer goed
mogelijk was en dat hij zich voornam dit te realiseren en er zich aan te houden. Maar
niet nu. Opnieuw betaalde ik een prijs, omdat ik een ander dan het regeringsstandpunt
had ingenomen inzake de Papoea's.

143

Wat had de KLM in hemelsnaam met de Nieuw-Guinea-affaire te maken of met het politieke
geschil tussen de regering en mij? Blijkbaar alles.
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Tom Stacey zond zijn curriculum vitae uit Kingston, Jamaica, want ik wilde hem
voor lezingen regelen bij W. Colston Leigh. Daarnaast deelde hij mee gekozen te
zijn om uit te komen bij de verkiezingen in de Conservatieve Partij voor het Britse
parlement volgend jaar. Hij eindigde met ‘Viva Fidel! My Cuban piece frontpages
the Magazine Section of the London Sunday Times.’

5 mei 1962
Drukke dagen. Bezocht Laura Berquist van het tijdschrift Look. Ook hoofdredacteur
William Arthur scheen in een artikel over de ontwikkelingen op Cuba geïnteresseerd.
Ontmoette mr. I. Vandewater, van R.W. Greef & Co. op 10 Rockefeller Plaza, die
de Nederlandse Kininefabriek in de VS vertegenwoordigde.
Ujeng Suwargana vroeg me om straks in Nederland met professor Duynstee en
Hofland te gaan spreken en hem vlug een rapport te zenden. Gaf hem een foulard
om aan Penny Hedinah, mijn vriendin in Jakarta te brengen.

6 mei 1962
De Nederlandse regering had een stunt bedacht en had ambassadeur Frederic Guirma
van Opper Volta bij de UNO met enkele andere Afrikaanse diplomaten uitgenodigd
om Nieuw-Guinea te bezoeken. Hij gaf een persconferentie over zijn bevindingen
aldaar op het UNO-hoofdkwartier. Max Tak, Paul Sanders, Bernard Person, Robert
Kiek en Vas Dias waren natuurlijk aanwezig. Ik vroeg de ambassadeur of hij werkelijk
dacht, nu hij in Biak was geweest - en de Indonesiërs in Jakarta had overgeslagen dat hij zich een oordeel kon vormen over hoe de kaarten werkelijk lagen? De
Hollandse groep was woedend. De ambassadeur antwoordde door Nederland en niet
door Indonesië te zijn uitgenodigd. ‘Maar de Indonesiërs zijn uw broedervolk in de
Afro-Aziatische groep!’, riep ik uit.
Later besprak ik dit incident met ambassadeur Sukardjo Wirjopranoto van
Indonesië. Boek Kusumasmoro, die nu op de ambassade in Washington werkte144
was erbij aanwezig. De ambassadeur vond mijn vraag ‘niet schrander.’ Hij had zelf
alle door Nederland uitgenodigde Afrikaanse diplomaten bezocht. ‘Toen
Maxime-Leopold Zollner van Dahomy bijvoorbeeld tegen me zei,’ aldus Sukardjo,
‘dat hij ook naar Jakarta wilde gaan, heb ik hem geantwoord, dat wanneer hij de
Nederlandse uitnodiging naar Biak te komen aanvaarde, hij daarna nooit
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meer door Indonesië zou worden gevraagd om naar het standpunt van de regering
in Jakarta te luisteren.’ Sukardjo tegen Zollner: ‘When you accept that invitation, we
will consider it an unfriendly act. Your country will make a bad impression and will
have a bad name in Asia and Africa.’ Hij vervolgde tegen mij: ‘Zollner is
onbetrouwbaar. De Brazzaville-groep stemde immers tegen de resolutie van India
in de Algemene Vergadering?’

7 mei 1962
Santo had een heerlijk maal bereid, maar ik had geen tijd om te eten. Santo en Binu
brachten me naar Idlewild voor de oversteek met een DC 8, de Admiral Bird, van de
KLM.
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Huis ter Heide
8 mei 1962
Heerlijk weer thuis te zijn. De ironie wil dat de onderdelen die kolonel Sriamin nodig
heeft voor zijn fornuis alleen nog op Nieuw-Guinea te verkrijgen zijn. Mijn vader
liet zich ontvallen: ‘Nu zal Indonesië zeker West-Irian moeten overnemen, anders
heeft kolonel Sriamin niet te eten.’

9 mei 1962
Bernard Person produceerde een driekoloms-kop op de voorpagina van het Algemeen
Handelsblad over de persconferentie van de totaal onbelangrijke mijnheer Frederic
Guirma uit Opper Volta. Hij bracht mij ter sprake, maar gaf mijn interventie niet
weer zoals deze was geweest.145 De hoge heren in Den Haag zullen hem er een pluim
voor hebben gegeven. Helaas had hij het punt bereikt in zijn journalistieke carrière,
dat hij zich meer waarheid niet kon permitteren. Ik belde Henk Hofland erover op,
maar die zei het bericht niet te hebben gelezen. Henk had in Podium no. 4 een artikel
van 22 pagina's gepubliceerd dat geheel aan de kwestie Nieuw-Guinea was gewijd.
Het zou de basis vormen voor een gedeelte van zijn in 1972 voor het eerst
gepubliceerde boek Tegels Lichten.146 Hij moet ook de tape hebben gebruikt die hij
in gesprek met mij had opgenomen in Ouderkerk aan de Amstel, vooral om details
van de inside-story te kunnen weergeven.
Het is noodzakelijk om voor eens en altijd het vrij aanzienlijke aantal
onnauwkeurigheden en onwaarheden in Hoflands weergave van wat ik
die jaren had gedaan en niet gedaan te weerspreken en te corrigeren. ‘In
Rome kwam hij (Oltmans) in contact met Indonesische diplomaten...’
(pagina 176). Nee, ik zocht contact, want, ook al had De Telegraaf me
zulks verboden, ik wílde naar Sukarno. ‘Als verslaggever van AFP...’
(pagina 176). Nee, omdat De Telegraaf mij een verbod oplegde, moest ik
wel elders een verte-
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genwoordiging als Nederlands journalist zoeken. ‘Omstreeks die tijd (1956)
kwam Oltmans in contact met mensen uit het Nederlandse bedrijfsleven’
(pagina 176). Nee. Ik zocht contact, via een lid van de Raad van Bestuur
van Nijenrode met deze zakenlieden, omdat ik een KLM-ticket nodig had
om met Sukarno mee naar de USSR te kunnen reizen. Al die contacten, wil
ik onderstrepen, waren het gevolg van eigen initiatieven. ‘Zij vroegen
Oltmans of hij naar Jakarta wilde gaan om er iets (vanwege de slechte
betrekkingen met Indonesië) aan te doen.’ (pagina 176). Complete onzin.
Niemand heeft mij iets dergelijks gevraagd. Ik wilde zélf naar Indonesië,
als follow-up van mijn ontmoetingen met Sukarno in Italië en
West-Duitsland. ‘Oltmans had er wel zin in en ging dus scheep op kosten
van een paar Nederlandse bedrijven.’ (pagina 176-177). Volmaakt uit de
duim gezogen, dat ik ‘wel zin had’ in wat anderen voorstelden, of
voorgesteld zouden hebben. Memoires: 1953-1957 bevat alle betreffende
details. Ik had een gesprek gezocht met mijn oom A.F. Bronsing, directeur
van de Stoomvaartmaatschappij Nederland. Dit bracht het balletje aan het
rollen, zodat ondersteunend kapitaal voor mij bijeen werd gebracht.
‘Een niet met name genoemde diplomaat’ zou mij op het idee hebben
gebracht een adres aan de Staten-Generaal te organiseren (pagina 177).
Nee. Ik heb Hofland sedert 1957 herhaaldelijk uiteengezet dat diplomaat
R.C. Pekelharing mij slechts had geantwoord op mijn vraag wat een
Nederlander kon doen om te protesteren wanneer hij het oneens was met
zijn regering. In die zin gaf Pekelharing mij informatie, die mij
daadwerkelijk deed besluiten een adres naar Den Haag te zenden. Ik nam
dit besluit alleen op eigen verantwoordelijkheid. De brave Pekelharing
had in zijn stoutste verbeelding niet kunnen vermoeden dat ik de daad bij
het woord zou voegen. Ik heb Pekelharing die dagen gespaard. Waar
Hofland trouwens volledig van op de hoogte was.
Daarop stelt Hofland het voor (pagina 178) alsof ik ‘en sommige
Indonesiërs’ van mening zouden zijn geweest dat de publiciteit rond de
groep-Rijkens en de onthullingen hierover, een doorbraak in de
Nieuw-Guinea-zaak zouden kunnen forceren. Zoals ook uit dit deel
Memoires ampel blijkt, geloofde Hofland zelf evenzeer, dat alleen massale
publiciteit de zaak in beweging zou kunnen brengen. Ik citeer hem
herhaaldelijk in gesprekken met mij. Waarom verschool hij zich in Podium
- en later in Tegels Lichten - voortdurend achter mij en anderen? Om zijn
zogenaamde journalistieke objectiviteit veilig te stellen? Is daarom zijn
boek een bestseller? Het is verder zwaar gechargeerd om de publiciteit
rond de groep-Rijkens op te hangen aan één uitlating van het CHU-kamerlid
Van de Wetering (pagina 178). Hofland wist uitstekend dat
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ik degene was die in 1957 de heer Van de Wetering uitvoerig over een en
ander had geïnformeerd. Hofland schrijft dat ‘het eerste verhaal over de
bedrijvigheid van de groep-Rijkens op naam van Hiltermann van de Haagse
Post stond’ (pagina 178). Nee. Het allereerste verhaal in die richting werd
door Jan Vrijman in de HP van 15 april 1961 gepubliceerd op aanwijzingen
van Hofland zelf, die ik over alles nauwkeurig had ingelicht. Dit artikel
heette: ‘Luns had in Washington Nederlandse tegenspeler’, en dat was ik
dus. Hiltermanns stuk kwam pas een week later, op 22 april 1961, en zou
nooit geschreven hebben kunnen worden zonder over de informatie te
beschikken die Vrijman aan de kaak had gesteld. ‘Voor Oltmans was dit
Hiltermanns amateuristisch geschrijf’ aldus Hofland (pagina 179).
Inderdaad. Hofland vervolgt, dat ik drie redenen zou hebben gehad om de
groep-Rijkens in Vrij Nederland in de publiciteit te brengen: ‘hij wist er
veel meer van dan Hiltermann, zijn vriendschap met de groep-Rijkens was
bekoeld, en hij dacht dat volledige openbaarheid nuttig zou zijn.’ Hoflands
opsomming waren bijzaken. Mijn drie redenen waren - uitvoerig in
voorgaande delen Memoires beschreven en gedocumenteerd -:
1. Indonesië wilde alleen nog met de groep-Rijkens praten of
onderhandelen, indien zij een mandaat van de regering had ontvangen
om zulks te doen. Voor mij stond als een paal boven water, dat Den
Haag dit mandaat nooit of te nimmer zou afgeven, dus de
groep-Rijkens was uitgespeeld en men was bezig Indonesië onder
valse voorwendselen aan het lijntje te houden, zo niet te misleiden.
2. Indonesië ontving steeds meer wapenleveranties uit de Sovjet-Unie.
Het was duidelijk: de kwestie Nieuw-Guinea bewoog zich naar een
open militair conflict toe. Daarvan zouden in Zuidoost-Azië de USSR
en de Indonesische PKI de vruchten plukken. Waren Papoea's de
levens van dienstplichtige militairen en een nieuw militair echec van
Nederland in Zuidoost-Azië waard? Nee. Dus er moest een eind aan
het conflict worden geforceerd.
3. De enige machtsfactor die Den Haag zou kunnen dicteren met de
waanzin in Irian-Barat op te houden, was Washington. Indertijd was
dit insgelijks gelopen, namelijk door dreiging van intrekking van de
Marshall Plan-hulp indien de politionele acties tegen Sukarno niet
werden stopgezet. Vandaar mijn bezoek op 5 april 1961 op het Witte
Huis aan Walt Rostow, waarbij de eerste steen werd gelegd voor een
snel Amerikaans ingrijpen, en dit juist via prins Bernhard en de
groep-Rijkens. Het zal de lezer duidelijk zijn, dat hier bij mij dus uitvoerig aan de hand van feiten en dagboekaantekeningen in
voorgaande delen Memoires onderbouwd - geheel
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andere motieven speelden dan de flutredenen die Hofland in Podium
of Tegels Lichten te berde bracht.
Op pagina 180 bedoelde Hofland de Indonesische machtsverhoudingen
uit die dagen te schetsen. Hij vereenvoudigde deze tot twee groepen, omdat
hij andere medespelers niet kende: de eerste groep zou hebben bestaan uit
minister Mohammed Yamin, ambassadeur Zain in Washington en een
klein aantal functionarissen van lagere rang. De tweede groep stond onder
leiding van generaal Nasution en met hem verbonden militairen. Daarop
maakt Hofland het nog erger door te schrijven: ‘De diplomaten en politici
hadden in het begin vrijwel alleen contact met de groep-Rijkens.’ Hij stelt
het voor of de militairen ‘met andere partners’, dus gezagsdragers,
contacten zochten, in tegenstelling tot ‘diplomaten en politici’. Hoe was
de situatie in werkelijkheid?
Hofland vergeet factoren als Sukarno en de legitieme regering van
Indonesië te vermelden. Sukarno, diens kabinet, minister Yamin, belast
met Irian, ambassadeur Zain - en wegens diens vertrouwenspositie bij
Bungkarno, zeker ook ambassadeur Sukardjo Wirjopranoto - voerden het
officiële Indonesische regeringsbeleid. Dat deze zogenaamde ‘eerste groep’
zich aanvankelijk via de groep-Rijkens van informatie en contacten
bediende was voor de hand liggend, nadat de diplomatieke betrekkingen
waren weggevallen. Eén vleugel van het leger, bestaande uit Nasution,
Pandjaitan in Bonn, en de hemel mag weten welke andere militairen, waren
zich ter elfder ure met de Papoea's gaan bemoeien en zonden in 1962 een
eigen ‘ambassadeur’ op pad, Ujeng Suwargana. De groep-Rijkens lag toen
reeds ruim vijf jaar voor met contacten op het hoogste niveau, zowel in
Jakarta als in Den Haag. Uiteraard liepen de contacten van Paul Rijkens,
middels zijn vriend prins Bernhard, en dr. Koos Scholtens, Emile van
Konijnenburg en anderen, rechtstreeks naar de top van de vaderlandse
politiek en de regering. Ik werkte met de groep-Rijkens sinds 1956.
Geleidelijkaan was ook dr. M. van Blankenstein bij de activiteiten van de
groep betrokken geraakt. Vandaar dat hij en ik een aantal jaren contacten
onderhielden en het spel soms samen speelden. De andere vleugel van het
leger, door Hofland over het hoofd gezien, met bijvoorbeeld als exponenten
de generaals Ahmad Jani en Suharto, admiraal Martadinata, de
luchtmaarschalk Omar Dhani, en vele anderen, kon men dus uitgesproken
rekenen tot groep één van Hofland, de officiële lijn van Sukarno, Yamin
en Zain (om het af te korten). Het was daarom uitermate misleidend van
Hofland om de gecompliceerde situatie leger-regering in Jakarta tot slechts
twee groepen te reduceren. Hij kon feitelijk, noch in Podium noch later in
zijn fameuze boek Tegels Lichten, met recht spreken over
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‘de’ groep militairen rond Nasution, alsof er geen regering-Sukarno-gezinde
militairen waren. Rondom Nasution zaten in de eerste plaats de met de
CIA-gelieerde militairen, die openlijk verkondigden een staatsgreep te
willen uitvoeren om Sukarno af te zetten. Op de brug tussen leger en
regering manoeuvreerde ook nog een derde groep met aan het hoofd de
uitermate onbetrouwbare dr. Subandrio, minister van Buitenlandse Zaken,
die er krachtige bindingen met D.N. Aidit en de PKI op na hield. Het
krachtenveld in Jakarta van 1961-1965 - tot de uiteindelijke explosie van
30 september 1965 - was kaleidoscopisch van aard. Iedere vereenvoudiging
tot twee groepen, zoals Hofland deed, sloeg als een tang op een varken.
‘Met de diplomatieke tak had Ujeng Suwargana niet veel te maken,’ schreef
Hofland: ‘en later heb ik gezien hoe hij door sommige Indonesische
diplomaten flink werd tegengewerkt’ (pagina 180). Hofland heeft nooit
begrepen dat zijn vriend Ujeng Suwargana in de Indonesische context van
1961-1972 een duidelijk subversief element was, en als zodanig door de
wettige regering en diplomatie van Sukarno werd gekend. Hofland
concludeerde achteloos: ‘Ujeng kwam als de juiste man op het juiste
moment’ (pagina 181). Ik ontken categorisch, dat Nasution, Pandjaitan,
Ujeng en ex-bankrover Werner Verrips - want dat was één kongsi - ook
maar iets hebben bijgedragen tot een oplossing van het
Nieuw-Guinea-vraagstuk. Deze heren waren ondermijnend jegens hun
commander in chief Sukarno bezig, zaaiden verwarring en vertraagden
een spoedige oplossing die iedereen wenste. En ik acht het niet uitgesloten,
dat Nasutions totale verdwijning van het militaire en politieke toneel in
Jakarta na de coup van 1965 direct verband houdt met het feit dat zijn
groep, naar algemeen bekend was op gezaghebbend niveau in Indonesië,
sedert jaren had samengespannen met de geminachte CIA.
Hofland doet het voorkomen als zou Ujeng een beslissende rol hebben
gespeeld bij het omturnen van de Nederlandse pers. Hij noemt met name
de NRC en Het Parool enerzijds en Het Vrije Volk en Vrij Nederland
anderzijds. Ik ben ervan overtuigd dat dr. M. Van Blankenstein hierbij in
werkelijkheid veel meer heeft bijgedragen, mede door het organiseren van
bijeenkomsten in Wassenaar.
Totaal misplaatst is Hoflands insinuatie, die niet nader werd onderbouwd,
dat journalisten als dr. M. Van Blankenstein en ik, die nauw bij de
groep-Rijkens waren betrokken, ‘omgekocht’ zouden zijn, dit dan in
tegenstelling tot Hofland en met hem bevriende journalisten. Ik heb mij
dunkt uitvoerig uiteengezet hoe mijn eigen materiële contacten met de
groep-Rijkens tussen 1956 en 1962 zijn verlopen. Wie hiervoor het woord
‘omgekocht’ aan het papier toevertrouwt is niet goed bij zijn hoofd. De
groep-Rij-
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kens kocht niemand om. Behalve dat Rijkens, Scholtens, Van Konijnenburg
en andere heren in de groep in hun respectievelijke zakelijke carrières niet
met dergelijke methoden opereerden, waren ze bovendien te krenterig om
de meest summiere en plechtig gedane beloften na te komen. In mijn geval
betrof dit onder meer twee tickets voor een wereldreis per KLM als beloning
voor zes jaar me het vuur uit de sloffen te hebben gelopen. Ten slotte, en
daar zullen we dit antwoord op het geschrijf van Hofland over deze periode
bij laten, verkondigde hij (pagina 183), dat nooit was komen vast te staan
of Nasution staatssecretaris H.R. van Houten wèl of niet in West-Duitsland
had ontmoet. Die ontmoeting heeft wèl plaatsgehad, zoals ik reeds in 1961
in een lezing in de VS bekendmaakte.

10 mei 1962
Bracht deze dag met Erik door. We ontmoetten Willem Klinkenberg en Henk Hofland,
zagen een film en eindigden in Hotel Vondelhof. Ons contact kwam niet echt van
de grond. Hij vertrok. We maakten geen nieuwe afspraak. Het was triest. Vrienden
gaan en komen. Degenen die overblijven roepen geen gepassioneerde gevoelens
meer op. Vrienden lijken je door je handen te glippen. Eerst Martin, en zelfs John
van Haagen, alhoewel hij het minste. Hetzelfde gebeurt met Henk Hofland, Bertie
Hilverdink en Erwin Aschmoneit.
Terwijl ik met Wim Klinkenberg praatte kwamen twee ongure types dichtbij zitten.
Eén merkte op, toen ik naar ze keek, ‘moet je vechten?’ Volmaakt belachelijk. Wim
had de indruk, dat de Nieuw-Guinea-zaak muurvast zat. Frankrijk en West-Duitsland
steunden Luns, want deden zij dit niet dan had de minister allang moeten aftreden.
De meeste kamerleden laten NAVO-betrekkingen prevaleren. Alhoewel, de reis van
minister Subandrio naar Moskou heeft het parlement weer enige schrik op het lijf
gejaagd. Minister Dean Rusk volgde een andere gedragslijn dan de Kennedys en
tendeerde ook Luns te steunen, dus Washington was nog steeds verdeeld. Luns laat
zeggen, dat Berlijn en Israël ook niet werden opgelost, dus waarom Nieuw-Guinea
wèl?
Wat me het meeste interesseerde was de informatie, dat W. Verrips nauw met Paul
Rijkens was blijven samenwerken en ook intensief had meegewerkt bij het
totstandkomen van het plan-Bunker in Washington. Ik raakte steeds meer overtuigd,
dat Verrips een verlengstuk was van de lijn Nasution-Ujeng Suwargana. Paul Rijkens
en zijn groep leken van het Sukarno-Subandrio-Zain-team te zijn overgestapt naar
die krachten in
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het Indonesische leger, die nauwe banden onderhielden met de Amerikaanse en
Nederlandse inlichtingendiensten.147
Henk Hofland zei dat Joseph Luns alleen nog in het zadel zat omdat zijn
tegenstanders stommelingen waren. Ik was het met deze stelling hartgrondig eens.
Hij onderstreepte dat de Amerikaanse diplomatie in Den Haag zich geheel van ieder
commentaar onthield. Pas daarna deelde hij mede dat zijn moeder, op wie ik sedert
Nijenrode zeer gesteld was geraakt, aan kanker leed. Dit schokte me heel erg.

11 mei 1962
Om 11.15 uur ontmoetten mijn vader en ik in het gebouw van de Amsterdamse
kininefabriek de heren Van der Spek, Van Heeckeren en Massaut. Ik bracht kort en
zakelijk verslag uit van mijn besprekingen over de kinabast in New York en
Washington. Niet te gedetailleerd, niet te oppervlakkig, precies waar het om draaide.
Van der Spek is altijd op en top correct. Hij meende dat de proefzending een kwart
van de totaalorder zou moeten zijn. Hij was gereed te enigertijd naar Singapore te
vliegen. In twee auto's reden we naar het havenrestaurant voor de lunch. Ik dacht
aan ir. H. van der Woude, mijn grootvader, die een der oprichters van de
kininefabrieken in Maarssen, Amsterdam en Bandung was geweest. Ik was trots om
als zijn kleinzoon iets nuttigs in die richting tot stand te kunnen brengen.
Intussen was ik tot de conclusie gekomen, dat het tijd werd de handel en wandel
van W. Verrips in de publiciteit te brengen. Ik nam contact op met Elseviers. H.A.
Lunshof was op vakantie in Spanje. Daan van Rosmalen wilde praten. We ontmoetten
elkaar in het American. Hij was, naar aanleiding van wat ik hem in grote lijnen
vertelde, enthousiast. Eerst moest hij nog naar Bonn voor een interview met de Duitse
minister van Buitenlandse Zaken, Heinrich von Bretano. Dinsdag zouden we verder
praten.
In de avond ging ik met Bertie Hilverdink en hoedenkoning Peter Voorn naar het
DOK. Bertie werkt bij Jacques de Moor en specialiseert zich in maquillage. Ook
ontwerpt hij maskers voor dames, die door Marike in Het Vrije Volk ‘stuk voor stuk
meesterwerkjes’ werden genoemd. We gingen naar Berties flat aan de Bilderdijkkade,
waar ik bleef slapen, met Carlo, de poedel, tussen ons in.
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12 mei 1962
Gisteren liep ik bij Scheltema toevallig tegen Hofland aan. Ik zei hem, dat ik eens
mijn dagboek wilde uitgeven. ‘Stendhal schreef zijn meesterwerken pas na zijn
veertigste jaar’ zei hij. Over drie maanden zou hij adjunct-hoofdredacteur worden,
omdat de heer Meijer weg zou gaan. Hij zag een publikatie over Verrips wel zitten.
Ging naar Alkmaar om bij Martin Portier te blijven.

13 mei 1962
Het was moederdag. Ik had me voorgenomen om thuis te zijn. Er waren echter een
aantal kleine wrijvingen tussen mijn vader en mij. Hij wilde bijvoorbeeld niet hebben,
dat ik in blue jeans naar een oom en tante in Zeist zou gaan. Ik besloot dus 's avonds
nog terug naar Amsterdam te gaan. Mijn ouders begrepen dit plotselinge vertrek niet.
Ze zullen het nooit begrijpen. Misschien speelde mijn teleurstelling over Erik wel
mee. Ik ben over alles intens verdrietig. In mijn vaders werkkamer hangt een foto
van mijn oudste broer en zijn zaak in Kaapstad. Aan de muur hangt ook een opname
van Theo, die zijn economie-bul in Kaapstad ontvangt. Een andere foto van mijn
broers (in kleur) staat op het radiomeubel, dat ik mijn ouders gaf. That's it. Jaloers?
Onzin. Alleen gekwetst. Zij houden nu eenmaal van Hendrik en Theo en dat zal nooit
veranderen. Wat ik ook doe, de kinabast aanzwengelen of niet, die afstand zal altijd
blijven. Waarom dus altijd weer proberen? Misschien ga ik de 24ste, na Martins
verjaardag, wel weer terug naar Amerika. Voor mijn ouders behoef ik hier niet te
blijven.
Ik liet Martin een foto zien, van Bertie als travestiet. ‘Alleen een kogel kan helpen’
zei hij.

14 mei 1962
Sprak met P.M. Smedts en Jan Eijkelboom bij Vrij Nederland en legde uit waarom
ik W. Verrips in de publiciteit wilde brengen. ‘Lunshof zal je wel om de hals vliegen’
zei Smedts. ‘De oorlogspartijen zullen blij zijn.’ Eijkelboom: ‘Er is al zoveel van
jou niet waar gebleken, zoals van het driemanschap Suurhoff, Goedhart en Verrips
in New York, voor een ontmoeting met Yamin en Zain. Generaal Nasution heeft
Van Houten nooit ontmoet en nu zou opnieuw niet te bewijzen zijn dat Verrips de
hand in het plan-Bunker had gehad.’ Ik raakte van deze stupide reacties nog verder
gedeprimeerd.
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Frans Goedhart en J.G. Suurhoff waren top-PvdA-partijbonzen. Dat W.
Verrips een amice van deze heren was stond vast, gezien de wijze waarop
Goedhart in zijn Een Revolutie op Drift Werner Verrips in het zonnetje
zette.148 Op 20 december 1950 pleegde Verrips met handlangers een overval
op een bank in Surabaja om een staatsgreep tegen president Sukarno te
kunnen financieren. Verrips werd veroordeeld en bracht een aantal jaren
in de Indonesische gevangenis door. Bij terugkeer in Nederland hervatte
hij zijn oude metier. Vast stond ook, dat een medewerker van generaal
Nasution stad en land afreisde en een nieuwe coup tegen het Indonesische
staatshoofd in het vooruitzicht stelde. De bindingen van Verrips met het
Indonesische leger waren van dien aard, dat minister Yamin en
ambassadeur Zain mij hadden verzocht naar Nederland te reizen en de
groep-Rijkens af te raden met Verrips in zee te gaan. Maar Verrips was
juist door Paul Rijkens binnengehaald, onder meer om mij uit te schakelen.
En nu, nu de nood het hoogst was, haakten Smedts en Eijkelboom af,
omdat hen blijkbaar te verstaan was gegeven, dat Verrips een ‘bondgenoot’
van de PvdA-top was. Ik heb nooit gepast en zal nooit passen in ideologisch
of partijgerichte media of hun partijpolitieke spelletjes mee kunnen spelen,
omdat ik ervan overtuigd ben dat het belang van Nederland uitsteeg en
diende uit te stijgen boven partij-politiek gekonkel. Een verwijdering van
Vrij Nederland zette dus in. Men wist geen beter argument te bedenken,
dan dat mijn informatie niet meer waar zou zijn.149
Vijf kwartier gesproken met redacteur B. Sluimers van Antara in Amsterdam. Hij
kon toelichten waarom de positie van Zain, ook bij Sukarno persoonlijk, verzwakt
zou zijn. Pater Van Hees had Indonesische contacten opgebouwd en had vervolgens
een gesprek met president De Quay gehad.150 Uit dat gesprek kwam een plan voort,
dat een top-Indonesiër rechtstreeks met De Quay zou gaan praten. In Brussel
ontmoette Van Hees daarop de ambassadrice van Indonesië en de heer Lukman
Hakim. Voorgesteld werd om een ontmoeting op te zetten tussen dr. Zain en De
Quay. Dr. Zain vroeg daarop in Jakarta permissie, waarop president Sukarno dermate
boos op Zain zou zijn geworden, dat hij zelfs had overwogen Zain uit Washington
terug te roepen.
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G.A. van Oorschot, Amsterdam (1953). Hoofdstuk III, pagina 58-70.
Later zouden aanwijzingen volgen, dat Verrips rechtstreeks voor de CIA werkte. Via
Verrips was de PvdA met de CIA bezig.
Luns weigerde met Van Hees te parlevinken.
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Adam Malik, ambassadeur in Moskou, speelde een meer op het leger gericht spelletje.
Hij had de Nederlandse ambassadeur in London, baron Bentinck gesproken, die had
voorgesteld dat hij een ontmoeting met dr. J.H. van Roijen zou hebben. Dit weigerde
Malik, zolang Van Roijen geen volmacht van Luns had officieel met Malik te praten.
Een en ander leidde ertoe, dat Malik de belangrijkste rol zou gaan spelen bij de
onderhandelingen in Washington. Hij had het plan-Bunker, zelfs tot verbazing van
Sudjarwo Tjondronegoro, onmiddellijk geaccepteerd, maar zou er de grootste moeite
mee hebben gehad in Jakarta om de regering en Sukarno ervoor mee te krijgen.
Sluimers meende dat het plan-Bunker een kans van slagen had.
Logeerde bij John en Greet van Haagen. Ik moest de jongstgeborene, Willem
Peter, op schoot nemen. ‘Dat is het mooiste wat er is’ zei Greet, die nog bleekjes
zag. Zij ging later naar bed. Ik praatte met John tot in de nacht. Hij gaat de
Onderzeedienst verlaten om meer thuis te zijn. De hele vloot en het meeste
marinepersoneel zitten momenteel in Nieuw-Guinea. De achtergebleven schepen
hebben gebrek aan geoefend personeel. De beide kruisers kunnen niet meer uitvaren.
Na de eerste Indonesische aanvallen verdrong men elkaar om als vrijwilliger naar
Biak te gaan. Johns advies bij Berties portret, als vrouw verkleed: ‘Twaalf jaar dienst
in het vreemdelingenlegioen laten doen.’

15 mei 1962
Aanslag op president Sukarno. Het gebeurde nota bene in de tuin van het paleis. Een
aanhanger van de extremistische Darul Islam op West-Java heeft met een
halfautomatische negen millimeter revolver, die het kenmerk droeg van het voormalige
KNIL, op de president gevuurd, die voor de zoveelste maal ongedeerd bleef. Sukarno
was dermate upset, dat generaal Nasution voor hem inviel en een rede hield. Hoe is
het mogelijk dat zoiets binnen de paleishekken plaatsvindt? Het gist rond Sukarno.
Zouden Yamin en Zain hem hebben doorgegeven welke verhalen heren als Ujeng
Suwargana, afgezant van Nasution, verspreiden? Intussen zijn Indonesische para's
bij Fak-Fak neergelaten. John van Haagen meende, dat zij geen enkele kans zullen
hebben iets tegen de Nederlandse strijdkrachten te ondernemen. Intussen gebeurt het
toch maar.
Arthur Fletcher van World Wide Press zendt mijn Cuba-artikelen per aangetekende
post terug. Ditmaal heeft hij er een stroom van kritiek op. Ik had bijvoorbeeld
geschreven, dat de Amerikaanse pers absoluut niet weergaf wat er op Cuba werke-
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lijk gebeurde. Fletcher: ‘This generalization is not only wild, but irresponsible.’ Hij
vervolgde, en had hier gelijk in: ‘You say, the Castro-regime has made tremendous
gains in education, yet you give no details of what and how they are taught.’
Lang gesprek met Daan van Rosmalen en J.H. Barkey Wolf, in afwezigheid van
Lunshof die in Wenen schijnt te zijn. Deed het verhaal-Verrips nogmaals en in detail
om hen vertrouwen in te boezemen. Ik belde in hun bijzijn met de heer Van der Jagt
in New York, die opnieuw verklaarde: ‘Je hoeft met mij geen ruggespraak te houden
of de zaak-Verrips waar is. Ik heb de telegrammen hier, waarin mij werd verzocht
hem bij de Indonesische heren te introduceren. Indien dit wordt gevraagd zal ik deze
zaak bevestigen.’ Ik ontving een voorschot van 250 dollar. Barkey Wolf leek nerveus
over de zaak. Daan van Rosmalen helemaal niet. Wolf moest om 13.30 uur
staatssecretaris Pieter Bot in Den Haag ontmoeten. Van Rosmalen telefoneerde mij
later in Huis ter Heide en zei, dat Bot in de zaak-Verrips ‘een mooie rel’ zag. Ze
zouden met Lunshof contact opnemen.
Ik stelde voor dat Eppo Doeve een tekening zou maken van Paul Rijkens, die een
weegschaal in handen hield, met Verrips en mij ieder op een schaaltje. Ik diende
(door Rijkens) te licht te worden bevonden en moest dus boven blijven hangen.
Verrips zou door moeten slaan naar beneden, want hij was dan ook een ex-bankrover,
ex-bajesklant en nog steeds CIA-agent.151

Mijn vader slaagde er uiteindelijk toch in de branderkoppen te bemachtigen voor het
fornuis van kolonel Sriamin, de sleutelfiguur op de Bandungse kininefabriek. Dit
was typisch mijn vader. Hij ging met zoiets door tot het lukte.
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16 mei 1962
T.E.E. naar Brussel
Vanmorgen heb ik bij Elseviers het voorpagina-artikel voor 19 mei 1962 gelezen en
het op enkele kleine details bijgeslepen. De kop luidt: ‘BLAMAGE VOOR NEDERLAND’,
met als onderkop: ‘Nieuwe activiteiten van de groep-Rijkens’. Een prachtige tekening
van Eppo Doeve representeert de heren als ‘De Bunkerbouwers’. Heel slim hebben
ze ernaast een belangrijke passage uit het boek van Frans Goedhart gepubliceerd,
met wat hij schreef over Verrips als ‘held’.
Wolf: ‘We hebben jou het hoogste honorarium ooit betaald.152 Nu moet je met ons
ook de follow-up blijven doen. Andere media zullen proberen je uit te horen, maar
je blijft bij ons.’
Telegrafeerde president Sukarno. Zond ook brieven aan kolonel Sabur, Ganis
Harsono, Santo, dr. Zain, Pak Kardjo, Penny Hedinah en nog veel meer.
Ontmoeting met de contactman van Zain in Brussel, de heer Zahir. Hij scheen
diep verontrust, dat een aanval op het plan-Bunker de kansen op oorlog zou vergroten.
Luns was erin geslaagd Dean Rusk in Athene te laten verklaren dat de Papoea's
dienden te worden gehoord. De Papoea's wezen het Amerikaanse plan (gesouffleerd
door Luns) af. Hij vroeg steeds opnieuw: ‘En wat doen we dan?’ Hij vroeg me wat
achteruit te gaan zitten; op de achterbank van de auto, zag ik, stond een koffertje.
Eén moment dacht ik: misschien zit er een taperecorder in. Hij had geen parkeerplaats
kunnen vinden, dus we reden rond.

17 mei 1962
Elseviers is verschenen. Ik ontmoette Michiel van der Plas - vroeger op Nijenrode
heette hij Ben Brinkel - in de kamer van Barkey Wolf. Henk Hofland had zurig tegen
Daan van Rosmalen gezegd, dat het artikel ‘grepen in de lucht’ vertegenwoordigde.
Hofland vond ook, dat dr. Van Roijen niet genoeg rechtstreeks voor zijn rol was
aangevallen.153 ‘Waarom schrijf je dan niet, Hofland, dat je ons artikel maar insinuaties
vindt?’, had Van Rosmalen geantwoord. Daan bevestigde, dat hun eigen man, Max
Tak, vanuit New York had bevestigd dat W. Verrips inderdaad in het Washingtonse
Mayflower Hotel had gewoond op de tijdstippen die ik had opgegeven.
Kwam bij toeval, toen ik om 23.45 uur in het Vondelpark liep,
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De 250 dollar voorschot bleek het hele honorarium te zijn.
Ambassadeur Van Roijen onderhield namelijk contacten met W. Verrips.
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Henk Hofland tegen. Hij had kennelijk zojuist een douche genomen en een vriendin
bezocht, die hij zei reeds enige maanden te kennen. Hij had de relatie deze avond
verbroken en zei zich zeer opgelucht te voelen. Hij drong erop aan onze ontmoeting
niet in mijn dagboek te noteren. We wandelden naar het American-terras en
ontmoetten er zijn vriend, Hans Koetsier. Ik vroeg hem nog of Mimi Hofland deze
liaisons dangereuses niet aanvoelde. Henk zie ik tegenwoordig alleen nog maar in
het voorbijgaan. Weer een reden om minder in Holland terug te komen. Holland
brengt me steeds meer van mijn stuk.
B. Sluimers van Antara vond het nieuwe Elseviers-artikel een trap na aan Paul Rijkens
en het uitspelen van Yamin en Zain tegen Nasution en Malik, dus ‘een raar stuk, vol
insinuaties en onduidelijkheden’.154
Opnieuw ontmoette ik de Indonesische lobbyist, de heer Martojo.155 Hij probeerde
me te overtuigen dat Joseph Luns de enige was die de kwestie Irian-Barat zou kunnen
oplossen. Luns zat door alles heen te vissen voor KLM-landingsrechten in Los Angeles.
Hij oefende druk uit op Washington en niet omgekeerd. ‘Luns weet immers dat
Washington zich niet zou kunnen permitteren met het plan-Bunker (jegens Moskou)
in haar hemd te worden gezet? Want komt er toch een oorlog in Irian-Barat dan is
Moskou de lachende derde’ aldus Martojo. Met het aanvaarden van het plan-Bunker
behaalde Indonesië politiek voordeel. Daarom diende er niet tegen te worden
gemanoeuvreerd. Hij benadrukte dat de hele Nederlandse pers het plan-Bunker had
toegejuicht en nu gooide Elseviers opeens roet in het eten. ‘Vooral Luns zal blij zijn
met deze publikatie,’ aldus Martojo, ‘omdat het andermaal bewijst dat hij gelijk had
tegen Rijkens te ageren.’
Hij zei, dat mijn opmerking vorig jaar op de persconferentie van Nasution in
Bonn,156 de generaal in zo'n positie had geplaatst dat hij mij gelijk had moeten geven.
‘Dat had u nooit mogen doen, want door die interventie torpedeerde u Nasutions
argumenten.’
Dat was uiteraard exact mijn bedoeling geweest, omdat generaal Nasution,
gesteund door de militair attaché kolonel Pandjaitan
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Ik had al enige tijd het gevoel dat Sluimers aan de zijde van het Indonesische leger stond.
Martojo onderhield betrekkingen met dr. Z. Zain.
Zie Memoires 1961.
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- met als boodschapper Ujeng Suwargana - ondermijnend bezig was. Mijn
positie was, als steeds, duidelijk. Voor mij vertegenwoordigden Sukarno,
Yamin en Zain de zittende, wettige Indonesische regering. Martojo had
smalend opgemerkt: ‘Henk Hofland is een legermannetje en nu kolonel
Pandjaitan onlangs uit Bonn is teruggeroepen, heeft hij eigenlijk geen
contacten meer.’ In die zin was ik een Sukarno-mannetje. Ik was trouwens
al sedert 1956 over een breed front in de relatie Nederland-Indonesië actief.
W. Verrips zag ik na opgedane ervaringen als een verlengstuk van de
militairen, die naast de burgerregering - in plaats van deze te dienen - een
eigen internationaal politiek spel speelden. Banden van de Nasution-vleugel
van het leger met de CIA en Nederlandse inlichtingendiensten, waren
intensief. Verrips kwam uit het CIA-milieu en was notabene door Paul
Rijkens, vriend van prins Bernhard, naar voren geschoven. Waar Emile
van Konijnenburg (KLM) en dr. K. Scholtens (Shell) juist steeds op de
Sukarno-Yamin-Zain-lijn hadden gezeten, leek Rijkens overgestapt te zijn
op de leger-CIA-lijn. Ik was nog wel, op verzoek van Yamin en Zain, naar
Nederland gereisd om de groep-Rijkens voor Verrips te waarschuwen,
daar deze onacceptabel zou zijn als verbindingsman. Maar Verrips, met
steun van Rijkens, was onverminderd doorgegaan en had in Washington
op alle niveaus contacten gehad, inbegrepen met dr. J.H. van Roijen, Hare
Majesteits ambassadeur. Tekenend voor de openhartigheid en historische
waarde van de door Rijkens nagelaten gedenkschriften, Handel en
Wandel157 is dan ook, dat er in deze memoires niets van dit alles is terug
te vinden. De naam Verrips komt er zelfs niet in voor. Zo nauw waren de
banden Rijkens-Verrips, dat Werner Verrips in 1962 met financiële steun
van Rijkens zich een bungalow in Huis ter Heide aanschafte, nota bene
bij mijn ouders om de hoek. Verrips zou zijn tweede zoon zelfs de naam
Emile Paul geven. Na de lunch op Soestdijk stapte Rijkens op Verrips af
om overleg te plegen. Ik achtte het dus, ongeacht of ik daarmee Luns in
de kaart speelde, mijn taak de rol van Verrips in het Nieuw-Guinea-spel
naar buiten te brengen. Daarom gaf ik de betreffende informatie aan
Elseviers in plaats van het om partij-ideologische redenen voor mij niet
meer toegankelijke medium Vrij Nederland.158
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dan ook niet.
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19 mei 1962
Erik is jarig. Ik hoorde niets, wat kwetste.
Een jongen zat een krant te lezen en zag het bericht over de Indonesische para's
op Nieuw-Guinea. Ik hoorde hem zeggen: ‘Laten zij ze maar allemaal afmaken, dan
kunnen we meteen wraak nemen voor wat Indonesië van ons heeft gestolen.’ Ik zei
niets, maar dacht aan de gezichten van de Indonesische militairen, waarvan ik er
zovelen kende. Hoeveel vrienden had ik niet in het leger? De Amsterdammer wist
niet beter, want hij had zijn ganse leven maar één kant van het verhaal gehoord.
Verrips had Elseviers gebeld, waar overigens de telefoons roodgloeiend stonden
over de onthullingen. Hij had bij Van Rosmalen bezwaar aangetekend tegen het feit
dat men hem ‘een deserteur’ had genoemd. ‘Ik kan jullie een proces aandoen, maar
wat koop ik ervoor?’ Daan had geantwoord te zijn afgegaan op het geschrijf van
Frans Goedhart. ‘Die heeft maar wat gekletst’, meende Verrips.159 Hij pochte en
verzon zelfs dat het juist professor Mohammed Yamin was geweest die hem op alle
niveaus in Washington had geïntroduceerd. Hij vertelde de Talens-fabrieken, tegen
een lucratieve commissie, aan de Amerikanen te hebben verkocht. De gegevens
hierover lagen in het kantoor van de Indonesische militair attaché in Bonn. Van
Rosmalen scheen zich over het deserteurschap van Verrips zorgen te maken. ‘Jullie
artikel heeft veel relaties in Washington verpest’, aldus Verrips. Hij ontkende verder
dat hij ooit gratis KLM-tickets had ontvangen, waarop Barkey Wolf zei: ‘Dat hebben
we ook niet geschreven.’ Verrips verwarde datgene dat was geschreven met dat
waarover hij blijkbaar schuldgevoelens had.

21 mei 1962
Vloog naar Londen en begaf me naar de Indonesische ambassade met de zending
branders voor de oven van kolonel Sriamin. Ambassadeur Diah was niet aanwezig,
zo werd gezegd. Ik liet ze achter bij persattaché Sukarno. Hij aarzelde echter om het
via de militair attaché naar Bandung te verzenden: ‘omdat het dan over te veel schijven
zou lopen’.
Ontmoette de Hongaarse journalist Eugen Randé en zijn vrouw, die vroeger in
New York was gestationeerd. Daarna begaf ik me naar de flat van ambassadeur
Thomas Kanza, voormalig vertegenwoordiger van de regering van Patrice Lumum-
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ba (Congo) in New York. Behalve dat hij zwaarder was geworden, was hij niet
veranderd. Er waren enkele vriendinnen. Ik herkende meteen de bodyguard van zijn
vader, de burgemeester van Leopoldville, die ik indertijd in zijn ouderlijk huis had
ontmoet. Hij zei dat er weinig bekend was over hoe het ging met de voormalige
vice-premier, Antoine Gizenga. Maar Mobutu had onlangs toch bloemen geplaatst
bij het standbeeld voor Lumumba in Stanleyville. ‘That are the mysterious ways of
Congo’, zei hij.160

22 mei 1962
Woonde een receptie bij van de zaakgelastigde in Cuba, O. Gonzales op Kasteel
Oud-Wassenaar. Henk Hofland was er ook. Besprak met een diplomaat van de
Volksrepubliek China een mogelijke reis naar Peking.
De Tijd en Maasbode schreef vandaag, dat dr. Paul Rijkens voorlopig geweigerd
had om commentaar te geven op de Elseviers-reportage. Hij was zojuist uit Afrika
teruggekeerd.

23 mei 1962
Mijn moeder gaf mij vanmorgen, toen zij opstond en mij in de kamer een krant zag
lezen, een zoen op mijn voorhoofd. Dat is voor haar echt hoogst ongewoon.
Wat mij verwondert is dat het Algemeen Handelsblad, met Henk op de redactie
buitenland, nog steeds niet op het Elseviers-verhaal is ingegaan. Hij is ook eigenlijk
niet de persoon om leiding te geven. Hij verveelt zich bovendien continu in het vak.
Een hoofdartikel in De Telegraaf benadrukt het defensieve karakter van de
aanwezigheid van Nederlandse strijdkrachten op Nieuw-Guinea. Omdat de Indonesiërs
de agressors zijn heeft Den Haag het volste recht de Karel Doorman te zenden, of in
actie te komen tegen Indonesische vliegvelden, die als uitvalsbases dienen voor
aanvallen op Nieuw-Guinea. Men wil hier niet inzien dat de Papoea's in Jakarta al
sedert 1945 (terecht) worden beschouwd als deel uitmakend van de multiraciale
bevolking van de duizenden eilanden, ‘die zich daar slingeren om de evenaar’.
President Kennedy heeft zich op zijn persconferentie laten ontvallen dat de
bemiddelingspoging van de VS, onder leiding van de diplomaat Ellsworth Bunker,
‘geen succes heeft gehad’. Hij was bezorgd dat het geschil zou ontaarden in een
volledig militair conflict.161
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24 mei 1962
Intussen was H.A. Lunshof in Amsterdam teruggekeerd. Vandaag verscheen op de
krantenstallen een nieuwe onthulling, onder de titel ‘Het verraad’.162 Een plaat van
Eppo Doeve toonde een Nederlandse militair die een dolkstoot in de rug kreeg. De
hoofdredactie had uitdrukkelijk toegezegd mij te zullen betrekken bij de follow-up
van het door mij geïnspireerde artikel. Ik weet niets over de achtergronden van dit
kanonschot van Lunshof. Het toeval wilde, dat ik in lijn 9 in Den Haag tegen Emile
van Konijnenburg aan liep, die mij het exemplaar van de zojuist verschenen Elseviers
toonde. Het is een uiterst fel en smerig stuk. De opsomming van ‘Het verraad’ wordt
in zes punten samengevat. Twee van de zes zijn op informatie van mij gebaseerd.
De rest van Lunshofs gegevens zijn niet van mij. Heeft Pieter Bot tegen Barkey Wolf
uit de school geklapt? Hoe is Lunshof aan al deze informatie gekomen? Van
Konijnenburg, alhoewel niet met name genoemd, krijgt de wind van voren over het
introduceren van W. Verrips bij Jamin en Zain. Maar Konijn deed dit op uitdrukkelijk
verzoek van Paul Rijkens, die, voorzover ik bij eerste lezing kan zien, buiten schot
blijft. Dat is gemeen. Lunshof schreef een walgelijk emotioneel stuk. Dit is
riooljournalistiek. Van Konijnenburg is er opnieuw kapot van. Ik zal proberen hem
te helpen, maar feitelijk krijgt de groep-Rijkens eindelijk de eigen lafheid op haar
brood. In 1957, toen ik alleen in Jakarta zat en verkondigde dat de
Nieuw-Guinea-affaire een verloren zaak was, werd ik voor verrader uitgemaakt. De
heren rond Rijkens, inbegrepen Van Konijnenburg, lieten mij in Indonesië aan mijn
lot over. Ze zwegen in alle toonaarden en waren bang om mij te hulp te komen. Toch
heb ik nu met ze te doen.163
In de Staten-Generaal woonde ik de Tweede-Kamerdebatten bij. Vanaf de publieke
tribune de zaal in kijkend besefte ik andermaal wat voor heikneuters parlementsleden
in ons land zijn. Een amendement - ingediend door de heer Scheps (PvdA) - over
een kerkelijke aangelegenheid werd behandeld. Scheps zelf leek nerveus en zat te
knipperen met zijn ogen. En een dergelijke farce, met veel interrupties en gelach,
speelt zich af terwijl op de Vogelkop in Nieuw-Guinea mariniers voor hun leven
knokken. Gisteren nog raakte marinier eerste klasse H.E. Hercules bij deze onzinnige
gevechten gewond. W. Verrips kwam binnen, maar maakte vrijwel meteen
rechtsomkeert.
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Hoofdredacteur Steketee arriveerde en legde me uit dat Kamerleden door plaatsgebrek
zowat bij elkaar op schoot zaten, omdat er geen geld voor een ruimer gebouw was.
Ik antwoordde: ‘Zouden we er de 400 miljoen die voor de Papoea's worden uitgegeven
aan kunnen besteden?’
Om 15.10 uur kwamen staatssecretaris Van Houten; generaal Calmeijer; de
ministers Visser, Luns en Toxopeus; de staatssecretarissen De Jong en Bot; en
tenslotte ook premier De Quay binnen. Luns begon meteen ostentatief de London
Times te lezen. Hij gedroeg zich druk en geagiteerd. Afgevaardigde Jacques de Kadt
van de PvdA begon aan een rede die een uur zou duren. Luns was het enige kabinetslid
dat zijn minachting voor de spreker niet onder stoelen of banken stak. Hij ritselde
voortdurend in papieren of zat verveeld naar het plafond te kijken. De Kadt benadrukte
dat de voorstelling van zaken die minister Luns gaf van de Nieuw-Guinea-affaire,
niet meer strookte met de werkelijkheid.164 De feiten spraken een onweerlegbare taal.
De regering wilde alleen ‘een beetje’ oorlogvoeren, maar zelfs een kleine oorlog zou
het plan-Bunker teniet kunnen doen en verkleinde de mogelijkheden om aan de
conferentietafel te komen. Toen daarop de heer Lankhorst (PSP) het woord nam, liep
het parlement halfleeg. Nadat later de communist Bakker een brief voorlas die hij
uit Nieuw-Guinea had ontvangen, veroorzaakte dit veel hilariteit. Luns lachte het
luidst van iedereen. De KVP' er Blaisse meende, dat nu Sukarno parachutisten had
gezonden, Nederland het recht en de plicht had om troepenversterkingen te sturen.
Blaisse zei met zoveel woorden dat minister Luns ‘steeds, evenals de regering, zeer
oprecht was geweest’ bij pogingen om tot vrede met Indonesië te komen. ‘Wij kunnen
niet, wanneer het eerste gevaar dreigt, de Papoea's meteen in de steek laten’, meende
Blaisse. PvdA'er Burger riep door de zaal: ‘Wanneer wil je het dàn doen?’ ‘Ik geloof
het plan-Bunker wel te kunnen samenvatten’, vervolgde Blaisse. ‘Je lijkt Nicolaas
Jouwe wel!’ brulde Burger opnieuw. Blaisse: ‘Het plan-Bunker moet ook voor
Nederland de basis van gesprek zijn, desnoods morgen...’ De verlakkerij ging aan
alle kanten onverstoord verder.
Later werd de motie-De Kadt verworpen, omdat zij slechts door één derde van de
Kamer werd gesteund. Het is inderdaad onjuist om Luns alleen de schuld van het
debâcle met Indonesië in de schoenen te schuiven. Terwijl urenlang over Bunkers
voorstellen in het parlement werd gekletst, merkte ook het
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gisteravond op de voorpagina op: ‘Als de grootste hinderpaal voor overleg
beschouwt men in Washington de omstandigheid dat van het plan-Bunker nooit een
volledige en onpartijdige lezing bekend is gemaakt’.165 In het debat van vanmiddag
eiste de antirevolutionair B.W. Biesheuvel van de regering dat de tekst van het
plan-Bunker onmiddellijk ter beschikking van de Kamer werd gesteld.
Op weg naar huis beleefde ik een nieuwe schok. Ik kocht Vrij Nederland en
ontdekte een schandalige aanval van P.M. Smedts onder het pseudoniem ‘Janus’.
Gisteren had ik Henk Hofland en Jan Eijkelboom in een café zien smoezen. Ze
reageerden ongewoon toen ze me zagen. Eijkelboom had immers gezegd dat mijn
verhalen niet meer klopten? De wind ging blijkbaar draaien bij Vrij Nederland omdat
PvdA'ers steeds meer in het gedrang kwamen. Smedts sprak over ‘het geval Oltmans’
in zijn Zakboek van een twijfelaar.166
NRC

Ik doe een greep uit Smedts' vuilspuiterij: Oltmans had de laatste jaren
enige ‘bekendheid’, ja zelfs enige ‘beruchtheid’ verworven, het was
moeilijk te zeggen hoe dit was gekomen. ‘Als hij bij je op bezoek komt
weet je nooit namens wie hij komt.’ Voor Mathieu Smedts en diens
toenmalige dichterlijke paladijn Jan Eijkelboom was het blijkbaar moeilijk
of helemaal niet in te denken met een niet-partijgebonden en niet erg
politiek ingekapselde journalist te maken te hebben, die alle partijen waar
hij mee in aanraking kwam over een kam scheerde, en naar eigen
goeddunken en via persoonlijke initiatieven optrad. Zo ongewoon was
mijn optreden in 1962 reeds - door H.W. von der Dunk in 1988 omschreven
als ‘in de volière van de Nederlandse journalistiek een verder niet
voorkomende soort’ - dat ze maar één uitweg zagen: mij - hun voormalige
trouwe medewerker - verdacht te maken. Ik moet zeggen: ik heb daar
sedertdien met een gevoel van medelijden en wat in het Engels heet
empathy naar teruggekeken. Maar eens moet ik hier zelf een en ander over
zeggen. En dat is nu.
Een voornaam argument om mij in 1962 verdacht te maken was, dat ik
altijd in geldnood verkeerde. De honoraria van Vrij Nederland in deze
eerste zes delen gepreciseerd, droegen daartoe bij. Ook werd me nu
verweten, nooit de 750 gulden voorschot van P.M. Smedts voor een reis
naar Indonesië in 1956 te hebben terugbetaald. Daar overviel Smedts me
publiekelijk mee, want ik wist niet dat hij dat geld terugverwachtte. Hij
had er terecht nooit
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meer over gerept, want ik had er een X-aantal artikelen voor geleverd die
blijkbaar niet in het miezerige socialistische straatje van Vrij Nederland
pasten - al wisten ze dat ik naar waarheid rapporteerde. Alle bedragen, op
twee na, waren steeds de prullenmand in gegaan. Dit thans aan te voeren
kwam de laffe, politiek gebonden P.M. Smedts opeens prima van pas. Ik
scoorde tenslotte bij Elseviers als nooit tevoren. Ik was met alle informatie
eerst bij hem gekomen. Bovendien, wanneer ik werkelijk de ‘loopjongen’
van Rijkens of Indonesië zou zijn geweest, hoe kwam het dan dat ik
chronisch zonder geld zat? Er klopte geen moer van Smedts' logica en
zwartmakerij.
Een ander armzalig argument, na zes jaar aan Vrij Nederland verbonden
te zijn geweest, was dat ik niet kon schrijven, een mening die Hofland ook
altijd staande had gehouden. Ik geef toe, ik beheers de taal - na 35 jaar in
het buitenland te hebben doorgebracht en nu in het Engels denk (soms
moet ik in mijn dictionaire naar Nederlandse woorden zoeken) - in de
verste verten niet zo perfect als Hofland. Maar wat schiet ‘de burger’ ermee
op in literaire bewoordingen voorgelogen te worden, of in fraai Nederlands
maar wat op de mouw gespeld te krijgen? Ik ben sedert jaren overtuigd
dat Jan Modaal instinctief aanvoelt wie hem zit te bedonderen en wie
ernaar streeft de waarheid te schrijven. Dat laatste doe ik en heb ik altijd
gedaan. Of dan bepaalde zinnen krom lopen is jammer, maar in laatste
instantie minder relevant.
Verder vergoelijkte Smedts op uitzonderlijk oneerlijke wijze de redenen
waarom hij in 1961 mijn frontale aanval op de groep-Rijkens had
gepubliceerd. In 1962 durfde hij te schrijven nog altijd niet te weten
waarom ik de groep-Rijkens wat Hofland noemde ‘het zwembad had
ingejaagd’. Ik heb Smedts mijn redenen in extenso in 1961 uitgelegd,
eveneens aan Eijkelboom en Joris van den Berg, die de slimste was van
dit drietal en mijn beweegredenen dan ook uitstekend begreep. Rijkens en
zijn mannen waren die dagen uitgespeeld en waren zichzelf en iedereen
aan het verlakken. Alle details zijn in Memoires 1961 te vinden. Op de
dag, dat mijn eerste aanval verscheen, op 3 juni 1961, zat ik nog steeds
voor de groep-Rijkens in een vliegtuig naar Washington. Vijf jaar had de
groep in de marge zitten klieren. Er moesten spijkers met koppen worden
geslagen. Smedts wist dit precies, maar zijn geheugen liet hem in de steek.
Hij zat niet meer in de voorste gelederen, als voorheen via mijn
inlichtingen. De aanval was door de concurrerende H.A. Lunshof
overgenomen. Maar Elseviers derailleerde naar hysterisch ultra-rechts
gezwets waarmee Lunshof nog verder doorsloeg dan Luns strijk-en-zet
deed.
En tenslotte was er de vraag of de PvdA'ers Goedhart en Suurhoff
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wel of niet naar Amerika waren gegaan, zoals W. Verrips aan mij, aan
H.J. van der Jagt van de KLM en aan ambassadeur Zairin Zain, om enkele
namen te noemen, had doen geloven. De parachutesprong van Werner
Verrips, de voormalige CIA-agent, in het Nieuw-Guinea-gebeuren - op
introductie van Paul Rijkens overigens - heeft alle betrokken partijen
ontmaskerd als amateurs. Het meest misschien wel mij, want, ik was nooit
eerder met contraspionage-activiteiten geconfronteerd geweest. Zoals in
deze memoires aangegeven, was mijn prestige in Den Haag, althans bij
de insiders, in die dagen hoog aangeschreven, zoals zowel Van
Konijnenburg als Van Blankenstein mij voortdurend bevestigden. De
partituren klopten. Wat ik doorgaf of meedeelde bleek steeds waar te zijn.
Smedts wist dit en had om die reden mijn opzienbarende reportages in
1961 geplaatst. De actie-Verrips was er dan ook op gericht om binnen de
kortst mogelijke termijn mijn geloofwaardigheid de grond in te boren. Hij
deed hoogst vertrouwelijke mededelingen, niet alleen aan mij, maar ook
aan Indonesische autoriteiten, (hij schreef bijvoorbeeld een brief aan
minister Yamin, hier eerder weergegeven) en de clou van de activiteiten
van Werner Verrips was om Oltmans tot leugenaar te maken, zodat er niet
meer naar mij zou worden geluisterd. Mijn journalistieke invloed diende
tot nul te worden gereduceerd. Verrips, eveneens nauw verbonden met de
Indonesische coup-militairen, was opgedragen wraak te nemen voor het
door mij in de openbaarheid brengen van de ontmoeting van Nasution met
de staatssecretaris H.R. van Houten. En zijn visitekaartje, om het nog
gecompliceerder te maken, was nota bene Paul Rijkens. Rijkens was nauw
verbonden aan prins Bernhard, die op zijn beurt uitstekende contacten
onderhield met de CIA. Ik heb mij dikwijls afgevraagd of, omdat ik de
groep-Rijkens in de publiciteit bracht en hen zogenaamd voor de voeten
liep, men inderdaad overlegd had hoe men de lastpost Oltmans kwijt kon
raken. Hoe was Rijkens aan W. Verrips gekomen? Gebeurde dit met
medeweten van Nasution, de CIA of de BVD?
Rekening houdend met de leugens van Verrips en het feit dat Goedhart
en Suurhoff misschien inderdaad nooit in New York waren geweest, zoals
alleen Verrips had beweerd, legde ik Smedts omstandig uit dat het van het
grootste belang was om deze Werner Verrrips snel in de publiciteit te
brengen. Hij zaaide immers aan alle kanten verwarring. Bovendien, minister
Yamin en ambassadeur Zain, exponenten van de officiële Indonesische
regeringslijn van Sukarno en zijn kabinet, hadden mij zelfs verzocht de
groep-Rijkens in Den Haag te gaan waarschuwen dat Verrips niet
acceptabel was. Waarom wilde of kon de groep-Rijkens niet luisteren?
Voor mij bewees de onwrikbare aanwezigheid van Verrips in de
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groep dat de Indonesische coup-militairen erin waren geslaagd vaste voet
te krijgen in de Rijkens-lobby, die tot dusverre uitsluitend met de
Indonesische regering en regeringsgezinde militairen te maken had gehad.
Ik deed dus niet mee aan de subversieve activiteiten van het
comité-Nasution. Ik stond onveranderlijk achter Sukarno en de wettige
regering van Indonesië. Het was in mijn optiek dus noodzakelijk Verrips
snel en afdoende te ontmaskeren. Aangezien Smedts en Vrij Nederland
dit vanwege PvdA-belangen weigerden, speelde ik mijn kaarten, door
noodzaak gedreven, via Lunshof in Elseviers. Het achteraf jeremiëren van
Smedts over zijn gemiste boot, omdat hij met handen en voeten gebonden
zat aan de PvdA-lijn, rechtvaardigde deze zwartmakerij in het geheel niet.
Ik verloor mijn respect voor deze collega.

25 mei 1962
Persattaché Sjef van den Bogaert, van de Nederlandse missie bij de UNO, schrijft niet
te weten hoe de boeken, die ik hem vroeg naar Kasper Reinink in Havanna te
verzenden, zijn weggeraakt. ‘Het is mij ondoenlijk na te gaan wat er met deze
exemplaren is gebeurd.’ Ordinaire sabotage.
Hoeveel de PvdA eraan gelegen is tegen te spreken dat Suurhoff en Goedhart in
New York zijn geweest blijkt uit een hoofdartikel ‘Gelogen’167, waarin eraan wordt
herinnerd, dat eerst De Waarheid met ‘dit verzonnen verhaal’ was gekomen, en nu
door Elseviers nog eens ruimschoots werd herhaald.

26 mei 1962
Ontmoette J.H. Barkey Wolf van de Elseviers-hoofdredactie.
We spraken een paar uur. Ik stelde voor, dat ze de handel en wandel van Verrips
in Washington DC door Peter Korteweg zouden laten omspitten. Dit werd ter plekke
telefonisch geregeld. Korteweg begreep onmiddellijk waarom het ging. Hij is duidelijk
een professional. Ik begreep nu pas dat H.A. Lunshof zijn artikel ‘Het verraad’ in
Salzburg had geschreven. Ook kreeg ik de indruk, al werd het niet met zoveel woorden
gezegd, dat Lunshof uitvoerig met minister Luns had gesproken, alvorens dit stuk
samen te stellen. Mijn naam kwam er dan ook niet meer in voor.
Premier De Quay heeft meegedeeld, dat zich 415 Indonesische parachutisten op
Nieuw-Guinea bevonden.168
Vannacht, naar Berties flat lopende, bedacht ik me opnieuw,
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dat Holland me nooit anders dan verwarring en ongeluk had gebracht. Wat dat betreft
was mijn leven in Amerika ongecompliceerder en financieel aanzienlijk meer lonend.
Later droomde ik prompt, dat ik in tranen was, toen ik Holland weer zou verlaten en
hoe ik haatte terug te reizen naar New York, waar ik thans vier jaar permanent woon.

27 mei 1962
P.M. Smedts is akkoord gegaan met een te publiceren tegenstuk van mij, indien ik
zorg dat hij het morgen in zijn bezit heeft. Ik werkte er vandaag aan in de bungalow
van mijn ouders in Huis ter Heide, welke (van broer Theo), de bijnaam ‘Kleine
Schuur’ heeft gekregen.
In Amsterdam ontmoette ik Jolle Jolles,169 in de Leydse poort op het Leidseplein.
Later voegden J.H. Barkey Wolf en zijn vrouw, Liselot, zich bij ons. Jolle gaf aan
dat er zeer veel te doen was in Den Haag over de rel van Lunshof. Ze vertelden dat
Lunshofs aantijging, dat de Nederlands socialist met een belastingvrij inkomen van
f 70.000,- per jaar, die tegenover de Amerikaan George Ball ‘stelling had genomen
tegen onze regering’, de heer Sicco Mansholt (PvdA) was geweest. Barkey Wolf
scheen zeer tevreden met de rel. Ze hadden een tweede artikel over Verrips geplaatst,
met name omdat de Nederlandse ambassade in Washington had bevestigd dat de
naam Verrrips aldaar bekend was, maar dat men instructies had er niet over te
spreken.170 Hij las mijn antwoord op P.M. Smedts. Hij vond het niet fel genoeg. Ik
luisterde naar de kritiek van hem en Jolle Jolles.

28 mei 1962
Gisterenavond ben ik naar het DOK gegaan, ontmoette er een neger van de
Amerikaanse luchtmacht, die meeging. We sliepen samen in Vondelhof.
Om 10.00 uur was ik bij Elseviers. Barkey Wolf had een telegram ontvangen van
ambassadeur Adam Malik in Moskou, waarin hij stelde dat hij niet wist wie W.
Verrips was.171 De bladen melden dat Jaap Burger (PvdA) een vijftal vragen over het
artikel van Lunshof heeft gesteld aan premier De Quay. Kamervoorzitter dr. L.G.
Kortenhorst had enkele wijzigingen in de vragen aangebracht. Lunshof had ook
schandelijke insinuaties over Sicco Mansholt rondgestrooid. Burger sneed dan ook
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allereerst deze kwestie aan. Feitelijk betroffen de daarop volgende vier vragen dezelfde
zaak. Steeds weer werden de verslechterende betrekkingen met een buitenlandse
mogendheid, Indonesië, in de Nederlandse partijpolitieke tegenstellingen uitgevochten.
De nationale pers stond vol over deze affaire.
Ik overhandigde P.M. Smedts mijn antwoord op ‘Janus’. Hij begon er meteen in
te schrappen. Ik trachtte mijn humeur te bewaren, ook al werd mijn antwoord
gemaltraiteerd. Nogmaals zette ik uiteen uitdrukkelijk niet anders te hebben gedaan
dan Verrips te citeren, die zowel de Indonesiërs in New York, als H.J. van der Jagt
van de KLM en mij ervan had proberen te doordringen dat Suurhoff en Goedhart in
New York waren om Yamin en Zain te ontmoeten. Hij was van mening dat ik dat
gegeven bij Suurhoff zelf had moeten natrekken. ‘U bedoelt, iemand vragen om de
waarheid te spreken in een affaire waarin alle partijen constant categorisch liegen?’
vroeg ik. Hij zou mijn stuk opnemen en opnieuw van commentaar voorzien.172
Wim Klinkenberg merkte over het Janus-artikel van Smedts op: ‘Wat een gemeen
stukje, maar eenieder die hersens heeft moet begrijpen hoe het zit.’ Maar zo was het
dus niet.
Keerde terug naar Lunshofs hoofdkwartier en werkte in Constance Wibauts' kamer
aan een brief voor Elseviers. Barkey Wolf bevestigde, eindelijk, dat minister Luns
en Lunshof elkaar uitvoerig in Wenen, tijdens het Nederlandse staatsbezoek aan
Oostenrijk, hadden gesproken. Ook Smedts bleek hier intussen van op de hoogte.
Het kon ook niet anders dan dat de minister de inspiratiebron was geweest voor een
dermate smerige aanval, voornamelijk op de socialisten. Ik bedacht me dat een en
ander betekende dat ik samen met Luns de informatie had geleverd voor het ‘Het
verraad’, terwijl deze rel een follow-up was van mijn eerdere onthullingen over W.
Verrips in Elseviers. Het werd steeds duidelijker waarom Vrij Nederland om zuiver
politieke redenen gedwongen was om mij te laten vallen, ook al stond ik grotendeels
buiten deze laatste aanval van Lunshof. Daar was Luns de voornaamste architect
van. Smedts zei dat Van Blankenstein hem had getelefoneerd, en dat ik nu mijn beste
contacten kwijt was, inbegrepen Jaap Burger en Hein Vos, beiden PvdA. Zelfs
professor Dynstee (KVP) wilde niets meer met me te maken hebben.
Barkey Wolf deelde mee dat Peter Korteweg nog steeds kon bevestigen dat
Suurhoff en Goedhart in New York waren ge-
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weest. Ambassadeur Zain had wel uitvoerig de verschijning van Verrips in New
York bevestigd. De aanval van Lunshof op Sicco Mansholt was door Luns alleen
ingegeven.
Ik telefoneerde Van Blankenstein. Hij bevestigde dat ik door met Elseviers in zee
te gaan mijn meeste vrienden had verloren. ‘Dat blad komt bij mij niet in huis’, zei
de PvdA'er en journalist voor Het Parool. ‘Er zijn immers drie Verripsen...173 Dr.
Paul Rijkens heeft met die Verrips van jou nooit wat te maken gehad, slechts één
keer gezien...’ Hij liet zelfs doorschemeren dat mijn vader hem een bezoek had
gebracht waar ik niets van wist.
Opnieuw gaf Van Blankenstein aan hoe er onder de vrienden van de
groep-Rijkens gelogen werd dat het gedrukt stond. Hij gold als een der
intimi van Rijkens, de 74-jarige Unilever-topman. Ze kenden elkaar uit
Londen, tijdens de oorlogsjaren, waar ook prins Bernhard Rijkens
ontmoette en hem tot een persoonlijke vriend maakte. Op 18 mei 1962
waren prins Bernhard, kroonprinses Beatrix en de mij bevriende dr. K.
Scholtens van Shell nog naar Stockholm gevlogen om in het Grand Hotel
te Salsjöbaden een Bilderbergconferentie bij te wonen.174 De heren dekten
elkaar allemaal. Joseph Luns had door Lunshof effectief te souffleren er
behoorlijk de klad ingebracht. Ik concludeerde dat de bejaarde Van
Blankenstein werkelijk aannam dat Paul Rijkens hem niet verlakte.175

29 mei 1962
Het Algemeen Dagblad opende met een opzienbarende kop: ‘DEINING IN HAAGSE
POLITIEKE KRINGEN’.
Jolles noemde Sukarno ‘een staatsman van formaat’. Ik stelde, dat ik vooral ‘de
man’ Sukarno zeer waardeerde, maar dat hij met name in de binnenlandse politiek
minder succes had dan internationaal met zijn beweging van niet-gebonden landen.
Ontmoette Hans Beynon176 in De Koningshut. Hij zei momenteel vooral samen te
werken met pater Van Hees in de Linie. ‘Je hebt weer allerlei knuppels in
hoederhokken gesmeten...’, zei hij. Ik lichtte hem gedetailleerd in over de
Verripsaffaire. Hij kende me lang genoeg om te weten dat ik niet fantaseerde.
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Barkey Wolf zei dat er geen plaats in het blad was geweest voor mijn brief, maar ik
zou een honorarium krijgen. Doekje voor het bloeden. Na het gesprek Luns-Lunshof
ontmoette ik de eerst jegens mij zeer enthousiaste hoofdredacteur van Elseviers niet
meer en werd mijn naam ook niet meer in het blad genoemd. Michiel van der Plas
maakte zich ernstig zorgen dat Lunshof zijn beweringen niet waar kon maken. Hij
vroeg zich zelfs af of het onder dergelijke omstandigheden oorbaar was voor Lunshof
om bij Elseviers te blijven werken. Wolf deed een beroep op mij, omdat ook de
Haagse Post reeds iets dergelijks had geschreven, dat ik niet te veel moest
benadrukken dat Lunshof ook gegevens van mij had gekregen. ‘De verleiding is
natuurlijk groot om die eer te hebben’, aldus Barkey Wolf. Hij sprak alsof hij
plotseling was vergeten dat Lunshof een jaar geleden nog rechtstreeks aan mij had
gerefereerd en mij publiekelijk gelijk had gegeven.177
Schreef verjaarsbrieven aan Pak Sukardjo (3 juni) en Bungkarno (6 juni) en zond
rapporten met knipsels aan Sukardjo en dr. Zain. Ook schreef ik Penny Hedinah in
Jakarta om haar altijd trouwe, belangstellende brieven te beantwoorden. Zij blijft de
enige en meest wonderlijke vriendin die ik ooit heb gehad.
De avond bracht zon. Ik loop er een beetje verdwaasd in rond. Wandelde van Den
Dolder naar de bungalow in Huis ter Heide. Wanneer ik vanuit de tuin binnen in huis
mijn grijzende ouders zie, die met de honden spelen, word ik intens verdrietig.
Leende het Grieg-pianoconcert van Bertie. Zijn hond, Carlo, moest vanmorgen
naar de trimmer. Het dier trilde van angst. Vond het zo zielig. Bertie heeft een affaire
met de couturier Jerrie Offerman, maar hij geeft toe dat het voor hem een spelletje
is. Hoe lang zal dit doorgaan voor de onvermijdelijke botsing ook die liaison opblaast?
Henk Hofland schijnt gebeld te hebben. Ik kan me niet herinneren hoe lang dat niet
is gebeurd. Het zal triest zijn om Holland weer te verlaten. Mijn hart is hier en dat
zal altijd zo zijn. Ik hoor hier. De mensen van wie ik hou zijn hier, Bertie, Martin,
John, Erik. Het leven in de VS is oppervlakkig. Ik voel me tevreden in Amerika, maar
ik word er niet emotioneel bewogen. Hoe zou het zijn om terug te keren naar
Amsterdam, om voor een krant te werken en zitvlak te ontwikkelen? Zolang Santo
en Binu er zijn zal ik in Kew Gardens nog wel overleven. Ik zit verward te schrijven,
maar het brengt soelaas.178
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De NRC bericht, dat tijdens de begroting van Verkeer en Waterstaat de antirevolutionair
Tjalma in de Eerste Kamer de rol van Emile van Konijnenburg in de groep-Rijkens
in het geding heeft gebracht. Gezien het belang van de regering in de KLM zou de
overheid maatregelen kunnen nemen indien bepaalde evidente normen niet in acht
zouden zijn genomen. Konijn kreeg het zwaar te verduren, eerst door het onverwachte
verlies van zijn vrouw en nu dit.

31 mei 1962
Wanneer de zon schijnt en het zoveel heeft geregend is Holland mooi, rijp en
vruchtbaar. Het Java van Europa.
Ontmoette Henk Hofland in American. Zijn moeder is stervende. Hij lichtte haar
ziekte toe met hartverscheurende details.179 Vervolgens vertelde hij Van Konijnenburg
te hebben gesproken, maar hij was de laatste ontwikkelingen kwijt. Ik zette
nauwkeurig de kwestie-Verrips uiteen en wat erop was gevolgd. Hij maakte
aantekeningen. Hij wil erover schrijven. Igor Cornelissen had hem gezegd, dat het
feit dat De Waarheid eerst met details was gekomen de rest van de pers kopschuw
had gemaakt. Namens Konijn moest hij mij vragen wie mij tegenwoordig financierde.
Een dergelijke suggestie, alsof de groep-Rijkens mij ooit werkelijk zou hebben
gefinancierd, maakte me woedend. Ik schreef er Henk zelfs een brief over.180 Over
mijn boek bij De Bezige Bij werd niet meer gesproken. Het manuscript werd zelfs
geretourneerd. Hij had Lunshof opgebeld, die had gezegd: ‘U begrijpt wel, meneer
Hofland, dat ik niet over een nacht ijs ben gegaan. Ik heb mijn gegevens heus niet
van mijnheer Oltmans’.181
In ons laatste telefoongesprek verweet dr. M. van Blankenstein me, dat ik
terugkerend van mijn eerste reis naar de Congo hem had voorspeld, dat het team
Lumumba-Gizenga zou gaan winnen. Dat was inderdaad toen mijn inschatting. Wie
kon voorzien dat Lumumba zou worden vermoord en Mobutu door de Amerikanen
naar voren zou worden geschoven?182 De strijd over Congo is niet voorbij. Ook
herinner ik me, dat P.M. Smedts me toevoegde dat H.M. van Randwijk hem, ondanks
onze langdurige gesprekken in Bonn, die ik als vriendschappelijk had ervaren, had
geadviseerd mij te laten vallen. Bij PvdA-
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heren tellen politieke en niet journalistieke overwegingen het zwaarst. Henk beweerde
verder dat de brief, die Ujeng Suwargana mij in Washington had laten lezen en waarin
hij adviseerde mijn boek uit te geven, nimmer door De Bezige Bij was ontvangen.
Vreemd.
Reisde naar Erik in Eindhoven. Hij was grieperig en in bed toen ik op zijn
studentenkamer arriveerde. We besloten naar Frankie Hetary in het Ambonezenkamp
bij Vught te gaan. Frankie leek verlegen met ons bezoek. Ook hem troffen we in bed
aan. Zijn ouders waren in de kerk. Toen zij thuis kwamen zette zijn moeder, in sarong
gekleed, meteen pisang goreng183 op tafel en ging koffie maken. Zij bleef steeds
staan. Frankie zei over de Indonesische para's op Nieuw-Guinea: ‘Die maken ze
allemaal af’, wat me pijn deed om dit een Indonesiër te horen zeggen.
Het Ambonezenkamp is het voormalige nazi-gevangenenkamp. De school is nota
bene in het gedeelte waar eens gaskamers waren. Warm water moet in een gebouw
aan de straat in emmertjes worden opgehaald. Wanneer je die anaks ketjil184 in de
ijskoude wind - het weer is vandaag niet te geloven zo slecht - buiten ziet spelen
draait je hart in je lijf om. Veel kinderen spreken Maleis.

1 juni 1962
H.A. Lunshof lanceert een nieuwe aanval, ditmaal op PvdA-voorman Jaap Burger.
Doeve maakte er een tekening bij, van Burger met een zwaard bij een doos van
Pandora vol activiteiten van de groep-Rijkens. P.M. Smedts kwam zijn partij
onmiddellijk te hulp met een aanval op Lunshof voor diens vorige geschrijf onder
de kop: ‘Gevaarlijke onnozelheid’. De Haagse Post kreeg het voor elkaar, tegen
beter weten in, (want Hiltermann was op de hoogte dat minister Luns de voornaamste
tipgever was geweest van Lunshof bij diens laatste onthullingen) om het voor te
stellen dat de nieuwste aanvallen van Lunshof uitsluitend door mij waren geïnspireerd.
Het blad loog doodgemoedereerd: ‘Het is merkwaardig dat Elseviers met Oltmans
in zee is gegaan, omdat dit blad nog in 1961 zeer scherp stelling genomen heeft tegen
de heer Oltmans’. Het tegenovergestelde was waar. In 1961 schreef Lunshof juist:
‘De heer Oltmans heeft doodgewoon gelijk.’185
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Intussen stond de vaderlandse pers bol van de koppen over de affaire. Leeuwarder
Courant: ‘Willem Oltmans zegsman van Elseviers Weekblad?’ Alkmaarse Courant:
‘Verhaal over hoogverraad is produkt van fantasie’. Dagblad van het Oosten:
‘Verraders en fantasten zaaien wantrouwen’. Winschoter Courant: ‘Artikel door
journalist Oltmans nog gekker dan gewoonlijk in weekblad gekomen’. Friesche
Koerier: ‘Willem Oltmans zou man achter de schermen van Elseviers-artikel “Het
verraad” zijn.’ En nog veel meer van dergelijk geklets in de ruimte. Maar de grote
bron van Lunshof was niet ik maar Luns. Ik vermoed dat veel journalisten dat ook
heel goed weten, maar iedereen ontziet de bewindsman, die de ware aanstoker van
het wantrouwen is geweest. Terwijl ik vanuit een internationaal politieke optiek
opereerde, slaagde Luns erin de kwestie Nieuw-Guinea in de nationale politieke
arena verder te vertroebelen.

2 juni 1962
Belde Erik op en zei: ‘De lichtjes in je ogen zijn terug. Ik ben gerust’.
Henk Hofland telefoneerde dat het onnodig was geweest, dat ik per brief de
geldkwestie met de groep-Rijkens nader had toegelicht.
Later ontmoette ik Jerry van B., een Indonesische jongen die zijn ouders in de
oorlog had verloren. Op een nacht, tijdens militaire dienst, een tentje met een andere
militair delende, had deze aan zijn penis gezogen en gezegd: ‘Blijf maar stil, het is
toch lekker?’ Daarna had deze collega-militair hem het homoseksuele leven laten
zien en hij was op een andere jongen verliefd geworden. Ze waren een keer samen
naar het DOK gegaan, waar hij zijn grote liefde prompt was kwijt geraakt. Toen volgde
een periode van verdwaaldheid, van tippelen op straat, gearresteerd worden en een
periode van zes weken in een psychiatrische kliniek. Nu was hij habitué in ‘Jamaica’.
Hij had een baan in restaurant Heck op het Rembrandtplein. Ik bood hem een nasi
op het Lido-terras aan. We wandelden naar het centraal station waar Martin, portier
op het vierde perron, op me wachtte. Ook Jaap van der Leeden was uit Hoogezand
gekomen. Hij werkte aldaar op het gemeentehuis, en wilde politicus en burgemeester
worden. Hij had me benaderd om over Nieuw-Guinea te praten. We gingen
gezamenlijk naar Martins huis in Alkmaar. Martin raakte meteen verwikkeld met
Van der Leeden in een gesprek over religie.
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3 juni 1962
Jaap en ik sliepen op één kamer met Martins zoontje, Pim. Ik deed bijna geen oog
dicht en droomde dat een kat me aanviel. We hadden heftige discussies tot diep in
de nacht. Wanneer Indische jongens over ‘onbetrouwbare Javanen’ spreken maakt
dat me razend. Zij beroepen zich erop te hebben ondervonden tot welke valsheid en
gemeenheden Indonesiërs jegens belanda's en Indo's in staat waren. Ieder volk dat
voor zijn vrijheid knokt komt tot wreedheden. ‘Ze moeten ze allemaal kapot schieten’
zei ook Martins broer John, die vaarde op de Holland-Amerika-lijn. Ik barstte
inwendig van woede, maar ik hield van hen. Eindelijk raakte ik in een rechtstreeks,
scherp, conflict met Martin zelf. Hij herinnerde eraan dat zijn vader door Indonesiërs
werd gedood omdat hij met de vriendin van een van hen werd betrapt. ‘Zelfs kleine
kinderen van ons werden met stenen en modder bekogeld’, zei John. Martin: ‘Ik heb
achttien jaar in Indonesië gewoond. Ik ben zelf Javaan, Wim. De Javaan is
onbetrouwbaar. Hij zal lief zijn in je gezicht, maar hij valt je in je rug aan.’ John
vertelde met eigen ogen te hebben gezien hoe Martin door een Indonesische patrouille
werd betrapt eten te hebben gebracht aan een Zwitser en diens Indo-vrouw en daarvoor
eerst van achteren en toen van voren zweepslagen had gekregen. ‘Wanneer je hebt
gezien wat je broer is overkomen,’ zei John, ‘hoe zou jij dan tegenover Indonesiërs
staan?’ Martin had zich opnieuw voor Nieuw-Guinea opgegeven. ‘Ik ga voor mijn
gezin, om meer geld te verdienen. Ik schiet voor degeen die mij betaalt.’ ‘Maar op
Irian,’ antwoordde ik, ‘schiet je eigenlijk op je eigen bangsa.’186 ‘Kan me niet
verdommen. Kijk maar wat ze ons hebben aangedaan.’ John: ‘Mijn moeder is een
Javaanse, maar zelfs zij verlangt hen dood te schieten.’ Ik bleef herhalen dat het de
Indonesiërs nauwelijks kwalijk was te nemen dat zij alles wat Hollands of
pro-Hollands was niet vertrouwden, na wat zij de laatste driehonderd jaar in hun land
van Nederlanders hadden ondervonden. Hoe voelden Hollanders zich toen SS'ers hier
de dienst uitmaakten? Zij geloofden niet dat er ooit weer een vriendschap tussen
Nederland en Indonesië mogelijk zou zijn. ‘Het vertrouwen is al kapot’, zei John
Portier. ‘Ze gebruiken jou alleen nu, zolang de kwestie Nieuw-Guinea speelt, en
wanneer het allemaal voorbij is zijn ze je prompt vergeten.’ Ik werd hier woedend
over. Wanneer de Indonesiërs mij laten vallen, dan
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zal ik toch mijn mening over Sukarno nooit herzien. Laat ik mij maar op het ergste
voorbereiden.187

4 juni 1962
De Volkskrant meldt, dat de twintigjarige dienstplichtige sergeant W. Kevelam uit
Harderwijk en de twintigjarige dienstplichtige soldaat eerste klasse K.J. Faber uit
Amsterdam, bij Kaimana zijn gesneuveld in vuurgevechten met Indonesische para's.
Dat zijn slachtoffers van de waanzin van Luns en consorten. Bovendien ging het om
dienstplichtige militairen. Wat de regering doet en heeft gedaan is misdadig en een
schande, vooral omdat ik weet dat er volkomen nodeloos aan beide zijden slachtoffers
vallen. En de groep-Rijkens, die Luns via Lunshof als ‘verraders’ probeert voor te
stellen, hebben dit voorzien en getracht het sneuvelen van militairen te voorkomen.
Ik telefoneerde met Henk Hofland, maar zijn hoofd stond niet naar werk en politiek.
Zijn moeder zou morgen worden begraven.
Er waren twee sensaties. Prins Bernhard, zo bleek deze keer uit openlijke
persberichten, had in het Witte Huis met president Kennedy gesproken. Ook de
kwestie Nieuw-Guinea werd aangeroerd. Opmerkelijk, omdat melding werd gemaakt
van sterke Amerikaanse druk op Nederland om het plan-Bunker onverwijld te
aanvaarden. Als echtgenoot van het staatshoofd had de prins noch de functie noch
het recht om een zodanig delicate politieke zaak met de president van de VS te
bespreken, tenzij daartoe door de regering gemachtigd. prins Bernhard, feitelijk nauw
verbonden met de buitenparlementaire acties van de groep-Rijkens, verving eigenlijk
de uitgeschakelde heren Rijkens, Scholten en Van Konijnenburg.
De andere sensatie was dat Jaap Burger, fractievoorzitter van de PvdA, zijn aftreden
had aangekondigd. Het kwam erop neer dat minister Luns, via zijn spreekbuis H.A.
Lunshof, zijn voornaamste politieke tegenstander in het Nieuw-Guinea-conflict ten
val had weten te brengen.

5 juni 1962
Vandaag, bij stralend weer, wordt mevrouw Hofland begraven. Ik zal er niet bij zijn,
maar ik zal haar nooit vergeten.
Ontmoette hoofdredacteur W. van Wijk van Het Vaderland. Den Haag had eigenlijk
om Lunshof en diens onthullingen ge-
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lachen, vooral omdat hij ze niet waar had gemaakt. Het was een onvoorstelbare fout
van Jaap Burger geweest om over de praatjes van Lunshof vragen aan de premier te
stellen. Luns zou zeker op zijn post blijven.188
Daarna ging ik naar Jolle en Lot Jolles. Nu vertelde hij, dat toen hij op de
ambassade in Jakarta werkte, hij Willem Roosdorp, oud-Nijenrodiaan, in bescherming
had moeten nemen omdat deze met mij omging. Er werd in een stafvergadering op
de ambassade gezegd ‘dat een zekere journalist Willem Oltmans zich uitgaf voor
medewerker van het NRC, het Algemeen Handelsblad en Het Vaderland’.189 Sedert
ik in Rome Sukarno ontmoette, in 1956, was ik voor Joseph Luns vanzelfsprekend
‘verdacht’ geworden. Jolle deed zijn beklag over de verziekte toestanden in de
Nederlandse diplomatieke wereld en verzekerde dat hij er een bestseller over zou
kunnen schrijven. Maar dat doen de beboterde hoofden in Den Haag dus niet.
Bij Elseviers vertelde Barkey Wolf, dat na wat ik met de Verrips-onthulling op
gang had gebracht, de hoofdredactie met een stroom van informatie van alle zijden
was benaderd. Men redeneerde: ‘Nu jullie die stap hebben gezet...’, en dan volgde
een ander verhaal. Lunshof heeft onomwonden gezegd: ‘Oltmans staat niet aan onze
kant, maar de feiten die hij aandraagt, zijn wáár en kloppen.’ Met het komende
nummer zou een nieuwe bom barsten. Eén persoon had naar Elseviers geschreven
dat er een moordaanslag op hem werd beraamd. Rosmalen raadde me aan, zelf ook
voorzichtig te zijn. Hun nieuwste informant was in elk geval zeer bang. Ik moest
wachten, want H.A. Lunshof wilde zelf met me spreken. Dat gebeurde om 17.00
uur.
‘Eerst vergeten ze Sukarno dood te schieten,’ zei Lunshof, ‘en daarna vergeten ze
hem een grootkruis te geven. We kunnen met Sukarno geen zaken doen, met diens
privérekeningen in Tokyo.’190 Lunshof scheen reeds op de hoogte te zijn van de door
Ujeng Suwargana verspreidde informatie, want hij zei: ‘Nasution moet het daar
overnemen. Sukarno houdt het niet.’ ‘Maar met Nikita Khrushchev doen we toch
ook zaken?’, vroeg ik. ‘Ja, maar die steekt geen centen in zijn eigen zak’, ant-
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woordde Lunshof. Ik vroeg hem zijn mening over de demarches van prins Bernhard
bij president Kennedy. ‘Je kan zo'n man toch niet de tuin van Het Loo laten wieden?’
antwoordde hij met een Drents plattelands-accent. ‘Prins Hendrik dronk tenminste,
ging naar de hoeren. Zo hoort het.’ Hij vervolgde: ‘Ik eis nu in de krant die straks
uitkomt het aftreden van Emile van Konijnenburg, omdat de regering 86 miljoen aan
de KLM betaalt.’ Ik bracht naar voren: ‘Maar hij heeft zojuist 5,4 miljoen van Indonesië
losgekregen voor de KLM.’ Lunshof: ‘Die hadden wij ook nog wel kunnen betalen.’
Hij vond dat dr. H.J. van Roijen diende af te treden, ‘die Indië tenslotte heeft
weggegeven met de Van Roijen-Roem-overeenkomst.’
Opvallend was dat alle bladen vandaag, het NRC, de Volkskrant, Trouw, Het Vrije
Volk, het Algemeen Handelsblad, De Telegraaf, met geen woord reppen over de rol
die Lunshof speelde bij de val van Jaap Burger.
Wanneer we het dagboek van de toenmalige premier Jan de Quay mogen
geloven, vertelde Luns hem pas op 28 juni 1962 dat hij het gewraakte
artikel ‘Het verraad’ praktisch aan Lunshof had gedicteerd. Wat de meeste
vooraanstaande journalisten al weken eerder wisten kwam de premier de
pas 28ste ter ore. De Quay noteerde bovendien die dag: ‘Ik zie steeds
duidelijker dat Luns een knappe speler is, maar onbetrouwbaar inzoverre
hij overal achter de schermen werkt, altijd praat.’191 De staart van mijn W.
Verrips-informatie was dan ook een gigantische vaderlandse politieke rel
geworden, omdat Luns besloten had dit ervan te maken. De krachten die
tot ontplooiing waren gekomen scheen niemand meer in de hand te hebben.
En wat de pers betrof, misschien dachten P.M. Smedts en Jan Eijkelboom
van Vrij Nederland wel echt, dat de artikelen van Lunshof uit de duim
waren gezogen, en verdachten ze mij er tevens van Lunshof maar wat op
de mouw te hebben gespeld. Van Wijk lachte er op 5 juni nog om. Jaap
Burger had waarschijnlijk in zijn onschuld premier Jan de Quay vragen
gesteld, omdat niemand, tot 28 juni De Quay zelf blijkbaar ook niet, had
kunnen vermoeden dat Lunshofs informatie, althans bij diens
vervolg-onthullingen, voornamelijk van Joseph Luns afkomstig waren.
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Onmiddellijk na het gesprek van prins Bernhard met JFK op het Witte Huis, werd
bekendgemaakt dat ambassadeur Van Roijen al op 6 juni uit Washington over zou
komen voor overleg inzake Nieuw-Guinea.192
Sprak, na Lunshof, met Henk Hofland. Hij had de begrafenis van zijn moeder op
zijn speciale wijze ervaren. Zo had hij tijdens dit gebeuren gedacht: ‘God, kon ik
Wim maar even opbellen om er even over te praten.’193
Hij toonde twee foto's van zijn moeder; één bukkend over bloemen, de ander met
een buurjongetje. ‘Zij was een sterke persoonlijkheid. Zij heeft mij zoveel dingen
leren zien.’ Zoals Henks moeder tijdens de Nijenrode-jaren mij altijd vroeg op Henk
te letten en 's avonds een appel op zijn bed te leggen, zo zal ik, ook nu zij is
heengegaan, altijd op Henk blijven letten, zolang ik leef. En dat zou wel eens een
kortere tijd kunnen zijn dan hij. God knows.

6 juni 1962
Stralend weer en feitelijk de eerste werkelijk mooie zomerse dag.
God bless you, Bungkarno. I hope he received my letter for his birthday, today.

7 juni 1962
Ontmoette Tjalie Robinson in De Posthoorn in Den Haag. Ook hem had de roddel
over een coup tegen Sukarno bereikt. Hij dacht dat de Bung nog deze maand of in
juli zou vallen. Er zou een militaire junta komen. Hij was ervan overtuigd. Hij sprak
ook over Ujeng Suwargana, en verwachtte over vier maanden zelf naar Jakarta te
reizen. Zijn familie, zijn vrouw en zoon Rogier, gaan naar Californië. Hij overwoog
een Tong Tong in Californië op te zetten. Hij noemde Nasution, Jani en Ruslan
Abdulgani als het nieuwe Indonesische driemanschap, met misschien Hatta of de
sultan van Djokja als president. ‘Sukarno wordt een Peron of Trujuillo’, meende hij.
Later ontmoette ik Jolle Jolles, die er niets van geloofde. ‘Het Indonesische leger
heeft in 1958 een laatste kans gehad om de zaak over te nemen. Voorlopig komt er
niets van.’
Henk Hofland sprak met Van Konijnenburg. Hij bracht ook een bezoek aan de
Amerikaanse ambassade. Ik ontmoette
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Henk weer in De Posthoorn. Hij bracht over dat Konijn woedend op me was. Ik
dacht: barst. Van de nieuwste Lunshof-onthullingen rezen de haren van iedereen te
berge. Henk zei: ‘Mag ik schrijven dat je tegen mij zei, toen je van Lunshof kwam,
“Les grands esprits se recontrent toujours”?’ ‘Natuurlijk mag je dat’ antwoordde ik.
Henk blijft kennelijk denken dat ik ook achter de nieuwe rel van Lunshof heb gezeten.
Hij zei, zoals ook Daan van Rosmalen me reeds waarschuwde: ‘Er wordt nog eens
iemand vermoord.’
Ik reed met hem mee in zijn open sportwagen. We stopten in Wassenaar voor een
uitsmijter. ‘Niemand weet eigenlijk precies hoe het allemaal in elkaar zit’, zei Henk.
‘Ook Van Konijnenburg schijnt weinig over W. Verrips te willen zeggen.’ We reden
samen terug naar Amsterdam. Nederland was op zijn mooist. ‘Wat jij over Lunshof
zegt klopt precies met wat Harry Mulisch en Boebie Brugsma zeggen’, aldus Hofland.
We spraken af dat we samen met Lunshof zouden eten alvorens ik weer naar New
York zou gaan.
Spoedde me vervolgens naar Baarn voor een gesprek met mejuffrouw G. Büringh
Boekhoudt.194 Zij had als altijd het volste vertrouwen in mijn eerlijkheid in deze
affaire. Ze zij oprecht te hopen dat zij het nog mocht beleven dat ik een comeback
zou maken.
Na mijn exposé over de details gaf zij toe, dat prins Bernhard zich op glad ijs had
gewaagd met zijn bezoeken aan het Witte Huis. Zij sprak over de kroonprinses, met
wie zij zeer veel contact heeft. Ze is vol lof over de persoonlijkheid en het karakter
van de prinses. De aanval van Smedts op mij in Vrij Nederland vond zij matig en te
veel in het persoonlijke getrokken, maar ze dacht wel dat hij gelijk had toen hij
schreef dat ik door Paul Rijkens werd gebruikt, iets waar zij mij ook steeds voor had
gewaarschuwd.
Het deed me erg goed haar weer terug te zien. Haar gezondheid scheen weer
uitstekend te zijn. Thank God. Ik ben ook tevreden dat ik weer dichter bij Henk ben.

8 juni 1962
Was al vroeg bij Erik in zijn studentenflat in Eindhoven. Ik fietste later naar Waalre
en bezocht mevrouw N. Hazeu.195 Zij studeert Japans en maakt zakenreizen mee naar
Tokyo. ‘Iedereen was woedend op jou en de groep-Rijkens’, zei ze. ‘Ik

194
195

Zie ook de eerste vijf delen memoires.
Zie ook: Memoires 1925-1953.

Willem Oltmans, Memoires 1961-1963

159
weet niet wat we met Nieuw-Guinea moeten doen, maar ik zie ook niet in waarom
het naar Sukarno zou gaan, die zijn eigen land niet kan besturen en waar mensen
honger lijden.’ Zij speelde nog maar weinig piano. Daarna fietste ik naar Enk en
Netty Feldhaus van Ham.196 Netty heeft weer contact met Marinus Flipse en ze studeert
serieus piano. Na de fiets teruggebracht te hebben bij Erik vertrok ik naar Rotterdam.
Ik herinnerde me dat Henk Hofland gisteren zei: ‘Wanneer ze vragen of je een flikker
bent, weet ik nooit wat ik moet antwoorden.’ ‘Zeg maar: “ja en nee”, want dat is
precies zoals ik ben’, antwoordde ik hem.
Bij John en Greet van Hagen voltrok zich een incident. John had de kinderen naar
bed gestuurd omdat ze met klei naar een buurmeisje hadden gesmeten. Greet was
woedend: ‘Je wilt ideale kinderen van ze maken. Je praat niet met ze want je vindt
ze nog te klein, maar je spreekt wel met een buurjongen, omdat hij twaalf jaar is.’
‘Wat wil je,’ zei John, ‘ze gooien een raam in bij de buren en je verwacht dat ik met
ze ga voetballen?’ En tegen mij merkte hij op: ‘Jij bent dit soort problemen lekker
ontvlucht.’ Hij raadde exact mijn gedachten. Maar wat later zat Greet toch weer bij
hem op schoot. Greet: ‘Je bent zondag jarig, Wim. Ik geef je deze foto's van de
kinderen. We kunnen je niets mooiers geven.’
Later reisde ik door naar Den Haag en logeerde bij Rudy Agaatz. ‘Ik was al zo
toen ik vijf jaar was, want ik scharrelde met de djongos in het kippenhok’, vertelde
hij. Hij danst en treedt overal op, samen met een vrouwelijke partner. Ook schildert
hij.
Ambassadeur Van Roijen zei gisteren bij aankomst in Nederland (aldus een fikse
kop in Trouw): ‘TUSSEN LUNS EN MIJ ZIJN PER SE GEEN TEGENSTELLINGEN’.197 Ik
weet dat dit is gelogen, maar ik kan het niet waterdicht bewijzen. Ook de Volkskrant
meldde gisteren op de voorpagina: ‘VAN ROIJEN EENSGEZIND MET MINISTER LUNS’.
Verlakkerij.

9 juni 1962
Twee nieuwe schokken. Ten eerste landde prins Bernhard vanmorgen op Schiphol,
en lanceerde tegenover de pers een aanval op Elseviers, dat ‘klinkklare leugens’ had
geschreven over zijn activiteiten in het buitenland. ‘Het is de laatste jaren’, aldus
prins Bernhard, bepaald een sport geworden, speciaal in
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Engeland, om leden van het koningshuis aan te vallen in de pers. Dat is een
gemakkelijke bezigheid, omdat wij ons nu eenmaal niet kunnen verdedigen. De
laatste jaren gaat men blijkbaar ook in Nederland deze sport beoefenen. Voor zover
dat gebeurt door een kinderachtig blaadje als Propria Cures is dat niet belangrijk
omdat men van kinderen geen verantwoordelijkheidsgevoel kan verwachten. Maar
wanneer een blad als Elseviers met mijnheer Lunshof eraan begint, weliswaar in
bedekte termen maar toch zo dat iedereen het begrijpt, dan loopt het toch de spuigaten
uit. Mijn 25-jarige reputatie staat er borg voor dat ik nimmer iets heb gedaan wat
met de politiek van de regering in strijd is. Ik heb dat het blad enorm kwalijk genomen.
Ik durf hier dan ook ronduit te zeggen dat het klinkklare leugens zijn.’198
De andere schok was een nieuwe bombshell van H.A. Lunshof op de voorpagina
van Elseviers: ‘CHANTAGE OP DE VERENIGDE STATEN’. Ditmaal had het Indonesische
leger in de vorm van de lijn Nasution-Pandjaitan-Malik een onthutsend artikel aan
Lunshof gesouffleerd. Hij viel eenieder aan die Sukarno tegemoet was gekomen of
goedgezind was. Emile van Konijnenburg was nog steeds niet ontslagen bij de KLM.
Sukarno en Subandrio waren nationaal-socialisten en voerden Indonesië in het
communistische kamp. Sukarno en Subandrio waren misdadige elementen die door
Nederlanders (lees: de groep-Rijkens) werden gesteund. Er stond zoveel waarheid
vermengd met aperte onwaarheid, dat de totaliteit van Lunshofs schrijfsels eerder
op een kwaadaardige mentale gifwolk leek.199
Wanneer men 25 jaar later deze gebeurtenissen nog eens onder de loep
neemt, constateert men het volgende. Prins Bernhard, die overigens in dit
geval gelijk had en van de geschiedenis gelijk zou krijgen, ageerde al
geruime tijd achter de schermen tegen het officiële standpunt van de
Nederlandse regering. Hij had dit eerst via de Rijkens-lobby gedaan. Maar
nadat ik op 5 april 1961 Walt W. Rostow, en dus de regering-Kennedy,
op het afwijkende standpunt van de lobby nog eens extra attent had
gemaakt, bestonden er directe contacten tussen de prins en zijn vrienden
en zeer gezaghebbende Amerikanen, inbegrepen JFK zelf. Dit gebeurde
deels in informele, niet naar buiten gebrachte ontmoetingen, en deels
tijdens Bilderbergconferenties, wat Lunshof ook schreef, zoals on-
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langs nog tijdens de Bilderberggesprekken nabij Stockholm. Nu ontkende
prins Bernhard alles van A tot Z. Hij overschatte zijn geloofwaardigheid
en invloed. Bovendien was hij op het moment van zijn verklaring op
Schiphol, er nog niet van op de hoogte dat minister Luns een dictee bij
Lunshof had afgestoken. Jaren later zou hij eerst de
Lockheed-beschuldigingen, zelfs tegenover onderzoekers Donner, Holtrop
en Peschar, faliekant ontkennen. Toen de heren op hoge poten naar
Lockheed gingen, nog steeds overtuigd van des prinsen onschuld, werden
Lockheed-functionarissen voldoende verontwaardigd over de circulerende
onwaarheden om met voor Z.K.H. uitermate belastende informatie te
komen. Eigenlijk waren de prinselijke pijlen te Schiphol op Lunshof
afgevuurd, bestemd voor Joseph Luns, of Z.K.H. het op dat moment besefte
of niet. Lunshof, zich geheel gedekt voelend door de informatie van Luns
- met daarnaast enkele inlichtingen van mij - bond dus indirect, samen met
minister Luns, de strijd tegen de echtgenoot van het staatshoofd aan.
Wat de nieuwe pro-Nasution en anti-Sukarno-tirade van H.A. Lunshof op
9 juni 1962 betreft, pas veel later zou ik erachter komen dat mijn vijanden
in kringen van de militaire top in Jakarta president Sukarno hadden weten
te overtuigen dat ook dit walgelijke stuk door mij zou zijn geïnspireerd.
Omdat dr. Subandrio bovendien de Indonesische CIA nog steeds beheerde,
was het voor mij onmogelijk geworden om nog met Sukarno en zijn directe
omgeving in Jakarta contact te hebben. Pas in 1966, een jaar na de militaire
coup tegen Sukarno, zou ik voor het eerst, aan het hoofd van een
NOS-televisieteam, erin slagen Indonesië opnieuw binnen te komen. Dr.
Subandrio stond op dat moment voor zijn rechters en zou ter dood worden
veroordeeld.

10 juni 1962
Het was mijn 37ste verjaardag. Traditiegetrouw kwamen mijn grootmoeder Poslavsky,
ooms en tantes, feliciteren. Mijn beide broers waren in Zuid-Afrika. Dineerde met
mijn ouders in ‘Rodrighem’. In de avond kwamen mijn oom en tante Poslavsky.
Mijn moeder vroeg mijn oom200 hoe patiënten op de Willem Arntzhoeve stemden.
Hij antwoordde: ‘Minstens twintig patiënten in onze kliniek weten meer van politiek
dan ik.’ Mijn moeder zei absoluut niet te weten hoe zij zou stemmen, en merkte op:
‘Ik zal maar een ezeltje op mijn stembiljet tekenen.’ Men maakte haar toen duidelijk
dat ongeldige stembiljetten ten goede zouden komen aan de grootste partij.
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11 juni 1962
Lunshof verdedigt zich als een leeuw tegen de beschuldigingen van Z.K.H. Hij had
zich van Amsterdam tijdelijk verplaatst naar Hotel de Wittebrug, tegenover de KLM
in Den Haag. President Ernst van der Beugel was de bemiddelaar tussen Soestdijk
en Elseviers. Ik schreef een memo van drie pagina's, mijn eigen rol nog eens
samenvattend ten behoeve van Lunshof, en deponeerde het bij Elseviers in de
Spuistraat. Eerst liep ik tegen Michiel van der Plas aan. Zijn moeder had over de rel
gezegd: ‘Die arme prins kan zich niet verdedigen.’ Dat mocht zo zijn, maar bij nader
inzien stond ook hij thans achter Lunshof. Ik gaf Barkey Wolf mijn mening, bestemd
om als brief te worden opgenomen. Hij zal het wel niet plaatsen. Wolf is een
carrière-pusher. Hij zal vroeg of laat op zijn gezicht vallen. Ik telefoneerde met
Lunshof in Hotel de Wittebrug. Hij zei dat de heer Bauer het bevel voerde over de
komende krant. Ik wist dat Bauer mij haatte, dus ik schreef mijn brief af. Eerst stelde
Lunshof voor om elkaar in Hotel de l'Europe te ontmoeten om 19.30 uur. Later
veranderde dit in 16.00 uur op zijn kantoor.
Intussen ontmoette ik Hofland, die zei: ‘De prins heeft zich op een belachelijke
manier in de vingers gesneden.’ We waren het hier gloeiend over eens. Hij zei dat
de heer Meijer er een hoofdartikel aan zou wijden, en dat hij zijn hart vasthield.
Lunshof zelf had intussen een verklaring uitgegeven dat de boze verklaring van
Z.K.H. op een misverstand berustte. Lunshof: ‘Noch is door mij aan de mogelijkheid
gedacht zelfs, dat de prins hetzij in besloten kring hetzij in openbare kring zich ten
aanzien van Nieuw-Guinea in welke zin ook zou hebben geuit.’ Ik stond perplex
over deze opzienbarende leugen, omdat Lunshof via een aantal personen en
waterdichte informatie, inbegrepen die van de minister van Buitenlandse Zaken, die
het apparaat van de inlichtingendiensten in Den Haag en Washington ter beschikking
had, absoluut zeker wist dat Z.K.H. dit juist wèl en vrijwel overal had gedaan.201
Lunshof werd nog valser toen hij liet volgen ‘dat Zijne Koninklijke Hoogheid als
inspecteur-generaal van leger, vloot en luchtmacht, onze troepen in Nieuw-Guinea
en het Nederlandse volk, hoe het ook denkt, een grote dienst zou bewijzen als hij
met zijn autoriteit en genegenheid in de Tweede Wereldoorlog verkregen, daar (op
Nieuw-Guinea) een bezoek bracht’. Lunshofs verweer

201

Mede om deze redenen beijverde ik in 1987 middels publiciteit in NRC Handelsblad te pleiten
voor opheffing van een verbod van publikatie van prins Bernhards eigen memoires, in
samenwerking met Robert Ammerlaan geschreven. Waarom mag Z.K.H. niet de publikatie
van diens eigen lezing van de gebeurtenissen beleven?

Willem Oltmans, Memoires 1961-1963

163
was helemaal in de trant van wat Tolstoj zei: wanneer hij zich maar voldoende opwond
en ging schrijven, dan ademde zijn pen.
Broer Theo schreef uit Zuid-Afrika dat hij voornemens was, met een Zuidafrikaans
meisje te trouwen, Nellie Wentzel. Hij verhuisde naar Rhodesië, waar hij als econoom
zou worden verbonden aan de Bank of Rhodesia & Nyasaland. Mijn moeder wilde
naar hen toe, met mijn vader, die hierover zijn twijfels had.
Ik had mejuffrouw Büring Boekhoudt mijn artikel gegeven uit het februari
1962-nummer van United Asia in Bombay. Zij feliciteerde me met mijn verjaardag.
‘Na je bezoek duizelde mijn hoofd nog wel van al je verhalen. Ik heb er nog veel
over moeten denken. Het spijt me dat ik over 25 jaar202 niet meer zal leven om eens
te zien of je eens een bezadigde oude heer wordt.’ Daarna schreef zij, zich diep
geërgerd te hebben aan mijn artikel. ‘Ik blijf het ongepast vinden dat je in een
buitenlands blad zo denigrerend schrijft over je landgenoten. Het is bovendien zo
ontzaglijk eenzijdig, want je wekt de indruk alsof er in Holland niet anders dan
bekrompen, doorgewinterde kolonialen zijn. Je beledigt je volk en ook je eigen
voorvaderen, die in de Oost werkten. Natuurlijk waren er velen die geen begrip
toonden en steeds met verachting over “inboorlingen” spraken. Maar wat doe jij ten
opzichte van de Papoea's wanneer je ze allemaal kannibalen noemt? Daarnaast zijn
er duizenden kolonialen geweest die hard gewerkt hebben voor de verbetering van
de levensomstandigheden van die inboorlingen, met inzet van hun hele persoon, om
alleen maar medische zending te noemen. Dat waren heus geen mensen die met een
dikke beurs uit Indië terugkwamen. Ik denk zelf helemaal niet in de koloniale sfeer
en ik vind ook dat we veel te lang gewacht hebben met het zelfstandig maken van
die gebieden, en dat we Nieuw-Guinea allang hadden moeten afstaan, maar de toon
waarop jij schrijft staat me echt tegen. Bovendien vraag ik me vaak af wat jij eigenlijk
van de toestanden afweet. Jij hebt alleen met Sukarno gereisd, maar was je ooit alleen
op stap? Khrushchev toont zijn gasten ook maar één kant van de zaak! Nu, dit moest
me even van het hart. Ik hoop ook nog eens iets opbouwends van je te lezen, iets
afbreken is maar een klein kunstje. Nu, beste Wim, sans rancune, hoop ik. Hartelijke
groeten, je Auntie.’
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Wanneer ik een kwarteeuw later, nu ongeveer zo oud zijnde als mejuffrouw
Büringh Boekhoudt toen, haar brief naast mijn artikel van die dagen in
United Asia leg, sta ik nog steeds volkomen achter wat ik schreef. Het is
waar, dat mijn frustratie om absoluut nooit in de Nederlandse media met
mijn mening aan het woord te komen, misschien de oorzaak was dat ik
me in felle bewoordingen uitdrukte in het Indiase blad. Miss B.B.
projecteerde echter meer anti-Nederlandse gezindheid dan ik toen of nu
voelde, en meer negativiteit in mijn artikel dan er in werkelijkheid in lag.
Trouwens, mijn hele Indonesische escapade was vanaf het begin compleet
gericht op het niet verloren doen gaan van de eeuwenoude banden tussen
Indonesiërs en Nederlanders, juist omdat drie generaties vóór mij zich in
diezelfde richting hadden beijverd. Er werd gezegd, toen Nederland
vierduizend kilometer spoorweg aanlegde op Java, dat dit maar één doel
had: om winstgevende grondstoffen en goederen sneller naar de havens
te vervoeren, zodat winsten sneller in de kassa's van de handelshuizen
vloeiden. Mijn overgrootvader, Alexander Oltmans, had zich als voorzitter
van het Comité Nederlands-Indische Spoorwegen met de ontwikkeling
van Java beziggehouden. Wat had Indonesië bij de bevrijding in 1945
zonder spoorwegnet moeten beginnen? Mijn moeders vader, ir. H. van der
Woude, was mede-oprichter geweest van het kina-concern in Maarssen,
Amsterdam en Bandung, dat in 1989 de ACF heet. Ik was warempel trots
op het werk van mijn voorvaderen in Indië, en heb dit nooit, ook niet in
artikelen of boeken, onder stoelen of banken gestoken. Ik vond mejuffrouw
Boekhoudt ditmaal te streng. Ik begreep dat bij de dagelijkse dosis
desinformatie over Sukarno, Indonesië en Nieuw-Guinea, die de alom
liegende politici - en met hen de in commissie liegende pers - de burgers
dag in dag uit, en jaar in jaar uit, voorzetten, mijn artikel een inflammerende
indruk maakte.

12 juni 1962
Er is weer een Nederlandse militair gesneuveld, namelijk de dienstplichtige soldaat
G. Bos (21) uit Nieuw Amsterdam. Het gebeurde in een vuurgevecht met Indonesische
para's bij Maledofok, vijftig kilometer van Sorong. Ook de reserve-tweede luitenant
H.J. Breek (21) uit Waalre was omgekomen, bij een ongeluk met een jeep. Deze
berichten maken me iedere keer opnieuw woedend.
Overnacht bij Martin in Alkmaar. Hij kwam niet bij me liggen. Omdat ik op het
punt stond naar de VS te vertrekken maakte dit me onrustig. Ik sliep slecht. Ik droomde
dat Sukarno in Joegoslavië was en me niet wilde ontvangen. Telkens schrok ik
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wakker. Er liep midden in de nacht een heftig kwakende eend heen en weer over het
grasveld voor het huis. Ik stond op en keek ernaar. Ik werd vroeg wakker en voelde
me beroerd. Ik was sprakeloos en zei geen woord. Martin en ik vertrokken samen
met de trein naar Amsterdam. Hij leek oneindig ver van me af. Hij stelde voor koffie
te drinken in het Noord Zuid Hollands koffiehuis. Ik kon nog steeds niet uitdrukken
wat ik wilde zeggen. Het liefst zou ik mijn armen om hem geslagen hebben. We
namen afscheid voor het station. Ik voelde me totaal verkild. Martin probeerde te
glimlachen. Ik zag hem in een bus wegrijden. Hij keek of hij me ergens zag, maar
ik was al in het geldwisselkantoor. Ik heb hem later opgebeld. ‘Je gezicht en ogen
waren dood vandaag’, zei hij. ‘Je moet niet weer een inzinking krijgen. Je moet mij
niet verafgoden. Ik wil niet dat je op mij bouwt. Mijn lichaam is maar tijdelijk en
zal tot stof vergaan. Je moet op de geest vertrouwen en weten, dat ook al ben ik er
eens niet meer, dat we elkaar terug zullen zien en bij elkaar zijn. Wanneer je dat
gelooft ben je gered, Wim.’ Ik antwoordde: ‘Ik verafgood je niet. Ik bestrijd je ideeën
wanneer ik het niet met je eens ben. Maar ik houd erg veel van jou, omdat jij de enige
bent tot wie ik ooit zo dicht was, terwijl de relatie toch zuiver bleef.’203 ‘Toch voel
je te diep voor mij,’ zei hij, ‘en daarom laat ik je niet dichter tot mij komen, want
dat is niet goed voor jou. Jij moet voelen, je moet weten dat ik met jou ben in de
geest.’ Ons gesprek gaf me nieuwe kracht. Ik voelde me, na een ellendige dag en
nacht, toch enigszins opgelucht.
Deze laatste avond in Huis ter Heide verscheen H.A. Lunshof op televisie. ‘Zijne
Koninklijke Hoogheid had zich groot genoeg van karakter getoond om Elseviers zijn
verontschuldigingen aan te bieden voor zijn uitspraken op Schiphol.’ Lunshof legde
zijn verklaring persoonlijk in het NTS-journaal af, terwijl het secretariaat van de prins
volstond met een korte verklaring. ‘Z.K.H. had een verzekering van Lunshof dat hij
noch de prins, noch de Bilderberggroep in een verkeerd daglicht heeft willen stellen
aanvaard.’
Dit was pas echt de bloody limit van verlakkerij op grote schaal. Lunshof
had immers uitgerekend zijn potloden geslepen om de hele santenkraam,
Bilderberggroep en groep-Rijkens, dus beide lobby's waar de prins en
Rijkens samen in opereerden, met één
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klap de grond in te schrijven. Terwijl Z.K.H. liet meedelen dat de
Elseviers-hoofdredacteur hem en de zijnen geen kwaad had willen doen,
had Lunshof nota bene letterlijk geschreven: ‘Wij vragen ons af wat een
dergelijke bijeenkomst in Zweden (de Bilderbergconferentie) betekent.
Waarom de geheimzinnigheid waarmee zij is omhuld, wat de personen
bezielt die eraan deelnemen, van wie enkelen zich overigens bijzonder
flink hebben gehouden. Hier werd over Nederlandse staatszaken ten
aanhoren van buitenlandse diplomaten niet alleen gesproken doch ook
kritiek uitgeoefend. Terwijl onze jongens in de jungle vechten, onze vloot
wordt aangevallen, groepeert een aantal figuren zich in een Scandinavische
stad om te raisonneren over de doelmatigheid van dood of leven voor onze
dienstplichtigen, die niet voor hun plezier naar Nieuw-Guinea gaan...’
Men moet lichtelijk geschift zijn om niet door te hebben wat hier in
werkelijkheid gebeurde. Er werd massaal gelogen omdat alle betrokken
partijen dik boter op hun hoofd hadden.
Ik zond Lunshof een telegram: ‘Hartelijke gelukwensen met prachtige overwinning.
W.L.O.’ Ik sympathiseerde niet meer met Lunshof, en al helemaal niet met Joseph
Luns; mijn sympathie ging uit naar het standpunt van prins Bernhard. Maar via
Luns-Lunshof was er wel een stuk waarheid boven tafel gekomen. Een waarheid die
begonnen was met mijn onthulling over het parcours van W. Verrips.
Het door Hofland aangekondigde hoofdartikel van de heer Meijer verscheen in
het Algemeen Handelsblad. ‘Hartekreet’.204 Ondanks dat Hofland toch vrij aardig
wist waar de schoen wrong, bleek collega Meijer slecht geïnformeerd. Hij schreef,
om het eenvoudig samen te vatten, pro-Bernhard en anti-Lunshof, terwijl enkele uren
na het verschijnen van zijn krant Lunshof als overwinnaar tevoorschijn trad205 en
Bernhard een veer moest laten. Ik telefoneerde Henk Hofland. ‘Ik heb het ze gezegd,
maar er zijn tenslotte maar weinig mensen met hersens’, zei hij. Meijers hoofdartikel,
onder verantwoordelijkheid van mr. C.A. Steketee, werd een unieke flater.
Vanmiddag nam ik de moeite om P.M. Smedts, die Joris van den Berg vroeg om
erbij te zijn, andermaal uiteen te zetten wat er de afgelopen weken zoal feitelijk was
gebeurd, en waarom ik van mening was dat hij, als geboren twijfelaar, mijn informatie
in twijfel trekkende de boot grandioos had gemist. Hij had
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zelfs, nadat ik in zijn krant had geschreven tienduizend dollar met lezingen te hebben
verdiend, de federatie van journalisten erop gewezen dat mijn hoofdinkomen niet
uit journalistieke arbeid werd verkregen. De beroepsorganisatie zou achter mijn broek
gaan zitten. Mijn lidmaatschap stond volgens Smedts op de tocht. Hij had aangeraden
mijn maandelijkse bijdrage met 17,50 te verhogen in plaats van mij eruit te gooien.
Jarenlang had de overheid, met name het ministerie van Luns, allerlei tactieken en
omwegen gebruikt om Smedts te overtuigen dat hij mij diende te laten vallen als
medewerker, opdat mijn laatste banden met een Nederlands medium verbroken
zouden worden. Dan zouden ambassades in den vreemde tenminste met recht kunnen
zeggen, dat ik geen Nederlandse journalist meer was. Smedts ontving hier brieven
over en hij werd naar lunches gesleept. En nu, nu het eropaan kwam, liet hij mij door
kleinzieligheid en politieke gebondenheid aan zijn PvdA-broodheren op een
schandalige manier in de steek.
Nadat Lunshof zijn communiqué op televisie had voorgelezen, telefoneerde ik
Smedts thuis. ‘Begrijpt u nu, dat u daar had kunnen zitten?’ ‘Waarom? Wat Lunshof
allemaal zegt is misschien niet eens waar.’ Ik had hem als eerste zover proberen te
krijgen dat Vrij Nederland het gekonkel in het buitenland over Nieuw-Guinea aan
de kaak zou stellen, in plaats van Elseviers. Hij weigerde dit nog steeds toe te geven.
Of liever, hij kon het niet toegeven, want zijn PvdA-vrienden waren er zelf ten diepste
bij betrokken.

13 juni 1962
Vanmorgen botste ik met mijn vader. De radio meldde, dat ‘twee heren’ Indonesische
infiltranten (over parachutisten sprak men hier blijkbaar niet) door Papoea-politie in
ondergoed waren binnengebracht, ontdaan van hun camouflage-uitrusting en
uniformen. Ze waren reeds grondig door Papoea's onder handen genomen. Op dat
moment zette mijn vader de radio af. Er werd namelijk gezegd dat de Papoea's om
de oren van de Indonesische para's hadden gevraagd. Ik merkte op: ‘Dat wordt in
Jakarta uitgelegd als dat men nu precies kan zien hoeveel beschaving de belanda's
op Nieuw-Guinea hebben gebracht, en hoe nodig het is dat Indonesië het gebied
overneemt.’ Mijn vader werd om deze opmerking zeer boos. Er ontstond een
twistgesprek dat me diep aangreep. Mijn moeder zei later, dat mijn broers even
ongeduldig konden reageren op mijn vader, omdat deze onbegrensd kon fantaseren.
Ik wierp hem voor de voeten: ‘U scheldt op Sukarno, maar hij moet
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wél voor de kinabast zorgen.’ Dat was misselijk om te zeggen, ik geef het toe. Ik zei
later tegen mijn moeder, dat ik nooit meer het gevoel zou verliezen dat wat ik ook
ondernam om mijn intenties of mijn kunnen te bewijzen, dat ik toch nooit de
ouderlijke voorkeur boven broers Hendrik en Theo zou kunnen wijzigen. Zij noemde
het ‘zuiver toeval’ dat hun portretten in mijn vaders werkkamer stonden, en niet het
mijne. Daarentegen had mijn vader wel iets anders gedaan waarom ik had gevraagd.
Op mijn verjaardag kreeg ik een fotoboek over Azië. Maar ik had tegen mijn moeder
gezegd dat de garage tot de nok toe vol stond met kisten van de verhuizing uit
Kaapstad en dat ik zo graag een paar Indische beeldjes - waarvan mijn familie er
zeer veel had geërfd van grootouders en overgrootouders - zou willen meenemen
naar New York. Als djimat.206 Mijn vader had een kist opengemaakt. Ik mocht
uitzoeken wat ik wilde hebben.
Ontmoette Henk Hofland in ‘Polen’. Hij liet me een artikel zien dat hij over de
Lunshof-affaire en alles wat erbij hoorde, had geschreven. Hij had Emile van
Konijnenburg en mij er geheel buiten gelaten. Ik vond het geen waar artikel, maar
begreep dat het beter geworden zou zijn indien hij niet voor het Algemeen Handelsblad
had behoeven te schrijven. Hij probeerde de kool en de geit te sparen als gewoonlijk.
Hij mist zijn moeder zeer, en beseft nu pas hoe weinig werkelijk contact hij met
zijn vader heeft. Henk en ik zijn nu weer dichter bij elkaar. Ik benadrukte dat ik
hoopte dat we meer contact zouden hebben. Ujeng Suwargana had vanuit Hongkong
om een rapport gevraagd. Henk vroeg mij om Ujeng te schrijven, dat de situatie hier
te veel van dag tot dag in beweging was om nu een overzicht samen te stellen.
Avondeten in Deli met Martin, Erik en Frankie Hetary. Ook Jolle Jolles voegde
zich later bij ons. Ik kreeg opnieuw het gevoel dat zich iets tussen Jolle en Erik
afspeelde, waar ik buiten stond. Later vertelde Erik dat hij wel eens naar Jolles toe
ging in Den Haag. Daar begreep ik niets van, maar ik liet het rusten. We sliepen
samen in Hotel Unique in de Kerkstraat.

14 juni 1962
Vanmorgen ging Erik mee naar Huis ter Heide. Hij bracht me weg naar Schiphol,
voor mijn zoveelste vertrek naar Amerika. Mijn moeder hield zich erg goed bij het
afscheid dat toch altijd weer zwaar valt.
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[Afbeeldingen]

Mijn vriend, en mevrouw, ambassadeur Sukardjo Wirjopranoto van Indonesië.
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*2

Cees Meijer, hoofdredacteur De Typhoon.

Alfredo, mijn gids in Cuba.

Henk Hofland, De Posthoorn,
Den Haag.
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*3

Informeel met studenten napraten, University of Dayton, Ohio.

Met kinderen van het Cubaanse platteland bij een zwembad te Havana.
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*4

Fidel Castro op 1 mei 1962: mensen werden niet gedwongen te komen luisteren.

Willem Oltmans, Memoires 1961-1963

*5

De eerste herdenking van de mislukte CIA-invasie bij Playa Giron.

Suikerriet kappen voor de Cubaanse revolutie; tweede van rechts:
oud studiegenoot Paul Redeker van Nijenrode, KLM-directeur in Havana.
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*6

Mijn twee beste vrienden onder Afrikaanse diplomaten:
links ambassadeur Alex Quaison-Sackey (Ghana), rechts ambassadeur Diallo Telli met bril (Guinea).

Erik van der Leeden.

Willem Oltmans, Memoires 1961-1963

*7

De hoofdrolspelers bij de oplossing van het Papoea-drama; v.l.n.r.
minister Subandrio, U Thant en de ambassaseurs Van Roijen en Bunker.

De Indonesische delegatie, met v.l.n.r. minister Subandrio, professor Mohammed Yamin, de reizende
ambacadrice mrs. Supeni en generaal Soeadi, mijn vriend van het Garuda I Bataljon in Egypte in
1957. Gedeeltelijk zichtbaar links boven: Sukardjo met naast zich diplomaat Sumarjo.
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*8

Ondertekening Nieuw-Guinea-akkoord Veiligheidsraad, 15 augustus 1962, v.l.n.r. ambassadeur
Sukardjo (met hand voor de mond), generaal Hidajat, met naast hem minister Subandrio.
In het midden U Thant en geheel rechts ambassadeur Carl Schürmann, die toekijkt hoe dr. J.H. van
Roijen tekent.

De Indonesische diplomatie slaagde volledig bij de regering-Kennedy.
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*9

Pat Sygnavong (Laos).

Sudhi Somsiri (Thailand).
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*10

Penny Hedinah en haar broer kapitein Machram Tjokrodimurti.

Mark Gee Moy.
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*11

Noes Loppies deed dienst in Korea.

Bertie Hilverdink legde zich toe op dansen.
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*12

Mijn twee beste vrienden uit die dagen: Martin Portier (links) en Erik van der Leeden.

Mijn roommates, Harisanto (Indonsesië) en Binu (India).
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New York
15 juni 1962
Santo en Binu hebben me samen op Idlewild afgehaald. Het was in zekere zin prettig
terug te zijn in mijn eigen flat. Zonder mijn twee vrienden - uit Indonesië en uit India
- zou ik me geen raad geweten hebben. Santo's vriendin Marguerita had een ongeluk
gehad, dat de verzekering niet wilde dekken. Het was op een woensdag gebeurd. ‘In
mijn familie moeten we woensdagen vermijden. Zowel mijn grootmoeder als mijn
moeder overleden op een woensdag’, zei Santo.
Lunchte met hem in de UNO. Ambassadeur Sukardjo was in Los Angeles.
Ambassadeur Mario Garcia-Inchaustegui van Cuba vroeg zeer terecht of ik al een
rapport aan senator Wayne Morse had gezonden. Ik moest het nog opstellen.
Ik ontmoette Bernard Person. Ambassadeur Zain had hem getelefoneerd ‘om zijn
hart te luchten’. Over mij zou dr. Zain hebben gezegd: ‘Weet u geen methode om
Oltmans te stoppen, dat hij niet zulke gevaarlijke dingen doet?’ Bovendien zou Zain
hebben gezegd: ‘Het is niet waar dat Yamin en ik hem in verband met W. Verrips
naar Holland hebben gestuurd...’ Ik kon mijn oren nauwelijks geloven. Nu leed zelfs
Zain aan geheugenverlies, althans in het gunstigste geval. Wanneer dit soort
vervalsingen van wat was gebeurd nu ook door Van der Jagt, Van Konijnenburg en
anderen werd overgenomen, was het geen wonder dat Smedts en de club in Holland
twijfelden aan mijn betrouwbaarheid. Person zei dat hij, net als in 1957, toen ik uit
Jakarta kwam, mij om een interview zou vragen indien ik bereid was de landingen
van Indonesische parachutisten op Nieuw-Guinea te veroordelen. Daartoe was ik
dus niet bereid. Geen interview. Hij zei, uit de Netherlands Correspondence Circle
te zijn getreden, omdat Max Tak voorzitter was geworden.
Yusuf Ronodipuro zei me dat de ambassadeur en de Indonesische missie zich een
uitstekend beeld hadden kunnen vormen van de ontwikkelingen in Nederland, dankzij
de stroom van door mij toegezonden knipsels, ‘bijna te veel om allemaal te
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evalueren’.207 De conclusie was geweest: het wordt schieten, zoals ook Bungkarno
gisteren tijdens een bijeenkomst van de chefs van staven heeft gezegd. Nederland
was nog altijd niet bereid tot een a priori-overdracht van Irian-Barat, zoals ik in mijn
brieven zeer duidelijk had gemaakt. Ik zei dat ik om meer dan een reden in dr. Zain
was teleurgesteld, ook om de affaire-Onishi. Ronodipuro: ‘Deze meneer Onishi kwam
toen Mukarto Notowidigo ambassadeur in Washington was, niet de ambassade
binnen. Hij hielp vroeger de kas van de PNI spekken. Hij leverde het Indonesische
leger onbruikbare geweren. Onishi is trouwens ook een amice van je speciale vriend
Max Maramis’, zei hij, dit laatste met spot.

16 juni 1962
Pratomo kwam gisteravond uit Harvard. Vandaag zijn wij met zijn vriendin, Santo
en Binu naar het strand in Jones Beach gegaan. Nam Harry Mulisch' Voer voor
Psychologen mee. Hofland had gezegd dat professor Röling en Mulisch tot de
weinigen behoorden met wie hij normaal en zonder zich te vervelen kon praten.
Röling begreep ik. Mulisch begreep ik niet. Ik worstelde me met de grootste moeite
door dit boek. Op pagina 82: ‘Antwoord aan een psychiater: “Het wordt hoog tijd
dat u eens naar een goede psychopaat gaat.”’ Of op pagina 86: ‘Schrijven is
stratenmaken: op je knieën liggen en achteruit kruipen.’208

17 juni 1962
Thomas Buckley meldde in de New York Times dat de regering-Luns-De Quay de
plaatsvervangend secretaris-generaal, U Thant, had meegedeeld ‘in principe’ het
plan-Bunker voor de oplossing van de kwestie Nieuw-Guinea te hebben aanvaard.
U Thant telegrafeerde onmiddellijk president Sukarno. Bijna dertien jaren na de
overdracht van de soevereiniteit van Nederlands-Indië aan Indonesië lijkt het erop,
dat eindelijk het laatste stuk kolonie in Azië zal worden losgelaten. Wat een bevalling.
Wat een absurd drama.

18 juni 1962
Eindelijk een telegram van Look-magazine, dat ze over mijn Cuba-artikel willen
praten. Het wordt niets.
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Wat zou ik nu, in 1989, graag weten waar Ronodipuro is, of hij leeft, en welke functie hij
nu in de diplomatieke dienst heeft.
Literaire Reuzenpocket no. 4, De Bezige Bij (1961).
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19 juni 1962
Voel me stil en eenzaam. Van tijd tot tijd maak ik mijn leven dermate druk, dat ik
niet meer opmerk dat ik in eenzaamheid leef. Op dit moment belt George Branford.209
Ik ben dus eigenlijk helemaal niet eenzaam.
Schreef Erik en Henk. Luister naar Sheherazade.
De oorlog in Vietnam verhevigde. Amerikaanse leger- en marinehelikopters
hadden achthonderd Zuidvietnamese militairen naar een Vietcong-basis
70 kilometer buiten Saigon gebracht, in een poging dit communistische
steunpunt te vernietigen. De eerste yankees sneuvelden in Vietnam. In
Laos was de spanning afgenomen en werd een coalitie-regering gevormd.
President Nikita Khrushchev schreef er JFK een optimistische brief over.210
In Washington bestond ongerustheid over de aankoop van supersonische
MIG-21's door premier Nehru van India. David Halberstam meldde uit
Leopoldville, dat de Belgen voortaan weer welkom zouden zijn in Congo.
De regering in Peking oefende opnieuw druk uit op de eilandjes Quemoy
en Matsu, nog steeds in handen van Chiang Kai-shek. David Wise meldde
in de Herald Tribune dat president Kennedy een ‘geheim wapen’ achter
de hand hield jegens Fidel Castro. De VS zouden namelijk 2,6 miljoen ton
Cubaanse suiker kopen indien de regering-Castro zich zou afwenden van
het communisme en haar Sovjet-bondgenoten.211 Walt Rostow had, als
hoofd van de Planning Policy Council van het State Department, nieuwe
richtlijnen voor de Amerikaanse buitenlandse politiek uitgewerkt.212

20 juni 1962
Ontmoette ambassadeur Sukardjo om 11.00 uur in het gebouw van de Indonesische
missie. Hij kwam me tegemoet met het gebruikelijke ‘welkom’. Mevrouw Muhadi
overhandigde hem een stapel telegrammen en zei, dat hij spoedig naar U Thant moest.
Ik vertelde dat Luns aan zijn ministersstoel zat vastgeplakt. Dat de veldslag om
Irian-Barat in Den Haag nog uitgevochten diende te worden. Dat Z.K.H. prins
Bernhard een nederlaag tegen Elseviers en Lunshof had geleden, wat nieuws voor
hem was. En dat Den Haag gonsde van geruchten en de zaak er slecht voor stond.
Ook onthield ik hem niet
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Van de Male Model School voor blacks.
d.d. 13 juni 1962.
d.d. 21 juni 1962.
The New York Times, 19 juni 1962.
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dat velen in Nederland verwachtten dat Sukarno zou aftreden.213 Hij viel me in de
rede: ‘Nu heb je tien minuten gesproken. Al je analyses zijn fout. Luns zit te donderen.
Jij bent weliswaar in Den Haag geweest. Ik hoef niet eens naar Den Haag toe te gaan.
Ik kan een en ander van hieruit analyseren. De slag om Nieuw-Guinea wordt niet
hier, niet in Washington, en niet in Den Haag bevochten maar op Irian-Barat zelf.
Onze jongens zijn nu daar, dat geeft de doorslag! En wat Bungkarno betreft, dat
afzetten hebben ze vorige maand al geprobeerd met de aanslag op het paleis. Het is
wishful thinking dat de president weg zou gaan. Je laat je daar in Holland meezuigen
in het geklets van Luns. Het is beter dat je niets meer doet...’
Hij keek me eigenlijk nauwelijks meer aan, zei verder geen tijd te hebben, riep
mevrouw Muhadi en verdween haastig naar zijn ontmoeting met U Thant.
Ongelooflijk. Hij repte met geen woord over mijn brieven en knipsels. Hij sprak op
een toon alsof ik zou zijn overgestapt op Luns. Hij zei bijvoorbeeld ‘Je staat aan onze
kant, maar...’ Ik dacht: to hell with them. Ik verliet de Indonesische missie met een
gevoel van walging. Het gaat precies zoals John Portier waarschuwde: ‘Je krijgt eens
een trap na.’
Ik besprak de hele gang van zaken in bed met Harisanto tot 02.00 uur, want we
wachtten op Pratomo. ‘Sukardjo heeft geen reden om tegen jou te zijn. Misschien
had hij andere belangrijke zaken aan zijn hoofd betreffende U Thant.’
Op weg naar de UNO liep ik op Third Avenue het kantoor van de Netherlands
Information Service binnen. Ik ging bij Sjef van den Bogaert op bezoek en vertelde
hem over mijn ervaringen in Holland. Ik benadrukte dat ik me als journalist nooit
afvroeg wanneer ik schreef of sprak, of mijn mening in het straatje van Luns paste
of niet. Ik streefde ernaar feiten te achterhalen. Bogaert was zichtbaar nerveus over
mijn bezoek en scheen ook verrast. ‘Ik sta achter het beleid van de regering en de
Bunker-onderhandelingen,’ zei ik, ‘niet omdat ik het nu plotsklaps met Luns eens
zou zijn geworden, maar alle Nederlanders behoren in uren van gevaar één lijn te
trekken.’214 Bernard Person had Van den Bogaert verteld dat ik nu achter Den Haag
stond ‘omdat er op Nederlanders werd geschoten’.
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Sukardjo raakte hierdoor, als persoonlijke vriend van Bungkarno, zeer geïrriteerd.
Was dit standpunt mede beïnvloed door de kritiek in de jongste brief van Miss G. Büringh
Boekhoudt?
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21 juni 1962
Mijn moeders verjaardag. Ik ben toch wel zeer dankbaar voor het leven dat ik leid.
Nu zit ik in een jet op weg naar het Midwesten en moet overstappen in Detroit. Ik
schreef Martin: ‘Misschien wordt je lichaam inderdaad verpulverd, en misschien is
jouw geest in en met mij, maar waar ik werkelijk naar verlang is bij je te zijn in
levende lijve. Sorry.’
Ik had de Carnets (periode 1930-1944)215 van Henri de Montherlant meegenomen,
omdat ik die input, na alles wat me de laatste weken was overkomen, gewoon dringend
nodig had.
‘Hommes et femmes, en tous points si semblables à des ministres dans une
démocratie: toujours les mêmes - choisis au hasard - interchangeables, - ne faisant
rien, - passant sans laisser des traces.’ (p. 216). Ik ben blij dat ik dit boek bij me
heb in dit wijde, wijde land.
DC6B, United Airlines naar Muskegon, Wisconsin. Ik moet een Rotary Club Youth
Leader Camp toe gaan spreken.
‘On ment mieux par écrit’, meent De Montherlant. Is dit zo? De bedriegerij van
bovenaf, of van rijke naar arme, voormalige koloniale landen toe, zal steeds moeilijker
worden. Nederlanders hielden Indonesiërs voor het lapje. Britten deden het in India,
Rhodesië, en waar niet? Maar steeds meer mensen gaan naar school en krijgen
ontwikkeling. When the masses wake up, more honesty is required.216
Ik werd door een directeur van het City College afgehaald. We reden in noordelijke
richting naar een prachtig meer. Er bevonden zich hier 113 jongens afkomstig uit 91
scholen in Michigan en Wisconsin. We werden verwelkomd door Brad Hanson (26),
getrouwd, zoontje van zestien maanden, met bijzondere ogen en buitengewoon
aantrekkelijk. Typische een kerel die zichzelf eigenlijk niet kent. Hij kan giechelen
alsof hij vraagt om gekieteld te worden. Hij doceerde biologie.
Om 18.30 uur begon het avondeten van de Camp Emery Youth Leadership Training
Conference. Daarna sprak ik twee uur lang. Ik stelde na afloop een discussie voor
met wie wilde komen. Het was stampvol. Ik hoorde me op een gegeven moment
zeggen: ‘Why don't you guys live some more with your hearts. Dare to be courageous
and challenge the elders. Become an individual, have a specific personality, instead
of being blinded by the achievement to have a B.A.-degree, as if it is another sort of
driving license...’ Je weet maar nooit of ouderen, die hun eerste grijze haren krijgen,
ertegen zijn dat je dit zegt, want zij zijn het die uiteindelijk de le-
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Carnets, Librairie Gallimard (1957).
Dit waren geen uitgewerkte gedachten.
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zingcontracten tekenen, in dit geval driehonderd dollar. Oudere mensen hebben
immers hun spontaniteit verloren. Onvervalst enthousiasme wordt onderdrukt. ‘De
wereld’ staat het niet toe.
Om 10.00 uur werd de film Operation Abolition vertoond, over de verhoren in
verband met de un-American activities in San Francisco in 1960. Ik had er geen flauw
idee van dat dit soort zaken zich in dit land hebben afgespeeld. Ze zijn volkomen
aan me voorbijgegaan. Het was de meest on-Amerikaanse show die ik ooit zag.

22 juni 1962
Om rust te hebben nam ik een boot over het meer van Chicago. Het is vakantietijd.
Het barst van de proleten en vooral schreeuwende kinderen. Bovendien is het te koud
en te winderig om op dek te zitten.
In een krant staat dat president Sukarno en generaal Nasution opnieuw vier bataljons
militairen naar Nieuw-Guinea hebben gezonden. Er zullen er meer volgen. Dat is
wat ambassadeur Sukardjo kennelijk bedoelde: dáár en nergens anders valt de
beslissing.
Ik lees in De Montherlant: ‘Les vieillards meurent parce qu'ils sont plus aimés.’
(p. 225). Ik denk aan Sima Sastro Pawiro.217

23 juni 1962
Chicago, Illinois
Ontmoette Mark, mijn Chinese vriend.218 Hij is nu 25 jaar. ‘No one understands
me, Wim. Why do people in the street see immediately that I am gay? Perhaps because
I am skinny. I lost all self-respect since I became gay. I ask you, would you like to
become my pimp and I give you the money when I suck guys?’ Ik vertelde hem
gruwelverhalen wat hem allemaal zou kunnen overkomen wanneer hij zich verder
specialiseerde in het innemen van sperma van onbekenden.219 Ik deed mijn uiterste
best hem tot andere gedachten te brengen. Hij werd erg stil en bedankte me.220
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Mijn tweede grootmoeder van vaderszijde.
Het is me niet duidelijk hoe ik Mark ooit ontmoette.
Dat was dus twintig jaar voor de aids-epidemie.
Wanneer ik naar zijn foto kijk herinner ik me hem exact, maar vraag me met zorg af wat er
van hem kan zijn geworden.
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24 juni 1962
Mijn vader is jarig. Hij is 68 jaar geworden. Het zijn ook de verjaardagen van Freddy
Heath (Yale) en Sumarto, mijn vriend van het Indonesische Garuda-1-bataljon in
Egypte.
Dr. Subandrio heeft tegen de Sovjet-luchtmaatschalk, K.A. Vershinin, die in Jakarta
is, gezegd dat een volledige oorlog om Nieuw-Guinea op het punt staat uit te breken.221
De Telegraaf meldde op haar voorpagina, dat premier De Quay, mede namens de
ministers Luns en Beerman, de Kamer heeft medegedeeld ‘dat er voor de regering
geen aanleiding bestaat het Openbaar Ministerie te verzoeken een onderzoek in te
stellen naar de juistheid van de beschuldigingen van Lunshof op 26 mei in Elseviers,
gedaan in het artikel “Het verraad”.’ Dit had immers de inmiddels demissionaire
fractievoorzitter van de PvdA, Jaap Burger, gevraagd?222 De overwinning van Lunshof
was wel zeer volledig. En, helaas, de overhand van Luns op de PvdA. Professor dr.
ir. Anne Vondeling zou Burger gaan opvolgen.

27 juni 1962
Verbleef het weekeinde in het huis van Dick en Barbara Applegate. Had het huis
voor mij alleen. Knipte dozijnen Indonesia Observers. Luisterde vele malen naar
Mahlers vierde symfonie en ontmoette ook Mark Gee Moy.
Gaf een lezing aan de University of Wisconsin in Madison. Wallace Douma en
een student haalden me in het Lorraine Hotel af. De campus langs het meer was
prachtig. Zomers zijn hier zevenduizend studenten. Overal zag ik zeilende en
zwemmende collegeboys. Bij het avondeten waren een paar aantrekkelijke meisjes
aanwezig. Een van hen was beautiful. Haar moeder had mij in Sheboygan gehoord
en had geadviseerd mij uit te nodigen. Er waren slechts 200 studenten bij mijn lezing,
waaronder zeven of acht Indianen. Er was een receptie en daarna een discussie, maar
deze mensen zijn zich volkomen onbewust van de gevaarlijke wereld waarin ze leven.

28 juni 1962
Bij thuiskomst in Kew Gardens lag er een brief van de president van mijn
lezingenbureau, W. Colston Leigh. Hij wilde, met het oog op de toekomst, over
zowel positieve als negatieve reacties op mijn lezingen spreken. Ik gaf nu vier jaar
lezingen voor dit zeer prominente bureau. Ik hield mijn hart vast.

221
222

The New York Times, 21 juni 1962.
De Telegraaf, 23 juni 1962.
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Mr. C.N. van der Spek schrijft, dat nu kolonel Sriamin van de Bandungse
kininefabriek niet antwoordde, wij wellicht iemand ter plekke zouden kunnen vinden,
die namens ons met Sriamin gaat spreken.223 Er was ook een emotionele brief van
Mark Gee Moy van zeven pagina's.
Penny Hedinah schreef uit Indonesië: ‘I cannot understand why Dutch soldiers
sacrifice their lives to save the prestige of their leaders. The situation in Irian-Barat
is getting worse. Have you read the articles about conditions and feelings in Irian
written by Alabisi Ajala, a Nigerian special correspondent? He is now coming here
to survey the situation in Indonesia. I wish you could come too.’

29 juni 1962
Eindelijk is het memorandum over mijn reis naar Cuba bestemd voor senator Wayne
Morse gereed. Ik zend het hem toe, met een kopie voor de Cubaanse ambassadeur
bij de UNO.

30 juni 1962
President Kennedy en Jacqueline zijn in Mexico. Anderhalf miljoen mensen waren
op de been om hen toe te juichen. Het Gallup-populariteitscijfer geeft nog steeds aan
dat 71 procent van de Amerikanen van mening is dat JFK zijn werk prima doet. Het
was 73 procent, maar is door de crisis in de staalindustrie iets teruggelopen.
Santo en ik stonden vroeg op en gingen naar het strand. We hadden een dag out
of this world. Ik had een brainwave en besprak dit met hem. Ik wilde naar Sukarno.
Ik zond kolonel Sabur, zijn aide-de-camp, het volgende telegram: ‘Respectfully
request later this week an audience with Bapak President and Menteri Subandrio
stop please urgently advise Bapak Sukardjo whether visa granted stop regards Willem
Oltmans.’
In de avond gingen we naar de familie Darmadji. Hun zoontje Iman was om te
stelen. Darmadji vertegenwoordigt LAPLN in de Verenigde Staten.224 Zij zijn ook
vrienden van Wim Latumeten, Ujeng Suwargana, de Suwandi's en anderen. We
bespraken alle laatste ontwikkelingen, inbegrepen W. Verrips. Ik voelde me er zeer
thuis.225
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Brief d.d. 21 juni 1962.
LAPLN: Buitenlandse Deviezen Bureau.
Ik kon niet vermoeden dat ik die avond een uitstekend contact opbouwde, dat in 1966 zou
leiden tot het tenietdoen van een lening met Nederlandse overheidsgarantie aan het
Verolme-concern van 300 miljoen.
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1 juli 1962
Ik ging alleen naar Fire Island. Santo moest naar Marguerita en liet zich ontvallen:
‘Ik heb dienst.’ Ik stak met het bootje over en bleef twee uur op het prachtige strand.
Ik nam het Cubaanse memorandum mee. Punt 1 ving aldus aan, en ik was tevreden:226
‘Foremost and first, I have to report that the Western press is misinforming, at times
plainly misleading, the public on the Cuban situation. To give an example. While I
stayed in Cuba almost a month again, a British reporter, Tom Stacey, starreporter
of the London Sunday Times (cir. 2.500.000), flew into Havana, and also stayed at
the Havana Riviera Hotel. He immediately scheduled to leave the following friday.
I managed to talk him into postponing his departure till monday. He wired his London
office via the Associated Press and was given permission to spend and work five
days in Cuba for a 2.500 words frontpage article which was published in the magazine
section on May 6, 1962 and which I enclose for your benefit. Stacey had never been
in Cuba - or for that matter in Latin America. He never left Havana, although he
drove one afternoon in a city cab around the city and suburbs. The following week
Newsweek reprinted Mr. Stacey's story under the headline “Inside Castro-Land”.’227

5 juli 1962
Mijn dagboek is er de laatste dagen dat ik het weekeinde op Fire Island doorbracht,
bij ingeschoten. Sing-Sing Al Brust reed me ernaartoe. Hij sprak nu niet meer over
trouwen met een Hollands meisje, maar in plaats daarvan over een twaalfjarige jongen
die hij de homoseksualiteit had bijgebracht. ‘Wait until he gets to work on your cock,
Bill’ zei Al, de seks-leermeester. Ik zou de jongen dan in ‘de betere kringen’ kunnen
brengen en Al en ik zouden de sekswinsten kunnen delen. Hij was onrustig en keerde
alleen naar Manhattan terug.
Ik vond het heerlijk om op mezelf te zijn. Ik wandelde de hele dag. Fire Island is
gezellig met zijn smalle straatjes met houten huizen. Ik las over Walt Rostow, en de
biografie van Nehru. Tegen de tijd dat het donker werd zag ik hoe een jongen een
vriend met zijn moeder van de ferry afhaalde. Hij probeerde alle bagage op een
karretje te laden. Ik observeerde hem. De afhaler trok me zeer aan. Hij had mij ook
opgemerkt. Ik volgde hen naar huis. Hij bleef buiten dralen en omdat zijn ogen zeer
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Bij herlezing in 1988 zond ik kopieën van dit memorandum aan ambassadeur H. Naarendorp
van Suriname in Brasilia en aan ambassadeur H. Herrenberg, chef de cabinet van commandant
D.D. Bouterse in Paramaribo.
Bijlage 4: tekst van het zes pagina's tellende memorandum. Ik vermeld dit omdat De Telegraaf
een aanval zou gaan openen en omdat ik later in de Senaat over Cuba zou getuigen.
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bijzonder waren liep ik op hem af. Een half uurtje later kwam hij naar mijn kamer
in het hotel. We maakten een compleet nummer dat 45 minuten duurde. Hij had een
prachtig lichaam, met mooie, strak gevormde bobbies. Hij heette Niles. Toen de
climax voorbij was vertelde hij dat we elkaar twee jaar geleden ook hadden ontmoet.
Hij had me zelfs getelefoneerd om me te pakken te krijgen. Over aantrekkingskracht
gesproken.
Even later, in de vroege avond nog steeds, ontmoette ik Donald. Hij werkte op
Wall Street. Hij wilde stante pede naar bed. Ik zei dat ik even wilde wachten. Maar
hij was niet te houden. We stapten in hetzelfde, nog rommelige bed van een uurtje
geleden. Daarna ging ik naar de Sea Shack en praatte een tijdje met een Chinese
jongen. Even later ontmoette ik Dick, die in import en export van sojabonen deed.
Hij smeekte me letterlijk om bij me te mogen slapen. Dat gebeurde dus. De volgende
ochtend namen we een strandtaxi - die overigens de stranden verpesten - naar een
vriend van hem in Pines Grove, Paul, componist en organist. Paul vertelde, vorige
week naast Santo en mij in de trein naar Manhattan te hebben gezeten. Hij herinnerde
zich het boek dat ik toen las. De tweede dag van het weekeinde ben ik heerlijk alleen
gebleven, en heb ik op niemand en niets gereageerd.
Nauwelijks was ik thuis, of Santo belde uit de Finale in de Village. Hij vroeg of
ik mee kwam eten samen met een vriendin, Patricia. ‘Wil je dat ik kom?’ vroeg ik.
‘Eigenlijk wel’ zei hij. Zoals ik bij Martin zou hebben gedaan ben ik gegaan. We
wachtten op een tafeltje aan de bar. Opeens zei een jongen die naast Patricia zat,
kijkende naar Santo: ‘Miss, this may be unusual and I hope you don't mind...’ Patricia
dacht al dat zij een compliment zou krijgen voor haar uiterlijk, maar de jongen
vervolgde: ‘I think your friend is very attractive.’ Patricia, verbaasd: ‘So do I...’
Opnieuw zijn twee dienstplichtige militairen op Nieuw-Guinea in vuurgevechten
met Indonesische para's gesneuveld: soldaat eerste klasse V.A. Pouw uit Utrecht en
korporaal L.F. Phijl uit Vaals. Deze laatste jongen kwam uit een Limburgs
mijnwerkersgezin, was twintig jaar oud en stond op het punt af te zwaaien. Den Haag
zegt de helft van de neergekomen para's te hebben uitgeschakeld. Bijna honderd
Indonesiërs zouden zijn gesneuveld, en een kleiner aantal gevangengenomen. Maar
we kennen de betrouwbaarheid van oorlogscommuniqué's.
Vanmorgen (5 juli) bracht ik een bezoek aan mijn vriend, de ambassadeur van
Algerije, Abdelkadir Chanderli. Ik wilde op de hoogte komen van de situatie in zijn
land. Hij zei dat hij het
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had opgegeven om te proberen de Amerikaanse pers in te lichten. ‘Eerst werd
Benyoussef Ben Khedda, premier van de voorlopige regering, een kwaadaardige
linkse politicus genoemd, die complotteerde met Peking, en nu wordt hij omschreven
als een pro-Franse gematigde politicus’, aldus Chanderli. ‘Ben Bella heeft vanmorgen
een communiqué in Cairo uitgegeven, dat hij het eens was met de FNL, behalve met
een ontslag voor de leiding van het leger. Gisteren nog zijn 28 vliegtuigen uit Algiers
vertrokkken, die voormalige Franse kolonisten terug naar hun vaderland brengen.’
Ik had reeds eerder in de Times gelezen dat het aantal repatrianten op vijfduizend
per dag wordt geschat. Chanderli verwachtte dat Algerije de volgende maand officieel
als lid tot de UNO zou toetreden. ‘We are not in a hurry.’ De Algerijnse vrijheidsstrijd
heeft 22 jaar geduurd, zoals de New York Times in herinnering roept bij het portret
van Ben Bella als Man in the News vanmorgen.
Lunchte in de UNO met Santo en Arifin Sarigar, een Indonesische econoom
verbonden aan de volkerenorganisatie. ‘Wij Indonesiërs zijn eigenlijk onbetrouwbaar,’
zei Sarigar bij een kop koffie later in de delegates lounge, ‘want toen de Sumatraanse
opstand uitbrak in 1958, hadden de commandanten in Noord-Sumatra beloofd zich
te zullen aansluiten indien Medan zou worden bezet door regeringstroepen. Toen dit
gebeurde kwamen zij niet in opstand en zeiden ze: “We wachten nog maar eerst”.’
Wipte bij H.J. van der Jagt van de KLM binnen. Hij vertelde me nu pas dat W.
Verrips hem al in februari had voorspeld dat hij, en dus Paul Rijkens en Emile van
Konijnenburg, ervoor konden zorgen dat de deur van Vrij Nederland voor me dicht
zou gaan. Natuurlijk kon dat, maar alleen door het verspreiden van leugens. Dat was
precies wat was gebeurd.
Besloot, met het prachtige weer, opnieuw naar Fire Island te gaan.

7 juli 1962
Beach Hotel
Arifin Sarigar zei gisteren: ‘Wanneer Sukarno maar zou willen zou hij ook de
economie in orde kunnen krijgen, zoals hij heeft doorgezet de Aziatische Olympische
Spelen te organiseren, of het Olympisch stadion in Jakarta te laten bouwen. Wanneer
hij iets echt wil, zet hij het door.’
Ik lees Conversations with Stalin van Milovan Djilas.228 ‘Political
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friendships are good only when each remains what he is.’ (p. 42). Hij citeerde
maarschalk Ivan Konev: ‘Stalin is universally gifted. He was brilliantly able to see
the war as a whole, ans this makes possible his succesful direction.’ (p. 55). Stalin
riep tijdens een diner uit, dat de Britten en Amerikanen nooit zouden accepteren ‘that
so great a space (the USSR) should be red, never, never!’ (p. 74.)
Zat bij het haventje. Een jongen die Allan heette kwam bij me zitten. Hij woonde
samen met Mark en Jerry. We gingen naar zijn huis en eindigden in bed. Het was
middag en een siësta is nooit weg. Maar Allan wilde alles. ‘You said: “Let's go home
and have a nap”, you did not say “Let's go home and have sex”’ zei ik hem. Hij bleef
aandringen, maar ik hield hem op een afstand. Dat begreep hij niet. Later zaten we
op het terras en spraken we over politiek. Amerikanen blijven buitengewoon
oppervlakkig. Ze willen seks en wat nog meer? Om 20.00 uur ging ik weg en zocht
soya-bean Dick. Hij was niet thuis. Ik heb geen idee wat er vandaag verder gaat
gebeuren. Ik zou op het strand willen slapen.

7 juli 1962
Een absoluut perfecte dag met schitterend weer. Gisteravond laat ontmoette ik nabij
het dok Jack Bakal. Ik had hem al eens eerder mijn telefoonnummer gegeven. Een
paar weken geleden had hij een love-affair beëindigd omdat de relatie te veel op seks
was gericht. Ook hij werkte op Wall Street. Maar hij had net als soya-bean Dick te
veel pimples waar ik op afknapte. Hij zei van kroelerige types te houden, wat
belangrijker was dan seks. Hier was ik het mee eens. We liepen naar zijn huis. Maar
‘Oh Weh, Oh Weh’.229 We sliepen samen. Bij het krieken van de dag wilde hij gaan
rotzooien, waar ik geen zin in had. ‘You can drive someone crazy’, zei Jack, die toch
alleen maar wilde samen zijn?
Ik heb Niles nog gezocht, en sprak hem maar even. Hij moest ergens heen. Hij
blijft mijn Fire Island-favoriet. Ontmoette Mario, die voor American Airlines werkt,
‘to be able to travel and fuck abroad’.230
Toen ik in de middag naar de ferry ging gebeurde er voor de zoveelste maal iets
onverwachts. Bij de oversteek naar Long Island merkte ik een jongen op, de enige
die, net als ik, zat te lezen. Hij was lang, blond, gewoon, en zijn ogen waren
verscholen achter een zonnebril. We raakten in gesprek bij het verlaten
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Ik doel met ‘Oh Weh’ op een lied uit Mahlers Song of a Wayfahrer.
Het zou te eentonig worden alle ontmoetingen hier op te nemen.
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van het bootje. Hij zou me naar de trein in Sayville rijden. Van het een kwam het
ander, hij ging mee naar Kew Gardens. Hij heette Terry Lyon en werkte in het
biologisch laboratorium van Brookhaven National Laboratory. Na de zomer zou hij
zijn studie in Dartmouth College afmaken. In juni was hij 21 geworden. Hij bleef
slapen. We speelden met elkaar.

8 juli 1962
Ik had wel gezien dat Terry en Santo vanmorgen in de keuken hadden zitten praten,
maar ik werd woedend toen Santo later in de auto vertelde dat Terry hem had
uitgenodigd mee naar zijn ouders in Jacksonville, Florida te gaan. Met mij had Terry
ook over die trip gesproken, maar Santo werd meegevraagd. Terry bracht ons naar
Sayville, maar ik zei de hele rit geen stom woord. Het deed me denken aan Erik, die
de avond voor ik naar Amerika vertrok indruk op Jolle Jolles wilde maken, waar hij
later wel zijn excuses voor aanbood, maar intussen was het wel gebeurd. Santo vindt
hem te zelfverzekerd, maar ik vind hem rustig. Het zou me niet verbazen wanneer
we aan het begin staan van een serieuze affaire.
Santo is nog steeds optimistisch dat ik antwoord van kolonel Sabur zal krijgen. Ik
weet het niet. Ik denk erover een tweede telegram te zenden.
Op het strand zag ik Niles weer voorbijkomen. Jack kwam naar me toe en vertelde
de nacht te hebben doorgebracht op de meat-rack231 tussen Cherry Grove en Pines.
Hij was misselijk geworden van wat hij daar had gezien, van wat er tussen kerels
aan de gang was. Ik moet er ook eens naartoe. Alex van Maarseveen was ook op Fire
Island. Hij heeft sinds twee maanden een vriend, een pianist. Een Indo met een sun
tan ziet er altijd aantrekkelijk uit.
De heer C.N. van der Spek zond me als verrassing per ‘luchtvracht frigidaire’ een
vaatje zoute haring. Ik kon het niet geloven. Waarvoor? Er zat een folder bij: ‘Malse
maatjes, Frank Vrolijk, Scheveningen’.

9 juli 1962
Ontmoeting van 45 minuten met W. Colston Leigh, de president van mijn
lezingenbureau. ‘You are among the four or five best speakers we have had these
past ten years. Your problem is that you lose your temper during question periods.232
I think it's a problem of
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Een drukke tippelplek.
Dat was zonder meer waar; maar dat gold nooit studenten, maar altijd de damesclubs.
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communication. What you should do, if you think you have a stupid question, you
stress that English is a foreign language for you and ask them to repeat it. As it
stands, you are blowing your top too easily. Use common sense. You are an emotional
guy, but you can work yourself right out of the lecture-business. If we have more
problems, it could happen and if necessary in the middle of the lecture-season too.
If someone asks “Will you become an American citizen?” you better say: “Someday,
I hope I will be.” I couldn't care less whether you become a US-citizen. But be tactful.
Use the soft answer. These people go to a lecture for the reassurance of their own
feelings. If they were sure of themselves and of what they think, there would not be
a lecture business.’233

10 juli 1962
Dewanto belde Santo dat Indonesische studenten een ontmoeting zouden hebben
met Robert Kennedy.

11 juli 1962
Schreef een artikel over Cuba voor United Asia in Bombay.234 Na overleg met Santo
heb ik opnieuw kolonel Sabur getelegrafeerd.
Penny Hedinah schreef dat haar moeder was overleden. Wat kan ik in godsnaam
zeggen? Schreef Henk over het Djilasboek.
Het valt op dat Stalin tegen Djilas zei: ‘Yes, you have, of course, read Dostojevski?
Do you see what a complicated thing is man's soul, man's psyche?’ (p. 110). ‘Yes,
socialism is possible, even under an English king!’ (p. 113). Edward Kardelij zei
tegen Stalin dat Benelux betekende: Holland, België en Luxemburg. Volgens Stalin
hoorde Holland niet bij de Benelux. Kardelij: ‘No, Holland is included too.’ Stalin
stubbornly: ‘No, Holland is not.’ (p. 181). Het deed me denken aan Fidel Castro, die
inzake de melkproduktie van Nederlandse koeien meende het beter te weten dan
zaakgelastigde Kasper Reinink.
Tegen middernacht belde, voor het eerst in lange tijd, Bob Tapiheru, de assistent
van dr. Zairin Zain. Nadat ik had gezegd dat ik Pak Kardjo had gesproken, zei hij:
‘Je gaat tegenwoordig dus naar Pak Kardjo, en niet naar Pak Hier.’ Hij herhaalde
alles wat ik zei. Ik kende dat spelletje van toen ik nog in de gratie was, want het
betekende dat dr. Zain er met zijn neus op zat. ‘Je hebt weer allemaal voorspellingen
gedaan, en nu zijn ze in
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Jakarta helemaal tegen jou.’ Ik antwoordde: ‘Wat er in Indonesië wordt gedacht kan
me geen bal schelen, ik heb helemaal geen voorspellingen gedaan.’235 Een paar
minuten later belde hij opnieuw op en praatte hij veel langer. Hij vroeg om knipsels.
‘Dus je hebt ze naar Pak Kardjo gezonden. Wij zijn nu tweedehands’ zei Tapiheru.
Hij drong erop aan de Elseviers-artikelen per expresse te krijgen. Maar daar had ik
dus geen zin in. Ik zal hem de knipsels toesturen die mijn vader vanmorgen zond.
Bob praatte maar door en kwam met zijn gebruikelijke grapjes. Santo was het met
me eens dat ik nu het ijzer moest smeden, en doorzetten om naar Jakarta te gaan.
Een brief van Martin emotioneerde me. ‘Wim, kontjoh236, wat helpt het wanneer
ik op een dag tot stof verga en ik met je in de geest verbonden ben, wanneer je niet
in de wederopstanding gelooft? Ik hoop, dat je niet alleen met je verstand gelooft,
maar dat je ook gelooft in je diepe diepste, dat zij, wie doet er niet toe, mijn lichaam
klein kunnen krijgen, maar mijn geest (ziel) kan niemand gevangen houden. Daarom
ben ik ook verheugd als tussen ons een geestesverband is bij wijze van draadloze
telegrafie, maar dan veel meer dan dat. Men voelt deze verbondenheid en ondervindt
het, want er gaat een bepaalde stroom van uit welke heilig is. Men verkrijgt dit pas
echt door meditatie en bidden.’ Hij eindigde ermee dat ik van hem ‘een
ondoorgrondelijke heil en zegen in mijn levenswandel’ ontving.
Drukke dag. Eerst ontmoette ik in de UNO de Cubaanse ambassadeur Mario
Garcia-Inchaustegui, vergezeld van vier leden van zijn staf. ‘We zijn het niet met
alle punten in uw memorandum aan senator Wayne Morse eens,’ zei hij, ‘maar indien
dat het geval was zou niet ik maar u ambassadeur van Cuba zijn.’ Ze waren zeer
geïnteresseerd hoe de senator ging reageren. Ze haastten zich vervolgens naar een
koffie-conferentie. Daarna ontmoette ik Sasmojo Karseno van de Indonesische Missie.
Ik legde hem uit dat mijn positie vis à vis Indonesië absoluut niet was veranderd, dat
ik hoogstens mijn tactiek had verlegd door achter het plan-Bunker te staan, ook omdat
Nederland thans onder vuur lag van Indonesië. Hij adviseerde naar kolonel Djuharto
te schrijven, lid van het kabinet van minister Subandrio.
Intussen sprak ik een minuut met Sjef van den Bogaert en zei hem, dat ik bij
geruchte had vernomen dat Indonesische stu-
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denten zouden demonstreren voor de ambassade van dr. H.J. van Roijen in
Washington. Hij vroeg of hij de informatie mocht doorgeven. ‘Gaat uw gang’, zei
ik. Dit was namelijk een van de mededelingen van Dewanto per telefoon aan
Harisanto. Ik voelde me toch verplicht mijn eigen bangsa237 dit onder deze
omstandigheden door te geven. Ik overwoog eerst nog drie dagen lang of het mogelijk
een valstrik was, door Zain of anderen bedacht om te zien waar mijn loyaliteit lag.
Aan de andere kant zou de zogenaamde reuzenzwaai om achter het plan-Bunker te
gaan staan, wellicht een einde kunnen maken aan het gedonder tegen mij van
Buitenlandse Zaken.
Ik luchtte mijn hart volledig bij Mas Ronodipuro. ‘Je hebt een fout gemaakt’ zei
hij. ‘Je had ons van je motieven meer op de hoogte moeten brengen.’ Ik heb het dus
verkeerd gedaan. ‘Je moet vooral de invloed van professor Yamin niet onderschatten’
zei hij. ‘Yamin voelt zich door Luns beledigd. Het waren Sukarno en Subandrio
geweest, die akkoord waren gegaan vandaag weer met de belanda's te gaan praten,
niet Yamin.’ Hij voorspelde, dat wanneer de pourparlers in Middleburg, Virginia,
zich naar een formeler niveau zouden ontwikkelen, Mas Bandrio zelf naar de VS zou
komen. De Indonesische regering volhardde in het standpunt dat met deelname van
Luns aan de onderhandelingen er niets goeds uit voort kon komen.
Ging met Santo winkelen in Macy's en vergat dat ik naar de persontmoeting met
Tennessee Williams had willen gaan bij de Foreign Press Association.

13 juli 1962
Binu zei onverwachts bij het ontbijt tegen mij: ‘Wim, I will never forget you.’ Daarna
neuriede hij wat en zei: ‘I like to sing today.’
Van 13.30 tot 15.00 uur sprak ik met ambassadeur Sukardjo Wirjopranoto.238 Ik
stak meteen van wal en interrumpeerde hem te dikwijls wanneer hij ertussen wilde
komen, wat hem ergerde. Ik had tranen in mijn ogen toen ik tegen hem zei: ‘Wanneer
ik nu de vriendschap van Bungkarno verlies zal het voor altijd zijn.’239 Pak Kardjo
zei, dat direct onder de president iedereen nu razend op mij was, en dat hij niet wist
wat Sukarno
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Landgenoten.
Nog altijd was het me niet bekend dat, aangezwengeld door Verrips, uit wraak het restant
van de gepikeerde groep-Rijkens, de autoriteiten in Jakarta deden geloven dat het vervolg
op ‘Het verraad’, de schandalige anti-Sukarno-artikelen van H.A. Lunshof eveneens via mijn
medewerking tot stand waren gekomen.
Ik zou Sukarno in 1966, één jaar na de coup, in Jakarta terugzien.
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zelf van de situatie dacht. Ik begreep nog altijd niet wat er allemaal was gebeurd. Ik
had Verrips in de publiciteit gebracht omdat ik zeker meende te weten dat Yamin en
Zain hem niet acceptabel achtten. Nu de heren echter hadden ontdekt dat Verrips
sterke bindingen had met de militairen - ongeacht diens mislukte coup tegen Sukarno
in 1950 - had dr. Zain bijvoorbeeld plotseling mij nooit gevraagd Verrips buiten de
groep-Rijkens te houden.240
Wat zeker was, aldus de ambassadeur was dat behalve Bungkarno iedereen mij
permanent had afgeschreven. Ik had mij in de binnenlandse politiek van Indonesië
gemengd, en nog wel in de VS. Hij doelde op het door mij doorgeven van gesprekken
met Ujeng Suwargana, dat het Indonesische leger een coup beraamde. ‘Ik heb het je
steeds gezegd, dat wisten wij al, maar je hebt mij niet willen geloven.’241 Ik antwoordde
dat er van alle kanten kiekeboe werd gespeeld. De ontmoeting van Nasution met
staatssecretaris Van Houten werd immers ook ontkend terwijl zij wel plaatshad?
Kolonel Pandjaitan ontkende het zelfs tegenover ambassadeur Zain, zijn vroegere
chef in Bonn.
Sukardjo: ‘Je bent geen gewone journalist. Je bent bekend als strijder voor
Indonesië.242 En dan ga je je opeens in de binnenlandse politiek van Indonesië mengen.
Het gaat bij je carrière om je eerlijkheid. Volg je een rechte lijn? Wanneer je door
je tegenstanders wordt geprezen ben je voor je vrienden een vraagteken. Nu heeft
iedereen in Jakarta, in Washington, en zelfs ik, twijfels over je.’ Ik werd woedend.
Pak Kardjo vervolgde: ‘Je hebt mij zelf gezegd dat je voor Elseviers werkte.’ Ik legde
uit, dat alleen omdat Vrij Nederland de feiten om politieke redenen niet wilde
publiceren, ik bij Elseviers terecht was gekomen. Dat Lunshof zelf zei, tegen wie
het maar horen wilde, dat hij wist dat ik over het conflict anders dacht dan zijn krant.
‘Ik ben nu bij Elseviers, heb ik u gezegd, om de feiten te kunnen publiceren.’
Sukardjo: ‘Wanneer je in een team zit moet je je medewerkers waarschuwen wat je
van plan bent.243 Ik ken je nu sedert 1960, toen ik bij de UNO kwam. Ik vroeg mijn
staf wie je was. Okee. Ik vroeg Bungkarno. Hij zei boleh. Ik zal je adviseren wat je
nu moet doen. Je moet nu in je arti-
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Nogmaals: ik had in 1962 er geen idee van wat er tegen mij bekokstoofd werd.
Herinnerde me juist hoe geschokt de ambassadeur was toen ik hem informeerde wat Ujeng
Suwargana had gezegd over een coup met Nasution.
Sedert 1957 had ik steeds onderstreept, dat ik het voor Nederland van belang achtte dat
Nieuw-Guinea zou worden overgedragen, zonder eerst een oorlog en een vrijwel totale breuk.
Nooit, geen enkel moment, heb ik me gevoeld als deel uitmakend van een Indonesisch team.
Ik was het met ze eens, maar wel als volbloed-Nederlander.
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kelen schrijven en in je lezingen zeggen, dat Nederland geld moet geven voor de
ontwikkeling van Irian-Barat via Jakarta. Dus niet gewoon de Papoea's afschuiven,
maar de morele plicht vervullen hen verder te helpen.244 Nederland zou een gebaar
moeten maken vóór onze onafhankelijkheidsviering op 17 augustus. Ambassadeur
Van Roijen heeft Luns al weggewerkt. De oplossing is nu nog een kwestie van tijd.
Voor 31 december is de Irian-kwestie opgelost.245 De Indonesiër moet je geven vóór
hij vraagt. Daar is hij gevoelig voor. Het plan-Bunker en de UNO hebben hun waarde
in dit spel, maar de hele affaire zou in een oogwenk bedisseld kunnen worden. Het
zal veel lekkerder gaan onder elkaar. Over twee jaar lacht iedereen over het
Nieuw-Guinea-vraagstuk. Nederland moet het nu voor de VS gemakkelijk maken.’
Toen we afscheid namen adviseerde de ambassadeur nog om mogelijke problemen
met dr. Zain weg te werken. Ik was behoorlijk upset. Belde met Bernard Person, die
zei: ‘Doe helemaal niets, niet voor of tegen, zet jezelf op een dood spoor.’

15 juli 1962
Thuisgekomen lag er een briefje van Harisanto: ‘Wim, kontjoh, I want to see peace
in this house, and most of all, peace within you! (I know this is not for me to say!) It
hurts to do all this, but I feel it is necessary. You may think many things about me. I
only hope that you are right: love, Santo.’
Zonder de geringste indicatie te geven dat hij plannen had Kew Gardens te verlaten,
was hij met zijn hele hebben en houden tijdens mijn afwezigheid vertrokken. Het
deed me terug denken aan hoe ik op 10 juni 1958 uit Nederland kwam en Frieda een
briefje had achtergelaten weg te zullen blijven. Nu was Santo weggelopen. De toon
van zijn briefje was anders. Ik herinner me dat Pak Kardjo ook zei: ‘Met je houding
breng je niet alleen jezelf, maar ook je vrienden in gevaar.’ Is Santo weggegaan
vanwege mijn problemen met Indonesië? Zijn zuster is tenslotte getrouwd met kolonel
Ashari. Ik weet niet meer hoe het precies zit. Dit wespennest kent geen grenzen.
Zette een pianoconcert van Chopin op.

244
245

Emile van Konijnenburg huldigde dit standpunt reeds zeer lang.
In werkelijkheid zou de overdracht 15 augustus reeds worden getekend in de UNO. Du moment
dat Luns zich er niet meer mee bemoeide, had Van Roijen de zaak in no time rond.
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16 juli 1962
Ben wat gekalmeerd.
In de UNO ontmoette ik Sjef van den Bogaert. Ik vertelde hem dat ik van
Indonesische zijde de indruk had gekregen, ook omdat dr. Van Roijen ambassadeur
Zain vorige week in het ziekenhuis had opgezocht, dat er nu in Washington over
minister Luns werd gekonkeld. Hij zei dat dergelijke informatie moeilijk via zijn
kanalen de minister zouden bereiken, en adviseerde rechtstreeks aan Luns te
schrijven.246 ‘De Indonesiërs doen altijd precies het verkeerde en maken Luns alleen
maar sterker’ zei hij.
Op de receptie van de consul-generaal van Irak, Yasoub Rafiq, ontmoette ik
ambassadeur Sukardjo. Hij was in Washington geweest en mijn naam was ter sprake
gekomen. Sprekend over Luns onderstreepte ik andermaal, dat de minister
onvermurwbaar was, en ik niets van de Bunker-besprekingen verwachtte. ‘Jouw
analyse is anders dan de onze’ zei de ambassadeur.247 Rafiq stelde me voor aan zijn
ambassadeur, dr. Adnan Pachachi, met de woorden: ‘Hij vecht voor Indonesië. Ik
ontmoette hem met president Sukarno.’ Ik gaf het op. Waarom nog eens uitleggen
dat ik van A tot Z heb geknokt voor het in stand houden van de speciale verhouding
Nederland-Indonesië, en dat het mij au fond helemaal niet om de Papoea's ging?
Schreef Sukardjo Wirjopranoto een brief en stelde hem een paar vragen: ‘Ik ben
zogenaamd een vriend van president Sukarno. Ik heb mijn nek uitgestoken in de
Papoea-zaak. Waarom ben ik niet welkom in Indonesië en krijg ik geen antwoord
wanneer ik om een visum vraag? Waarom kan men, zoals u zelf zegt, mijn veiligheid
in Jakarta niet garanderen? Bestaat er dan totaal geen waardering voor het gevecht
dat ik in Nederland heb geleverd, en dat Indonesië goed uitkwam? Nu schijnt
Indonesië mijn oprechtheid in twijfel te trekken. Wat moet ik onder deze
omstandigheden van de oprechtheid van Indonesië denken? U noemt mij een strijder
voor Indonesië. Ik zelf zie dit dus anders, maar hoe behandelt Indonesië haar
“strijders”?’248 Senator Wayne Morse bedankte me voor mijn memorandum over
Cuba. ‘It was read with great interest. I have passed it on to other members of the
Senate Subcommittee for Latin-American Affairs. I

246
247
248

Sukardjo had gelijk. Van Roijen had de Indonesiërs o.a. via Zain ingelicht dat hij plein
pouvoir had van de regering, het spel uit te spelen. Mij was deze switch nog onbekend.
Hij had gelijk: Bunker zou slagen.
Brief van 15 juli 1962.

Willem Oltmans, Memoires 1961-1963

188
hope you will call my office as I would like very much to see you, to hear more about
your trip to Cuba.’249
Mr. J. van Dijk, hoofd van de Nieuw Baarnse School, een man die eerst mijn leraar
was geweest op de Zeister School Vereniging en bij wie ik vijf jaren in mijn Baarnse
Lyceum-tijd had gewoond, vierde zijn zilveren ambtsjubileum. De receptie werd
onderbroken omdat koningin Juliana de wens te kennen had gegeven hem zelf de
versierselen van Officier in de Huisorde van Oranje-Nassau te overhandigen. De vier
prinsessen hadden de lagere school bij hem doorlopen. Hoe dikwijls had hij niet met
de ouders op Soestdijk de situatie van de kinderen besproken? Ook hij en mevrouw
Van Dijk hanteerden deze contacten op discrete wijze, maar soms ving ik er iets over
op. Ik probeer met man en macht de verdwijning van Santo uit mijn hoofd te zetten,
maar geef toe, het hamert de hele dag prominent in mijn hoofd. Ik kan zijn abrupte
gedrag nog altijd niet verklaren. Zocht troost bij Gide en las in Voyage au Congo.250
Er zijn superbe beschrijvingen van situaties, mensen, koloniale attitudes, het vangen
van een vlinder; maar ook veel slaapverwekkende passages en oneindige
beschrijvingen van bossen, planten en avondluchten, die op de zenuwen werken.
Luister naar Schuberts Unvollendete: als Santo's vriendschap. Hoe beantwoord ik
ooit de vraag waarom hij wegging? Er komen nog steeds telefoontjes voor hem
binnen. Ben nu weer alleen met Binu Saha.

17 juli 1962
Schreef aan minister Luns.251 Deze brief geeft exact mijn analyse van de gebeurtenissen
en gesprekken van die dagen weer.
Na middernacht belde Bob Tapiheru. ‘Zo liefje... We zijn net terug van de
gesprekken tussen Van Roijen en Malik. Nogal stroef. Je weet, je staat op de zwarte
lijst in Jakarta. Alleen “de baas” (Zain) kan jou eraf halen. Kom nu maar gauw hier.’
Hij raadde aan bij Odjahan Siahaan te logeren.
Vandaag opende ik een savings account bij Chase Manhattan. Ik realiseerde me
dat ik nu 37 jaar was, ongeveer tweeduizend dollar schuld had, en eindelijk aan
‘sparen’ was begonnen.
Volgens Nikita Khrushchev bezitten de Sovjets nu een raket die een vlieg kan
raken in de ruimte.252 Sukarno heeft zijn anak mas generaal-majoor Achmad Jani tot
chef-staf benoemd in
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plaats van Nasution, die minister van Defensie blijft. Het gebeurt traag in Indonesië,
maar de Ujeng Suwargana-praatjes over de Nasution-coup hebben het paleis natuurlijk
ook bereikt. Nasutions positie kreeg een behoorlijke deuk. De president van Peru zit
in de bak. De shah van Iran, die zegt het land niet zonder Amerikaanse steun te
kunnen besturen, zit zonder premier.

18 juli 1962
Een zeer sympathieke brief van W. Colston Leigh. Ik had hem geschreven of mijn
lecture fees niet omhoog zouden kunnen gaan, en of ik niet in Californië en de
westelijke staten zou kunnen spreken. ‘If this year goes extremely well, I think I can
promise you that a westcoast trip will be booked next year... As for the increase in
your gross, a speaker as good as you are, under normal conditions should be able
to increase the gross by the law of averages.’253
Rondodipurio zei me dat minister Subandrio in Washington is aangekomen.

19 juli 1962
Gisteravond ging ik naar Washington om met Warren Una van de Washington Post
een Maleisische receptie bij te wonen. Warren introduceerde me als zijn houseguest,
maar ik dacht er niet over bij hem te logeren, wat hij graag wilde. Onder protest reed
hij me in zijn Mercedes naar Odjahan Siahaan in Chevy Chase. Onder het rijden
probeerde hij in mijn broek te zitten, maar ik arriveerde ongemolesteerd. Tot 03.00
uur met Odjahan zitten praten. ‘Maybe you are on the blood-list in Indonesia because
of your devotion to Sukarno’ zei hij. Toen hij vanuit Holland een briefkaart van me
ontving, had hij deze aan kolonel Pringgadi laten zien: ‘Ja, ik ken die meneer, die
staat op de zwarte lijst.’ Ik, vriend van Sukarno, ‘strijder voor Indonesië’, was gewoon
ongewenst in Jakarta. Wat had president Sukarno eigenlijk nog te vertellen? ‘Sukarno,
Wim, is virtually a prisoner of the army now. The man to watch is dr. Subandrio. I
saw the other day an extremely confidential document, which showed the enourmous
powers of Subandrio. It is actually the army that rules Indonesia.’ Odjahan vervolgde
in het Nederlands: ‘Je hoort toch de namen van D.N. Aidit, Pak Ali Sastroamidjojo
en anderen helemaal niet meer? Iedereen die uit Indonesië komt bevestigt dat
Bungkarno de facto is uitgeschakeld.’ ‘Dat is dus de dank voor alles wat hij voor
Indonesië bereikte’ antwoordde ik. ‘Een mi-
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litair heeft me gezegd dat Bungkarno, toen hij in Rio de Janeiro was, heeft gezegd
dat hij daar zou willen wonen. Sukarno heeft toch al miljoenen in Zwitserland en
Japan?’254
Odjahan wilde met me slapen en raakte zeer opgewonden. Ik kreeg een complete
nachtmerrie. Ik werd gevangengenomen door het leger in Indonesië. Bungkarno werd
gedood. Precies herinner ik me dromen nooit, maar het was een gruwelverhaal.
Minister Subandrio zou vanmorgen met Dean Rusk, Kennedy's minister van
Buitenlandse Zaken spreken. Peter Korteweg zou proberen hem op te vangen. Daarna
lunchte ik met Korteweg in de National Press Club. Hij had langdurig met Adam
Malik gesproken. De Indonesiërs zijn nu allemaal even enthousiast en optimistisch
dat de Nieuw-Guinea-affaire snel zal worden opgelost. ‘Veel ambassadeurs staan
nog altijd achter Luns’ zei Peter, wat me toch weer verbaasde. ‘Kijk maar naar de
tweederde meerderheid voor Luns in de Tweede Kamer.’ Lees in Dostojevski's The
Diary of a Writer.255 Zijn notities zijn zeker niet altijd boeiend. Ik sla heel wat pagina's
over, zoals bij de meeste schrijvers, zelfs soms bij Gide. De kunst is zo te schrijven,
dat niemand één pagina zal overslaan.
Dostojevski: ‘Why is everybody here lying?... Lately, I was suddenly struck by the
thought that in Russia, among our educated classes, there cannot be even one man
who would not be addicted to lying. This is precisely because among us even quite
honest peolpe may be lying. I am certain that in other nations, in the overwhelming
majority of them, only scoundrels are lying: they are lying for the sake of material
gain, that is, with directly criminal intent.’ (p. 133). Wordt er niet meer gelogen, niet
uit criminele overwegingen of om materieel voordeel te behalen, maar om poor
judgements te verdoezelen?

20 juli 1962
Washington DC
Bob Tapiheru kwam gisteravond naar de flat van Odjahan Siahaan in de Mercedes
van de ambassadeur. Hij bleef praten tot na middernacht. Wat de slimme duivels nu
voor draai aan de affaire geven is de volgende: ‘Wij hebben juist naar buiten toe
gezegd: “Oltmans is niet te vertrouwen” en wat dies meer zei, opdat de Nederlandse
diplomatie jou weer zou gaan vertrouwen. Op die manier zouden we meer inlichtingen
krijgen, want we horen momenteel helemaal niets meer uit Den Haag. Door jouw
acties heb je onze kanalen afgesneden en zij, die
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voor ons werkten (de groep-Rijkens?) voorgoed onmogelijk gemaakt. Hoe dikwijls
hebben we je gezegd: “Al moeten we de duivel gebruiken...”?’ Ik benadrukte dat er
de laatste tijd heel wat water door de Rijn was gevloeid. Wie hadden mij verzocht
duidelijk te maken dat Verrips niet acceptabel was? Omdat Yamin en Zain zich niet
realiseerden dat deze man voor het Indonesische leger op het oorlogspad was, had
ik de groep-Rijkens - die in contact met de Sukarno-lijn stond, en niet de militairen
- onmogelijk gemaakt. En wat was er van het CBS-plan terechtgekomen? En waarom
werd mij een mijnheer Onishi toegeschoven? Nu wordt er gezegd dat mijnheer
Oltmans achter geld aan was. Ik probeerde, terwille van de geschiedenis van mijn
familie, de handel in kinabast tussen Nederland en Indonesië te reactiveren, that's
all. ‘Dat je nu op de zwarte lijst staat in Jakarta is voor je eigen veiligheid gedaan.
Een of andere idioot kan je overhoop schieten’ zei Bob. En opnieuw benadrukte
Odjahan, zoals hij steeds weer deed: ‘Dat is omdat je bekend staat als pro-Bungkarno.’
‘Yes, and I will always remain pro-Bungkarno.’
Het viel me op dat Tapiheru voor het eerst niet ontkende dat Bungkarno feitelijk
was uitgespeeld, en misschien zelfs van het toneel gaat verdwijnen. Hij zegt nu: ‘We
moeten het aan het lot van de geschiedenis overlaten.’ Bob herinnerde zich hoe
president Sukarno in Wenen tegen Zain had gezegd, mij in het voorbijrijden op straat
te hebben gezien. Verder had hij de toenmalige ambassadeur in Bonn opdracht
gegeven, ervoor te zorgen dat Indonesië de DDR zou kunnen erkennen zonder keet
met Bonn te krijgen. Een paar dagen later adviseerde Zain de president, dat het beter
was met de erkenning van de DDR te wachten, met het oog op West-Duitse kredieten.
‘Alright, ik geef je vijf jaar’, had de president geantwoord.
Later kwam het gesprek op seks en homoseksualiteit. Bob vertelde dat hij, toen
hij twaalf was, een Indonesiër met zijn penis in het achterste van een kip zag zitten.
De man sneed het dier de kop af en kwam klaar in reactie op de stuiptrekkingen van
de kip. ‘Er wordt in Indonesië gedacht dat je van een druiper af kunt komen door
een kip of een maagd te naaien’, aldus Tapiheru. Hij vertelde in detail hoe hij in
Berlijn eens een meisje had meegenomen dat Mia heette, maar later een jongen bleek
te zijn. ‘In diplomatiek kringen in Bonn werd ik immers ook aangezien voor het
vriendje van de baas.’
In bed vertelde Odjahan, dat toen dr. Zain in Washington als ambassadeur
arriveerde, iedereen veel respect voor hem had gevoeld. ‘Hij sprak ons toe over het
land dienen, en we ge-
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loofden hem. Maar nu ik weet wat voor stukken er al zoal in zijn bureau circuleren,
heb ik alle respect verloren. Ik ben nu alleen nog bang voor hem.’ In Odjahans huis
hangt een tekening van een jongetje op een karbouw die was gemaakt door generaal
Ashari, Santo's zwager. Odjahan was vanmorgen bezig per telefoon een afspraak
voor minister Subandrio met Bob Kennedy te maken.
De New York Times drukt op de voorpagina een foto af van de ontmoeting tussen
Subandrio en Rusk. Er werd aan herinnerd dat Bandrio's aanwezigheid erop zou
kunnen wijzen dat er vaart in de onderhandelingen zit. Tapiheru wees erop dat
onderhandelaar Van Roijen nog steeds probeerde tijd te winnen. Hij had een
schriftelijk mandaat van de regering om de onderhandelingen tot resultaat te leiden,
maar er zat een voetangel aan. Hij kan geen werkelijk formeel gesprek voeren,
daarvoor zou Luns zelf moeten komen. Bob: ‘Van Roijen gedraagt zich stroef, maar
dan ook weer opeens erg soepel. Die man is zo glad als een aal in de IJssel.’ In het
ziekenhuis had de Nederlandse ambassadeur dr. Zain eraan herinnerd dat hij een
uitstekende ambassadeur was, waarop Zain antwoordde: ‘Maar ik heb ook een groot
leermeester gehad.’
Peter Korteweg zegt nog geen formele onderhandelingen in de onmiddellijke
toekomst te verwachten.
Ik zie in de Washington Evening Star een kop ‘US writers accused of
Castro-leanings’, aldus de Associated Press. Een uit Cuba weggelopen journalist,
Carlos Todd, had in een getuigenis voor het Senate Internal Security Subcommittee
ook mij genoemd als ‘appearing to favor the Communist regime in Havana.’ Ik zou
deze voorkeur hebben uitgesproken via radiostation WGBS in Miami, Florida. Er werd
gerefereerd aan de dagen dat ik nog radiouitzendingen maakte. Ook Walter Lippmann,
Herbert Matthews van de Times en Charles Kuralt van CBS en andere journalisten
werden beschuldigd. Ik wilde er iets tegen ondernemen. Senator Kenneth Keating,
een Republikein, was voorzitter van het comité.

21 juli 1962
Bob Tapiheru telefoneerde dat dr. Zain vandaag geen tijd had. Met Subandrio, die
over zijn schouders keek, leek dit de ambassadeur blijkbaar veiliger. Tussen neus en
lippen deelde Bob mee, dat een Duitse vriendin op een ticket van Emile van
Konijnenburg was overgevlogen en op de ambassade logeerde. Ik wist niet meer of
hij wel of niet loog.

Willem Oltmans, Memoires 1961-1963

193

22 juli 1962
Kreeg met Odjahan Siahaan jammer genoeg ruzie toen hij me met de auto naar de
Greyhound-bus bracht. Bungkarno had zich, volgens hem, omgeven met kontlikkers.
Toen ik generaal Suhardjo Hardjowardojo noemde als een trouwe dienaar van de
president, via wie ik vroeger mijn brieven zond, zei hij: ‘Pak Hardjo is een grote
stommeling, die niets begrijpt. We noemen hem de keuken-generaal.’ Bungkarno's
keerpunt was eigenlijk al in de jaren 1950, 1951, 1952 en 1953 begonnen. ‘Tot 1959
werd ik zelf nog door Bungkarno verblind’, zei Odjahan. ‘Nu is het zover dat de
president zelf contracten tekent, zodat hij de commissies in zijn zak kan steken.’
Odjahan zei de bewuste stukken te hebben gezien. Het speet me met Odjahan te
hebben gekibbeld. Zou Bungkarno zichzelf dan toch verrijken?
Op Third Avenue ontmoette ik, voor het eerst in lange tijd, William Bast.256 Hij
woont nu permanent in Hollywood. Het schijnt hem goed te gaan in de filmwereld.
Du Pont sponsorde zijn script The Mythmakers, dat momenteel op televisie wordt
vertoond.
Sasmojo Karseno adviseerde me een rapport naar kolonel Suhardjono van het
kabinet van minister Subandrio te zenden. Ik stelde een memo van acht pagina's
samen. Ik schreef ook naar kolonel Sabur op het paleis.

23 juli 1962
Zond senator Kenneth Keating een telegram: ‘Since my name as a professional
journalist was mentioned during the Carlos Todd hearing please advise when suitable
to be heard to refute grave allegations. Willem Oltmans, Kew Gardens, N.Y.’
Zit rustig te werken. Het onweert. Momenteel is er zelfs een bandjir,257 maar ik zit
heerlijk aan mijn schrijftafel. Ben dankbaar voor de set up.258 Droomde vannacht van
Mam en van Theo.259 Elisabeth Schwarzkopf zong liederen van Fauré op WQXR, zoals
Mam vroeger op De Horst zichzelf op de vleugel begeleidde en Franse liederen zong.
Ik word dan weemoedig en verlang naar Holland. Het is echter beter om eerst hier
mijn werk te doen. Santo belde niet. Maar hij vroeg, toen ik in Washington was, aan
Binu hoe het met me ging.
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Het is zomer 1988. Deze aantekeningen teruglezend gaat het me aan het
hart, niet in staat te zijn de zorgvuldig bewaarde knipsels over wat er die
maanden in Nederland en Indonesië gebeurde, in dit dagboek te kunnen
verwerken. Ook internationaal hield ik de ontwikkelingen bij, aan de hand
van de New York Times en andere prominente media. India en China waren
verwikkeld in grensincidenten. De Ben Bella-groep vormde een bureau
van zeven man in Tlemcen, Algerije, als tegenhanger van de voorlopige
regering van premier Benyoussef Ben Khedda in Algiers. In Congo
rebelleerde Moise Tjombé vrolijk verder tegen de regering van premier
Cyrille Adoula. President Kennedy noemde de actie in Katanga ‘very very
serious’. Premier Nikita Khruschev stelde een hotline tussen Moskou en
Washington voor. JFK reageerde koeltjes en noemde de problemen tussen
beide landen geen vraagstukken van communicatie. Veertien landen
tekenden in Genève een overeenkomst waarbij het conflict in Laos werd
geneutraliseerd. Intussen werden de verlieslijsten in Vietnam steeds langer,
en begon zich een volledige oorlog te ontwikkelen. JFK vroeg het congres
om meer fondsen, om de blokkade van Cuba strakker aan te trekken. Het
is fysiek helaas niet mogelijk - afgezien al van het plaatsgebrek in deze
dagboekdelen - om dit dagboek uit te voeren zoals ik het me al die jaren
had voorgenomen te zullen doen.

24 juli 1962
Penny Hedinah schrijft dat ik haar een romantische brief van Fire Island zond. Ik
herinner me nooit wat ik heb gezegd in brieven. Ook had Mas Diarto van het
ministerie van Voorlichting haar, namens mij, zoals ik had gevraagd, opgezocht. Hij
had haar verteld van onze laatste ontmoeting, in Leopoldville. Ik werk aan mijn boek.
Wat ik gisteren nog dacht dat leesbaar was geschreven, vond ik vandaag al minder
geslaagd. Ik moet het een paar weken laten liggen en opnieuw beginnen.260

25 juli 1962
Vanmorgen ontmoette ik Herbert Matthews261 bij de New York Times. Hij leek me
moe. Een kaart van Cuba sierde zijn muur. Hij was nu twee jaar niet in Havana
geweest. Ik gaf hem Kasper Reininks naam, want hij gaat in november naar Cuba.
De gebruikelijke ontmoetingen op de UNO. Sprak met Cheddi Jagan (Guyana), die
zich Tom Stacey van de London Sunday Times herinnerde: ‘He wrote a dirty story.’
Ambassadeur Alex
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Quaison-Sackey van Ghana was uit Havana teruggekeerd om een zitting van de
Veiligheidsraad te leiden. ‘How are things in Holland?’ vroeg hij, met een arm om
mijn schouder. Hij zou naar Cuba terugkeren om zijn kinderen op te halen. De
correspondent van het Joegoslavische blad Borba zei, dat Djilas zijn verhaal eerst
als artikel in Borba had geschreven, om te bewijzen hoe prima Joegoslaven waren
vergeleken bij de Russen. ‘Now he published the same thing in book form to prove
that all Communists are no good.’ Maurice Gnassia262, met wie ik later ging lunchen,
merkte op: ‘But why do you Yugoslavs make such a stink about the Djilas-book?
Now it enjoys the greatest advertisement in the entire world.’ Gnassia zei dat Jean-Paul
Sartre een schitterende toespraak op een vredesconferentie in Moskou had gehouden,
die in zijn blad zou verschijnen. Hij scheen er trots op.263

26 juli 1962
Mijn moeder en mejuffrouw Büring Boekhoudt schreven me beiden op 22 juli. Mijn
moeders brief was uitvoerig: over mijn grootmoeder Poslavsky, die was hersteld;
over de honden; over het weer; over muziek maken; over koetjes en kalfjes, als
gewoonlijk, maar het werkelijk persoonlijke element ontbrak er meestal aan. Miss
B.B. schreef voor vertrek naar Freiburg. Ze had mijn laatste brief ontvangen, ‘en het
deed me genoegen daaruit te lezen, dat je mijn filippica zo prettig opgenomen hebt.
Je moet maar denken, een schoolfrik blijft een frik. Als ik je niet meer de waarheid
zou durven schrijven - althans, de waarheid zoals ik die zie - dan zou onze
correspondentie weinig zin meer hebben.’ Ook juffrouw Boekhoudt meldde het
slechte weer, was op een Frans Hals-tentoonstelling geweest, en dacht dat Sukarno
Nieuw-Guinea liever wilde veroveren dan krijgen, ‘want dat is natuurlijk veel
spectaculairder’. Haar brieven vertegenwoordigen een andere vorm van contact dan
die van mijn moeder. Misschien dat ik haar daarom ook eigenlijk, sinds mijn jeugd,
naast mijn moeder altijd zo nodig heb gehad.
Thomas Brady meldde uit Algiers dat de vrees toeneemt dat er in Algerije een
burgeroorlog uitbreekt.264 Nu zijn de Algerijnen onafhankelijk en nu maken ze elkaar
af.
Homer Bigart schreef een pagina in de Times, dat ook al steunde Washington het
regime van Ngo Dinh Diem met een contingent troepen, wapens en geld, ‘it has
helped to arrest the spread
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of Communism, but victory is remote. The issue remains in doubt because the
Vietnamese president seems incapable of winning the loyalty of his people.’ Journalist
na journalist die Vietnam bezoekt zendt dezelfde signalen naar Amerika: deze oorlog
is niet te winnen. Niemand luistert. Net zo min als men luisterde toen wij in 1957
een waarschuwing naar het parlement zonden vanuit Jakarta, dat Nieuw-Guinea een
verloren zaak was. Wat is het toch dat mensen de voorkeur doet geven eerst de
vernieling in te gaan, en pas toe te geven wanneer het eigenlijk te laat is?

26 juli 1962
Ontmoette Peter van Hattum, die in Jeannie Carsons show The Sound of Music
optreedt in het Lunt-Fontanne Theatre op Broadway en de 46ste Straat. Hij liep
dinsdag in de stad, had last van een ooglens, keek op, en zag een ongeveer vijftigjarige
vrouw van de zeventiende verdieping springen. ‘Ze nam een duik als in een
natuurbad’, zei Peter. ‘Ze eindigde in een grote plas op straat. Het bloed zat op mijn
broek. Mensen keken wel, maar de meesten liepen door’, zei hij.
Twee dames liepen gezellig onder een paraplu. Ik zei: ‘It isn't raining, ladies.’
‘Isn't he cute!’
Zond Bob Tapiheru knipsels, en schreef erbij: ‘Praten jullie maar liever niet over
die zogenaamde blacklist waar ik op sta, want jullie maken jezelf gewoon belachelijk.’
In de UNO dronk ik een kop koffie met de Cubaanse ambassadeur, Mario de
Garcia-Inchaustegui. Ik vertelde hem dat Herbert Matthews van de Times mij had
gezegd, bang te zijn dat de VS nog meer kostbare lessen nodig zouden hebben voordat
zij hun politiek ten aanzien van Cuba zouden wijzigen. ‘We are ready to give them
those lessons’, zei de ambassadeur.
De Indonesiër Susanto zei: ‘Zoals de kaarten nu liggen is het een eer om op de
blacklist te staan.’ Winston Barry, de Amerikaanse neger die voor Antara werkt hier
zei, dat het spel in Jakarta fantastische vormen aannam. ‘D.N. Aidit265 applaudisseert
voor generaal Jani en Jani applaudisseert voor Aidit en het hele land houdt zich met
Irian-Barat bezig’. Hij vervolgde: ‘Indonesia has now turned away from the Bunker
position. It now wants unconditional surrender and this year. Sukarno is under strong
pressure to make no further concessions.’
Alphonso (Congo) vertelde me dat Thomas Kanza hem had geschreven zich koest
te houden en een low profile aan te nemen.
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27 juli 1962
Fidel Castro heeft in Santiago de Cuba gezegd dat de VS een nieuwe invasie beramen.
Hij sprak ter gelegenheid van de negende herdenking van de 26 juli-Beweging. Ik
kocht The National Insider266 met in levensgrote letters op de voorpagina: ‘FIDEL
HAD ME RAPED BY 16 MEN!’ Aldus een Amerikaanse vrouw die uit idealisme naar
Havana was gegaan, teleurgesteld werd in fidelismo, betrapt werd dat zij Castro
wilde vermoorden, en daarop voerde de Cubaanse leider haar mensenvlees... Ik denk
niet dat Mr. Carlos Todd bezwaar heeft tegen dit genre ‘informatie’ over Cuba voor
het Amerikaanse publiek. Het zijn Charles Kuralt van CBS, ik en anderen, die proberen
de realiteit van Cuba te benaderen, die het moeten ontgelden voor een
senaatscommissie. De idioten begrijpen niet dat het juist dergelijke waanzinartikelen
zijn die de veiligheid van de VS ondermijnen, en niet de onze. Ik zal deze krant
meenemen naar Washington wanneer ik ga getuigen.

28 juli 1962
Het is koel, zonnig en winderig. Sun tan-weer. Ik ga naar Long Beach. Amerikanen
lijken meestal twee dingen te doen: ze vreten, of ze doen niets. Ertussenin verdienen
ze geld of maken ze zich kopzorgen over geld.
Ik had mijn vader geschreven dat dr. Zairin Zain had gezegd, dat dr. Van Roijen
mijnheer Luns bij de Washingtonse pourparlers had weggewerkt. Hij antwoordde:
‘Ik denk niet dat Van Roijen de zaak zwaar beduvelt, en ook niet dat hij het oneens
is met Luns.267 De woorden van Van Roijen kunnen misschien zijn misverstaan.
Bijvoorbeeld, wanneer hij heeft gezegd (tegen ambassadeur Zain) “Ik heb Luns
weggehouden”, bedoelende dat hij in het belang van Nederland Luns heeft geadviseerd
voorlopig niet in Washington te verschijnen omdat hij het effect zou hebben van de
bekende rode lap op een stier. Een van de diplomaten heeft er toen van gemaakt dat
Van Roijen zei: “Ik heb Luns weggewerkt.” Een volgende maakte ervan: “Ik heb
Luns al weggewerkt”, en de volgende “Luns is weggewerkt.” Wedervraag: “door
wie?” Antwoord: “door Van Roijen!” Antwoord: “Wat een schurk is die Van Roijen!
Die zit de zaak zwaar te beduvelen, wat een achterbakse strijdmiddelen. Dat moet
ik eens gauw aan die ridder-zonder-blaam Luns
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schrijven.”268 Luns kent Van Roijen zeer goed, en weet sinds lang dat er overal veel
kletskoek wordt rondgestrooid. Een karavaan passeert een oase, de honden van het
gehucht heffen een gehuil aan, maar de karavaan vervolgt statig zijn weg, en laat
zich niet uit koers brengen...’269
Bij herlezing van mijn brief aan Luns in 1989, vind ik dat ik dr. J.H. van
Roijen niet als een grotere bête noire heb opgevoerd dan hij was. Luns
mocht er trouwens ook zijn. Beide heren, die elkaar minachtten, waren
aan elkaar gewaagd. De rol van meneer Van Roijen in het
dekolonisatie-drama in Indonesië was vergelijkbaar met de houding van
sommige burgemeesters in oorlogstijd. Tenslotte was Van Roijen een
aanzienlijk aantal jaren als ambassadeur in Washington de brave
boodschapper van Drees, De Quay en Luns geweest. Hij kàn het, als kenner
van de situatie in Indonesië, niet eens geweest zijn met het botte-bijlbeleid
van Den Haag, doch hij schroomde niet zijn lamentabele instructies
jarenlang ten detrimente van het vaderland en de vaderlandse belangen,
naar de letter uit te voeren. Pas in juni 1962 maakte hij een definitieve
reuzenzwaai en spande hij zich uitzonderlijk in om de Papoea's met een
minimum aan bloedvergieten naar Indonesië overgeheveld te krijgen.
Mijn vader had er absoluut in de verste verte geen notie van hoe er in Den
Haag achter de coulissen met de messen op tafel werd geknokt. Hij
projecteerde, als zovele landgenoten die aan de hand van geheel andere
geestelijke en morele waarden leefden, dat Luns en Van Roijen keurige
Haagse meneren moesten zijn, zoals zijzelf waren. Ik wist tenslotte uit
eigen ervaring hoe het team Luns-Van Roijen op volmaakt onrechtmatige
wijze en bij het hanteren van maffiapraktijken, zich jaar in jaar uit had
ingespannen om mijn leven en arbeid als journalist onmogelijk te maken.270
Ik was, na interventies van de BVD en het ministerie van Buitenlandse
Zaken, niet voor niets een mediavluchteling in de VS. En dat allemaal
omdat ik, vijf jaar te vroeg, publiekelijk verkondigde dat het Haagse
establishment in Indonesië met gekkenwerk bezig was. Hoe haal je het in
je hoofd om een in een paar honderd jaar opgebouwde positie in het
belangrijkste land van Zuidoost-Azië alle goodwill te verspelen ten behoeve
van de Papoea's?
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29 juli 1962
Werk aan de verklaring die ik in de senaatscommissie over Cuba af wil leggen.
Dr. Martin Luther King, dominee Ralph Abernathy en 26 andere blacks zijn weer
eens in Albany, Georgia gearresteerd tijdens een anti-apartheids-gebedsbijeenkomst.
Ben nog steeds onrustig over de verdwijning van Santo en wandelde gisteravond
in Greenwich Village. Het wemelde van slenterende, geprikkelde jongelui, in jeans,
leren jacks, en laarzen, en met op vlees loerende ogen. M.G.'s en dure auto's met
rondrijdende, zich grenzeloos vervelende jongeren schoven langzaam langs de trottoirs
om te zien of er iets van hun gading bij was. Ook veel loslopende hoertjes. In totale
verveling zakt men af naar de Village, net als ik.

31 juli 1962
Werk aan mijn Congres-manuscript. Verbazingwekkend hoeveel moeite ik ermee
heb.
Briefje van Santo met een cheque van negentig dollar, die hij me schuldig was.
‘Do not get upset about things I did. Hope to see you soon, Santo.’ Sliep slecht.
Om 18.05 uur zag ik dr. Subandrio, Sudjarwo Tjondronegoro en Sukardjo
Wirjopranoto de UNO binnenkomen voor een kort gesprek met U Thant. Om 18.40
uur verlieten zij het gebouw weer. Ik dacht: daar gaan mijn vrienden. Nu zij het spel
hebben gewonnen zien ze je niet meer staan.
Yusuf Ronodipuro wist te melden dat president Sukarno zelf nu ook boos op me
was, ‘omdat hij zoiets van jou niet had verwacht’. Wat werd in godsnaam verstaan
onder ‘zoiets’? Ik was woedend en ging naar huis.271 Ik heb gewoon te veel vijanden
tegelijk. Ik liet voor Bob Tapiheru een briefje in het Plaza Hotel achter.
Sjef van den Bogaert zei dat het er nu vanaf hing of Sukarno mei 1963 aanvaardbaar
zou achten als datum van overdracht van Nieuw-Guinea. Zelfs de New York Times
publiceerde vandaag een hoofdartikel: ‘A New-Guinea solution?’ ‘The Dutch have
accepted an Indonesian assumption of control - with the provision of an eventual
self-determination plebiscite for the Papuans.’ Volgens de Times was het onredelijk
van Indonesië om te eisen dat het gebiedsdeel nog dit jaar zou worden overgedragen,
op straffe van een volledige oorlog.272
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Nog altijd wist ik niet dat mijn vijanden in Jakarta de uit Bonn afkomstige, door het leger
gesouffleerde anti-Sukarno-Subandrio-verhalen van H.A. Lunshof, als mede van mij afkomstig
hadden gepresenteerd.
Nieuw-Guinea zou nota bene veertien dagen later worden overgedragen.
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1 augustus 1962
Mij bereikte een voorpagina-artikel uit de Indonesian Observer, onder de kop
‘Oltmans' Propaganda’. Er werd gerefereerd aan mijn lezing op de universiteit van
Wisconsin. Ik verspreidde dezelfde leugens als Luns en werkte samen met Elseviers
om de Amerikanen te doen geloven dat het Indonesische leger president Sukarno
zou afzetten, nog wel binnen zes weken, en dat een militaire junta met generaal
Nasution, Jani en Ruslan Abdulgani in Indonesië de macht zou overnemen. Volgens
een Indonesische diplomaat bij de UNO zou ik hebben gezegd dat ik nu met Luns
diende samen te werken, bij wijze van ‘tactiek’ nu de groep-Rijkens was uitgespeeld.
Ik schreef onmiddellijk een brief aan de Indonesian Observer. ‘You implied that
I made propaganda for Joseph Luns. What evil insinuations! I have considered it an
honour to be on Mr. Luns' persona non grata-list ever since 1957, when I declared
myself in Jakarta in favour of returning Irian to Indonesia.’ Ik vervolgde dat ik Luns
een nationale ramp voor Holland vond, en dat ik hem dat ook duidelijk had gemaakt.
‘I said so in the past. I say so today. The Capital Times of Wisconsin (June 28, 1962)
reported on my lecture that I called Sukarno a great leader, and now evil people try
to represent my lecture as if I spoke against Indonesia or Bungkarno. I did issue a
press release prior to my lecture to Antara and PIA, in New York, in which I warned
that the Dutch government received highly authoritative reports that the Indonesian
army intended to depose president Sukarno some time before the middle of August.’273
Ik vervolgde, deze informatie met opzet in de press release te hebben opgenomen
(en niet in de lezing) om twee duidelijke redenen: wanneer er ook maar iets van waar
was wilde ik Bungkarno langs deze weg waarschuwen. ‘Misschien naïef,’ schreef
ik aan de Observer, ‘but this was my motivation. And if these rumours were only
wishful thinking, the Indonesian side should be aware that Dutch policy was guided
by top secret documents, advocating this coup line in Jakarta. I am making no part
of the Elseviers editorial board. I will never go along with anyone who slanders
Indonesia or Bungkarno as Elseviers does.’ En ten slotte: ‘Anyone who thinks that
after fighting five years for my conviction, having been called a pro-Bungkarno
traitor as I am now suddenly called a pro-Luns propagandist by you, that I will give
up my fight now, five minutes to twelve, that person is out of his mind. My firm stand
is about to be proven right all along. Therefore I consider

273

Ujeng Suwargana en W. Verrips hadden niet alleen Rijkens en consorten, maar ook politici
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your report omong kosong274 by my enemies. I have gone through storms before. It
does prove, however, that in life, when you fight for your conviction, you sometimes
come to realise that true, sincere friendship is a precious and rare thing among
people.’275

2 augustus 1962
Bob Tapiheru telefoneerde, of ik, indien ik vrij was, naar het Plaza Hotel wilde
komen, naar kamer 520, ‘één verdieping hoger dan waar de historische ontmoeting
Yamin, Zain en W. Verrips plaatsvond’.276
Bob begon met te zeggen: ‘Ik sla je dood wanneer je laat merken dat je dit weet.
Het hoofd van de inlichtingendienst - Subandrio is hoofd van onze civiele CIA - is
tien dagen naar de VS gekomen om jouw geval te onderzoeken. Bungkarno heeft
hem zelf gestuurd. Hij zit in kamer 741 van het Mayflower Hotel in Washington.
Het is een Menadonees, zijn naam begint met een M.’277 ‘Om mij te onderzoeken
gestuurd?’ ‘Nou ja,’ zei Bob, ‘met alles wat daaruit voort is gekomen.’ Ik stond
perplex. Waarom nam de man geen contact met mijzelf op? Tapiheru vervolgde:
‘Jouw press releasje voor de universiteit van Wisconsin heeft enorm veel kabaal
veroorzaakt, vooral in Jakarta. Iedereen zit daar tegen iedereen te intrigeren, met het
gevolg dat ze ruzie krijgen met hun wijven, want ze kunnen van woede niet naaien...’
Hoe meer ik erover hoor, hoe meer ik geneigd ben om te geloven dat de fameuze
press release voor Wisconsin een schot in de roos geweest en zelfs juist op tijd was.
Tapiheru gaf thans openlijk toe dat W. Verrips als agent voor het leger van Indonesië
optrad. Die zaak zat dus helemaal fout. Ik heb het altijd geweten: eens een CIA-agent,
altijd een spion. Toen Ujeng Suwargana de tweede maal dat ik W. Verrips met hem
besprak, reageerde zoals toen hij deed, wist ik het zeker. Het pochen van Verrips
over zijn army-contacten moet dus waar zijn geweest. Tenslotte was hij er immers
in 1950 ook al op uit geweest om een coup tegen Bungkarno te organiseren? Bob
was van mening dat ik de bewuste officier in Washington diende te gaan bezoeken.

2 augustus 1962
Vanmorgen belde Tapiheru. Hij zei dat ik dr. Zairin Zain om
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10.00 uur zou ontmoeten. Gisteravond liet hij zich ontvallen: Ik weet nog zo net niet
of Bungkarno jou heeft laten vallen. Dat doet hij niet zomaar. Je hebt alleen te veel
vijanden.’
Ambassadeur Zain: ‘Na je Verrips-verhaal in Elseviers278 werd er in Jakarta
natuurlijk geconcludeerd, dat alles wat daar verder op volgde ook van jou was.279 Ik
ontving drie telegrammen achter elkaar uit Jakarta: een van Bandrio, een van Suwito
Kusumowidagdo280 en een van Politieke Zaken, met de vraag: “Wat is er met die
Oltmans van jou aan de hand?” Zij kennen jou tenslotte niet zoals wij jou kennen.
Jouw vijanden zeiden dus: “Zie je nou wel!” Je probleem is, dat je zogenaamd met
ons bent, maar je speelt altijd weer je eigen spel.281 Je hebt me trouwens twee brieven
geschreven dat je je eigen weg zou volgen. Maar je bent er niet rijp genoeg voor. Je
volgt je eigen fantasie. Je trekt veel te snel conclusies. Je maakt niet eerst een plan.
Je ontwikkelt geen strategie, zoals zoveel politici dit nalaten. Nu is het zover dat Bob
en ik de enigen zijn die nog met jou praten. Door je verwijten die je had jegens de
groep-Rijkens ben je het grote spel gaan opofferen. Het heeft je allemaal niets
geholpen, want Verrips was er vorige week voor het overleg in Middelburg, Virginia,
weer gewoon bij. Dr. Van Roijen scheen hem overigens niet te willen ontvangen.
Toen bekend werd dat je plotseling tégen het plan-Bunker was, heb ik Bernard Person
getelefoneerd met het verzoek, aan Henk Hofland door te geven dat dit niet het
Indonesische beleid was.’
We spraken twee uur lang openhartig met elkaar; ook over de kinabast, de rol van
meneer Onishi, maar niet over de KLM-tickets. Zain zei dat Onishi hem nooit had
bedonderd, en dat deze heer evenveel vijanden in Indonesië had als ik. Zain was
afgeslankt, maar nam toch nog een pil tijdens ons gesprek. Hij zei vooral 's nachts
last te hebben. Ik vroeg niet waarvan.

3 augustus 1962
Ambassadeur Zain zei gisteren: ‘We hebben Luns toch maar mooi op de knieën
gekregen’, wat een feit was. ‘Na 1 januari hebben we onze tactiek herzien. Ik ben
ook van mening dat het bezoek van dr. Van Roijen aan mij in het ziekenhuis ge-
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holpen heeft om een juiste sfeer te scheppen.’ Hij liet zich op een ander moment
ontvallen: ‘Zoveel kan het mij toch niet meer schelen.’ Hieruit concludeerde ik dat
Zain toch redenen scheen te hebben teleurgesteld te zijn. Zou hij als ambassadeur
worden vervangen? Bob sprak over gaan studeren in Moskou. Terwijl dr. Zain
benadrukte hoe pienter de Indonesische diplomatie het spel in Washington had
gespeeld, meldde ook het Algemeen Handelsblad dat de Indonesiërs hun diplomatieke
belangen ‘weergaloos handig’ hadden verdedigd. ‘Weet jij wat dem dem is?’ vroeg
de ambassadeur mij. ‘Dat betekent bij ons diep, hard aankomen. Het zit in Indonesië
momenteel diep wat jij hebt gedaan.’

4 augustus 1962
Gisteravond ben ik met Santo en John Portier ergens gaan eten. Maar de vriendschap
met Santo is aardig om zeep geholpen. Hij zat steeds in zijn ogen te wrijven en zei
erg moe te zijn, maar ik geloof eerder dat hij zich schaamde. John bracht uit Holland
door Martins vrouw gemaakte sambal mee. Inderdaad heerlijk. Santo zei dat hij een
architect was geworden in plaats van een politicus of journalist, ‘because nobody
can tear my building down’. Dat is nog maar de vraag.

5 augustus 1962
Marilyn Monroe pleegde zelfmoord. Too bad.

8 augustus 1962
Zit al dagenlang aan mijn schrijftafel, en werk aan mijn boek. Ik luister naar muziek
op WQXR en ben opnieuw diep bewogen, als zo dikwijls, en dan denk ik aan de dagen
dat mijn ouders er niet meer zullen zijn. Theo ken ik allang niet meer, en broer
Hendrik ‘overleed’282 reeds jaren geleden. Zo is ons onvatbare leven. In 1964 wil ik
voorgoed naar Holland teruggaan.
Robert Kiek van De Telegraaf was een halfuur aan de telefoon. Hij ruikt een fikse
rel nu ik in Washington over Cuba wil getuigen. Zo gaat dat wanneer je schrijft voor
een sensatieblad, dat aan de ontbijttafel moet worden gelezen. Kiek: ‘U hebt aan alle
kanten gewerkt. Ik heb nooit begrepen waar u stond. In Belgrado hebt u Bob Kroon
van De Telegraaf en anderen bij de Indonesiërs gebracht.’283 ‘Ja, meneer Kiek, maar
niet voor
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geld, want daar ben ik nooit voor betaald.’ Kiek: ‘Maar u hebt toch in Cuba Fidel
Castro met Sukarno vergeleken?’284 Ik legde geduldig uit dat ik in 1960, toen ook
president Sukarno naar Cuba reisde, nog de verwachting had dat de Castro-revolutie
voor de landen van het niet-gebonden blok behouden konden worden, maar dat de
Amerikanen er de voorkeur aan hadden gegeven Fidel het rode blok in te drijven.
‘Maar u werkt nu toch voor H.A. Lunshof?’ vroeg Kiek vervolgens. Dus dezelfde
canard. ‘Maar Elseviers heeft u voor die informatie toch zwaar betaald, driehonderd
dollar naar ik verneem, dat is toch juist?’ ‘Nee, dat is niet juist’ antwoordde ik. ‘Dus
meer?’ ‘Neen, minder.’ Waar houdt dit soort persmuskieten zich in hemelsnaam mee
bezig?
Mijn vader schreef dat de foto van mij, door Godfried de Groot genomen, nu in
zijn werkkamer hing. Hij sloot twee kleurenfoto's van mijn ouders in. Het roerde me
allemaal zeer.

9 augustus 1962
Nam een bus naar Washington en sloeg mijn hoofdkwartier op bij Odjahan Sihaan
in Chevy Chase. Hij zei te verwachten dat president Sukarno ieder moment kon
aftreden. Hoe meer ik naar Odjahan luister, hoe meer het me duidelijk wordt dat
Nasution vorig jaar reeds via staatssecretaris Van Houten heeft laten doorschemeren
dat Bungkarno zou gaan verdwijnen. Vandaar, dat het bekend maken van dat geheime
gesprek, in mijn lezing in Iowa vorig jaar zoveel stof deed opwaaien. Odjahan meende
dat Nederland door de knieën was gegaan omdat de Indonesische luchtmacht bij
klaarlichte dag para's, tanks en jeeps bij Merauke had neergelaten. Luns zag toen pas
in dat hij bezig was om, na de politieke slag, ook de militaire slag te verliezen. Jonge
broekjes van achttien en negentien jaar, dienstplichtige militairen, zetten het op een
lopen wanneer zij in de jungle bewegingen zagen van camouflage-uniformen van
Indonesische para's. Hij meende dat dr. Zains positie nu buitengewoon sterk was.
‘Hij wordt misschien minister van Buitenlandse Zaken, als tegenspeler van Van
Roijen, die, als Luns valt, de beste kaarten heeft minister van Buitenlandse Zaken in
Den Haag te worden’, aldus Odjahan. ‘Dat zou Van Roijen misschien wel willen,
maar het gebeurt in geen duizend jaar’, antwoordde ik.
Odjahan vertelde dat Harisanto moeilijkheden had gehad met
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de emigratiedienst en op het punt stond gedeporteerd te worden, ‘en omdat hij jou
hierin niet wilde betrekken heeft hij je huis verlaten’.
In de National Press Club heb ik anderhalf uur Marius Rengku, correspondent van
PIA, uitgelegd wat er de laatste maanden was gebeurd, en gevraagd ook Ganis Harsono
in te lichten en naar zijn reactie te informeren. Hij was het overigens met me eens
dat het niet gemakkelijk zou zijn om Bungkarno af te zetten. The Washington News
meldt, dat een ‘unruly mob’ het graf van Marilyn Monroe compleet heeft vernield
en beroofd. Je vraagt je af in welk deel van de wereld je soms leeft.

10 augustus 1962
H.J. van der Jagt van de KLM telefoneert me, dat De Telegraaf gisteren in een
tweekoloms-kop op de voorpagina heeft gemeld: ‘WILLEM OLTMANS VOOR
VS-SENAATSCOMMISSIE: NEDERLANDER GEMENGD IN ZAAK CUBA.’ Robert Kiek had
zijn centen weer eens opgebracht. Kiek meende dat mijn ‘vrijwillige’ verschijning285
‘zo mogelijk de meest sensationele gebeurtenis in Oltmans' levensloop’ was. Hij
benadrukte precies datgene waar Luns en het ministerie van Buitenlandse Zaken zich
jarenlang voor hadden beijverd, namelijk dat ik nog slechts een freelance-journalist
was, ‘die geen enkele verbintenis heeft met Nederlandse of Amerikaanse persorganen’.
Ik had een ‘uiterst twijfelachtige rol gespeeld’ in het conflict om Nieuw-Guinea.
Mijn politieke sympathieën wisselden ‘als een kameleon zijn kleuren’. Naar het
oordeel van een bekend psychiater zou mijn drang om persoonlijk een oplossing
voor het Nieuw-Guinea-probleem te helpen bevorderen en daardoor carrière te maken,
op een Messias-complex berusten. Een hoofdartikel verluchtte het geschrijf van
mijnheer Kiek onder de kop ‘Misselijk Geval’.286 Hier werd het nota bene voorgesteld
alsof ik om het geld was overgestapt van Vrij Nederland naar Elseviers met mijn
informatie, terwijl Smedts, met handen en voeten partij-ideologisch gebonden, geen
vin kon verroeren. De Telegraaf vervolgde: ‘Zonder geldmiddelen - ook van
Indonesische zijde zag men er blijkbaar geen nut meer in hem te onderhouden287 verkocht hij zijn wetenschap van Indonesische zijde aan een ander persorgaan.’ En
als klap op de vuurpijl: ‘Mis-
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Ik had deze getuigenis immers zelf aangevraagd, omdat een weggelopen Cubaanse idioot
mij zwart had proberen maken.
De Telegraaf, 9 augustus 1962.
Wie deze eerste zes delen memoires heeft gelezen weet, dat van onderhouden, of van enige
financiële banden met Sukarno of Indonesische autoriteiten in de verste verten geen sprake
van is geweest.

Willem Oltmans, Memoires 1961-1963

206
schien wordt hij nu wegens zijn Cubaanse activiteiten uit Amerika gewezen. In
Nederland zal hij wel weer toegelaten moeten worden. Wij zijn een ruimdenkend
volk. Maar het geval Oltmans is wel een heel misselijk geval...’
Ik vond deze schandelijke aantijgingen vooral voor mijn ouders absoluut rampzalig.
Ik heb trouwens nooit begrepen waarom zij De Telegraaf, die ook in het verleden
de meest infame berichten over mij verspreidde, in huis wilden hebben. 's Avonds
bracht het Algemeen Handelsblad het bericht slechts in veertien kleine regeltjes. Van
der Jagt las Kieks lange artikel helemaal voor. Zelfs mijn huwelijk met Frieda werd
uit de motteballen gehaald. Ik belde Robert Kiek op. Ik wilde op vriendelijke wijze
- en het gesprek bleef dan ook aangenaam - erachter komen wat hij van de
achtergronden eigenlijk wist. Nadat ik lang genoeg bleef aandringen gaf hij aarzelend
toe, ook met W. Verrips te hebben gesproken. ‘En waarom heeft u dan niet over hem
geschreven?’ vroeg ik. ‘Omdat de heer Verrips niet aan de weg timmerde.’ Het was
duidelijk: hij kon niet en durfde niet, en zat in de marge te rommelen. Kiek sprak
schande over de belofte van U Thant aan minister Subandrio, dat de rood-witte vlag
vóór 1 januari 1963 op Nieuw-Guinea gehesen zou kunnen worden. ‘Luns zal wel
vallen’ meende hij.
Telefoneerde Mas Ronodipuro en vroeg hem ambassadeur Sukardjo over te brengen
dat hij wellicht gelijk zou krijgen, en dat er van steeds meer zijden werd verwacht
dat Luns zou verdwijnen.

11 augustus 1962
Mr. C.N. van der Spek schreef me, dat hij de pogingen om kinabast via ambassadeur
Zain of kolonel Sriamin te bemachtigen, nu maar stopzette, vooral nu de kwestie
Nieuw-Guinea spoedig opgelost zou worden en de normale kanalen weer open zouden
gaan. Ik antwoordde: okee, ik zal verder niets doen, maar ik ben het er niet mee eens.
Ik schreef mijn vader hetzelfde.
Penny Hedinah schijnt mijn brieven niet meer te krijgen. Worden ze onderschept?
Soms zit ik tegen mezelf te klagen dat ik eigenlijk geen vrienden heb, maar het is
natuurlijk ook wel mijn eigen schuld. Ga nergens heen. Geen woordje van Santo.
Bernard Person had inmiddels ook De Telegraaf gelezen. Hij vroeg me: ‘Waarom
heb je met die schoft Robert Kiek gesproken? Ik zeg alleen goedemorgen en
goedenavond tegen hem. Die man wordt betaald om vuile verhalen te schrijven’,
aldus collega Person van Algemeen Handelsblad.
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Vertrok naar het strand in Long Beach. Ik dacht over de jongen die ik gisteravond
ontmoette, Bob Maas (19). Zijn oudere broer (21) had regelmatig seks met hem,
terwijl deze tegelijkertijd een vriendin had. Zijn moeder was bezorgd dat Bob zijn
jongere broertje (10) vroeg of laat het gay life zou inleiden. Bob, die een nagelbijter
was, toonde me zijn schetsboek. ‘I will show you three different sketches, by three
different people. One is by me. You tell me which one.’ De eerste tekening was van
het interieur van een kamer. De tweede was van een meisjesgezicht, in kleine
potloodkrulletjes getekend, volkomen geschift. Het zou van hem kunnen zijn. Het
duurde lang voor hij de derde tekening produceerde - intussen kwam een KLM-jet
overvliegen -, het was een mode-ontwerp. Ik zei: ‘Die is natuurlijk van jou.’ Hij was
erg verbaasd. Ik had gelijk.
Was dankbaar voor een heerlijke dag alleen aan het strand. In de trein terug las ik
dr. Zains Mit den Augen eines Asiaten. Hij haalde mijn interview met dr. Mohammed
Hatta voor Vrij Nederland uit 1957 aan.

13 augustus 1962
Santo belde gisteravond, of ik bij de Darmadji's kwam eten. Ook Dewanto, van de
ambassade in Washington, was aanwezig. Hij hield vol dat mijn press release over
de lezing in Wisconsin ‘een blunder’ was geweest. Ik antwoordde dat dit mij duidelijk
maakte, dat hij niet kon lezen. Ik bracht het gesprek op kolonel Magenda. Dewanto
bevestigde de informatie van Bob Tapiheru en voegde me toe: ‘Don't tell anyone I
told you: you are my buddy.’ Hoe het gebeurde weet ik niet, maar om de een of
andere reden onthield ik de naam als zijnde kolonel Sukendro. Ik schreef een brief
en bracht deze bij Ganis Harsono, om deze door te geven aan kolonel Makendro.288
Niemand kende de man, en pas toen ik thuis was realiseerde ik me hoe ik de namen
door elkaar had gehaspeld, en moest via vele telefoontjes deze nonchalance corrigeren.
Vannacht droomde ik van dr. Zain, die zei: ‘Kolonel Magenda kan mij met één
pennestreek van de kaart vegen...’ Verder droomde ik dat Penny Hedinah mij een
boek ‘ten afscheid’ had gezonden. Intussen voel ik dat Santo zijn hart voor mij heeft
gesloten. Misschien is ook hij teleurgesteld, net als ambassadeur Sukardjo. Ik zit aan
alle kanten in een vervelend dieptepunt.
Bernard Person was in Nederland geweest en vroeg me langs
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te komen. ‘Ik heb vijf kwartier met Henk Hofland geluncht, en jouw naam is niet ter
sprake gekomen, als je dat wat zegt.289 Ik ontmoette Emile van Konijnenburg, samen
met de heren Rein Vogels, Van Karnebeek, en anderen. Je vriend Konijn werd gewoon
wild bij het horen van je naam. Hij noemde je de grootste teleurstelling van zijn
leven. Ik bracht naar voren dat je onvoorzichtig was geweest. “En onbehoorlijk”,
vulde Van Konijnenburg aan, en nog veel meer. Van Blankenstein zei me dat je
domme en gevaarlijke dingen had gedaan.’ Person bevestigde nu dat mijn vader bij
Van Blankestein was geweest. Hij zei ook dat Sjef van den Bogaert nog steeds zeer
slecht over me sprak, en mij als ‘onbetrouwbaar’ bestempelde. Person herhaalde dat
ik nooit één woord tegen Robert Kiek had mogen zeggen. ‘Ik herinner me hoe hij
eens tegen me zei: “Mijn Telegraaf-bloed kookt”’, aldus Person.
Vandaag bracht de New York Times de nieuwste Sovjet-ruimtesensatie in drie vette
regels in hoofdletters over de hele voorpagina:
TWO SOVIET SPACE CRAFT CIRCLING EARTH IN ADJACENT ORBITS AFTER
NEW LAUNCHING: PILOTS KEEP IN TOUCH BY SIGHT AND RADIO

Seymour Topping meldde uit Moskou dat luitenant-kolonel Pavel Popovich en majoor
Andrian Nikolayev, in de Vostok-III en Vostok-IV ruimteschepen, in een group flight
om de aarde cirkelden. Zij hadden reeds 24 cirkels om de planeet getrokken en 970
duizend kilometer afgelegd. President John F. Kennedy liet een felicitatie naar Moskou
zenden, maar, zo meldde de Times, er heerste bij de National Aeronautics and Space
Administration ‘gloom’ over het Sovjet-succes.290

14 augustus 1962
Verenigde Naties
Alhoewel mijn hoofd er niet naar stond en ik me moeilijk kan concentreren met al
die perikelen tegelijk, beëindigde ik het stuk dat ik naar het Congressional Committee
wil sturen over Cuba. Ik zond het aangetekend weg. Daarna liep ik bij Person binnen,
op zijn kantoortje in de persafdeling. Ik gaf hem er een kopie van. Hij ergerde zich,
zei hij, aan het slechte Engels. Hij begon correcties te maken. ‘Je bent je eigen grootste
vijand’, aldus Person. ‘Je veroordeelt eigenlijk jezelf. Je bent te eerlijk.
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Het zei me heel veel; de stemmingen tussen Henk en mij bleven schommelen.
In 1976 zou Sovjet-ambassadeur Aleksandr Romanov in Den Haag kosmonaut Nikolayev
meebrengen naar de presentatie van mijn Sovjet-reisboek in het Haagse Promenade-hotel.
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Een advocaat had het anders gedaan.’ Hij vond de Cuba-tekst ‘veel te gevaarlijk’.
Hij zou me moeten aanvallen wanneer hij erover zou schrijven, ‘daarom geef ik je
deze tekst liever terug’. Ik gaf Robert Kiek doodgewoon wel een tekst, op voorwaarde
dat hij er niet vóór woensdag 15 augustus gebruik van zou maken. Ik waarschuwde
dat ik De Telegraaf er flink in aanpakte. ‘Goed, dan kunnen we eindelijk eens tegen
je procederen’, antwoordde hij.
Ik werd gewaarschuwd dat ik dr. Zain in het Olcott Hotel diende op te bellen. De
ambassadeur vroeg of ik reeds door zijn militaire attaché, generaal prins Surjo Sularso,
was benaderd. ‘Hij neemt contact met je op. Hij heeft hier telegrafisch opdracht toe
gekregen. Wacht daar tot hij je opspoort, want ze moeten jou zelf horen.’ Ik
verzekerde dr. Zain nogmaals dat ik altijd achter hem zou staan en dat hij niet aan
mij behoefde te twijfelen.
Onverwachts dook mijn oude vriend B. Sluimers in het UNO-gebouw op. Hij was
op weg naar Indonesië om voor de VARA een gesprek met president Sukarno te
bemachtigen. Hij bevestigde zelf ook aan Antara te hebben doorgegeven, dat alle
vuile verhalen van H.A. Lunshof van hem en mij samen afkomstig waren. Ik begreep
niet hoe hij zoiets had kunnen doen. ‘Waarom heb je mijzelf hier niet naar gevraagd?’
‘De schijn was er immers dat je aan de hele serie had meegewerkt.’ Dus ik had op
die manier ook daar op de telex gestaan! Ik vroeg me af wat de bindingen van Sluimers
zelf met het Indonesische leger waren. Hij verzekerde mij dat professor Van Hamel
en hij de basis hadden gelegd dat Adam Malik de voornaamste tegenspeler van dr.
Van Roijen was geworden. Daarmee had men dr. Zairin Zain gepasseerd. Toen ik
mij dus op een gegeven moment tegen het plan-Bunker had uitgesproken, was de
interpretatie alom geweest dat dr. Zain via mij een tegenzet had gedaan. Tot het
moment dat Sluimers mij dit onzinverhaal vertelde wist ik hier absoluut niets van.
Sluimers zei dat mijn positie nog verder was bemoeilijkt omdat ik W. Verrips via
H.A. Lunshof in de publiciteit had gebracht en in een kwaad daglicht had laten zetten,
‘terwijl hij altijd nog veel vrienden in Indonesië heeft. Je hebt hem ook een vriend
van Malik genoemd. Begrijp je wat voor gevolgen dat allemaal had? En je kunt het
niemand kwalijk nemen dat het er de schijn van had, dat ook de andere verhalen van
Lunshof mede door jou geïnspireerd waren.’ Hij zei verder dat Ujeng Suwargana
mogelijk uitsluitend reizen naar Holland had gemaakt om verwarring in het
Nederlandse kamp te zaaien. Dat leek me absurd, maar ik was langzamerhand heel
wat krankzinnige tournures gewend.
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15 augustus 1962
Verenigde Naties
Vandaag zal plotseling het Irian-Barat-drama een einde nemen. Laat in de middag
vindt de ondertekening plaats in de zaal van de Veiligheidsraad. De overeenstemming
komt toch nog onverwachts, maar op tijd voor de zeventiende herdenking van de
Indonesische onafhankelijkheid op 17 augustus 1962. Er heerst een nerveuze
bedrijvigheid op het hoofdkwartier van de UNO. Michael Littlejohns van Reuter vroeg
me of ik soms de tekst al in bezit had. Verwees hem naar Mas Ronodipuro. Om 14.25
uur liet Mike me een Reuter-telegram uit Den Haag zien, dat de ondertekening
vermoedelijk 24 uur diende te worden uitgesteld, want het Nederlandse kabinet
vergaderde nog over het betreffende stuk. Dr. J.H. van Roijen onderhoudt zich in de
delegates lounge op hartelijke wijze met ambassadeur Zairin Zain, die maar even
net doet of hij mij niet kent. Van Roijen vertelde B. Sluimers om 16.15 uur dat hij
nog niets wist, maar hoopte om 16.30 uur uit Den Haag te worden opgebeld met
instructies. Luns zelf schitterde door afwezigheid. Hij gaf er de voorkeur aan die
vernederende klus door ‘loopjongen’ Van Roijen uit te laten voeren. Om 16.40 uur
steeg de spanning. Het wemelde van de Indonesische bekenden. Zelfs Bernard Kalb,
de voormalige New York Times-correspondent in Jakarta, was aanwezig. Ik
telefoneerde Harisanto, omdat zijn architectenkantoor tenslotte dicht bij de UNO lag.
Hij kwam onmiddellijk.
Om 23.18 uur Nederlandse tijd zetten minister Subandrio en dr. J.H. van Roijen
hun handtekeningen onder het bereikte akkoord. Van Roijen trok een poker face,
geflankeerd door ambassadeur Schürmann, die er bleek en vertrokken uitzag.
Subandrio daarentegen was een en al smiles. Naast hem zat generaal Hidajat. Achter
de generaal, met zijn hand voor de mond, zat ambassadeur Sukardjo Wirjopranoto.291
U Thant presideerde.
Ik was zeer opgewonden. Santo zat naast me. Ik vond het een dieptrieste gebeurtenis
om mee te maken. Ik voelde me geëmotioneerd door wat gebeurde. Hoeveel leed
was er om dit uiteindelijk toegeven aan Indonesië geleden? Hoeveel militairen waren
aan beide zijden gesneuveld? Ik zag Van Roijen dan ook niet één keer een glimlach
op zijn gezicht vertonen. Na afloop van de korte plechtigheid van ondertekening
verhuisde het hele gezelschap naar de verdieping van U Thant, boven in
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het gebouw. Zain keek een andere kant op toen hij langsliep. Maar Sukardjo
Wirjopranoto keek me aan en liep wel door, maar zei: ‘Terimah kassi Wim’.292 Hij
was de enige die op deze dag ‘de grote strijder’ voor Irian-Barat erkende. Het deed
me vooral bijzonder goed omdat hij tenslotte een echte vriend van Bungkarno was.
Toch realiseerde ik me dat ik nu zowel aan Nederlandse zijde als grotendeels aan
Indonesische zijde werd geminacht. Eigenlijk was Santo op dit cruciale moment mijn
enige troost. Hij had alles de laatste twee jaren, wonend in mijn flat te Kew Gardens,
meegemaakt. We dineerden samen in de UNO. ‘Don't worry Wim, maybe you will be
more careful next time. Try to forget it, and remember: lies will not last. Je gaat
gewoon verder’, adviseerde Santo terecht.
In 1956 ontmoette ik president Sukarno in Rome. Het
Nieuw-Guinea-conflict was toen zes jaar aan de gang. De mogelijkheden
voor een vriendschappelijke oplossing lagen nog open. Het werd mij
verhinderd om deze mening in 1957 vanuit Jakarta in de Nieuwe
Rotterdamse Courant en andere bladen weer te geven. Leerde de
gelijkgestemde groep-Rijkens kennen. Ik zond met anderen een adres aan
de Staten-Generaal (1957) met als strekking: ‘Pas op, het gaat fout:
vasthouden aan Irian is niet haalbaar.’ Landverraad! Luns en de BVD
zorgden voor ontslag bij de drie voornaamste media waar ik voor werkte.
Vrij Nederland bleef over. Uitgeweken naar New York (1958). Contract
getekend om voorlopig met lezingen mijn brood te verdienen. Ambassadeur
J.H. van Roijen biedt zichzelf aan bij mijn lezingenbureau, in een poging
mijn contract te torpederen. Conflict met Indonesië sleept zich voort. Alle
resterende Nederlanders worden eind 1957 uit Indonesië gesmeten. Alle
resterende bezittingen worden geconfisqueerd. Op Nieuw-Guinea wordt
een Papoea-Raad geïnstalleerd. Militaire versterkingen worden overzee
gezonden. John F. Kennedy wordt president (1961). Indachtig het feit dat
Den Haag in 1948-'49 de politionele acties in Indië pas stopzette nadat
Washington dreigde de Marshall Plan-hulp in te trekken, besloot ik op 5
april 1961 op het Witte Huis rechtstreeks een stap te doen bij presidentiële
adviseur Walt Rostow. Prins Bernhard wordt naar Washington geroepen,
als beslissende figuur achter de schermen van de groep-Rijkens. Op 16
april krijgt minister Luns van JFK te horen: ‘Oplazeren uit Nieuw-Guinea.’
De groep-Rijkens, die steeds op de lijn van Sukarno opereerde, is vanaf
dat moment overbodig geworden. De
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Amerikanen waren immers zelf in het Nieuw-Guinea-conflict gestapt. Het
Indonesisch leger, Nasution, met onder andere boodschapper Ujeng
Suwargana, ontwikkelde een eigen lobby, met vertakkingen enerzijds naar
de CIA en anderzijds (via bijvoorbeeld staatssecretaris Van Houten) naar
Luns en de Nederlandse inlichtingendiensten. Deze militaire lobby was
anti-Sukarno, en stelde een staatsgreep en het afzetten van president
Sukarno in het vooruitzicht.
Voormalig CIA-medewerker Werner Verrips werd door het leger (Nasution)
ingeschakeld om de Sukarno-lijn, met als verlengstuk de groep-Rijkens,
duidelijk te maken dat zij er beter aan zou doen op de leger-lijn over te
stappen. Verrips benaderde Paul Rijkens, die net als de rest van de
groep-Rijkens evenmin door had wat er aan de hand was. Rijkens gaf
Verrips blindelings door aan Emile van Konijnenburg, die hem vervolgens
als ‘professor’ W. Verrips introduceerde bij H.J. van der Jagt (KLM in New
York). Professor Mohammed Yamin en ambassadeur Zairin Zain werden
daarna door Verrips benaderd, zonder dat zij via president Sukarno, dr.
Subandrio, of de officiële kanalen van het kabinet of Buitenlandse Zaken
in Jakarta hier tevoren van op de hoogte waren gebracht, en vroegen
vervolgens mij als a matter of course naar Amsterdam te reizen (nog
dezelfde avond) om alarm te slaan. Er werd door de Nasution-groep een
poging ondernomen het spel, dat de Sukarno-Yamin-Zain-lijn speelde, uit
elkaar te slaan. Aanvankelijk leek het erop dat de groep-Rijkens aan de
Sukarno-Yamin-Zain-lijn zou vasthouden en Verrips buitenspel zou laten
staan. Maar er ontstond verdeeldheid in de gelederen. Tot en met de zomer
van 1961 hield ook Rijkens nog vast aan president Sukarno, getuige de
briefwisseling tussen hen in Wenen.
In Jakarta zelf werd een geraffineerd dubbelspel gespeeld, waardoor in
het leger zelf zeer geleidelijk een splijting tot stand werd gebracht. Het
was bekend dat er een stroming was die van president Sukarno en diens
inner circle af wilde, en zeer in het geheim moest intrigeren, vanwege
Sukarno's machtige bondgenoot, D.N. Aidit en de PKI. In het leger
bevonden zich ook talrijke links-georiënteerde hoge militairen. Generaal
Jani gold bijvoorbeeld als een trouw aanhanger van Sukarno. Omdat de
voornaamste kopstukken in landmacht, luchtmacht en vloot naar buiten
toe hun taken binnen het kader van Sukarno, als opperbevelhebber, normaal
bleven vervullen, ontstond er een ongekend wijd verspreid klimaat van
geruchten, wederzijds wantrouwen en onzekerheid. Men wist van bijna
niemand meer waar hij werkelijk stond, of zou staan indien eenmaal het
afzetten van Sukarno zou worden uitgevoerd. Omdat alles in Indonesië
tienmaal zo traag of plan plan gebeurt als
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elders in de wereld, zou het nog drie jaar duren voor de uiteindelijke
explosie plaatsvond, op 30 september 1965.
Ik opereerde in 1961-1962, geheel op eigen houtje, vrijwel zonder
bondgenoten en betrekkelijk geïsoleerd, vanuit Kew Gardens, Long Island.
Ik probeerde in een totaal verziekt klimaat van intriges, activiteiten van
inichtingendiensten en politiek gekonkel, zowel in Den Haag als Jakarta,
tegen de klippen op een eerlijk en open parcours te volgen. Vandaar ook
dat ik er van alle kanten op werd gewezen levensgevaarlijk bezig te zijn,
wat ik mezelf die dagen totaal niet bewust was.
Nu was het dan toch plotseling D-day. Nieuw-Guinea werd overgedragen.
Ten slotte had ik voor mijn Nieuw-Guinea-standpunt alles in Holland
moeten opgeven. Of liever, ik was gedwongen geweest naar de VS uit te
wijken. De vraag was: Was dit vasthouden aan Nieuw-Guinea de offers
waard geweest die we sedert 1950 hebben gebracht voor dit gebiedsdeel?
Wij verloochenden er de eeuwenoude banden mee tussen Indonesië en
Nederland in onze blinde haat om vooral niet aan Sukarno toe te geven.
We waren slechte verliezers. Bovendien, een vasthouden aan een kolonie
in de Derde Wereld na 1945 was, bij de gewijzigde internationale
verhoudingen, bij voorbaat een verloren zaak. Op 15 augustus 1962 kreeg
ik dus eindelijk gelijk. En nu verder.

16 augustus 1962
Gisteravond, na de ondertekeningsplechtigheid in de UNO en dinner met Santo, nam
ik een taxi naar La Guardia om de Eastern Airlines-shuttle naar Washington te halen.
In de snackbar dronk ik een chocolademelk. En wie stond er naast me, eveneens met
chocolademelk? Ambassadeur Ellsworth Bunker, de man die het
Nieuw-Guinea-akkoord voor een belangrijk deel mogelijk had gemaakt. Ik behoefde
mezelf niet te introduceren. Hij wist wie ik was. Ik zei: ‘You will be recorded in the
history of my country for having brought about peace with Indonesia. We are most
grateful to you.’ Hij bleek een hoffelijke diplomaat.
Vanmorgen wachtte ik in de Senate Committee, Room 3224, in het nieuwe Senate
Office Building tot 11.15 uur. De advocaat Alan D. McArthur had me de getuigenis
van Charles Todd, de Cubaan toegezonden. Deze had op 19 juli 1962 onder meer
het volgende verklaard: ‘I have a letter here, written by station-manager Robert
Martin of WGBS, who replied to replied to Mary Louise Wilkinson, of 11-800 Southwest
83rd Court in Miami, one of the many listeners who complained, in which he says:
“Dear Mary Louise: your letter of yesterday concerning the commentary of Bill
Oltmans heard on Saturday, has come to my attention. Please let me assure...
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your reference to Mr. Oltmans is entirely true, end in the vigilance that we try to
retain there are flaws directly attributable to human frailty... You have heard Mr.
Oltmans on WGBS for the last time. The decision was made yesterday after a lengthy
discussion of our news members. We have tightened our security over content of
broadcasts because we feel in these critical times we must exercise the extreme care
of repealing any attempt, no matter how slight, to undermine the confidence in the
American way of life...’
Eigenlijk werd ik hier met een van-hetzelfde-laken-een-pak-intrige
geconfronteerd. Het Chicago Syndicaat, waar ik meer dan een jaar
radiocommentaren voor had gesproken, had me met enige nadruk gemeld293
dat mijn commentaren juist op station WGBS in Miami enthousiast werden
ontvangen. Earl Glickman schreef toentertijd te verwachten dat NBC mij
zou wegkopen, want ‘you are about the most popular guy on radio out
there in Miami...’ Maar ik was naar Cuba geweest, zelfs drie keer, en had
het gewaagd in Miami, het broeinest van weggelopen Cubanen, een ander,
minder hetzerig anti-Castro-geluid te laten horen. Mevrouw Wilkinson
interpreteerde deze andere toon en genuanceerde informatie als propaganda
voor Fidel Castro. In Miami wemelde het nu eenmaal van mensen die
Castro's bloed wel konden drinken, dus het regende protestbrieven bij
WGBS. Journalisten als Lippman, Matthews, Kuralt en ik werden in een
adem door mijnheer Todd als schadelijk voor de American way of life
gebrandmerkt, omdat wij gematigd spraken en berichtten over Cuba.
Om 11.15 uur arriveerde senator Kenneth Keating, Republikein van New York.
Senator Hugh Scott van Pennsylvania was reeds aanwezig, evenals sommigen van
hun assistenten en advocaten van het Committee onder aanvoering van Alan McArthur.
Ik legde de eed af voor senator Keating, de voorzitter. Hij stelde voor dat het door
mij ingezonden stuk niet voorgelezen behoefde te worden. Ik zei het gehaast te hebben
geschreven en onvoldoende op het Engels te hebben gelet, waarvoor ik excuses
maakte. McArthur begon met te vragen of ik bereid was mijn opmerkingen betreffende
de London Sunday Times en Newsweek, en hoe deze media via Tom Stacey aan hun
informatie waren gekomen, wilde schrappen. Ik antwoordde: ‘No, I prefer the way
it stands.’ Daarop vroeg hij of ik geld had aange-
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nomen om naar Cuba te reizen. Ik zei mijn eigen reis te hebben betaald, en in Havana
had ik de kamer in het Rivièra-hotel aangeboden gekregen door de regering. ‘Have
you ever been questioned by the police, maybe in Holland?’ Ik aarzelde, want ze
zouden (dankzij de beruchte dossiers van het ministerie van Buitenlandse Zaken in
Den Haag) van de affaire met mevrouw Röell op de hoogte kunnen zijn294, dus ik
antwoordde: ‘Yes, in connection with allegations by an elderly lady.’ McArthur:
‘What was she saying?’ ‘That I had improper relations with some of my friends, who
were homosexuals.’ Daarop vroeg McArthur of ik ooit was gearresteerd. Neen, dus.
Was ik een communist? ‘I consider that question almost an insult, sir. The answer
is no.’ ‘Let no-one argue with me about freedom and civil liberties’, vervolgde ik.
‘I was arrested by the Nazi-SS at the age of nineteen, when I was hiding for them and
was wearing women's clothes to do so.’ McArthur: ‘Do you like to go dressed as a
woman?’ Hij wilde zeker vastleggen dat ik een gemankeerde travestiet was. Maar
senator Keating, mijn opkomende woede bemerkend, greep in: ‘I don't think those
questions are pertinent or have anything to do with the matter before us’ zei hij.
McArthur kroop meteen in zijn schulp en zei geen vragen meer te hebben. Daarop
vroeg senator Keating of ik een keuze uit twee mogelijkheden wilde maken. Maar
ik begreep hem niet. Keating vertelde zijn verhaal driemaal, maar het werd me niet
duidelijk. Het had te maken met de vraag of ik ‘an open hearing’ wilde hebben op
een nader te bepalen datum om de beschuldigingen van Charles Todd, die ook
publiekelijk waren geuit, tegen te spreken. Ze raadden me aan een advocaat te nemen,
wat alle getuigen voor de commissie trouwens deden. Ik benadrukte opnieuw dat ik
niet uit was op koppen in de kranten, maar gewoon de onzin van mijnheer Todd
wenste te corrigeren.
Ik verliet het senaatsgebouw in een depressieve stemming. Wilden ze een openbare
zitting regelen om nieuwe valstrikken te zetten? Ik heb in ieder geval geen geld voor
een advocaat. Ik wandelde van het Congres naar het hartje van de stad en telefoneerde
Odjahan Siahaan. Hij zei zelf voor mij een uitnodiging te hebben geschreven om de
17 augustus-viering op de Indonesische ambassade bij te wonen, maar die was dus
niet aangekomen. Odjahan pikte me op. We gingen naar de residentie van ambassadeur
Zain aan Tilden Street, waar we tot in de avond met Bob Tapiheru en Dolf Ratulangi
hebben zitten pra-
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ten. Dit beurde me op, want van de bijeenkomst in het Congres was ik enigszins in
paniek geraakt. Bob en Dolf vertelden dat het onderzoek naar mijn jongste handel
en wandel nog in volle gang was.
Eigenlijk is het niet mogelijk deze ontmoeting op het achterterras te reproduceren.
Wordt dr. Zain ambassadeur in Zwitserland?295 Hij wil boeken schrijven en zou
het liefst ergens hoogleraar worden. Dolf: ‘Zain beschouwt jou als een van de besten,
maar je gaat altijd je eigen weg.’ Ik antwoordde: ‘Dat beschouw ik nu juist als mijn
kracht. Ik kan niet werken zonder me onafhankelijk te voelen.’
Tapiheru: ‘Maar die waarschuwing van jou aan Bungkarno, van “kijk uit, ze
complotteren tegen u”, was in feite een belediging voor de president, want het hield
in: “Je bent zelf te stom om te ontdekken dat ze plannen maken voor een coup d'état”.’
Ratulangi zei dezer dagen een volledig rapport over mijn activiteiten te hebben
gelezen. Het uitzoeken van mijn zaak zou nog wel enige maanden duren. Ik nam een
taxi naar National Airport om de shuttle naar New York te nemen.

17 augustus 1962
Buitengewoon attent belde vanmorgen mr. C.N. van der Spek op uit Amsterdam,
kennelijk vanwege de eerste werkelijk onafhankelijke 17 augustus-viering voor
Indonesië. De president-directeur van de kininefabriek beschikt over een uitzonderlijk
savoir vivre. Ik ben er trots op dat een man als hij een directe verbinding heeft met
de carrièrre van mijn grootvader en vader. Hij verwachtte overigens meer chicanes
van de Indonesiërs. Welkome brief van Erik. Alain Vidal-Naquet kondigt aan, de
Franse ambassade in Rome te verlaten en naar de persafdeling van de FAO over te
stappen.

18 augustus 1962
Nieuw gedonder. Ik wist dat mijn roommate, Binu, dikwijls Margaret Hsiao zag, de
zus van mijn vriend Richard Hsiao. Maar vanmorgen verschenen aan mijn deur de
zuster Grace Hsiao met een andere Chinees, een neef, die in een stemming waren
Binu aan te vliegen omdat hij Margaret zwanger zou hebben gemaakt. ‘He refuses
to talk about it, and the bastard will not accept responsability’, zeiden ze. Binu begon
met de zaak te-

295

Hij zou inderdaad, maar dan om gezondheidsredenen, in Zwitserland worden benoemd.

Willem Oltmans, Memoires 1961-1963

217
gen te spreken, en dat hij geen daadwerkelijke seks met Margaret had gehad. Ik
verzocht hen dus te vertrekken en begon een rustig gesprek met Binu. Intussen
arriveerde er met de post ook nog een brief dat Binu op 29 augustus zou worden
gedeporteerd. Ik vroeg hem dus: ‘Wat is je keuze, Margaret in Japan laten aborteren,
wat je tweeduizend dollar kost, óf in de VS blijven en nu met haar trouwen.’ Ik
telefoneerde Grace en haar neef. Ze keerden terug naar mijn flat. Ik organiseerde een
direct gesprek tussen Binu en Margaret, vanavond om 20.00 uur. Hij bood aan met
haar te trouwen, maar ik weet dat hij met de gedachte speelt om de 29ste met de boot
naar Engeland te vertrekken. Van Santo's uitwijzing hoor ik ook niets. Ik ben ervan
overtuigd dat al deze moeilijkheden verband houden met mijn verzoek aan de
autoriteiten, naar Cuba te mogen reizen. Dat was het startsein voor een onderzoek
naar wat er zich in mijn huis afspeelde, en voilà, ze vonden een Indonesiër en een
Indiër zonder legale papieren.

19 augustus 1962
Binu kwam vanmorgen terug van een gesprek met Margaret Hsiao. Zij hadden
besloten te trouwen. What next? In Amerika word je een bastard. Ik wilde werken
en heb Binu gewoon weggekeken. Hij is nu in het park. Zal hem gaan halen.

20 augustus 1962
Santo belde dat er in de Indonesische gemeenschap zoveel over mij te doen was, dat
het ‘bespottelijk’ was. Ik weet van niets, en schrijf en ben alleen.
De repatriëring van Nederlanders uit Biak is in volle gang. l'Histoire se repète.

21 augustus 1962
Binu was opnieuw in tranen. Hij wil toch niet met Margaret trouwen. Hij voelt zich
verloren. Wat kan ik hem nog adviseren? Het maakt me zelf triest. Ze zijn beiden
schuldig. Ik zal aardig en warm tegen Binu moeten zijn. Alleen, de wijze waarop ze
over een mogelijke abortus spreken, alsof het niets met het doden van leven te maken
heeft, geeft me koude rillingen. Lees een fascinerend artikel van Harold Schönberg
over Claude Debussy. Wie weet dat Debussy enige tijd in Rusland pianoles gaf aan
de kinderen van Nadjeda von Meck, de beschermvrouwe van Tsjaikovsky? Hij werd
verliefd op haar oudste dochter Sonia, en werd prompt gevraagd te vertrekken. Hij
beluisterde op de Grand Exposition Universelle in 1889 een Javaans gamelan-
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orkest en was ingenomen door deze muziek. ‘He noted,’ schreef Schönberg, ‘that
Javanese music employed a counterpoint in comparison to which that of Palestrina
is a child's game.’296

22 augustus 1962
Goddelijk weer. Ik maak er een stranddag van. Er zijn gelukkig weinig mensen. Wat
zou ik moeten beginnen zonder mijn carnet? Ik moet soms kunnen praten. Van
iemand houden is als dwepen met Chopin of Debussy. De keuzemogelijkheden in
New York zijn overweldigend, l'embarras du choix. Niemand blijft uiteindelijk bij
niemand. Zomers als hier bestaan niet in Holland.
Robert Doty meldde in de Times dat de auto van generaal De Gaulle, vergezeld
van zijn vrouw, van twee kanten met machinegeweren onder vuur is genomen. De
De Gaulles kwamen zonder een schrammetje te voorschijn.
De Telegraaf bracht in koeieletters op de voorpagina: ‘CAPITULATIE-AKKOORD
GETEKEND: Geen enkel winstpunt voor de Nederlandse delegatie’ En Robert Kiek
voegde er nog een vette kop aan toe: ‘NEDERLAAG VOLKOMEN’. Dàt kregen
Telegraaf-lezers opgelepeld de dag na het vredesakkoord. Er stond een hoofdartikel
op de voorpagina: ‘CAPITULATIE’.297 Jarenlang heeft die krant haar lezers
aangemoedigd, de man die altijd weer ‘de Nederlandse leeuw liet brullen’ (Luns)
als een redder des vaderlands te beschouwen. Nu bleek hij dan toch de voornaamste
architect van een gigantisch politiek en diplomatiek echec te zijn geweest. Wie weet
zijn de dagen dat Luns populair is bij de mensen voorlopig voorbij.
Nu pas lees ik, dat professor De Quay een televisie-toespraak heeft gehouden op
de avond van het Nieuw-Guinea-debâcle. Het was allemaal erg moeilijk geweest
voor de regering, want ‘het ging om de toekomst van een volk waarvoor Nederland
zich verantwoordelijk heeft gesteld’. Hij sprak zelfs in Max Havelaar-termen van
een eeuw geleden, door te redekavelen over ‘de roeping van Nederland jegens de
Papoea's’. Ze realiseren zich aan het Binnenhof niet meer hoe belachelijk ze zijn.
Dus geen roeping jegens de andere tachtig miljoen Indonesiërs?
Minister Luns kwam een dag na De Quay met een gesprek op televisie, geleid
door mr. G.B.J. Hiltermann, die er met zijn artikelen en beschouwingen in de
Nieuw-Guinea-affaire altijd
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categorisch naast had gezeten. Luns schoof zijn nederlaag op de gewijzigde houding
van de VS sedert april 1962, toen het Bunker-plan op tafel kwam. Hij loog, als
gewoonlijk, want hem was in april 1961 reeds onomwonden te verstaan gegeven op
het Witte Huis, dat het spel uit was, en dat hij in Nieuw-Guinea op moest lazeren.298
Amerika gaf de steun aan Nederland op (waar Luns bovendien jarenlang onwaarheden
over had verspreid), want Washington wilde niet dat Indonesië in het communistische
vaarwater zou komen. Luns zei nota bene ronduit dat de ommezwaai van Washington
niet te voorzien was geweest. Hij kende zijn geschiedenis niet. Met de politionele
acties tegen Sukarno was Washington ook omgegaan. En mijn stelling (op 5 april
1961, middels een twaalf pagina's groot memo bij Walt Rostow) was de enige juiste
gebleken: namelijk dat alleen Amerika een einde aan het onzinnige gedoe op
Nieuw-Guinea kon maken. Luns vertelde Hiltermann dat de Amerikaanse steun in
de kwestie Nieuw-Guinea, Indonesië meer in de richting van het Westen zou drijven.
Wat hij feitelijk zonder blikken of blozen zei, maar daar merkte Hiltermann natuurlijk
niets van, was dat Nasution en de zijnen Washington en Den Haag hadden verzekerd
dat indien men Sukarno zijn zin zou geven, zij de rest van het werk zouden doen:
namelijk Sukarno afzetten en Indonesië in het westerse kamp brengen.299
En om zijn dédain voor wat in New York de avond van 15 augustus gebeurde
andermaal te onderstrepen, begaf minister Luns zich die avond - want Van Roijen
deed immers het vuile werk - naar de Sovjet-ambassade, om te luisteren naar werken
van Tsjaikovsky, Mozart, Bach en Scott, gespeeld door de Sovjet-violist B. Gutnikow.
Een gevoel voor humor kan Luns niet worden ontzegd.
Intussen had president Sukarno de in 1958 ter dood veroordeelde CIA-piloot Allan
Pope met een goodwill-gebaar jegens Amerika vrijgelaten. De man had vier jaar
vastgezeten voor het bombarderen van Indonesisch grondgebied in opdracht van de
CIA, welke samen met de militairen die in 1958 op Sumatra in opstand waren
gekomen, Sukarno toen al wilden afzetten.300
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23 augustus 1962
Dr. Zairin Zain is naar Europa vertrokken. Binu staat op het punt naar India terug te
keren. Ik ga ook weg, naar Huis ter Heide, want ik zou maar in een leeg huis
achterblijven.
Mijn broer Theo schreef me uit Salisbury, Rhodesië: ‘What about Bungkarno now
visiting Soestdijk?301 It was reported here that your friend Luns, since the Netherlands
had lost all its allies, had to give in to US-pressure. It looked to me more like searching
for a scapegoat after his policy had failed to find the support of anyone, except
perhaps general Van Heutsz. Fantastic, how this affair was allowed to drag on for
so long!’
Gouverneur P.J. Platteel heeft iedereen op Nieuw-Guinea opgedragen op zijn post
te blijven, bij verwarring was niemand gebaat.302 Al dagenlang is er een luchtbrug
op gang gekomen tussen Biak en Amsterdam om eerst vrouwen en kinderen met
spoed te evacueren. Het lijkt natuurlijk nergens op, zoals ook Theo schreef.
In de Londonse Daily Mail liet prins Bernhard zich opmerkelijk uit tegenover
Vincent Mulchrone. Zij spraken in Hotel Claridge. ‘Het lijdt geen twijfel,’ aldus
prins Bernhard, ‘dat het huidige mensdom geen plaats heeft voor leden van
koningshuizen die niet werken... Wat mijzelf betreft: ik tracht scherp onderscheid te
maken tussen de officiële en inofficiële kant van mijn positie.’ Breedvoerig ging de
prins in op zijn taak als ‘reizend ambassadeur in buitengewone dienst’. ‘Ik heb er
plezier in voor Nederland te verkopen. Het maakt het reizen zoveel doelbewuster,
veel waardevoller.’ En over de perskritieken: ‘Wij leden van koninklijke families
zijn somtijds in de positie van iemand wiens beste vrienden hem niet de waarheid
vertellen. Maar de pers kent deze aarzeling niet, en ik geloof dat dit goed is.’303

24 augustus 1962
Daily News: ‘18.000 Russian troops in Cuba: 15 more troop transports on the way.’
Nieuwe sensatie. President Kennedy heeft reeds op zijn persconferentie gezegd dat
de ontwikkelingen rond Cuba hem zorgen baarden. Ze laten Castro nooit met rust.
Hij moet en zal vallen.
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Huis ter Heide
25 augustus 1962
Arriveerde vroeg op Schiphol. Ging eerst naar het Algemeen Handelsblad. Henk
Hofland maakte meteen duidelijk, dat de belangstelling voor het Indonesië-drama
achter ons lag. ‘Niemand is meer geïnteresseerd om naar Zairin Zain in Duitsland te
gaan’, zei hij. ‘H.A. Lunshof is aan de drank en niet ver meer van de Valeriuskliniek.
Emile van Konijnenburg heb ik helemaal niet meer gezien.’
Liep tegen Barkey Wolf van Elseviers aan, die zei nu zeker te weten, dat W. Verrips
voor de contraspionage werkte. Later telefoneerde ik dr. Zain in West-Duitsland,
maar hij was er voor rust en wenste alleen gelaten te worden. Alle contacten met
hem liepen via de ambassade in Bonn.

26 augustus 1962
Ging naar Eindhoven en ontmoette Erik en Helga. ‘Ik heb een opinie-onderzoekje
naar je gedaan,’ zei Erik, ‘dat helemaal negatief was.’

27 augustus 1962
Vanmorgen bij A.W. Bruna & Zoon met directeur J.P. Romijn gesproken over het
eerste deel van mijn Sukarno-boek, dat mijn vader had gebracht. Ze lijken
geïnteresseerd. Er sprak vooralsnog te veel ressentiment en egotisme uit het
manuscript. Ik zei bereid te zijn tot correcties op voorwaarde, dat de waarheid - en
het openbaren van politiek gekonkel - er niet onder zou lijden. De produktiekosten
werden op veertienduizend gulden beraamd.
Ontmoette Binu Saha op weg naar Hamburg. Ik raadde hem aan snel naar Calcutta
terug te gaan.
Iedereen heeft het over mijn zogenaamde Cuba-schandaal in De Telegraaf tot
mejuffrouw Pijpers, de telefoniste in het American toe.
Hoorde van Peter Voorn, de hoedenontwerper, dat Berti Hilverdink nu in het Lido
in Parijs danst. Nasi op het Lido-terras.
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28 augustus 1962
Het ministerie van Defensie zendt meer schepen naar Nieuw-Guinea om de
repatriëring van Nederlanders te versnellen. Ze hadden op hun vingers kunnen
natellen, dat het zo zou lopen, maar ze namen Sukarno niet au sérieux.

29 augustus 1962
Bruna zendt mijn manuscript bij nader inzien terug. Ik wil desondanks met Romijn
praten.
Ontmoette Henk Hofland en Siebe Minnema, ook van Nijenrode, in een café aan
het Rokin. ‘Luns is als een overwegwachter, die de bomen vergat te sluiten. Of als
een buschauffeur, die in het kanaal reed en 83 doden veroorzaakte’, zei Henk. ‘Er
was nooit een verdrag met de VS geweest om gezamenlijk Nieuw-Guinea te
verdedigen. Het was een roekeloze politiek. Luns moet maar eens een witboek over
de hele zaak uitgeven’, aldus Hofland.
Ontmoette mr. C.N. van der Spek in het huis van John Massaut. ‘Niemand hier is
nog geïnteresseerd in Indonesië te investeren’, zei de president-directeur van de
kininefabriek. ‘Laat Indonesië maar eerst over de brug komen en de diplomatieke
betrekkingen herstellen. Dat moet zogenaamd op 1 mei 1963 gebeuren, maar dan
hebben ze weer een ander smoesje. Ik loop ze in ieder geval niet meer achterna.
Wanneer zij kinabast willen verkopen weten ze waar ze me kunnen vinden.’ Niemand
had ooit meer iets van kolonel Sriamin vernomen, en volgens sommige informaties
was hij bij de Bandungse kininefabriek ‘kaltgestellt’. Mr. Van der Spek vond Luns
‘een ezel’, maar hij was anderzijds overtuigd: ‘Sukarno weet niet wat oprechtheid
is, die man is alleen voor Sukarno.’ Ik vond de heer Van der Spek te aardig om er
ruzie over te maken. Tenslotte kende hij Sukarno helemaal niet en ging af op de
‘informatie’ uit de media.
Ik had bij een vriend willen logeren, maar dat liep mis. Ik eindigde op het DOK.
Ik ontmoette een Indische jongen, Jackie Braun, en sliep later bij hem aan de
Leidsekade. Die jongen wist van wanten. Hij gaf een volledige beauty treatment.
Het vreemde was alleen, dat ik later wakker werd met een andere jongen naast me,
een vriend van Jackie, bijgenaamd Suzie Wong, waar ook van alles mee gebeurde.
Ik voel me dan ook enigszins uitgeput.
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1 september 1962
Mijn moeder kwam vanavond bij me op het terras zitten. Ik had het gevoel dat ze
wilde praten. Vreemd eigenlijk, dat ik niet geloof, dat ik mijn ouders ooit echt zal
begrijpen, of werkelijk kennen. Ik ben nu weer bij ze in Huis ter Heide. Na de
afgelopen veertien jaar in Indonesië en de VS en hun tienjarig verblijf in Zuid-Afrika,
herken ik ze niet meer als vroeger. Intimiteit? Eigenlijk veel meer met Erik. Ik leerde
hem pas een jaar geleden kennen. Speelde de plaat Nights in the gardens of Spain
van Da Falla, lievelingsmuziek van Mam. Het maakt me oneindig verdrietig. Voel
me toch wel zeer eenzaam. Eigenlijk heb ik niemand voor mezelf, zelfs geen hond.

5 september 1962
Tandarts C.A. Groenendijk, met wie ik dikwijls over politiek spreek, vond mijn brief
aan Luns over Van Roijen ‘een klikspaan-boodschap’. Hoe hem uit te leggen, dat ik
beiden klootzakken vind, maar du moment, dat Van Roijen in dienst zijnde van het
koninkrijk - en dus van meneer Luns - onderhands gesprekken met de Indonesiërs
heeft (naar ze mij aangaven), is Van Roijen onbehoorlijk bezig, zeker in een kritiek
stadium als bij de Bunker-onderhandelingen.
John van Haagen arriveerde om 18.45 uur met een stroom marinemannen uit Den
Helder op het Centraal Station. Er waren heel wat good looking blauwe jongens bij
trouwens. Hij wilde in Amsterdam blijven en morgen naar Den Helder teruggaan.
We namen kamer 12 in Vondelhof met het grote dubbele bed. We aten in Deli. Hij
bezocht zijn ouders. Later kwam hij terug. Lang liggen praten. ‘Waarom laat je me
bij je slapen?’, vroeg ik. ‘Omdat jij Wim bent.’304 Hij had in Den Helder een Duits
meisje leren kennen. Hij blijft een boef. We stonden om 05.00 uur op en wandelden
naar het centraal station waar we koffie dronken. Hij is weer op weg naar de
marinebasis.
De fameuze Nieuw-Guinea-Raad heeft in een vorige vergadering met dertien tegen
twee stemmen het Bunker-akkoord in New York goedgekeurd. Negen leden van de
Raad, acht Nederlanders en de heer Nicolaas Jouwe, hadden uit protest de zaal voor
de stemming verlaten. Intussen maken tien verbindingsofficieren van de UNO en van
de Indonesische en Nederlandse strijdkrachten een inspectiereis naar Nieuw-Guinea.
Minister Luns denkt slim te zijn; om de aandacht van zijn mis-
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lukking af te leiden, zorgt hij snel voor koppen in de media over zijn Europa-politiek.
Kanselier Adenauer liet vorige week al van zijn ongenoegen blijken, dat de minister,
samen met Henri Spaak van België, pas een Europese politieke unie zal toestaan,
wanneer Groot-Brittannië is toegetreden tot de EEG. Nu zie ik, dat hij zich in Berlijn
heeft uitgesproken tegen een scheiding van de politiek en economische eenmaking
van Europa.
Een ander curieus bericht uit de Hollandse mallemolen. Kapitein Raymond
Westerling schijnt een studiebeurs te hebben gekregen om een tenor-opleiding te
volgen. Deze thans 42-jarige meneer is een ordinaire oorlogsmisdadiger. De hemel
mag weten wie en wat hem in het Haagse een hand boven het hoofd houdt.
Er is een nieuwe Cuba-rel in de maak. Majoor Ernesto Che Guevara, minister van
Industrie, was in Moskou. In een gezamenlijk communiqué met Nikita Khrushchev
is bekend gemaakt, dat de USSR aanzienlijke wapenleveranties zal doen. Ook zal een
staalfabriek worden geleverd. Tad Szulc meldde een dag later in de Times, dat Cuba
MIG-19's heeft en dat zich 2.500 Sovjet-‘technici’ op Cuba bevinden om de Cubanen
met dit en ander materieel vertrouwd te maken.305 Een week geleden zei JFK nog, dat
het een fout van de VS zou zijn om Cuba binnen te vallen. De New York Times sloot
er in een hoofdartikel bij aan, dat ‘it would be a mistake for us to be stampeded into
ill-considered action’.306 Maar op 4 september heeft president Kennedy nu toch de
Sovjet-Unie aangezegd, dat hij ‘alle middelen zal gebruiken om agressie van het
regime-Castro in enig deel van het westelijk halfrond te voorkomen’.307

6 september 1962
De bladen melden de officiële opheffing van de groep-Rijkens. ‘Er is een fase
geëindigd. Ik heb, zoals ik het beschouw, mijn plicht gedaan’, aldus de
oud-Unilever-topman. In het perscentrum Nieuwspoort ontmoette ik toevallig
vanmorgen mrs. Joan McGonigal, de dochter van Rijkens. We hebben twee uur zitten
praten. Ze ging vanavond bij haar vader eten en was benieuwd hoe hij op ons gesprek
zou reageren.

Tweede Kamer der Staten-Generaal
Jaap Burger is er nog blijkbaar. Zijn hele fractie, met uitzondering van de heer J.H.
Scheps, gaat akkoord met het Nieuw-
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Guinea-verdrag. Burger benadrukte Luns' onverantwoordelijke politiek en gebrek
aan inzicht in internationale verhoudingen. De anti-Amerikaanse uitlatingen van
Luns berusten niet op feiten. Integendeel, de oplossing was geheel aan Washington
te danken. Ik blijf me verwonderen over de overdreven pro-Amerika-houding van
de PvdA. Burger vervolgde: ‘De Amerikanen zijn verantwoordelijk voor de
wereldvrede, dus ook voor onze vrijheid.’ Dat gaat erg ver. Hij sprak over ‘het genre
gelegenheidsvoorlichting’ van de heer Luns inzake de zogenaamde Amerikaanse
militaire steun op Nieuw-Guinea. Heinrich Heine heeft reeds gezegd dat in Nederland
een eeuw later de feiten worden erkend. Luns en De Quay hadden niet de waarheid
gesproken over Amerikaanse steun. Er was nooit een verdrag geweest en nu probeerde
de minister zijn blunder over Nieuw-Guinea goed te praten door te zeggen, dat er
geen Amerikaanse steun meer was. De Amerikaanse pers wees er terecht op, dat
Luns deze praatjes verkocht voor binnenlandse consumptie. Burger hoopte, dat Luns
eens de waarheid op tafel zou leggen, en zijn confidenties niet meer voor mr. G.B.J.
Hiltermann zou reserveren ‘die week in week uit het regeringsbeleid heeft verdedigd’.
Burger spreekt nog altijd over ‘Sukarno’ en niet over ‘president Sukarno’. Het is
te laat dat nu nog te leren. Ook rept niemand met een woord over de gesneuvelden
op Irian Barat, met uitzondering van meneer De Kort (KVP), die er op dit moment
terloops iets over zegt. Professor Oud (VVD) babbelt voor mij onbegrijpelijke taal.
Luns had getracht voor de Papoea's te redden wat er te redden viel. Oud was nota
bene diep teleurgesteld in de houding van de VS inzake Nieuw-Guinea. Zou de man
echt niet begrijpen, dat de Amerikanen onze nek hebben gered en de hemel mag
weten hoeveel levens van dienstplichtige militairen gespaard? Luns heeft politiek
bedrijven ‘de kunst van het mogelijke te behalen’ genoemd. Hij streefde het
onmogelijke na, wat niet kon worden bereikt. ‘Moet hij nu aftreden?’, aldus Oud,
‘minister Luns moet gewoon vastberaden zijn zonder halsstarrig te zijn.’ Oud achtte
het een ‘gelukkig’ besluit, dat Luns de gedachte aan aftreden had verworpen. Voor
iedereen was de bittere pil van Nieuw-Guinea gemakkelijker te slikken nu Luns zelf
de verantwoordelijkheid voor het debâcle op zich had genomen. Op die wijze had
Luns het landsbelang gediend. Vroeg me af of Oud gek was geworden.308
Ik werd misselijk van professor Oud en wilde vertrekken, maar
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het was 16.00 uur en pauze. Wim Klinkenberg stelde me aan de heer Bakker (CPN)
voor. Ik bleef nog even naar hem luisteren, toen de vergadering werd voorgezet.
‘Nederland diende geen nationale huilbui over de Papoea's te krijgen, er was reden
tot vreugde. De regering en de groep-Rijkens hadden om Nieuw-Guinea va banque
gespeeld, wat het land honderden miljoenen had gekost.’ Ben vol walging uit het
fameuze parlement vertrokken.

7 september 1962
Jaap Burger hield gisteren zijn zwanezang. Hij heeft later afscheid genomen als
Kamerlid.
De vierde Aziatische Spelen werden in het door de Sovjet-Unie gebouwde
Senayan-stadion (17 miljoen dollar, en door Anastas Mikoyan aangeboden) in Jakarta
geopend. Time Magazine produceerde het zoveelste misleidende, misselijke artikel
hoe ‘President Sukarno tried to have the best of both worlds’. Er namen 1.300 atleten
uit negentien landen aan deel. Er was heibel ontstaan over participatie van Israël en
Formosa. Sukarno besloot beide landen uit te sluiten. Time klom in de gordijnen.309
Wat erg is, is dat er geen haan naar kraait, dat de miljoenen lezers van het blad
eenzijdige en ten eigen detrimente zogenaamde informatie ontvangen. Dit gebeurt
week in week uit. Er ontstaat een totaal verwrongen beeld van de werkelijkheid. Het
einde van het liedje is het soort collectieve verontwaardiging, zoals nu weer rond
Nieuw-Guinea.
Bezocht de Cubaanse ambassadeur, professor Marestany. Hij beschreef een bezoek
aan H.M. de Koningin in gezelschap van minister Luns, die zenuwachtig op zijn
stoel had zitten te draaien. Hij overhandigde H.M. een handtas van krokodillenleer,
afkomstig van een dier dat gevangen was op Playa Giron.310 ‘Fidel wilde dat u dit
geschenk zou hebben’, aldus de ambassadeur tegen koningin Juliana. Zij kreeg ook
een grote doos. ‘Is dit voor mijn man?’ vroeg zij. Het waren zakdoekjes. Z.K.H. prins
Bernhard ontving honderd Cubaanse sigaren.
Lunch met Henk Hofland, John Massaut en een vriend van Siebe Minnema in Die
Port van Cleve. Verzamelde opnieuw materiaal voor mijn Sukarno-boek in het archief
van het Algemeen Handelsblad. Henk kwam even kijken. Hij noemde Cuba ‘het
Nieuw-Guinea van de Sovjet-Unie’. Hij droeg een speldje voor de kankerbestrijding.
Dit viel me op; zijn moeder overleed tenslotte aan die rampzalige ziekte.
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8 september 1962
Het parlement heeft zich met grote meerderheid achter het Nieuw-Guinea-akkoord
geplaatst. Minister Luns blijft volharden dat in 1958, toen Indonesische militaire
acties op Nieuw-Guinea waren te verwachten, John Foster Dulles het duidelijke
standpunt had ingenomen geen concessies aan Indonesië te doen en steun aan
Nederland bij een militaire actie te zullen geven. Er zou door de VS tevens logistieke
steun zijn toegezegd. Er bestond verder een schriftelijke overeenkomst over het
vervoer van Nederlandse troepen naar Nieuw-Guinea. Ook aanvaardde Amerika de
verantwoordelijkheid voor het leveren van oorlogsmaterieel aan Indonesië. Om die
reden kon de minister op 8 oktober 1958 zijn bekende verklaring afleggen, dat volgens
Washington geen territoriale wijzigingen door geweld konden worden tot stand
gebracht, ook niet in de kwestie Nieuw-Guinea. Tot zover was Luns enigermate te
volgen. Maar daarop begon hij recht voor z'n raap te liegen. Hij zei dat bij het
aantreden van de regering-Kennedy ‘gerede twijfel’ ontstond, dat het Amerikaanse
standpunt zich wijzigde. ‘De verklaringen van Dulles werden niet herhaald en de VS
namen een berustende houding aan.’ Het was duidelijk dat Luns zijn echec op
Kennedy probeerde af te schuiven, vooral omdat de president er op 16 april 1961 bij
Luns geen enkele twijfel over had laten bestaan dat het spel op Nieuw-Guinea snel
beëindigd diende te worden. Luns verdraaide de zogenaamde toezeggingen van John
Foster Dulles, maar wat hij daarnaast met president Kennedy flikt is ongehoord. De
Amerikanen hebben een brede rug. Ze zullen begrijpen dat Luns, om te kunnen
blijven zitten, zijn fantasie vrij baan moet geven.
Intussen informeerde minister Dean Rusk de negentien ambassadeurs van
Latijnsamerikaanse landen in Washington, dat de VS vastbesloten waren het
communisme op Cuba te stoppen. Er waren thans korte-afstandraketten, torpedoboten
en Sovjet-technici in Havana gearriveerd. Ook al had Fidel Castro daarmee geen
offensive capability bereikt, de VS beoordeelden de situatie als onacceptabel.311
President Kennedy heeft alvast 150 duizend reservisten opgeroepen ‘vanwege de
kritieke internationale situatie, met name ook rond Berlijn’.312 Nikita Khrushchev
deed of zijn neus bloedde. Hij stelde Stewart Udall, minister van Binnenlandse Zaken,
op bezoek in Moskou voor ‘an energy race’ te beginnen, want, zo zei hij, ‘the Soviet
Union will overtake the US in power resource development’. Ook ontving Khrushchev
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de 87-jarige Amerikaanse dichter en vriend van JFK, Robert Frost.313
Bracht de dag door met mijn ouders en grootmoeder Poslavsky. Bouke Bendien,
nu huzaar van Boreel, de zoon van Tjeerd Bendien, kwam langs op de fiets uit
Amersfoort.314 Hij zag er aantrekkelijk uit in zijn uniform. Ook hij sprak over Kieks
Cuba-canard in De Telegraaf.

10 september 1962
De afgelopen weken heb ik tal van provinciale bladen aangeschreven, of zij artikelen
uit de VS wilden hebben. Cees Meijer, hoofdredacteur van het dagblad Zaanstreek
Typhoon, vroeg me om hem te ontmoeten. We lunchten in Koggens eethuisje in
Koog aan de Zaan.315 Hij sprak meteen over ‘je’ en ‘jij’ en zei dat twee bladen, het
zijne en de Leidse Courant, per maand vier Amerikaanse brieven van 600 à 700
woorden zouden afnemen à raison van een totaal van 125 gulden. Hij had na de
ondertekening van het Nieuw-Guinea-verdrag een hoofdartikel geschreven dat
Sukarno nu naar Nederland moest komen. Op 27 september zal mijn vaste
medewerking met een foto worden aangekondigd. Cees lijkt een aardige kerel.

11 september 1962
Ben aan een totale herziening van mijn ‘levensschema’ toe. Ik ga nu financieel
verantwoord leven. Mijn doen en laten dient te worden gereorganiseerd. Ik heb
genoeg werk and I like it. Mijn vader en Erik wachtten me in Den Dolder op. Mam
had een prima lunch verzorgd. Nu ben ik weer op weg naar Schiphol. Voel me
verward en bedroefd. ‘Je moet je eerst volledig op een vrouw afstemmen,’ zei Erik,
‘en pas dan kan je met een vrouw trouwen.’ In Amsterdam ontmoette ik Henk, die
aanbood me met de auto naar het vliegveld te rijden. Mimi verwacht in maart een
tweede baby. Hij vond ook dat we de laatste tijd te weinig contact hadden, ‘maar
sinds de dood van mij moeder stopte mijn slinger’. Ik sprak over mijn boek. ‘Wanneer
je à la De Telegraaf in je boek zet dat Sukarno een rotvent is, dan verkoop je 100
duizend exemplaren’, zei hij.
Ik belde voor vertrek mijn moeder en grootmoeder. Mijn stem schokt dan van
emotie. Altijd weer is zo'n vertrek naar de VS een pijnlijke operatie.
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New York
12 september 1962
Kew Gardens, Long Island
Pat Sygnavong kwam op bezoek en zag er aantrekkelijker uit dan ooit.
Ontmoette later oom en tante Suwandi uit Jakarta in het Abbey Hotel. ‘Astrid is
nu getrouwd en Boes is serieus geworden’, zei oom. Nadat de Indonesische kranten
melding hadden gemaakt van mijn lezing in Wisconsin, was oom Suwandi direct
naar oom Sartono316 gegaan. Ze waren tot de conclusie gekomen ‘dat er een vies
zaakje achter zou zitten’. Ik legde uit wat er allemaal was gebeurd. Oom Suwandi
dacht dat mr. Sartono, en misschien vice-premier Johannes Leimena de enigen waren
die president Sukarno nog precies zeiden waar het op stond. Bungkarno was volgens
hem nu omgeven door ‘parasieten’. Ik nam een bus naar Dayton, Ohio, wat lang
duurde; een hele nacht rijden. Kwam doodmoe aan. Probeerde in l'Immoraliste van
André Gide te lezen. Romans trekken me niet, zelfs niet wanneer ze in het Nederlands
zijn vertaald. De passages over Algerijnse jongetjes zijn wel lief, maar nee.

13 september 1962
Sprak tijdens het avondeten voor de Dayton Woman's Club. Werd ingeleid door dr.
Charles Lyon Seasholes van de First Baptist Church. Het werd geen succes. Ik was
moe. Het gezelschap reageerde helemaal niet. Er waren tijdens een lange
vraag-en-antwoordperiode wel provocaties, maar ik hield me kalm. Ik nam
onmiddellijk om middernacht de Greyhound terug naar New York.

15 september 1962
Het is stil in huis zonder Binu. Zijn laatste afwas stond nog in het rek in de keuken.
Vreemde wereld. Iedereen waar je je aan hebt gehecht verdwijnt uit je gezichtsbeeld.
Ik kreeg tranen in de ogen toen ik afscheid nam van Erik en Henk. Op Schiphol
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riep ik Henk achterna: ‘vergeet me niet’. Binu woonde hier een jaar. Weg.
Waarschijnlijk voor altijd. Het is schitterend weer. Ga naar het strand.
Zoals ik het leven zich zie ontwikkelen, komt het eropaan volmaakt op jezelf
aangewezen te zijn, alléén leven, zowel in dit appartement als wat seks betreft. Een
soort kluizenaarschap. Met wijdopen lijnen naar de gemeenschap. Van anderen te
houden lijkt niet mogelijk. Girls don't interest me, net zomin als kinderen. The boys
I love, are loved by women, Martin, John, Erik. Sommigen zouden wel van me willen
houden, maar het brengt ze in verwarring. Toch is het plezierig terug in de VS te zijn.
Life has been so much better for me here than in Europe.
Ontmoette in de avond oom en tante Suwandi in een Chinees restaurant. Vooral
tante Suwandi, een Sudanese, is hoopvol over Nasution, want de situatie met Sukarno
werd steeds uitzichtlozer. Bungkarno's privéleven bleef veel Indonesiërs schokken.
Mohammed Hatta was langzamerhand een museumstuk geworden. Sultan Hamengku
Buwono IX zou Sukarno opvolgen.
Er worden steeds meer kerken van zwarten in het zuiden verbrand. President
Kennedy heeft de acties van de Ku Klux Klan en anderen op zijn persconferentie
‘cowardly and outrageous’ genoemd.

16 september 1962
Na een dag op het strand opnieuw avondeten met de Suwandi's, ditmaal in Finale in
de Village. Op een moment dat ik met oom alleen was, vertelde hij dat een arts, die
hij bij Stanvac zelf had aangenomen, zich nu uitsloofde om hem als hoofd van de
medische dienst te wippen.

17 september 1962
Nieuw gedonder. Weer te eerlijk geweest. In Dayton had ik tegen mevrouw Mildred
Sanders, de program-chairman, gezegd dat de heer Colston Leigh mij onder vier
ogen op het hart had gedrukt er rekening mee te houden dat de soft approach het
beter zou doen dan mijn emoties te veel de vrije loop te laten en te openhartig te zijn.
Nu heeft mevrouw Sanders een brief aan het bureau geschreven, ‘because his
pressnotices indicated that he is not the run-of-the-mill foreign newsreporter, it was
the one reason we wanted him. You have a very capable young man who has been
around, exploit him and his ability, please don't try to make him just one more
mouthing so-called reporter.’ Mrs. Sanders heeft me willen helpen, maar hoe gaat
het bureau dit opvatten?
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Woonde de persconferentie van U Thant bij. Hij sprak krachtige taal voor een Aziaat,
was zeer uitgesproken. Hij rangschikte het Nieuw-Guinea-akkoord als het voornaamste
succes van de UNO in het afgelopen jaar. Op de tweede plaats kwam de
affaire-Tshombe, Katanga en Congo. Over Cuba zei de plaatsvervangend
secretaris-generaal dat hij overtuigd was dat Cuba de VS niet zouden aanvallen en
omgekeerd. Donald Grant van de St. Louis Post Dispatch vroeg of hij van plan was
te bemiddelen in het conflict Havana-Washington. ‘Daarvoor zou het nodig zijn dat
een partij te kennen geeft dat zij dit op prijs zou stellen’, antwoorde U Thant. Hij zei
verder: ‘Two hundred years ago, religious tolerance was considered a sin, even a
crime. The intolerance in the international political arena was a passing phase. I
am a buddhist. I believe communism is going to stay. I believe capitalism is going
to stay. I believe that parliamentary democracy is going to stay. There will come a
day that islam, christianity, buddhism will as peacefully co-exist as communism,
capitalism and all the rest.’
Mijn vriend ambassadeur Ahmad Shukairy, leider van de delegatie van
Saoedi-Arabië voor de Algemene Vergadering317 was op uitnodiging van Andrei
Gromyko naar Moskou geweest, werd ontvangen door president Leonid Brezhnev
en reisde naar het vakantieverblijf van Nikita Khrushchev aan de Krim. Hij vertelde
me vier uur lang met de Sovjet-premier te hebben gesproken.
Opnieuw hebben apartheidsfanaten vier kerken van zwarten in de staat Georgia
platgebrand.

18 september 1962
Het verslag van Thomas Hamilton in de New York Times vanmorgen over de
persconferentie van U Thant lijkt nergens op. Mijn lezingenmanager, W. Colston
Leigh, vraagt me om onmiddellijk een brief te schrijven dat hij me nooit op enige
wijze de mond heeft gesnoerd, of trachten te snoeren. Zoiets was te verwachten. Ik
ging naar zijn kantoor op Fifth Avenue en tekende de brief, die mevrouw Beatrice
Grant stante pede dicteerde. Dat noem ik nog eens capitulatie!
Ik moet hierbij aantekenen dat de waarschuwing van de heer Leigh indertijd
veel meer het accent legde op mijn geduld bewaren, en te allen tijde goede
manieren in acht nemen, dan dat hij zijn invloed uitoefende om mij te
muilkorven over wat ik wel of
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niet moest zeggen. Dat aspect was wel enigermate in zijn
op-het-matje-roepen verpakt geweest, maar was er niet de hoofdschotel
van. Ik heb die zaak toen te zeer van accent verlegd en beschadigde mijn
goede betrekkingen met W. Colston Leigh - in vijf jaren opgebouwd onnodig.

20 september 1962
De New York Times meldt vanmorgen dat het Senate Foreign Relations Committee
en het Armed Forces Committee een resolutie hebben aangenomen, die het gebruik
van geweld toestaan, wanneer het zou gaan om het verdedigen van het westelijk
halfrond tegen Cubaanse agressie. Ook Time publiceert een omslagverhaal over de
beruchte president James Monroe, die in 1823 in een boodschap aan het Congres
voor eens en voor altijd de Amerikaanse politiek ten aanzien van activiteiten en
rechten van Europese mogendheden in Noord- en Zuid-Amerika vastlegde. Senator
Kenneth Keating verklaarde in de Senaat, dat zijns inziens de Monroe-doctrine, als
hoeksteen van de Amerikaanse buitenlandse politiek, was geschonden. Het maakte
de indruk van veel geschreeuw en weinig wol.
In Jackson, Mississippi was een rel aan de gang over het gaan of niet gaan van de
zwarte James Meredith (29) naar de universiteit te Oxford, 250 kilometer van Jackson,
Mississippi.318 Gouverneur Ross Barnett had ervoor gezorgd dat het gerechtshof in
Mississippi de apartheid op de universiteit zou handhaven. De procureur-generaal,
Robert Kennedy, had een team advocaten van het ministerie van Justitie ingeschakeld
om de color-bar in het onderwijs in Mississippi te breken. Tegelijkertijd werd
bekendgemaakt dat het schooltje op het Witte Huis, waar Caroline Kennedy lessen
volgde, niet langer de rassenscheiding handhaafde. Avery Hatcher, het vijfjarig
zoontje van de assistent White House Press Secretary, zou vanaf heden bij Caroline
op school gaan.319
Senator Keating zond me een brief, om te bevestigen dat hij mij te zijner tijd
opnieuw zou doen horen over Cuba, ditmaal in een publieke zitting. Hij adviseerde
me zulks te doen in overleg met een advocaat. Daar voelde ik niets voor. Ik ben echt
wel in staat mijn mening te geven zonder daarbij een rechtskundig advies te krijgen.
Ik schreef de senator vanmorgen dat ‘I see no case and therefore no use of a lawyer’.
Bovendien voegde ik eraan toe: ‘I have no funds for a lawyer. If a citizen can-
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not defend himself without the services of a lawyer, what are we coming to these
days? I am perfectly capable of answering questions whether I am pro or contra mr.
Castro, or whether I am trying to subvert the thinking of US citizens... I come to you
and your Committee in the interest of maintenance of a free press and freedom of
expression. I think that statements, like Mr. Carlos Todd's - who is a paid agent for
foreign interests- tend to subvert that undeniable right of the newspaperman and
reporter. Also, I am in favor of stating the facts in the interest of our own side of the
world, so we won't lose further terrain and prestige by for instance staging a rehearsal
invasion on the beaches of Playa Giron (Bay of Pigs).’320
In de Verenigde Naties waren alle de mij bekende Indonesiërs voor de Algemene
Vergadering gearriveerd, van minister Subandrio tot Suwito Kusumowidagdo, mijn
vriend generaal Suadi321, mevrouw Supeni, president Sukarno's reizende ambassadrice,
en zelfs oom Lambertus Palar, de ambassadeur in Ottawa, met wie ik lunchte. Hij
vertelde een positief rapport over mijn lezing in Canada naar Jakarta te hebben
gezonden. Ook hij begreep absoluut niet wat er jegens mij in Indonesische kring aan
de hand was.322 Hij had ervoor gezorgd dat hij niet gemakkelijk opzij geschoven kon
worden en was om die reden nog op zijn post in Canada.
Ik liet ambassadeur Mario Garcia-Inchaustegui van Cuba de brief van Senator
Keating lezen. ‘Denk erom,’ zei hij, ‘ze hebben al één journalist naar de gevangenis
gezonden, omdat hij in Cuba was geweest.323 Hij vond me moedig. Ikzelf helemaal
niet. Ik dacht gewoon: ze zullen vroeger moeten opstaan, willen ze mij zoiets aandoen.
Ambassadeur Diallo Telli van Guinea stelde me voor aan zijn minister van
Buitenlandse Zaken. Ik complimenteerde hem met zijn interventies gisteren in de
Trustee Council, welke ik had gevolgd. “Hebt u gezien,” vroeg hij, “dat er geen letter
van in de pers werd opgenomen?” “Natuurlijk niet,” antwoordde ik, ‘u
vertegenwoordigt slechts een van linkse sympathieën verdacht derde-wereldland.’
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21 september 1962
Ik luister naar de rede van Andrei Gromyko voor de UNO. Hij is van mening dat de
VS zich gedragen alsof ze het recht hebben op ieder gewenst moment een militaire
actie tegen Cuba te ontketenen. Maar als ondertekenaar van het handvest van de UNO
zijn de VS niet in een positie om dergelijke ondoordachte uitspraken te doen, want
indien ze zouden worden uitgevoerd zou dit de ondergang van de UNO betekenen.
Hij spreekt over de oorlogshysterie rond Cuba en herinnert aan het feit dat de
Amerikanen Guantanomo bezet houden tegen de wil van het Cubaanse volk. De hulp
die de Sovjet-Unie aan Cuba gaf was gericht op het versterken van de Cubaanse
onafhankelijkheid. ‘The United States might declare itself the heir of Neptune,’ grapt
Gromyko, ‘as God of the seas.’ Amerika blokkeerde Cuba en wilde verhinderen dat
Cubanen hun dagelijks brood konden verdienen, wat gemakkelijk te doen was bij
een klein land. En dit gebeurt, aldus Gromyko, omdat de Yankees het niet eens zijn
met het denken en het systeem van een andere mogendheid.324
Adlai Stevenson, permanent vertegenwoordiger bij de UNO van de VS,
intervenieerde. ‘I marvel at the bland hypocrisy of the nation that subverted the
wholesome Cuban social revolution to communism, that crushed with tanks the
independence of Hungary, that holds in thrall all of Eastern Europe from the Baltic
to the Black Sea. Yet, he presumes to lecture us on interference in the affairs of others.
But as we know only too well, such righteous rhetoric is the standard communist
cloak for the very interference in the affairs of others’, aldus de Amerikaan.
Noteerde die middag in de UNO hoe de redevoeringen van Gromyko en
Stevenson van elkaar verschilden, zowel qua inhoud, uitgangspunten en
waarheid. Eigenlijk spraken beide heren veel verwarrende onwaarheden.
In 1962 was ik geneigd in de kwestie Cuba Gromyko gelijk te geven.
Vooral omdat mijns inziens Fidel Castro aanvankelijk zeer uitgesproken
naar openingen met Washington heeft gezocht die in 1959-1960 door
president Eisenhower, en nog meer door de toenmalige communistenhater
vice-president Richard Nixon, zonder meer werden afgewezen. Het was
immers het bewind-Eisenhower, en vooral in de persoon van Nixon, die
de door de CIA gesteunde rampzalige invasie bij de Varkensbaai (Playa
Giron) op touw had gezet. Het regime-Ken-
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nedy voerde slechts de gereedliggende plannen van de Republikeinen uit.
Het kan voor JFK wel eens de genadeslag hebben betekend, dat wil zeggen,
de latere moord in Dallas wordt altijd weer in verband gebracht met de
Cuba-politiek van de Kennedys. Ik blijf van mening dat Castro's
afhankelijkheid van de Sovjet-Unie onnodig is geweest en het gevolg was
van de verbeeldingsloze politiek van de regimes-Eisenhower en Kennedy.
Na 1963 was er geen weg terug mogelijk en verstrikte Castro zich dieper
in de uitzichtloze marxistisch-leninistische opvattingen over een niet
haalbare wereld, die de communistische mens betere kansen zou bieden.

22 september 1962
Het is haast niet te geloven, maar nu schrijft ook de heer F.J. Plug, hoofdredacteur
van het katholieke blad Het Binnenhof in Den Haag, dat ze artikelen uit de VS willen
opnemen. Ik heb nu Dagblad Zaanstreek Typhoon, Leidse Courant en Binnenhof.
Het is een begin.
Ik ontvang de Journal Herald uit Dayton, Ohio met de misleidende kop: ‘Cuba:
Worst Threat, Dutch Newsman Says’. ‘“I told the senators in Washington,” Oltmans
said, “there were two things they could do with Cuba: send the Marines and destroy
the regime, or have Castro in the White House. We may not accomplish anything by
talking, but at least the lines of communication are kept open”.’ Abominabel verslag
van wat ik werkelijk heb bepleit.

24 september 1962
United Asia in Bombay heeft mijn Cuba-reportage gepubliceerd en op de omslag
vermeld.325 Ben er trots op.

25 september 1962
Ontmoette toevallig Han en Irthe André de la Porte. Irthe vind ik aardig. Han is nog
even ‘gek’ als op Nijenrode.326 Ook Paul Redeker was hier, over uit Havana. Cuba
heeft de KLM nu toch de achterstallige 200 duizend dollar betaald. Paul beklaagde
zich over de houding van de Nederlandse ambassade in Havana.

26 september 1962
325
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De federale regering dreigt troepen naar Mississippi te zenden, wanneer gouverneur
Ross Barnett blijft weigeren om de zwarte student James Meredith op een alleen
voor blanken toegan-
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kelijke universiteit toe te laten. De Times brengt het bericht vanmorgen in een
opvallende kop.

27 september 1962
Deed in een brief een beroep op ambassadeur Schürmann, dat wellicht de tijd was
aangebroken om de betrekkingen tussen de overheid en mijzelf te normaliseren.

28 september 1962
Sjef van den Bogaert geeft me een standje omdat ik in de brief aan Schürmann over
Irian-Barat heb gesproken, in plaats van West-Irian. Maar hij wilde de ambassadeur
wèl adviseren een telegram naar Den Haag te zenden in de geest zoals ik had gevraagd.
Die man heeft tegen mij nooit anders gedaan dan in de ruimte kletsen.

30 september 1962
Amerika is in rep en roer over de situatie in Mississippi. Al dagen lang presenteert
de New York Times er voorpaginakoppen over, en dat allemaal omdat men één
negerstudent naar een blanke universiteit wil zenden. Honderden militairen en
politiemannnen zijn naar Jackson gezonden. Gouverneur Barnett loopt de kans
gearresteerd te worden en een boete opgelegd te krijgen van tienduizend dollar per
dag, wanneer hij de apartheid op de universiteit niet opheft. De gepensioneerde
generaal-majoor uit Dallas, Texas, Edwin A. Walker,327 speelt een curieuze rol in het
Mississipi-drama. Hij wil een nationale mars organiseren ter ondersteuning van de
gouverneur. De battlecry zou volgens generaal Walker moeten zijn: ‘Barnett Si!
Castro No!’ President Kennedy overweegt de noodtoestand af te kondigen.

1 oktober 1962
Gouverneur Ross Barnett van Mississippi is gezwicht voor de druk van de federale
regering in Washington en zal zich niet langer verzetten tegen het naar de blanke
universiteit gaan van de neger James Meredith. Generaal Walker heeft persoonlijk
studenten aangevoerd, die de militairen en politiemensen met stenen bekogelden.
De soldaten verwondden drie personen toen zij het vuur openden. Er werd ook
traangas gebruikt om demonstrerende studenten uiteen te drijven. Het is duidelijk
dat conservatieven in het zuiden president Kennedy en diens
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broer, de procureur-generaal, persoonlijk verantwoordelijk houden voor wat zij als
een onacceptabele uitkomst van deze rassenconfrontatie zien. Intussen zit de fameuze
generaal Walker in de bak.

3 oktober 1962
Lunchte met de voormalige topman van de Esso in Indonesië, William Anderson, in
de Rainbow Room van Rockefeller Centre. Hij vertelde dat Indro Noto Suroto het
uitstekend maakte. Hij had de indruk dat de situatie in Indonesië enigermate aan het
verbeteren was. ‘If Bungkarno would only go before the people and tell them to
work!’ Hij betwijfelde of het leger in staat zou zijn een coup te plegen en de macht
over te nemen. Ik vroeg hem wat er zou gebeuren indien een aanslag op Sukarno zou
zijn geslaagd. ‘I shudder at the idea’, antwoordde hij.
Generaal Edwin Walker is naar een United States Medical Centre overgebracht
voor een psychiatrisch onderzoek. Zijn advocaten adviseerden hem alleen zijn naam,
rang en legernummer te geven en niets te zeggen, ‘such as any American soldier
would do if captured by the ennemy’.

8 oktober 1962
Vanmorgen luisterde ik een uur en 45 minuten naar de rede van president Osvaldo
Dorticos van Cuba en maakte veertien pagina's notities in mijn dagboek. Ambassadeur
Stevenson was woedend. ‘In de zeventien jaar dat staatshoofden naar New York
waren gekomen, had zich een etiquette ontwikkeld, maar zoveel aantijgingen en
laster als Dorticos jegens de VS had gelanceerd was nog niet eerder vertoond’, riep
Stevenson later uit. Er waren voortdurend anti-Castro-kreten op de publieke tribune
te horen. Voorzitter Zafrullah Khan van Pakistan dreigde te zullen ingrijpen, maar
hij deed het niet. Na afloop complimenteerde ik verscheidene Cubaanse diplomaten
met de rede van hun chef, inbegrepen Ambassadeur dr. Raul Primelles.
Later feliciteerde ik Mohammed Yazid van Algerije,328 omdat zijn land vandaag
het 109de lid van de UNO werd. Premier Ahmed Ben Bella is ook in New York.

10 oktober 1962
Verschrikkelijke nachtmerrie. Waar ligt de grens tussen dromen en waanzin, realiteit
en fantasie? Ik droomde dat in de villa van mijn grootouders Poslavsky in Sprimont
in de Arden-
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nen, waar we voor de oorlog onze vakanties doorbrachten,329 een nachtclub was
gevestigd. Ik herinner me de lange rijen sexy dames en jongens in halfverlichte
kamers. Ik was met een ander en werd bedreigd. We probeerden te ontkomen maar
werden opgevangen door twee politiemannen, die echter voor gangsters bleken te
werken. Er was een overvalwagen, precies als in de Al Capone-film die ik vorige
week met John Portier zag. Ik schrok wakker en dacht over mijn komende getuigenis
over Cuba in de Senaat. Wat zou de FBI kunnen ondernemen om een val voor me te
zetten? Wie is Bob Franklin, met wie ik de laatste tijd regelmatig optrek? Bespioneert
hij me voor de FBI? Waarom moesten Santo en Binu plotseling mijn huis verlaten?
Waarom kreeg ik opeens al dit gedonder met de Indonesiërs? Waarom vertelde Santo
me nooit welke vragen de immigratiedienst hem had gesteld? Alle ellende is begonnen
nadat W. Verrips door Paul Rijkens werd ingeschakeld, omdat ik lastig werd voor
de groep-Rijkens en hun verlakkerij-spelletjes jegens de Indonesiërs en Bungkarno
niet mee wenste te spelen. Na in Vrij Nederland de activiteiten van de groep-Rijkens
naar buiten te hebben gebracht, parachuteerde deze figuur zich in mijn leven en is
een ongekend gedonder begonnen.
Vanmorgen opnieuw een lezing voor de Century Club in Rochester, New York.
Ik beklaagde me erover dat er een onderzoek nodig was in de Senaat over mijn
Cuba-reizen. Later zei een mevrouw dat haar man voor Kodak werkte, ‘and he is
investigated all the time’. De presidente van de club voegde me toe: ‘Recently, my
son was investigated. It has to be done. There is too much red infiltration. Don't feel
bad about it.’

11 oktober 1962
Bij thuiskomst lag er een brief van senator Kenneth Keating dat hij in december een
open hearing zou organiseren. ‘Please do not feel you must be accompanied by
counsel. That was merely a suggestion.’330

12 oktober 1962
Sprak met William Kunstler, de advocaat van de zwarte journalist William Worthy,
die op 10 oktober 1961 na een verblijf van elf weken op Cuba in Miami werd
gearresteerd. Hij werd veroordeeld tot drie maanden gevangenisstraf en negen
maanden voorwaardelijk. Worthy (41) verklaarde in de New York
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Times: ‘I was indicted, because I have reported the many positive achievements of
the Cuban revolution, including the rapid elimination of all racial barriers.’ Zo zit
het natuurlijk ook in dit land, aan de man gebracht als eldorado van de ‘vrije pers’.
Mijn eerste artikelen zijn in de Typhoon van Zaandam verschenen.

13 oktober 1962
Woonde de persconferentie van Andrei Gromyko bij. Maakte geen aantekeningen.
Bernard Person zei er niet naar toe te zijn geweest, ‘omdat Nederland toch geen
zondagskranten heeft’. Bert van Velzen, correspondent van De Gelderlander, zei
verheugd te zijn dat ik thans ook artikelen voor de groep van Unitas-bladen (Brabants
Dagblad, Brabants Nieuwsblad, Dagblad Oost-Brabant, Nieuwe Eindhovense
Courant, Nieuw Helmonds Dagblad en Twentse Courant) schreef, want dat stelde
hem in staat vanwege de concurrentie meer voor zijn bijdragen te vragen. Hij
waarschuwde dat het Utrechtse blad Het Centrum zeer waarschijnlijk mijn artikelen
meepikte, zonder te betalen.
Omdat ik thans voor een twaalftal bonafide, zij het kleine Nederlandse dagbladen
schreef, had ik persattaché Sjef van den Bogaert gevraagd een briefje te richten aan
William Stricker van de United States Information Service, om te verklaren dat ik
thans weer een ‘volwaardig’ Nederlands journalist was. Hij verdomt dit. Dat zou me
namelijk aanvullende faciliteiten hebben gegeven. Nieuw-Guinea is voorbij, maar
de sabotage duurt voort.

16 oktober 1962
Noes Loppies zit nu voor het Amerikaanse leger in Korea, net als Martin Portier tien
jaar geleden. Zijn brief geeft me een senang331 gevoel.
Opnieuw richtte ik een brief tot Van den Bogaert, waarom hij mij wederom heeft
uitgesloten van de receptie ter gelegenheid van de Nederlandse delegatie voor de
Algemene Vergadering van de UNO, terwijl alle andere Nederlandse journalisten
werden uitgenodigd.

17 oktober 1962
De Gallup-organisatie houdt zich bezig met de vraag of er oorlog met de Sovjet-Unie
zal komen indien Washington Cuba zou binnen vallen: 57 procent denkt van wel,
37 procent van
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niet en twaalf procent weet het niet. Tegelijkertijd denkt 69 procent van de
ondervraagden dat er geen invasie moet komen en negentien procent van wel. Is het
te verwonderen dat men nerveus is in Havana?
Ben Bella is naar Fidel Castro gereisd. Hij imiteerde Sukarno en vloog non-stop
van Washington naar Havana.332 Hij werd met 21 saluutschoten verwelkomd en
verklaarde dat Algerije zich verbonden voelt met Cuba in de strijd tegen het
kapitalistisch imperialisme.
Gouverneur Ross Barnett is blijkbaar door het psychiatrisch onderzoek naar de
geestesvermogens van generaal Walker op een lumineus idee gebracht. Hij heeft een
plan ontworpen waarbij de zwarte student James Meredith wegens ‘mentaal
onvermogen’ uit de geheel blanke universiteit zou kunnen worden geweerd.333 Ze
worden steeds gekker in Mississippi, uit onmacht het opheffen van de rassenscheiding
niet meer tegen te kunnen houden.

18 oktober 1962
Pierre Salinger zou een persconferentie geven, maar hij liet zich vervangen door
Theodore Sorensen en de deputy assistant van de Secretary of State for Information,
Charles Rowan. De man gaf een waardeloos propaganda-praatje. Ik wilde juist
vervroegd weggaan toen iemand vroeg waarom Stevenson president Dorticos niet
werkelijk van repliek had gediend. ‘Waarom gaven de VS niet de garantie die Dorticos
vroeg, namelijk dat Cuba met rust zal worden gelaten?’ Rowan: ‘The US Government
has no intention to sit down with mr. Dorticos and give him a carte blanche to take
over Latin-America.’ Iets later greep ik een gelegenheid aan en vroeg Rowan of hij
me kon uitleggen waarom president Kennedy wel met Nikita Khrushchev aan de
onderhandelingstafel ging zitten en niet met Fidel Castro. ‘You misquote me’, zei de
heer Rowan, ‘I said, the president would not sit down with mr. Dorticos to give him
carte blanche to take over Latin-America.’ Ik kwam terug: ‘But that is not what mr.
Dorticos asked for. If you read his speech, you will see all mr. Dorticos asked for
was a guarantee that the US will keep hands off from Cuba.’334 Hij negeerde me. Ik
riep: ‘You do not answer my question.’ Hij negeerde me opnieuw. Ik schreef een
memo aan de Cubaanse ambassadeur.
Johan Maramis zegt me dat ambassadeur Sukardjo Wirjopranoto een hartaanval
heeft gehad en in kritieke toestand in het
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Mount Sinai Hospital was opgenomen. Zond onmiddellijk een telegram.
Een journalist kwam naar me toe en zei: ‘Kennedy talks to Khrushchev, because
Khrushchev is the only one who can order the communists out of Cuba.’ Zo simpel
lag het voor deze Amerikaan.
Professor Mohammed Yamin is in Jakarta overleden.

19 oktober 1962
KLM-directeur

voor Amerika Frederik Kielman deelt me per brief mee dat in
tegenstelling tot zijn voorganger D.J. Koeleman, die samenwerking had voorgesteld
wanneer eenmaal Nieuw-Guinea aan Indonesië zou zijn overgedragen, hij er niet
voor voelde mij met KLM-tickets te compenseren wanneer ik in mijn lezingen een
lans zou breken voor de KLM en bijvoorbeeld landingsrechten in Los Angeles zou
bepleiten. Alles en iedereen die in de verste verten overheidsbindingen had bleef mij
op een afstand houden.
Ontmoette de correspondente van de Manchester Guardian, Hella Pick. Zal haar
bij W. Colston Leigh introduceren. Wellicht kan zij net als ik tournees maken.
Heb me bij dr. Frederick Stern weer eens helemaal laten nakijken, ook om te weten
of ik geen geslachtsziekte heb opgelopen met al het geknoei met boys. Hij belde me:
‘You are in perfect health.’
Om 20.00 uur een lezing voor de Junior League in Stamford, Connecticut.
Al Brust, mijn Sing-Sing-vriendje kwam laat nog langs, met een
collega-betonwerker: Roger (25), getrouwd.

22 oktober 1962
‘CUBA CRISIS: GI'S POURING INTO FLORIDA’ was de bannerline vandaag over de
voorpagina van de New York Post. Er schijnen op foto's van spionagevliegtuigen
Sovjet-raketten op Cuba te zijn gesignaleerd. Het land is in opschudding.
Om 21.00 uur verscheen JFK op televisie. Hij had beloofd om scherp in de gaten
te houden wat er op Cuba gebeurde. Nu had hij bewijzen in handen dat er ‘a series
of offensive missile sites’ in aanbouw waren, om Cuba ‘a nulear strike capability’
tegen Noord- en Zuid-Amerika te geven. ‘Only last Thursday, as evidence of this
rapid offensive build-up was already in my hand, Soviet Foreign Minister Gromyko
told me in my office that he was intructed to make clear once again, as he said his
government had already done, the Soviet assistance to Cuba “pursued solely the
purpose of con-
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tributing to the defense capabilities of Cuba”, that training of Soviet specialist of
Cuban nationals in handling defensive armaments was by no means offensive’, en
dat ‘if it were otherwise, the Soviet Government would never become involved in
rendering such assistance.’ Kennedy vervolgde: ‘That statement was false.’
De president kondigde zeven maatregelen aan, waarvan de eerste was dat alle
schepen ‘of any kind’ (dus ook Sovjet-schepen) niet doorgelaten zouden worden.
Cuba kwam onder een totale blokkade van oorlogsschepen te liggen. De gewapende
strijdkrachten van de VS hadden opdracht gekregen op alles voorbereid te zijn. Ik
zag de gezichten voor me van mijn vrienden op Cuba. JFK stelde Nikita Khrushchev
voor een duidelijke keus: ‘Quit Cuba with offensive weapons or be prepared to do
it with force.’ Er lag dus een ultimatum op tafel.
Ik telefoneerde commentaar door vanuit de UNO naar Dagblad Zaanstreek Typhoon.
Vandaag was William Worthy,335 de journalist van de Baltimore Afro-Asian, mijn
gast in de UNO. We werden duidelijk gevolgd door een secret service agent, waar
we ook gingen. Ik stelde Bill voor aan Abdelkadir Chanderli, ambassadeur van
Algerije, en Diallo Telli, ambassadeur van Guinea, om na te gaan of het mogelijk
was zijn geval in een der UN-Committees ter sprake te brengen. Ik vroeg Diallo Telli
of het bericht in de New York Times waar was dat zijn president Sekoue Touré zich
hier in New York niet had willen laten fotograferen met president Osvaldo Dorticos
van Cuba. De ambassadeur werd boos en zei: ‘I am surprised at you, as a friend of
Guinea... if it weren't for you, I would have considered your question an insult...
Touré and Dorticos were only half a day at the same time in Manhattan. There had
been an appointment, but the Cuban ambassador came to apologize to us, that
Dorticos could not come... shall we go together to the Cuban ambassador?’ Hij was
oprecht boos over mijn vraag, terwijl ik alleen mijn achterdocht jegens de
betrouwbaarheid van de Times wilde natrekken. Michael Polonik, persattaché van
de Sovjet-delegatie, noemde me ‘a liberal without direction’. Hij verzekerde me dat
niet zou worden toegestaan dat Sovjet-schepen door de Amerikaanse marine zouden
worden doorzocht.

23 oktober 1962
Het kabaal om Cuba is totaal. Uit de krantekoppen zou men opmaken dat de oorlog
al is begonnen. Amerikanen hebben toch wel de neiging snel dol te draaien.

335

De uit Cuba teruggekeerde zwarte journalist.

Willem Oltmans, Memoires 1961-1963

243
Om 06.00 uur belde Mas Ronodipuru op. Hij excuseerde zich vanwege het vroege
uur, maar ambassadeur Sukardjo Wirjopranoto (59) was gisterenavond overleden.
Ik was getroffen. Nog dezer dagen zag ik hem in de UNO lopen, maar ik sprak niet
met hem. Ik keek altijd naar zijn handen. I was very fond of this man. Ik heb het nare
gevoel dat de treiterij om hem heen, van Sumarjo en anderen, en verschillen van
inzichten hebben bijgedragen tot deze vroegtijdige dood. Arme Pak Kardjo.336
H.J. van der Jagt van de KLM belde dat Emile van Konijnenburg toch weer in
Jakarta was aangekomen. Hij vond dat ik Konijn een briefje moest schrijven om hem
geluk te wensen met de kroon op zijn werk. Dat zal ik doen.

24 oktober 1962
Scranton, Pennsylvania
Ben twee dagen achter met aantekeningen maken. Gisteravond sprak ik hier voor
Keystone Junior College over Cuba. Het ging redelijk, want de public
relations-functionaris zei me vanmorgen reeds een enthousiaste brief naar W. Colston
Leigh te hebben geschreven. Vervolgens moest ik een uur voor de Century Club in
Scranton spreken en beide lezingen leverden 250 dollar in totaal op. Hiervan gaat
35 procent naar het bureau en nadat mijn kosten eraf zijn, houd ik met geluk honderd
dollar over. Ik spreek nu al vijf jaar met succes voor dit bureau, maar hun magere
contracten hangen me de keel uit. De Scranton Tribune noemde mijn uitspraken
‘pro-Castro’. Het artikel wemelde van onvolledige beweringen en vervalsingen. Het
werd dan ook geschreven door een lid van de Century Club, de vrouw van een
plaatselijke begrafenisondernemer. De Scranton Times had een professional gestuurd.
Dit blad publiceerde een correcte reportage. Zo gaan deze dingen in Amerika.
Vanmorgen meldde de New York Times de dood van ambassadeur Sukardjo. De
Algemene Vergadering had een minuut stilte in acht genomen. Bungkarno's reizende
ambassadrice, Supeni337 en de sympathieke ambassadeur Carl Schürmann herdachten
de Indonesiër in korte toespraken.
Kennedy's populariteit is op een hoogtepunt, vooral na zijn kordate optreden tegen
het Kremlin. James Reston schrijft dat Khrushchev het karakter van JFK verkeerd
heeft ingeschat. Walter Lippmann betreurde het dat Kennedy's maatregelen ge-
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nomen diende te worden tijdens intense politieke activiteit in verband met de
verkiezingen in november. Joseph Alsop zei te willen bidden dat het Kremlin nu
eindelijk begreep dat het president Kennedy ernst was, anders zou de ramp niet te
overzien zijn. David Lawrence schreef dat Cuba reeds meer dan honderd
MIG-toestellen had, met tweehonderd andere gevechtsvliegtuigen nog onderweg.
Niet alleen raketten konden de VS vanaf Cuba bestrijden, MIG's waren minstens even
gevaarlijk.
Ook de Veiligheidsraad kwam in spoedzitting bijeen. Adlai Stevenson noemde
Cuba een bruggehoofd voor communistische agressie in Noord- en Zuid-Amerika.
Tass verspreidde een verklaring van de Sovjet-regering, dat in feite JFK een
vlootblokkade van bondgenoot Cuba had afgekondigd. De imperialisten meenden
de regering in Havana nog altijd de wet te moeten voorschrijven. De teneur van de
verklaring uit Moskou was uitdagend. Lord Bertrand Russell zond een boodschap
naar Khrushchev, zich niet door de ‘ongerechtvaardigde acties’ van JFK te laten
provoceren. Aan president Kennedy vroeg de Britse filosoof een einde te maken aan
this madness.
Intussen besloten de heren Mao en Chou En-lai om van de gunstige gelegenheid
gebruik te maken verder met hun troepen op India's grondgebied door te dringen. Ze
bedreigen de plaats Tawang, 25 kilometer ten zuiden van de grens met Tibet. Gaf
een lezing in Salem, Ohio in de Town Hall.

25 oktober 1962
Neem een nachtvlucht met United Airlines terug naar New York om vandaag in de
UNO te kunnen zijn. Ik werd op het busstation in Salem afgehaald door een
gefortuneerd zakenman. Bracht de middag bij hem thuis door, lezend en de televisie
volgend over de Cuba-crisis. Nikita Khrushchev heeft Bertrand Russell per telegram
geantwoord bereid te zijn om met de Amerikanen aan een tafel te zitten om de
problemen op te lossen. Daarna dineerden we in de Golf Club. Het viel op dat alle
heren de goedkoopste maaltjes bestelden. Daarna sprak ik in een vrijwel leeg
auditorium. Ik bemerkte onmiddellijk een jonge Aziaat onder het gehoor en vroeg
me af of hij Indonesiër was. Op het moment dat ik zei ‘President Sukarno wordt
gehaat in Holland, maar ze kennen hem niet’, sprong de jongen op en riep: ‘Gaat u
over Indonesië spreken of over Cuba?’ Ik maakte mijn gedachtengang af en zei dat
men in Nederland al even onwetend was over de persoon Sukarno als de Amerikanen
waren over Fidel Castro. Hetzelfde gold voor Patrice Lu-
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mumba of Nikita Khrushchev. De student kwam uit Padang, Sumatra. Hij droeg een
speldje van de Asian Games in Jakarta op zijn jasje. Ik vond hem aardig en gaf hem
mijn adres.
Ruslan Abdulgani is benoemd tot minister van Voorlichting, nu professor Yamin
is overleden. Ik zond hem per telegram een gelukwens met zijn benoeming.
Op weg naar de UNO las ik Walter Lippmanns commentaar van hedenmorgen. Ik
dacht: Dit is nu precies mijn mening. Hetzelfde moet Sovjet-ambassadeur Valerian
Zorin hebben gedacht, want hij bracht Lippmann onmiddellijk te berde bij de debatten
in de Veiligheidsraad.
‘I have profound respect,’ aldus Lippmann, ‘for those who think that it is now too
late for this country to influence the decisions of the Soviet Union and that the
president is now irretrievably committed to a course which can only end with a total
bloccade or an invasion of Cuba. They may be right. But I have lived through two
world wars, and in both of them we made the same mistake. We suspended diplomacy
when the guns began to shoot. In both wars as the result we achieved a great victory
but we could not make peace. There is a mood in this country today which could
easily cause us to make the same mistake again.’ Lippmann vond het een gevaarlijke
handelswijze van JFK om, terwijl hij de bewijzen in handen had, minister Gromyko
niet openlijk te confronteren met het probleem, door hem de luchtfoto's te tonen van
de in aanbouw zijnde installatie. Wat JFK deed was de zaak verzwijgen. ‘Daarmee,’
aldus Lippmann, die ik beschouw als Amerika's voornaamste commentator, ‘Kennedy
suspended diplomacy’. Lippmann lanceerde vervolgens zijn plan voor
onderhandelingen, waarbij niemand zijn gezicht zou verliezen. Natuurlijk zou men
Cuba militair onder de voet kunnen lopen, of men zou een totale quarantaine kunnen
instellen, maar wat het Witte Huis eveneens zou kunnen doen was een overeenkomst
met het Kremlin aangaan, waarbij de USSR raketten in Cuba zou weghalen in ruil
voor de evacuatie van Amerikaanse raketten uit Turkije (op de grens met de
Sovjet-Unie).338
De voorpagina van de Times meldt, dat de boodschap van Khrushchev aan Bertrand
Russell de beurs van Wall Street weer omhoog deed springen. De wereld hangt aan
een zijden draad. Drie foto's van Sovjet-vrachtschepen met volle lading op dek
‘bewijzen’ dat Washington gelijk heeft. Ook opnamen van op Cuba in aanbouw
zijnde raketinstallaties worden ge-
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toond. De Veiligheidsraad besprak de crisis. Gisterenmiddag speelde het Leningrad
Symphonie Orkest ter gelegenheid van de zeventiende verjaardag van de UNO de
vijfde symfonie van Tsjaikowski in de hal van de Algemene Vergadering. What a
madhouse.
Santo kwam voor de lunch naar de UNO. Hij vertelde dat Pak Sukardjo maandag,
voor zijn dood, nog een afscheidsbrief aan Bungkarno had gedicteerd. Zijn assistent,
die hem altijd trouw met alles had bijgestaan, kreeg dezelfde foto die ambassadeur
Sukardjo Wirjopranoto aan mij opdroeg, samen met zijn vrouw en Bungkarno.339 De
ambassadeur zal naar Jakarta worden gevlogen voor een staatsbegrafenis. Ik zal
morgen het condoléanceregister gaan tekenen. Oom Lambertus Palar uit Ottawa zal
Sukardjo als ambassadeur bij de UNO gaan vervangen. Ook Susanto bevestigde dat
Pak Kardjo vooral door Sumarjo Sosrowardojo, maar ook door andere stafleden,
constant werd getreiterd.
Michael Polonik, de Sovjet-persattaché, bevestigde dat een Amerikaanse invasie
van Cuba Wereldoorlog III zou betekenen. Ik denk dat de Russen bluffen. Intussen
zei Bill Stricker, dat Sjef van den Bogaert noch had geschreven, noch had
getelefoneerd om te bevestigen dat Den Haag - nu ik voor twaalf Nederlandse kranten
schreef - mij als bonafide journalist beschouwde. Dus de USIS-deur gaat niet echt
voor mij open. Het is zeer onrechtmatig wat Buitenlandse Zaken doet.

26 oktober 1962
U Thant heeft aangeboden te bemiddelen. President John F. Kennedy aanvaardt dit
voorstel, maar deelt mee dat de blokkade rond Cuba door de marine en de luchtmacht
van kracht blijft. Intussen is de Sovjet-olietanker Bucharest op volle zee door
oorlogsschepen aangehouden. Amerikaanse militairen zijn niet aan boord gegaan.
Na vastgesteld te hebben dat het om olie ging, voer de Rus verder. Onnozeler kan
het haast niet. Het State Department heeft onderhandelingen met Algerije afgebroken
over assistentie van de Agency for International Development, ‘omdat premier Ahmed
Ben Bella naar Havana is gereisd’. Je vraagt je af hoe kinderachtig Amerikanen zijn.
Ze schijnen zeer weinig van de geschiedenis en hun specifieke ervaringen ermee te
leren. Senator Kenneth B. Keating riep intussen om nog veel meer
anti-Cuba-maatregelen. Advocaat James B. Donovan gaat gewoon door met de
onderhandelingen
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om de 1.113 gevangengenomen huurlingen bij Playa Giron los te krijgen.
Dineerde met oom en tante Suwandi Mangudipuro en een Indiase collega-arts van
hen. Ik voel me nog altijd zeer met de Suwandi's verbonden.340

27 oktober 1962
Het blijft een gekkenhuis in de UNO. De Daily News drukt een vlammende kop af:
‘INVASION CLOSER AS REDS RUSH MISSILE BASES!’ De New York Times publiceert
drie-regelsgrote koppen over de hele lengte van de voorpagina: ‘SOVIET OFFERS TO
WITHDRAW CUBAN ARMS IF MISSILE BASES IN TURKEY ARE REMOVED: US BARS DEAL?
INSISTING BUILD-UP HALT.’ JFK zal Walter Lippmann wel hebben vervloekt. Nikita
Khrushchev stelt prompt een redelijke ruil voor en zegt in een brief aan president
Kennedy, dat de UNO op naleving zou kunnen toezien. De president liet meedelen
pas nieuwe voorstellen in overweging te kunnen nemen indien de aanbouw van
militaire bases door de USSR op Cuba was gestopt.341 Schrijf series artikelen voor de
Nederlandse pers.
Robert Kennedy publiceerde dezer dagen Just Friends and Brave Ennemies.342 Hij
wijdde ook aandacht aan het Nieuw-Guinea-vraagstuk. Het is duidelijk waar zijn
sympathie ligt. Sukarno komt op veertien pagina's voor; De Quay en Luns worden
in het geheel niet genoemd. Nederland wordt feitelijk met acht regels afgedaan,
terwijl hij vele pagina's wijdt aan zijn bezoek aan Indonesië. Tijdens zijn
bliksembezoek aan Den Haag vertelde iemand RFK dat de Indonesiërs koningin
Juliana nog altijd als de eigenlijke koningin van Indonesië beschouwden. Ik denk
een der eersten te zijn geweest, die Kennedy's boek op een voorpagina in Nederland
kreeg.343

28 oktober 1962
Gisterenavond kwam Al Brust binnen vallen en smeekte me om een blow job. Daar
piekerde ik dus niet over. Hij kwam juist van zijn vriendin en blijft overtuigd dat hij
geen homo is.
Oom en Tante Suwandi kwamen naar mijn appartement voor het diner. Ze zeiden
dat ik veel en veel te openhartig ben, ‘wat zeer on-Indonesisch is, en Indonesiërs
eigenlijk vreemd vin-
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den’. Ik dacht: Ik vind van jullie ook van alles vreemd, but I love you people anyway.
Heb een interview met ambassadeur Benoit Bindzi van Kameroen uitgewerkt voor
de Typhoon.344
In een vraaggesprek met de Associated Press heeft minister Subandrio opnieuw
benadrukt dat Sukarno, nu alle problemen uit de wereld zijn, een bezoek aan
Nederland wil brengen. De kroon op de erkenning van de Indonesische Merdeka.
Het zal me benieuwen. De Hollandse haat tegen Sukarno zit diep. Is Michael
Rockefeller op Nieuw-Guinea verdronken? Wat kan er zijn gebeurd?
In De Telegraaf staat dat de KLM ‘grote aantallen Sovjet- en Chinese technici’
naar Havana vliegt. Daar is Paul Redeker dus mee bezig. Waarom niet?

29 oktober 1962
De VS spoeden nu wapenzendingen naar Nieuw-Delhi om Jawaharlal Nehru te helpen
in zijn strijd tegen een verkapte Chinese invasie.
Maar het sensationele nieuws is: ‘K BOWS! WILL PULL OUT MISSILES’, aldus de
kop van de New York Mirror over de hele voorpagina. De New York Times komt
opnieuw met drie-regelsgrote koppen: ‘US AND SOVIET REACH ACCORD ON CUBA:
KENNEDY ACCEPTS KHRUSHCHEV PLEDGE TO REMOVE MISSILES UNDER U.N. WATCH.’
U Thant vertrekt naar Havana om een regeling te treffen, zodat vijftig
UN-waarnemers naar Cuba kunnen reizen. Khrushchev deelde president Kennedy
mee, dat de bouw van raketinstallaties op Cuba was gestopt. Dit vestigt de indruk
dat de super-powers over de hoofden van Cubanen bezig zijn. Er wordt wel veel
begrip van de Fidelistas gevraagd voor wat hier gebeurt.

30 oktober 1962
Mrs. Beatrice Grant, van W. Colston Leigh, informeert me dat een mrs. T. Archer
Morgan uit Scranton een ongunstig rapport heeft ingezonden over mijn lezingen voor
Keystone College en de Century Club. Belde direct naar de heer Clark van Keystone,
die zei: ‘How can mrs. Morgan have written that report? She wasn't even there!’ Hij
bevestigde juist een enthousiaste brief naar W. Colston Leigh te hebben gezonden.
Altijd weer dezelfde spelletjes van mensen die het oneens met je zijn. Dr. Ruslan
Ab-
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dulgani antwoordt: ‘Many thanks for all your best wishes, dr. Ruslan Abdulgani.’345
Vasily Kouznetsov arriveerde in New York als Khrushchevs persoonlijke afgezant.
Hij confereerde meteen met U Thant alvorens deze naar Cuba vertrok. John Reddy
en Caroline Rogers hebben me verzocht met U Thant mee in diens toestel naar Havana
te vliegen voor Readers Digest. Maar ik heb morgen een lezing in Richmond, Virginia.
Papa Leigh raakte upset toen ik toestemming vroeg in plaats hiervan naar het zuiden
mee te vliegen. Uiteindelijk wilde U Thant toch geen journalisten meenemen. Ook
Washington was ertegen.
Bij de stemming in de UNO over toelating van Peking konden slechts 42 stemmen
vóór worden gehaald, 56 tegen en twaalf onthoudingen, waaronder Nederland. De
VS blijven druk op Afrikaanse en Latijnsamerikaanse landen uitoefenen tegen Peking
te stemmen, en waar nodig schuiven ze dollars met vele miljoenen tegelijk onder de
tafel. Smerig spel, waar blijkbaar niemand in de volkerenorganisatie iets aan kan
veranderen.

31 oktober 1962
Om 11.00 uur een lezing gegeven voor de Ginter Park Woman's Club in Richmond,
Virginia.
Krishna Menon is afgezet als minister van Defensie. Premier Nehru heeft zelf de
portefeuille overgenomen. Hij leidt nu de verdediging langs de Chinese grens. Het
kan het einde zijn van Menons politieke carrière. De Amerikanen haten de man,
omdat hij regelmatig de vloer met ze aanveegde en dit zeer to the point deed en zeer
ter zake kundig als hij was. Washington verkneukelt zich over zijn val. H.M.
Rosenthal meldt in de New York Herald Tribune dat een westerse diplomaat zou
hebben gezegd, dat Menon veertig jaar lang oorlog tegen de hele wereld had gevoerd.
Wie het ook gezegd mag hebben, de man spuide gal. Dikwijls verbaasde ik me over
de arrogantie en soms onacceptabele wijze waarop Menon ondergeschikten
behandelde in de dagen dat hij permanent vertegenwoordiger bij de UNO was.346 Maar
wat hij inhoudelijk in zijn redevoeringen te berde bracht was doorgaans van de
bovenste plank.

1 november 1962
Fidel Castro gaat niet akkoord met inspectie door de UNO bij het ontmantelen van
de in aanbouw zijnde raketbases. Na ge-
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sprekken met U Thant zei hij dit in een televisietoespraak. Hij kan niet helemaal zijn
gezicht verliezen.
Afscheid van oom en tante Suwandi. Zij nemen een brief voor Bungkarno mee,
die zij via oom Sartono zullen bezorgen. Ik schreef de president herhaaldelijk te
hebben getelegrafeerd en via kolonel Sabur boodschappen te hebben gezonden, maar
dat ik taal noch teken had vernomen. Hij wordt door zijn vijanden afgeschermd van
zijn vrienden.

2 november 1962
Khrushchevs persoonlijke troubleshooter, Anastas Mikoyan, is in New York
gearriveerd. De Sovjets stellen thans voor dat het Rode Kruis de inspectie op Cuba
zou uitvoeren, natuurlijk evenmin acceptabel voor Castro. Bovendien, de
spionagevliegtuigen namen reeds 22 duizend foto's.
De Herald Tribune brengt op de voorpagina de ‘primeur’ dat premier Khrushchev
op 26 oktober JFK een brief heeft laten bezorgen, ‘one of the most astonishing notes
ever penned by a head-of-state’. De inhoud was dermate emotioneel, dat Witte
Huis-functionarissen nauwelijks konden geloven dat het epistel werkelijk uit het
Kremlin was gestuurd. Het is thans gemerkt met het label top secret. Rowland Evans
schrijft dat we er voorlopig geen, en misschien nooit, kennis van zullen nemen. Pierre
Salinger maakte vrijwel meteen bekend dat ‘no-one who read the letter when it
arrived would attribute any of the meaning to it that the New York Herald Tribune
has done’. Wie te geloven?
Om 20.00 uur woonde ik het diner bij ter ere van de president van de Algemene
Vergadering, ambassadeur Zafrullah Khan van Pakistan in Hotel Pierre. Hella Pick
van de Guardian vroeg me haar te escorteren. We spraken eerst met Hernane Tavares
de Sa, die met U Thant mee naar Havana was geweest. Hij vertelde dat Fidel
aanvankelijk boos en onrustig was geweest, maar de voortdurend kalme houding van
U Thant had een weldadige invloed op Castro gehad. Tavares had niet de indruk dat
de Amerikaanse blokkade direct van invloed was op het levenspeil der Cubanen.
Vervolgens zaten we samen met de ambassadeur van Frankrijk, Roger Seydoux, en
zijn vrouw. Hij noemde het voorstel van een inspectie door het Rode Kruis de mop
van het jaar. Er waren nog altijd 39 Sovjet-bommenwerpers op Cuba, die
atoomwapens boven de VS zouden kunnen afwerpen. Hij zei dat Washington op een
ton nauwkeurig wist hoeveel wapens uit de Sovjet-Unie naar Cuba waren
geëxporteerd. U Thants delegatie was vooral verbaasd geweest over de Cubaanse
bereidheid tot de laatste man tegenstand te bieden. Hij noem-
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de dit een true Latin symptom, herkenbaar uit de Franse Revolutie. Hij stond op om
met Adlai Stevenson te spreken. Ik bracht Hella later thuis. Zij is aardig, maar komt
niet in aanmerking voor een serieuze relatie.

3 november 1962
De New York Mirror drukt in letters van 4,5 centimeter groot de kop ‘J.F.K. INSISTS
ON COMPLETE INSPECTION’. Naast een korte verklaring van de president, gisteravond
op televisie, heeft het State Department duidelijk gemaakt dat zowel raketten als
Sovjet-bommenwerpers uit Cuba zullen moeten verdwijnen. Washington zou het
Rode Kruis als inspecteur aanvaarden.

4 november 1962
Sing-Sing Al Brust kwam langs, met een psycho-analyticus. Alex van Maarseveen
was er ook. Al brandmerkte Camus als een imbeciel. Hij omschreef mij als ‘a male
version of Kim Novak’. Hij had een nieuw lijstje gemaakt van mensen die hij overhoop
wilde schieten. Hij stelde mij gerust door te zeggen: ‘Don't worry, you didn't make
the list.’
In de avond bezochten Hella Pick en ik de wetenschappelijke medewerker van de
Guardian en diens vrouw, die ook voor de Economist schrijft. Eindelijk intelligente
conversatie. Hella is lief maar onelegant, voor mij niet vrouwelijk genoeg.

5 november 1962
Newsweek siert de omslag met JFK en de woorden: ‘Showdown: the cost of freedom
is always high.’ Mijn moeder schreef uit Huis ter Heide dat mijn ouders in de rats
hadden gezeten, ‘maar dankzij mr. N. Khrushchev was het gevaar thans afgenomen’.
Vanmorgen had ik in de UNO een gesprek met J.B. Mutayal Rao (42), parlementslid
uit Hyderabad en afgevaardigde voor de Algemene Vergadering. Hij wees erop, dat
India China altijd had vertrouwd, en ervoor had geknokt om Peking in de UNO
toegelaten te krijgen, ‘en nu schiet Mao op onze militairen. We voelen ons verraden.’347
Mijn broer Theo schrijft in antwoord op een paar vragen mijnerzijds uit Salisbury,
Rhodesia: ‘South Africa is ultimately not trying to implement the negative idea of
“racial discrimination”, but wants to apply the positive idea of “seperate
development.” South Africa is as opposed as anybody else to pure racial
discrimination. What S.A. tries to achieve is to continue building a “white” state in
Africa.

347

Dagblad Zaanstreek Typhoon, 8 november 1962.

Willem Oltmans, Memoires 1961-1963

252
When the white race still predominated in the world, there was no problem. During
the Pax Britannica, the building of white states outside Europe went on everywhere:
Australia, the United States, Argentina, South Africa. At that time it did not matter,
whether there were non-white races in contact with the new white states... in North
America, whatever red Indians there were, they were murdered or put in reserves
(that is also apartheid and they are still there).’ ‘The non-whites are demanding now
(quite rightly) political rights. As has been shown over and over again many of the
non-whites, espacially in Africa, are not yet ready to combine the right to vote with
responsibility.’ En verderop schreef hij: ‘That the Dutch find themselves forced to
reject apartheid is an utterly ridiculous statement. Who forces them? South Africa?
How can anyone feel qualified to reject something he has no knowledge of?’ En ten
slotte: ‘As a final personal comment, I like to add that I do not believe that “seperate
development” as a policy will in the long run succeed in South Africa. Not because
the policy inherently cannot give the answer. Far from it. It is the answer for an
insoluble problem. But the outside world will try to interfere with S.A. to such an
extent that all chances for an equitable solution will be lost.’ Ik wil meer over
Zuid-Afrika weten.

7 november 1962
Lezing over Cuba op het Clarkson College of Technology in Potsdam, New York.
Nam een Mohawk-flight via Massena, New York. Er waren vijfhonderd studenten
aanwezig, meestal in uniform, want ze gingen na de toespraak naar militaire training.
Toch kwamen veel studenten naar een discussiegroep die nog eens een uur duurde.348
Bij thuiskomst lag er een brief van Reba Lewis uit Accra, Ghana. Ze was artikelen
van me tegengekomen in United Asia en vroeg of ik dezelfde journalist was over
wie zij in haar boek Indonesia, Troubled Paradise had geschreven. ‘How prophetically
right you were at the time (in 1957 in Jakarta349) in view of the fact that the Dutch
Governement had to negotiate about New Guinea... I very much admired your courage
in starting the petition to parliament. I always wanted to let you know this, but I
didn't have an address from you. You have the distinction of really being able to look
back and see that you correctly analyzed an historic moment.’350
Philip Geyelin speculeert vandaag in The Wall Street Journal dat ‘sommige
analisten’ van mening zijn dat het Kremlin na het
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jongste debâcle in Cuba, Fidel Castro zal afzetten. Ten eerste zouden ze hierin
geïnteresseerd zijn om ‘a more stable, better disciplined man’ in Havana aan de
macht te brengen. Ten tweede zou Moskou met een nieuwe Cubaanse leider, het land
meer in de richting van het blok van niet-gebonden landen willen duwen, met alle
voordelen van dien, omdat tenslotte de top van het land zwaar met communisten is
geïnfiltreerd. Cuba zou voor de VS in Latijns-Amerika immers veel gevaarlijker zijn,
wanneer het een links regime omvatte dat sterk naar het blok van neutrale landen
overhelt.

8 november 1962
Hella Pick belt om me te attenderen op de persconferentie van minister van
Buitenlandse Zaken, Eric Louw, van Zuid-Afrika. Dat interesseert me. Zwarte leider
Nelson Mandela is gisteren door rechter W.A. van Helsdingen tot vijf jaar
gevangenisstraf veroordeeld. Ik belde Hugo Biermann van de Zuidafrikaanse
delegatie, waarom ik niet was gewaarschuwd. ‘You must be accredited to the UN’,
zei hij.
Ik heb de heer Louw nauwkeurig geobserveerd, zijn ogen, zijn reacties, de details.
Ik sympathiseerde met de man, omdat hij een vijandige pers te woord stond. Hij
verweerde zich prima. Ik gaf, via Biermann, een brief aan de minister en onderstreepte
dat - zoals Theo had duidelijk gemaakt - buitenlandse correspondenten geen zier
begrepen van wat apartheid eigenlijk betekende. Ik gaf als voorbeeld, dat de
Nederlandse regering in het conflict met Indonesië veertig Amerikaanse journalisten
naar Jakarta had gevlogen en dat wanneer Pretoria besloot iets dergelijks te
organiseren, ik graag van de partij wilde zijn.351 Hella Pick vond dat ik niet het karakter
had om te hengelen naar een free ticket to South Africa. Schreef een artikel over de
standpunten van minister Louw.352
Mevrouw Franklin Delano Roosevelt is overleden. Ik herinner me haar exact.353
Ze zal in Hyde Park naast de voormalige president Roosevelt worden begraven.

12 november 1962
Nam een Greyhound-nachtbus naar Chicago en stapte over naar Davenport, Iowa.
Naast me zat Sudhi Somsiri, een eerste luitenant in de Thaise luchtmacht. Hij was
in opleiding voor straaljagerpiloot nabij Las Vegas. Hij bleek volledig pro-Wes-
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ters gehersenspoeld. Haast ongelooflijk. Vreemd hoe we tijdens die nachtelijke rit
niet alleen veel spraken, maar ook lichamelijk contact hadden. In mijn onverbeterlijk
enthousiasme vroeg ik hem te komen logeren.
Om 14.00 uur sprak ik voor de Woman's Club in de Masonic Temple in Davenport.
Er was geen lunch vooraf. Gastvrouw mevrouw J.J. Dodds zei dat het haar speet dat
er niet werd geserveerd, ‘we are all so busy.’ Er was een uitgebreid programma af
te werken. Toen ik eindelijk aan de beurt was, zaten vele dames reeds op hun horloge
te kijken. En al die ellende voor 175 dollar, waar ik er misschien voor mezelf tachtig
van overhoud.

15 november 1962
Was per bus via Chicago naar Rochester gereisd, waar ik dinsdagavond bij Luis
Damanda een diner aangeboden kreeg. Hij had de fazanten zelf geschoten. De dieren
worden zorgvuldig gekweekt en gevoed en dan op een veertig acres buitengoed
losgelaten. Op die manier hebben de fameuze herenclubs van Rochester tenminste
iets wat beweegt om op te schieten. Walgelijk. Gisteren sprak ik voor de zoveelste
maal voor de Rochester Century Club en reisde door naar Cleveland.
Vandaag sprak ik voor de Woman's City Club in Akron, Ohio. Walt Rostow heeft
voor de Economic Club in Detroit verklaard dat de USSR een keuze zal moeten maken
tussen het aanvaarden van internationale wapeninspecties, of er rekening mee houden
dat de escalatie van de Koude Oorlog-spanningen zal worden voortgezet. Rostow
zag twee uitersten: totale vrede, of totale oorlog. Hij meende, dat het Kremlin in
ieder geval tijdens de Cubaanse crisis had begrepen dat de VS bereid waren zelfs een
atoomoorlog te voeren ten einde haar belangen te verdedigen.354

16 november 1962
Al verscheidene nachten droom ik over de oorlogsjaren, toen we op De Horst woonden
en mijn grootmoeder Poslavsky op De Vinkenhof.
Reisde naar Canton, Ohio, naast David (17) op weg naar een elfjarig broertje in
het zuiden. Hij dacht, dat zijn moeder ergens in Californië was. De vader kwam niet
ter sprake. Hij had de laatste tijd bij een oom (47) in Cleveland gewoond, ‘who wants
to make out of me what he failed to become himself’. Cleveland was een gevaarlijke
stad. Jongens vochten altijd. Hij hield
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van pistolen. Hij liet een litteken op zijn hand zien, veroorzaakt door een kogel. Hij
was blond, zijn ogen stonden prima, corduroy broek, een rood tweed-shirt en
bruinleren legerjack met een bontkraag. Ik heb bijna tegen hem gezegd: ‘I would like
to adopt you.’
Om 18.30 uur sprak ik voor de Woman's Club in Alliance, Ohio.

18 november 1962
Erik schreef een auto van zijn vader total loss te hebben gereden. Hij was na een
dieptepunt van nietsdoen weer gaan studeren. ‘Ik was niet in staat om je te schrijven,
domweg omdat ik voelde dat het zinloos was iets neer te schrijven waar ik niet achter
stond, waar ik niet in geloofde en zou kunnen gaan geloven.’ Ergens anders: ‘Daarbij
komt, dat jij in staat bent iemand te laten voelen dat hij fout zit in zijn relatie tot jou.
Dat heb ik gevoeld, niet beredeneerd begrepen. Het leverde bij mij een schuldgevoel
op, dat niet één-twee-drie in verwerkte toestand naar buiten komt, maar waarmee je
een lekker tijdje blijft rondtippelen.’ Lief.
Viking Press Publishers heeft de aanvang van mijn Sukarnoboek gelezen en denken
het niet met succes te kunnen uitgeven. Maar Reba Lewis schrijft uit Ghana dat ik
naar Shirley Burke moet gaan, haar literair agente.
De Associated Press meldt dat de Cubaanse rakettencrisis de VS honderd miljoen
dollar heeft gekost.

20 november 1962
H.J. van der Jagt van de KLM telefoneert me om te waarschuwen dat de heer W.
Verrips weer in Manhattan is. Hij noemde hem ‘a big gangster’. Er was ook weer
over mij gesproken. Nadat Van der Jagt had gezegd dat ik nu voor twaalf Nederlandse
bladen werkte, had Verrips gezegd: ‘Daar zullen we wel even een stokje voor steken.’
Wat is dat toch voor een man? Voor wie werkt hij? Rijkens? CIA? Wie?
Er is nog steeds gedonder over de Ilyushin-28 bommenwerpers op Cuba, die ruim
duizend kilometer buiten Cubaanse wateren kunnen opereren. Nikita Khrushchev
heeft eerst gezegd dat de toestellen nu eigendom van Fidel Castro waren, maar de
aap is uit de mouw gekomen. Fidel schreef een brief aan de UNO dat hij het aan
Moskou overlaat of ze gestationeerd blijven of worden weggehaald.
Premier Khrushchev heeft ingrijpende veranderingen aangekondigd in de wijze
waarop de bureaucratie en de Communis-
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tische Partij de landbouw, industrie, en de economie in het algemeen zullen gaan
stimuleren. Het accent wordt van de centrale planning verlegd naar plaatselijke
besluitvormingsniveaus. De partijleider hield een rede van 5,5 uur voor het Centraal
Comité van de CPSU. Zijn thema was decentralisatie van alle economische planning.355
In de UNO sprak ik met premier Cheddi Jagan van Guyana en zal hem bij W.
Colston Leigh introduceren.

25 november 1962
Ben met Hella gaan eten in Finale, wat een plezierige gebeurtenis was. Ze is lief,
maar ik ben een beetje bang dat zij verliefd is, op mijn gezicht in plaats van mijn
hoofd. Op weg naar huis ontmoette ik op Third Avenue Gary Carey, die een
filmmagazine, The Seventh Art, is begonnen. Ik ging met hem mee. Hij had twee
vier weken oude poesjes, een zwarte en een bruine. Hij was zelf als een kat in bed,
zalig. Ik heb hem bij uitzondering geneukt.

26 november 1962
Ontmoette Paul Redeker bij Van der Jagt. Paul had Van der Beugel & Co aan de
Raamweg ervan weten te overtuigen de vluchten op Havana niet stop te zetten, zoals
aanvankelijk was besloten. Ik vond dit knap.356
In het Indonesia House wilde ik dr. Zairin Zain ontmoeten, maar ik kreeg hem
niet te zien. Alleen Bob Tapiheru voegde mij een halfuur lang onhebbelijkheden toe.
Hij kwam met een krankzinnig verhaal. Toen enige tijd geleden dr. Zain uit een huis
kwam - vermoedelijk dat van Emily Machbul, mijn voormalige vriendin - gingen er
een paar flitsen af en werd een fotograaf door Bob bij zijn kraag gepakt. Na de man
onder druk te hebben gezet, zou hij hebben verklaard in opdracht van mij de foto's
te hebben gemaakt. ‘Volgende keer moet je meer betalen, Willem, en een
betrouwbaarder fotograaf nemen, want deze zei ons meteen voor wie hij werkt: jou.’
Vijftig dollar zou het mij hebben gekost. Ik was niet alleen stomverbaasd, maar op
dat moment walgde ik van Tapiheru. Sprak de zaak niet eens tegen, want tegen
dergelijke praktijken kan ik niet op. Maar wie had deze poets gebakken? Geen wonder
dat Zain kiekeboe speelde. Was het Verrips? De Indonesische militaire
inlichtingendienst? Wie?

355
356

New York Times, Theodore Shabad, 19 november 1962.
Uit dankbaarheid zou de Cubaanse regering Paul Redeker later lange tijd gevangen houden
in Cuba, wat zijn vroegtijdige dood tot gevolg heeft gehad.
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Woonde een persconferentie over Cuba bij van Richard Phillips van het State
Department. Zijn boodschap: Wanneer Fidel Castro eerder bekend zou hebben
gemaakt dat hij een marxist was, zou hij nooit hebben gewonnen. Nu steunt nog
hoogstens twintig procent van de Cubanen de revolutie. Dus de Amerikaanse politiek
blijft gericht op isolatie, economische quarantaine van Cuba en waakzaamheid ten
aanzien van verspreiding van communisme naar andere delen van Latijns-Amerika.
Ik vroeg hem wat het verband was tussen het inspecteren van raketbases in Siberië
- waar hij herhaaldelijk over sprak - en de voorgestelde gelijk-oversteken-inspectie
van bases in Cuba en Turkije. Hier begon hij te hakkelen. Hella Pick vroeg hem:
‘Maybe you insist on inspection, because the US doesn't want to extend a pledge of
non-invasion of Cuba?’
Wanneer je de Cubaanse rakettencrisis van 1962 op de keper beschouwt,
werd die dagen feitelijk de kiem gelegd voor de val van Khrushchev en
de moord op JFK in Dallas. Ik weet natuurlijk niet hoe de geschiedenis
over honderd jaar zal oordelen. Khrushchev had weliswaar niet helemaal
zijn gezicht verloren met diens rakettenexperiment, maar zijn interne
vijanden hadden voldoende gegevens in handen om hem naast alle andere
kritiek op zijn ‘perestroika’ en ‘glasnost’ politiek als roekeloos en
onbezonnen te brandmerken. Vanaf dat fatale moment is men in het
Kremlin pas efficiënt zijn politieke einde gaan voorbereiden.
Doorgaans wordt de geschiedenis onvoldoende bestudeerd bij het
analyseren van het heden. Afghanistan zou wel eens Mikhail Gorbatsjov
Cuba kunnen worden. Gorbatsjov besloot op lucide en pragmatische
gronden zich terug te trekken uit het door Brezhnev ontketende
Sovjet-Vietnam, waar meer dan vijftienduizend soldaten sneuvelden.
Uiteraard betekende dit dat de VS en Pakistan insgelijks de militaire steun
aan de Mujaheddin zouden stopzetten. Het tegendeel gebeurde. De sabotage
van president Zia ul-Haqs vliegtuig in 1988 kan het proces hebben
vertraagd, maar het is onwaarschijnlijk dat de VS of Pakistan zullen stoppen
te trachten het linkse Kabul-regime ten val te brengen. In werkelijkheid
sleutelen Rawalpindi en Washington met dit beleid namelijk indirect aan
de val van Gorbatsjov. Een totaal fiasco in Afghanistan zou de
conservatieve tegenstanders van ‘Gorby’ het beslissende wapen in handen
geven om de geschiedenis van Khrushchev zich in Moskou te doen
herhalen.
Over JFK en de nasleep van de rakettencrissis kom ik nog voldoende te
spreken.
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Hella, die bij de persconferentie naast me zat, las mee in mijn dagboek. Het herinnerde
me aan Nettie von Baumhauer. Ik haat dat soort oneerlijkheid. Ik had haar mijn
ontwerp voor de verklaring over Cuba in de Senaat laten lezen. Ze maakte er een
aanmerking op. Ik gaf haar gelijk en schrapte een passage. ‘Hella wanted to celebrate
my change in the Senate statement with a Dubonnet’, noteerde ik. Nu gaf ze mij een
papiertje: ‘That is not true either (alsof alles dus onwaar was in mijn dagboek) it was
really too drawn by sorrows!’ Ze had een drankje nodig om andere redenen. Wanneer
ongenood in mijn dagboek wordt gelezen, wie het ook is, sluit dit mij voor iemand
af.
President Sukarno is twee weken op privébezoek in Japan.357 De publiciteit in de
westerse media is weer rampzalig. Een miss Nemoto, die twee jaar zijn favoriete
bijvrouw in Jakarta zou zijn geweest, zou nu weer in Tokyo gedumpt zijn. In het
theater-restaurant Midado had hij zijn ogen laten gaan over een reeks dansende naakte
dames. In een ander uitgaansoord zouden 25 knappe meisjes voor de 61-jarige bon
vivant en president hebben gedanst. Een miss Sachiko zou om Bungkarno haar polsen
hebben doorgesneden. Ik vroeg me alleen af welke krachten alles in het werk stellen
om Sukarno's imago in de goot te krijgen, ook al werkt hij er zelf aan mee.358
De biografie van prins Bernhard is uitgekomen. Op pagina 68 staat dat prins
Bernhard in 1936, toen hij zich met Juliana had verloofd, op 24 november Nederlander
was geworden. ‘A few weeks later he was made a lieutenant (senior grade) in the
Royal Netherlands Navy, a captain in the Royal Netherlands Army, and a captain
in the Royal Netherlands Indonesian (“Indisch” werd dus per ongeluk vertaald met
“Indonesian”) Forces.’359 Ik maakte er een bericht van.

27 november 1962
Op weg naar Chicago lees ik de Bernhard-biografie. Interessant, maar wel een
demonstratie van P.B.'s te gemakkelijke goedgelovigheid. Een typisch juni-type. Hij
praat vrijuit, zodat je geneigd bent te veel te concluderen. Hij spreekt openlijk over
‘Sovjet-imperialisme’ en gebruikt het woord ‘hell’ te dikwijls. Wanneer hij in 1962
openbaart indertijd over NSB'ers te hebben gezegd: ‘let us shoot them here and now’,
mag dit heel

357
358
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Hij kende toen reeds zijn latere derde (Japanse) vrouw Dewi, maar hierover werd niets gemeld
in de pers.
Newsweek Magazine, 26 november 1962.
Doubleday & Company, New York (1962).
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flink lijken, maar het verraadt een gevaarlijke mentaliteit. Hij is te vlug met iemand
de tanden uit de bek te willen slaan. Het Algemeen Handelsblad berichtte trouwens,
dat koningin Juliana zou hebben gepoogd hem af te remmen, en terecht. Toch is het
een aardig boek en prima om meer van de man te weten.

28 november 1962
De kranten melden dat koningin Wilhelmina is overleden. Zij is 82 jaar geworden.
Beatrix schijnt in Japan te zijn. Sedert 1934 hebben we geen koninklijke begrafenis
gehad. Ik zou een condoléancetelegram willen zenden.
Gaf een lezing voor de Woman's Literary Society in La Porte, Indiana.
Bernhard schrijft te hebben geweigerd zich bij Wilhelmina te excuseren voor het
installeren van zijn staf in het paleis Het Loo. Hoe makkelijk ging het hem af zijn
excuses aan te bieden aan H.A. Lunshof!

30 november 1962
De Washington Post meldt vanmorgen in de rubriek Day's Activities in Congress:
‘Today, Senate: In adjournement: Justice Internal Security Committee: 02:30 p.m.
Open: To hear Willem Oltmans, free lance journalist, Room 2228, New Senate
Building.’ Men vermeed opnieuw mij als Nederlandse journalist te omschrijven,
werkende voor Nederlandse bladen.
Logeerde bij Odjahan Siahaan, die mij aan zijn aanstaande Canadese vrouw
voorstelde. Benijd hem niet. Hij sliep echter met mij. Het is vandaag het mooiste
weer van de wereld, zonnig, fris, beautiful.
Vanmorgen bracht ik een bezoek aan persattaché Van Houten op de Nederlandse
ambassade. Eindelijk gaf hij toe - ‘Ik wilde u dit liever niet over de telefoon zeggen’
- dat minister Luns persoonlijk opdracht had gegeven mij van overheidswege geen
faciliteiten als journalist te geven. Nu wist ik het dus zeker. Eigenlijk een hele eer,
want Luns ging de boot in en ik kreeg gelijk. Met Van Houten was het als steeds een
open en prettig gesprek. Van de ambassade ging ik naar de residentie van ambassadeur
Van Roijen, waar ik door meneer Pelt werd ontvangen en het condoléanceregister
voor koningin Wilhelmina tekende. Ik begreep trouwens niet waarom het hier lag
en niet gewoon op de ambassade.
Wandelde naar de hoorzitting. Eerst woonde ik een persconferentie van senator
Kenneth Keating bij. Ik stelde hem een vraag over Cuba en de Monroe-doctrine. Een
Amerikaanse
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journaliste vroeg me daarop bij het scheiden van de markt: ‘Are you working for
Pravda?’ Zo werken de hoofden in Amerika.
De hoorzaal zag er uit als een gerechtshof, met houten lambrizeringen. Van Houten
had gezegd dat de ‘hele Nederlandse pers achter me aan zat vandaag’. Er was niemand.
De ontmoeting verliep prettig. Ik legde eerst de volgende verklaring af.
Senator Keating,
Gentlemen,
Mr. Carlos Todd, the head of the Cuban Information Service in Coral Gables, Florida,
has accused before this honorable Committee, as reported by the Washington Star
of July 20, Walter Lippmann, various other journalists and myself of slanting our
radio broadcasts or news analysis with pro-Castro views. During a closed hearing
on August 16th, I came here to take issue with Mr. Todd's allegations and supplied
the Committee during my testimony with numerous quotations from statements and
articles by me on the emergence of the Peoples Republic of Cuba. I asked Senator
Keating to reschedule a hearing for the reason that Mr. Todd voiced his criticism in
public, and it seemed only fair to defend oneself also in public.
I categorically deny Mr. Todd's serious allegations that I, as a Dutch journalist
at any time would have acted as an apologist for international Communism. Arrested
to be liquidated by the German S.S. at the age of 19 I think I am capable of competing
with Mr. Todd in evaluating the true face of totalitarianism. I came to understand
the meaning of freedom and democracy the hard way during a five year
Nazi-occupation. The virus of international Communism is now spreading through
this hemisphere. I do not believe that untimely emotionalism, inaccurate reporting
or underestimating the strength of an enemy on the basis of wishful thinking
necessarily serves the imperative interests of the free world. Since Mr. Todd did not
further specify nor give any proof in his testimony of my supposedly pro-Castro
reporting, I am prepared to let the matter rest, also to take no more of the valuable
time of the distinguished members of this Committee.
However, in all due respect, I would venture to obtain the following information
from the Committee. August 9th, a week prior to my first appearance here a report
was published in a leading Dutch newspaper, that the government of the United
States was about to evict me from the country on the basis of ‘un-American’ activities
committed by me as a foreigner within the boundaries of the United States. The article
implied that I had been called to Washington as a first step of being
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thrown out of the country. As a permanent member of the International Federation
of Journalists, as a member of the Netherlands Federation of Journalists, as an
accredited correspondent for eight Dutch daily newspapers and a leading Asian
magazine to this country, I kindly urge the Committee to please inform me whether
it is correct to state that I came of my own free will to testify here, at my own initiative,
and that at no time the Committee considered such grave demarches against me as
to order me out of the country for having committed ‘un-American’ activities. In
view of the serious professional consequences this above mentioned report might
have for the uninterrupted continuation of my journalistic work, I would be deeply
gratified to the Committee if it would refute the above mentioned report. Thank you
sir.
Wanneer ik in 1988 de tekst van het Congressional Record van 30
november 1962 en mijn getuigenis die dag erop nalees, sta ik in grote
lijnen, ook wat politieke inzichten betreft, nog altijd achter mijn
verklaringen, al gaf ik niet altijd even slimme antwoorden aan J.G.
Sourwine, de advocaat van het comité, die mij ondervroeg. Vooral was ik
er onvoldoende op bedacht dat hij loaded questions stelde, die ik
onvoldoende agressief heb weerlegd. Ik was ook enigermate geïntimideerd,
zoals ik me herinner, door de surroundings en rechtbankachtige benadering
van het verhoor. De later gepubliceerde tekst onder de kop (nota bene)
‘Attemps to pervert American press’360 bedroeg zestien pagina's in het
Congressional Record die dag, te veel tekst om hier integraal op te nemen.
In de Washington Evening Star stond een tweekoloms-verhaal dat ik zou getuigen.
Gelukkig kon ik in de Typhoon een verslag geven van wat er was gezegd. De
Telegraaf en Robert Kiek lieten verstek gaan. Ze konden geen verslag doen van wat
ik voor de Senaatscommissie had gesteld, omdat dit afbreuk zou hebben gedaan aan
het beeld dat De Telegraaf wil vestigen: dat ik een Castro-aanhanger zou zijn.

1 december 1962
Ik begin een actie tegen Luns. Nieuw-Guinea werd maanden geleden overgedragen.
Het getreiter van Buitenlandse Zaken,

360

To pervert betekent vervalsen en verdraaien van feiten, waar ik me juist, na drie reizen
naar Cuba gemaakt te hebben in twee jaar, tot het uiterste toe inspande om naar de
werkelijkheid en volgens de feiten te rapporteren in lezingen, in artikelen en in
radioreportages. Maar dat kwam dus niet, als gewoonlijk, in het kraam te pas van de
betweters die thuis bleven.
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dat volmaakt onrechtvaardig geschiedt, moet afgelopen zijn. Richtte brieven aan de
NJK in Amsterdam en aan de president van de International Federation of Journalists
in Brussel om de sabotage van de uitoefening van mijn beroep door Luns te melden.
Vroeg mr. J.C.S. Warendorf opnieuw te helpen en deed een beroep op Henk Hofland
mijn actie waar mogelijk te steunen.361
George Kalenin van W. Colston Leigh bericht me: ‘I thought you would like to
know that your “new approach” to the ladies seems to be paying off! We have gotten
some very enthusiastic coments from both Akron and Alliance, which I am sure will
please you as much as it does us.’ Ik bleef zeer ontevreden over de bedragen waarvoor
ik lezingen gaf.
Jolle Jolles362 schreef dat er in Den Haag geruchten gingen dat de journalist B.M.
Diah ambassadeur in Nederland zou worden. ‘Ik zal voorstellen aan BZ dat ze Willem
Oltmans naar Jakarta moeten zenden als onze eerste “zaakgelastigde nieuwe stijl”.’
Jolles vroeg zich af of Luns aan zou blijven.
In Suriname is keet ontstaan, omdat radiostation AVROS Fidel Castro ‘verheerlijkt’.
Politicus Jopie Pengel heeft gewaarschuwd dat het communisme de kop dreigt op te
steken in Suriname. In de Staten werd een voorstel ingediend en met elf tegen vier
stemmen aangenomen, wat het intrekken van de zendvergunning voor dit station
mogelijk maakte indien de politieke rust en openbare orde in gevaar zouden komen.
Vreemde zaak.

2 december 1962
Opnieuw een lezing in de Community Church of Boston. Dominee Donald Lothrop
verscheen in hetzelfde afgedragen zwarte pak. Zijn zoon, eveneens in hetzelfde
corduroy bruine pak van vorig jaar. Zij begeleidden me naar het spreekgestoelte.
Ruth Hamilton zong opnieuw over the Lord, ‘the skies above and the mud below’
en er lazerden precies als vorige keer collectezakjes op de grond. Ik sprak over Fidel
Castro en Cuba. De laatste vraag van het publiek was: ‘What do you think of him?’
Ik wachtte en aarzelde, maar zei tenslotte: ‘I like him’. Waarschijnlijk is het publiek
van dominee Lothrop het enige platform waar je zoiets kunt zeggen dezer dagen. Na
afloop werd ik bestormd met aanvullende vragen.

361
362

Hofland vond mijn aanval op Luns belachelijk, en stak geen vinger uit om me te helpen. Hij
dacht bovendien dat ik de sabotage van Buitenlandse Zaken grotendeels uit mijn duim zoog.
President-directeur van het ANP.
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Las Bernhards herinneringen uit in de bus naar Chicago. Lees nu Congo, my Country
van Patrice Lumumba.363 Het boek werd al in 1957 naar een uitgever in Brussel
gezonden. Het verdient alle aandacht. Het hoofdstuk over onderwijs bijvoorbeeld is
uitstekend. ‘Do not destroy the African's soul by attempting to make the African a
superficial caricature of a European, a black-skinned Westerner. That may have
good short-term results, but they would have no firm foundation.’ (pagina 135). Wat
dit boek andermaal aantoont, is dat wanneer de Sukarno's, Castro's en Lumumba's
aan hun kruistocht voor vrijheid en zelfrespect beginnen, dan verkeren ze in een first
class mental state. Maar dan werken de krachten van de geschiedenis, de internationale
politieke stromingen, Oost versus West, economische belangen, Koude Oorlog, en
vooral, de anticommunistische fobie in Washington gebundeld met andere westerse
landen op hun plannen en toekomstideeën in. Ze eindigen dan dikwijls op een totaal
ander punt dan hun oorspronkelijke doelstelling was. Revoluties ontsporen of worden
door andere krachten overgenomen.364

3 december 1962
Om 07.05 uur ging de telefoon. ‘Next time you go on a platform to tell the people
how good a man Castro is you better expect rotten tomatoes.’ Even dacht ik dat het
een grap van een bekende was. ‘You are fooling the American people’, en pats, de
telefoon werd opgehangen.365
W. Colston Leigh hernieuwde mijn lezingencontract tot en met 31 augustus 1964.
Bracht mijn verklaring tegen Luns aan Sjef van den Bogaert en verscheidene
persbureaus. Ik lichtte ook verschillende Nederlandse correspondenten in.

4 december 1962
De Telegraaf publiceerde vanmorgen een tweekoloms-kop: ‘OLTMANS STELT EIS
AAN LUNS.’ Het Algemeen Handelsblad zette op de voorpagina: ‘Journalist Oltmans:
kort geding tegen minister Luns?’ Bernard Person, die in deze duidelijk op mijn hand
was, gaf een prima tekst door. Hij zette uiteen dat ik door Luns in de uitoefening van
mijn beroep werd beknot. ‘Het gevolg hiervan is dat hij niet kan worden
geaccrediteerd bij het

363
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Frederick A. Praeger Publishers, New York (1962).
Zoals in de Congo Mobutu door de CIA in het zadel werd geholpen, Suharto in Indonesië,
Lon Nol in Cambodja, Pinochet in Chili, etc.
In 1962 was Fidel Castro me zeker nog sympathiek: dat veranderde pas radicaal na bezoeken
aan Cuba in de tachtiger jaren.
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State Department en de UNO.’ Het blad meldde dat het Ministerie van Buitenlandse
Zaken zich vooralsnog onthield van commentaar.

5 december 1962
De Telegraaf schreef over de terugkeer van de heer Luns van een bespreking met de
premiers van Suriname en de Antillen op St. Maarten. De minister wist niets van
Oltmans en van aftreden. Luns wilde geen commentaar op mijn actie geven. Het
Parool meldde dat hij had gezegd, ‘Kijk eens aan, meneer Oltmans! Dat is die meneer
die zo'n vriend is van Indonesië.’ Het Algemeen Handelsblad: ‘Oltmans? Oltmans?
O, dat is die meneer die zoveel belang stelt in Indonesië? Ik weet daar niets van, dus
ik heb er geen commentaar op tot ik ben ingelicht.’366
Intussen meldden veel bladen dat de UNO een verklaring heeft uitgegeven nooit
pressie op mij te hebben uitgeoefend. Dat had niemand, laat staan ikzelf, ook beweerd.
Wat ik Luns verwijt is dat ik van loopjongen Sjef van den Bogaert al vier jaar als
journalist, woonachtig in New York, geen normale medewerking ondervond. Hierdoor
kreeg ik slechts tijdelijke aanstellingen bij de UNO. Het Ministerie van Buitenlandse
Zaken weigerde nog steeds mij een bonafide journalist te verklaren.367
Witte raaf Cees Meijer, hoofdredacteur van de Typhoon in Zaandam, wijdde een
hoofdartikel aan de affaire. ‘Minister mr. Luns verstaat de kunst zich ergens met een
kwinkslag of een vluggertje vanaf te maken. Maar in dit geval is de achtergrond
minder onschuldig. Er spelen mysterieuze krachten op zijn departement.’ Meijer
verwees naar de mededeling van de heer Van Houten aan mij, dat Luns persoonlijk
opdracht tot de sabotage had gegeven. Cees sprak over ‘een inbreuk op de
persvrijheid’. De obstructie des ministers heeft in ieder geval voorkomen dat ik, zoals
in 1957, in invloedrijke bladen als de NRC, Het Vaderland, of het Algemeen
Handelsblad schrijf. Hij lapt de Typhoon aan zijn laars. Toch blijf ik Cees Meijer
zeer dankbaar.368 Gaf een lezing voor de Junior League in Waterbury, Connecticut.
Verlies van tijd en kostbare uren. Honorarium 150 dollar, dus vijftig dollar schoon
aan de haak. Te weinig.
Lunchte met Shirley Burke, literair agente, in het Gotham Hotel. Haar voorstel is
om een boek te schrijven aan de hand van de ideeën die ik in mijn lezingen te berde
breng.

366
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Het ging er niet om dat ik een vriend van Indonesië was: wat ik al die jaren beoogde was,
dat de speciale band met Indonesië niet verloren zou gaan zoals nu, in 1988, het geval is.
Deze laatste regels in 1988 toegevoegd.
Niet Henk Hofland, maar Meijer nam het in 1962 voor me op.
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7 december 1962
Time Magazine schrijft over de begrafenis van Wilhelmina in het wit. Ik wist niet
dat Willem III al 62 jaar oud was toen hij met de twintigjarige Emma von
Waldeck-Pyrmont huwde. Uit die verbintenis was Wilhelmina geboren. ‘With her
death, she finally escaped from her earthly cage’, schreef Time. De witte begrafenis,
‘because as she wrote in her memoirs, it symbolizes the certainty of faith that death
is the beginning of life.’369
Brief van Hofland. De Associated Press had mijn verschijning voor de
Senaatscommissie op het net gezet, maar deze gebeurtenis was in Amsterdam niet
belangrijk en dat bericht in de krant ‘zou je mijns inziens meer kwaad dan goed
doen’.370 Mijn verklaring (die Hofland dus voor zich op tafel heeft liggen) zou, zoals
door AP overgebracht erop wijzen, dat ik me in Washington had ‘vastgekletst’, aldus
Henk. Hij had Konijnenburgs heldhaftigheid in de krant gememoreerd. ‘Hij is weer
door het dolle heen en nu voor de tweede maal naar Jakarta. Ik blijf hem aardig
vinden’, aldus Hofland.371
Nellis Air Force Base
My dear Wim,
I arrived at Las Vegas allright. I stopped at Salt Lake City for a night and
really enjoyed myself. That trip was the biggest sightseeing I had ever
done. Now I am working hard to complete my training... I think you are
my good fiend. I enclose a picture for you: ‘to Willem Oltmans, my best
friend!’372
(getekend) Sudhi Somsiri, 24-11-62.
Die jongen en het samenzijn met hem wil ik niet vergeten. Er was ook een brief van
Binu Saha uit Calcutta, die ik had aangeboden zijn vliegbiljet te betalen indien hij
wilde terugkomen met geldige papieren.
Newsweek is uitgekomen met op de omslag een foto van soldaten in een moeras,
met als kop: ‘War in Vietnam’.373 Wordt het werkelijk een oorlog? Hebben ze niets
geleerd van Korea?
De socialist Frans Goedhart, die stinkerd, met zijn gedreven
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Time Magazine, 7 december 1962.
Intussen berichtten een groot aantal kranten de hoorzitting wèl.
Brief van 3 december 1962.
Zie fotokatern in het midden van dit boek.
Newsweek magazine, 10 december 1962.
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Sukarno-haat, vraagt aan Luns of het wel verstandig is de KLM-lijn op Jakarta weer
te openen, waar Van Konijnenburg zich nu juist voor uitslooft.

8 december 1962
Mr. J.C.S. Warendorf zendt een expresse dat hij mijn klacht tegen Luns zal
behandelen. Hij richtte reeds op 5 december een brief tot de minister met een verzoek
hem te ontvangen in verband met mijn klacht. In een brief aan mij zegt hij: ‘Principieel
ben ik gaarne bereid u in deze hachelijke zaak terzijde te staan, zulks echter niet
zonder nadrukkelijk te hebben gesteld, gelijk ik vroeger ook al eens heb gedaan, dat
als u mij met de behandeling van een zaak wilt belasten u zich ook in alle opzichten
zult moeten gedragen naar mijn aanwijzingen en het beleid en de aanpak aan mij
zult moeten overlaten.’374 Hij vond het daarom fout dat ik tegen Person had gesproken
over een kort geding, als in de pers vermeld was, omdat hij als advocaat tot een
andere tactiek kon besluiten en ik op die wijze mijn belangen dan reeds bij voorbaat
had verzwakt. In een brief van dezelfde datum vroeg advocaat Warendorf een
persoonlijk gesprek met minister Luns aan.
Op 8 december schreef ik Warendorf onder meer: ‘Het is mijn absolute wens deze
zaak geruisloos tot een einde te brengen, voornamelijk ook vanwege de vele
vertrouwelijke informatie mij door Van Houten (die ik graag mag) en anderen gedaan.
Het enige wat ik wil bereiken, nu de Nieuw-Guinea-zaak achter ons ligt, is de officiële
deuren voor mij open te krijgen zonder verdere vertraging. Ik ben de periode van
openbare rellen echt ontgroeid, maar dit kabaal tegen Luns is nodig om verder met
rust gelaten te worden.’ Ook Cees Meijer uit Zaandam bericht met drie van mijn
hoofdredacteuren te hebben overlegd ‘en je hoeft niet beducht te zijn dat jouw
dagbladcombinatie bevreesd is voor het departement van Buitenlandse Zaken’.375
Emile van Konijnenburg wordt door de KLM ‘gebruikt’ om de landingsrechten
van de maatschappij in Jakarta te redden. Hij was ook op Nieuw-Guinea om de
‘Kroonduif’ die daar vliegt aan de Garuda Indonesian Airways over te dragen.
Vervolgens bezocht hij president Sukarno in Tokyo, keerde naar Den Haag terug en
schijnt dus opnieuw in Jakarta te zijn om de zaak af te ronden.
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Brief d.d. 5 december 1962.
Brief d.d. 4 december 1962.

Willem Oltmans, Memoires 1961-1963

267

10 december 1962
Er is een gigantische rel ontstaan rond ambassadeur Adlai Stevenson. Charles
Bartlett376 en Stewart Alsop publiceerden een verhaal dat de UNO-vertegenwoordiger
tegen de harde militaire lijn jegens Cuba zou zijn geweest en het regeringsstandpunt
tegen zijn zin zou hebben verdedigd. Ik herinner me hoe woedend Stevenson vorig
jaar was, dat Washington hem niet behoorlijk had geïnformeerd over de CIA-invasie
bij de Playa Giron op Cuba. Daardoor zat hij voor de wereld te liegen, met alle
gevolgen voor zijn persoonlijke prestige daaraan verbonden. De pers besteedt veel
aandacht aan deze onthullingen.

12 december 1962
Zoveelste lezing voor de Century Club in Rochester, New York. In de Greyhound-bus
las ik een boeiend boek, The Fourth Floor van Earl E.T. Smith, ‘An account of the
Castro Communist Revolution.’377 Ambassadeur Smith was in Havana geaccrediteerd
van 1957 tot 1959 en was ooggetuige van de overname door Castro van het Fulgencio
Batista-regime. Zijn kritiek geldt allereerst het State Department, waar de dienst door
tweederangs figuren werd uitgemaakt. Ook Smith verscheen voor senator Keatings
Sub-Committee on the Judiciary van de senaat en werd eveneens door advocaat J.G.
Sourwine ondervraagd.

14 december 1962
De New York Enquirer378 heeft deze week de volgende kop: ‘BARE CASTRO PLOT TO
HIT NEW YORK WITH H-BOMBS’. Che Guevara zou in een interview hebben gezegd,
dat wanneer de Sovjet-raketten niet zouden zijn ontmanteld, het regime New York
en andere Amerikaanse steden met atoomwapens zou hebben platgegooid.
Waanzinberichten zijn de ‘zegeningen’ van een tot in het absurde doorgedreven vrije
pers.
Heb de memoires uit van Fulgencia Batista, Cuba Betrayed.379 Zijn these is
natuurlijk dat men met Castro als het Trojaanse paard, het communisme binnenhaalde.
In werkelijkheid - en hieraan zal ik altijd vasthouden - is het de Amerikaanse botheid
en totaal gebrek aan diplomatieke tact, de ‘Ugly American’ op zijn slechtst geweest,
die het Fidelismo tenslotte in de armen van het Kremlin had gedreven.
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Deze journalist had John John, de zoon van JFK en Jackie, ten doop gehouden, dus mocht
naar verwacht behoorlijk ingelicht zijn.
Random House Publishers, New York (1962).
Nummer van 11 december 1962.
Vintage Press, New York (1962).
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Lieve Wim,
Ik had al zolang niets meer van je gehoord, dat ik me wat ongerust begon
te maken. Maar uit je brief blijkt me dat alles toch wel in orde is, al heb
je dan wel weer een wat onstuimige verhouding met De Telegraaf. Maar
ik geloof, dat je wel altijd dergelijke gevalletjes zult hebben, die
samenhangen met je eigen persoonlijkheid... Ook zou het me erg
interesseren of je, nu de kwestie Nieuw-Guinea van de baan is, nog
contacten heb met Sukarno?... Ik vraag me af waar je de kerstdagen
doorbrengt. Heb je langzamerhand wat goede vrienden gekregen in
Amerika?380
Mr. J.C.S. Warendorf meldt dat Luns hem niet zal ontvangen. Mr. G.W. van der
Does, de landsadvocaat, zal namens hem optreden. Deze vraagt Warendorf hem
schriftelijk mee te delen op welke gronden ik van mening ben dat Luns persoonlijk
opdracht heeft gegeven mij te saboteren. Hoe bewijs je ondervier-ogen-mededelingen
van zoveel personen, die mij hier de afgelopen jaren attent op maakten, soms zelfs
op zeer gezaghebbend niveau?

16 december 1962
Vertrek met TWA naar Parijs. Ik zal op 18 december op Schiphol arriveren. Via A.F.K.
Parée, van de NJK, mijn oude vriend van het Handelsblad, zal ik op het vliegveld
met journalisten spreken om mijn gevecht met Luns toe te lichten.

380

Brief d.d. 9 december 1962 van G. Büringh Boekhoudt.
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Huis ter Heide
Na in Parijs een nacht bij Bertie Hilverdink te hebben gelogeerd - hij danst nog steeds
met veel succes in het Lido - zag ik bij aankomst op Schiphol als eerste het gezicht
van de heer Parée vergezeld van drie journalisten. Hij nam mij apart en ontraadde
me, nu de zaak sub judice was, met de pers te spreken. Dit vond ik onzin en in de
wachtkamer bleken nog tien andere collega's erop te rekenen vragen te kunnen stellen.
Ik bood koffie aan. Het gesprek duurde anderhalf uur. De ontmoeting leidde in ieder
geval tot een uitvoerig, uit twee delen bestaand bericht op het ANP-net (binnenland
143, 156, en 159) gedateerd op 18 december 1962. Achteraf bleek dat Cees Meijer
mijn KLM-vlucht 405 en aankomst aan alle landelijke bladen had doorgegeven.
Vandaar dus de aanzienlijke belangstelling. Steeds weer verbaas ik me over de
vechtersmentaliteit van Cees.
Jolle Jolles belde me 's avonds in de bungalow op en adviseerde: ‘Je deed een
beroep op mij en ik sta achter je, maar luister nu ook naar mij.’ Ik moest De Telegraaf
en Paul Rijkens verder niet in de zaak tegen Luns betrekken. Ik dacht: hij zal wel
gelijk hebben, maar hoe kan de waarheid in dit late uur nog worden teruggedraaid?
Parée had geprobeerd via Henk Hofland ook het Algemeen Handelsblad erbij te
krijgen, maar Hofland was onbereikbaar geweest en schitterde door afwezigheid.

19 december 1962
Mijn moeder had voor een verrassing gezorgd: een klein pianootje. De Pleyel-vleugel
was in Zuid-Afrika achtergebleven.
Lang gesprek met Cees Meijer in het Hilton-hotel. Alle bladen, zelfs De Telegraaf,
rapporteerden over de Schiphol-persconferentie, behalve het Algemeen Handelsblad.
Henk Hofland is geen vechter maar een opportunist.

20 december 1962
Om één voorbeeld uit alle publiciteit te noemen: Het dagblad Trouw schreef in een
opzienbarend kopje: ‘Oltmans komt drie appeltjes schillen’. Met mr. Luns, De
Telegraaf, en de Rijken-

Willem Oltmans, Memoires 1961-1963

270
sianen. Veel landelijke bladen hadden het bericht in twee- of driekoloms-koppen.
Buitenlandse Zaken onthield zich van commentaar, omdat de zaak sub judice was.
Op het station in Utrecht stond op een bagagewagen een kistje met gaas en er zaten
twee mink-diertjes in, gillend van angst met allerlei mensen eromheen. Om naar
boven te kijken moesten de dieren zich in bochten wringen, zo nauw waren ze verpakt.
De twintigste eeuw!

21 december 1962
Emile van Konijnenburg heeft dus toch per 1 januari bij de KLM ontslag gekregen.
De Volkskrant meldt dat er de afgelopen dagen aan de Raamweg in Den Haag sprake
was van ‘een opvallend druk vergaderprogramma bij de KLM-leiding’. Het blad
vervolgde: ‘Geruchten als zou het ministerie van Buitenlandse Zaken druk hebben
uitgeoefend op de KLM-directie, om te zorgen dat dr. Van Konijnenburg geen kwaad
meer kon doen ten aanzien van de regeringspolitiek, worden door mr. Luns met de
meeste klem tegengesproken. Vanuit zijn hotel in Brussel vertelde de minister
gisteravond: Verhaaltjes als zou ik ook maar iets, direct of indirect, te maken hebben
met de oorzaak of de aanleiding van het ontslag van dr. Van Konijnenburg, zijn van
elke grond ontbloot.’ Luns loog dus tegen de klippen op. Wie deed er iets tegen? Ik
wist precies, via Van der Jagt en Van Konijnenburg zelf en al die andere kanalen, in
dit en vorige dagboeken uitvoerig beschreven, hoe Buitenlandse Zaken onder Luns
tegen ons allemaal had geageerd. Generaal Aler was immers vanwege mijn
KLM-tickets op het ministerie geroepen? Het is zonder meer schandelijk hoe Luns
alles en iedereen bedondert. Alle insiders weten het, inbegrepen Henk Hofland, maar
ze houden allemaal hun mond, of worden gedwongen - door eigenbelangen (en
centenkwesties) - hun mond te houden.
Hans Martinot van het ANP is weer op weg naar Indonesië. Hij heeft altijd braaf
het spel met Luns en de overheid meegespeeld, en voilà, de beloning.
Telefoneerde met mevrouw Röell.381 Het gedonder met Inez Röell en haar man zet
zich onverminderd voort. Charles woont nu bij haar in. De arme jongen, er blijft zo
niets van hem over. Die dame is fataal.
Rudy Smit is terug uit Biak en vertelde me hoe er door Nederlandse militairen
werd omgesprongen met Indonesische
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Zie: Memoires 1925-1953 en Memoires 1953-1957.
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para's die gevangen werden genomen. ‘Trappen, schoppen, en slaan, vooral door
Indo-militairen, die trouwens na de overeenkomst van New York als eersten naar
Holland werden teruggestuurd’, zei hij. ‘De toestanden daar waren moreel gesproken
beneden nul, Wim.’ We aten samen in Deli. Hij werkt nu op een
kleurenfoto-laboratorium. ‘Ik heb de vrouw van de kolonel van de “Evertsen” van
onder tot boven gefotografeerd,’ vertelde hij, ‘je kon de druppeltjes op haar kut
precies zien.’
Ontmoette gisteren van 12.15 tot 16.45 uur de heer Warendorf en zijn partner,
Lisa Gehrels. Ik moest hem urenlang moed inpraten. Zoon Hans had ik woensdag al
in vijftien minuten overtuigd. Cees Meijer bevestigde dat de NJK in haar vergadering
van woensdagmiddag had besloten vierkant achter mij te gaan staan. Vandaag moest
ik, voor de rechter-commissaris te verschijnen - met mr. Warendorf - om de
Mexicaanse echtscheiding van Frieda Westerman in Nederland gelegaliseerd te
krijgen. De Westermans en het consulaat-generaal in New York hadden twee jaar
lang alles in het werk gesteld om dit tegen te werken, maar Warendorf achtte het
noodzakelijk.
Kwam Henk Hofland toevallig bij Scheltema tegen. Soms herken ik hem niet
meer. Hij noemde me een ‘publiciteits-maniak’. Hij heeft gemakkelijk praten. Hij
draait zoet als redacteurtje in Amsterdam mee. Ik zit alleen in New York en word al
vijf jaar lang op alle mogelijke manieren door de overheid tegengewerkt. Ik moet
deze zaak wel via de publiciteit spelen om er beweging in te krijgen. Hij vond mijn
artikel over Cuba in United Asia, dat ik had toegezonden, wel goed. Ik probeerde
met man en macht mijn situatie aan hem uit te leggen. En als klap op de vuurpijl
vroeg hij me f 12,50 terug voor zijn telegram naar New York, dat ik niet met de pers
moest spreken op Schiphol. Daarom was het Algemeen Handelsblad niet aanwezig
geweest en daarom had hij het ANP-bericht erover in de prullenmand gedaan.
Ontmoette in de late middag Jolle Jolles in Wassenaar. Er ontstaat een wederzijdse
genegenheid tussen ons.382
Sukarno schijnt op 1 januari naar Nieuw-Guinea te gaan en daar wilde men van
Indonesische zijde een ANP-man bij hebben. Dit werd Martinot. De man die altijd
tegen de overdracht was geweest en braaf in het straatje van Luns had geschreven,
ging als eerste mee. Eerder sprak ik nog met B. Sluimers van
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De inhoud van ons persoonlijke en intieme gesprek, vooral over het privéleven van Jolles,
laat ik hier, en in voorgaande delen, uiteraard weg.
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Antara, die vertelde dat dr. Zairin Zain bij de Nieuw-Guinea-onderhandelingen in
Washington een dermate anti-Nederlandse redevoering had afgestoken, dat
ambassadeur Van Roijen had gezegd: ‘Zo kan ik niet met jullie praten.’ Minister
Subandrio had daarop getracht de zaak te sussen, maar het had wel de val van Zain
betekend.383
Hofland zei dat zowel Parée als Willem Klinkenberg hem had gebeld om te zeggen,
bezorgd te zijn dat ik de pers zou inlichten, en vandaar zijn telegram om het niet te
doen. Ik laat Henk een tijdje schieten. Hij knokt niet mee.
Het is vreemd om weer op ‘Kleine Schuur’384 te zijn. Ik zit altijd meteen weer aan
Holland vastgeroest. Ik nader de veertig. Ik zal toch snel moeten besluiten wat ik
met de rest van mijn leven wil doen. Zal ik hier gaan wonen of in Amerika? Wanneer
ik hier ben, beroeren heel andere emoties me dan in Kew Gardens. Dan wil ik
liefhebben, samen zijn en to be cared for.
De secretaris van de NJK, A.E. van Rantwijk, heeft, zoals Cees Meijer aankondigde,
een uitstekende brief aan Luns geschreven.385
Ik ben wèl blij, dat Henk op de voorpagina van het Algemeen Handelsblad schreef,
dat de zogenaamde ‘particuliere redenen’ dat Van Konijnenburg de KLM verliet,
feitelijk ‘beleidskwesties’ waren. Hij zette er ook een foto van Ernst van der Beugel
bij, de grote vriend van Luns, en Konijns tegenspeler. Henk publiceert er in aansluiting
een lang hoofdartikel bij. Weer typerend. Hij zwaait Konijn alle mogelijke lof toe,
maar vermijdt zelfs maar indirect te wijzen op de druk van de regering, met name
van Luns en Buitenlandse Zaken, om aartsvijand Van Konijnenburg op diens
invloedrijke positie uit de weg te ruimen. Hofland mist de boot keer op keer en
omzeilt de pijnlijke knelpunten. Daarom zit hij daar dus ook. Hij liever dan ik. Ik
zou niet bereid zijn zoveel onwaarheid te laten passeren, zoveel waarheid te moeten
verdoezelen. Daarom ben ik een outcast.

23 december 1962
Broer Theo had een aantal keren aangekondigd met kerstmis te zullen komen, en
daarop weer afgezegd. Het laatste bericht was dat hij zou komen. Vandaag liet hij
een vriendin uit London, Jennifer, opbellen dat hij toch niet kwam. Onze ouders zijn
zeer teleurgesteld.
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Ik geloofde van deze uitleg niets, omdat de betrekkingen tussen Van Roijen en Zain veel te
veel op elkaar afgestemd waren.
De bungalow van mijn ouders in Huis ter Heide, aldus door broer Theo gedoopt.
Zie bijlage nr 6.
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Bracht na lange tijd een dag in Amsterdam met Erwin Aschmoneit door, die nu in
Kameroen woont en werkt. Hij is dik geworden. Toen ik laat in de avond thuiskwam
zei Mam dat vader de hele dag niets had gezegd, omdat Theo niet kwam.
Mr. J.C.S. Warendorf had van een niet onbelangrijk man te horen gekregen: ‘Wat
jullie advocaten al niet voor geld doen.’ Absurde opmerking, want Warendorf rekent
mij een summier honorarium, wetende dat ik vecht om drijvende te blijven.

Kerstdag 1962
Mijn ouders gaven me Les Mandarins van Simone de Beauvoir.386 Ze waren blij met
mijn cadeautjes. Mijn moeder maakte veel werk van de lunch en wilde absoluut een
kaars aansteken. Mijn vader liet me een tekening van de schilder Alexander Oltmans387
uitzoeken. Ik koos een gezicht op een kerk in Amsterdam. Hij zei tegen me: ‘Alle
bezit hebben we tenslotte van de eeuwigheid te leen.’ Ook zegde hij me toe dat hij
mij het schilderij van Dake wilde schenken, een gezicht op sawah's in Java, dat hij
van zijn vader had gekregen. Mijn vader had het na zijn eindexamen gekregen om
mee naar Holland te nemen en Indië niet te vergeten.388

28 december 1962
Ontmoette voor het eerst hoofdredacteur Louis Frequin van De Gelderlander in
Arnhem, oplage 86 duizend met een staf van vijftig journalisten. Het was een
uitstekende ontmoeting en een opbouwend gesprek. Hij wilde precies weten wat er
met de groep-Rijkens en W. Verrips was gebeurd. De hoofdredactie van de
Unitas-groep in Den Haag, de heren Plug en Van Lieshout, deelden me tijdens een
gesprek in de middag mee, dat wanneer de commissarissen van de Twentse bladen,
of van de in het Zuiden aangesloten bladen bezwaren maakten tegen een
niet-rooms-katholieke correspondent in de VS, zij hier niets tegen konden doen. Zij
gaven me een reeks voorbeelden van zuiver rooms-katholieke onderwerpen, waar
ik nooit naar behoren over zou kunnen schrijven. En dus had de groep besloten mijn
medewerking stop te zetten. Er werd met nadruk onderstreept, dat mijn recente
botsing met de rooms-katholiek Luns geen enkele invloed had gehad op hun besluit.
Had Verrips woord gehouden?
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Gallimard, Paris (1954), 579 pagina's. Ben er nooit toe gekomen het te lezen.
De broer van de schrijver Jan Frederik Oltmans.
Het hangt boven mijn vleugel in mijn Amsterdamse optrekje.
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29 december 1962
Erwin Aschmoneit logeerde in de bungalow. Hij kan het als Indische jongen uitstekend
met mijn vader vinden. Later voegden Erik en Jolle Jolles zich bij ons. Ik logeerde
met Erik in het Park Hotel. We hadden weer volledig contact.
Landsadvocaat mr. E. Droogleever Fortuijn heeft Warendorf proberen te
verzekeren, dat ik geen brief van de Nederlandse autoriteiten in de VS nodig heb om
volledige persfaciliteiten te krijgen. Dat is dus niet waar. Ik had weer moeite om
Warendorf te overtuigen hoe het in elkaar zat. Gisteren was hij evenwel bereid een
brief aan De Telegraaf te zenden en om een rectificatie te vragen inzake de
berichtgeving over mijn contacten en activiteiten op Cuba.

31 december 1962
Minister Luns had de NJK een brief geschreven.389 Tesamen met de heren Parée en
De Leeuw van de NJK ten kantore van Mr. J.C.S. Warendorf de te volgen strategie
besproken.
Oudejaarsavond doorgebracht met mijn ouders en de familie bij mijn grootmoeder
Poslavsky aan de Homeruslaan in Zeist. Oliebollen en andere geneugten met
bisschopswijn. Mijn vader betitelde het elkaar zenden van bloemstukken met Kerstmis
als de bataille des fleurs. Mijn vader kan vreselijk melig en tegelijkertijd erg geestig
zijn.

Nieuwjaarsdag 1963
Ik moet morgen om 13.30 uur een lezing geven in Lancaster, Pennsylvania, dus ik
moet weg. Mijn ouders reden me naar station Driebergen. Mijn vader sloeg zijn ogen
dicht toen we afscheid namen. Ik kom voorgoed terug naar Holland, dat is zeker.
Erwin Aschmoneit haalde me in Amsterdam af. Ook de heer J.W. Bottenheim kwam
me ontmoeten, om na te gaan of ik in Nederland lezingen zou kunnen geven. Hij is
een Hollandse editie van W. Colston Leigh. Zijn honorarium is niet 150 dollar en
hoger, maar vijftig gulden, punt. Hij keek naar Erwin en vroeg aan mij: ‘Een
schandknaapje van je?’ Het begon al goed.
Erik zei gisteren: ‘Wanneer jij in Holland bent geweest, geef je me een dermate
hersenspoeling, dat ik drie weken nodig heb om weer bij te draaien en me aan mijn
eigen omgeving aan te passen.’
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Zie brief Luns, Bijlage nr. 7.
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Kew Gardens
Nieuwjaarsdag (vervolg)
23.30 uur
Het is ijzig koud. Ik word helemaal naar van een stuk van Ravel. Het is een
verschrikking terug te komen in dit appartement; geen Santo, geen Binu, niemand,
alleen en eenzaam.
Henk Hoflands telegram wachtte me, (waar ik hem dus f 12,50 voor moest betalen):
‘STOP NONSENSPOLITIEK. STEL (SCHIPHOL) PERSCONFERENTIE TENMINSTE EEN DAG
UIT HOFLAND.’ C.W.Th. Baron van Boetzelaer bedankte namens prins Bernhard voor
de opmerkingen, die ik op 2 december had gezonden over het verschenen boek van
Alden Hatch over de prins. Premier Cheddi Jagan schreef me uit Kingston,
Brits-Guyana over zijn ontmoeting met Mr. Leigh, president van mijn lezingenbureau,
een ontmoeting die ik arrangeerde: ‘You may wish to know, that I had a long talk
with Mr. Leigh. It seemed that I passed the test. He and his principal sales promotor
seemed to have been very satisfied. He felt that I would do a good job on the public
platform, but he was not sure whether in view of the witch-hunting, wich has taken
place in the past, that he would be able to get the people with whom he deals to
sponsor me, unless I was prepared to make a declaration on Communism. I mentioned
to him, that I was more concerned in explaining my position particulary in the context
of what is happening today in the underdeveloped regions of the world and that if I
lectured, I would deal particularly with the problems of underdevelopment in British
Guyana and Latin America as background. I promised to send him a brief statement
of my position. He indicated to me that if I was not prepared to say that I am not a
Communist, he may then have to consider someone to debate with me. I told him,
that while I had no objection to a debate, on the other hand, I did not think that it
would be appropriate.’ Hij vroeg me druk op W. Colston Leigh uit te oefenen en
hoopte, dat het boek, dat hij schreef, spoedig uit zou komen ter ondersteuning van
zijn lezingen in de VS. Hij eindigde met: ‘We are now proposing to the main
Opposition Party, the P.N.C., the formation of a coalition government. I shall keep
you informed about developments here. With kindest regards, Cheddi Jagan.’

Willem Oltmans, Memoires 1961-1963

276

2 januari 1963
Sprak voor de Iris Club in Lancaster, Pennsylvania. Na afloop kwamen sommige
bejaarde dames, met lieve, beminnende ogen, me bedanken. Ze houden dan
nadrukkelijk je hand even vast. Dat roert me altijd en dan denk ik: misschien was
het toch de moeite waard om halsoverkop uit Amsterdam te komen, want de dames
zijn innig dankbaar. De zaal was halfleeg, vanwege de sneeuw en de kou.
In de avond kwamen Santo, Pratomo en een student architectuur uit Princeton,
New Jersey, de Sumatraan Hashram Zainoeddhin naar Kew Gardens. Hashram, met
zijn ogen, glimlach en gezichtsuitdrukking trok me zeer aan. Santo heeft nu een
appartement aan de 20ste Straat en pakte een koffer met boeken in en nam die mee.

3 januari 1963
Lunch met Siregar in de UNO. H.J. van der Jagt toonde me in zijn KLM-kantoor een
spoedtelegram, dat meedeelde dat ook Ernst van der Beugel als president van de KLM
was afgetreden, ‘om gezondheidsredenen’. Boontje komt om zijn loontje. Ik weet
dus maar al te goed welke dubieuze pro-Luns-rol Van der Beugel in het Van
Konijnenburg-drama speelde.
Internationaal was interessant, dat de Associated Press390 vanuit Moskou
had bericht dat ‘Nikita Khrushchev's recent reorganization of the
Communist Party Soviet Government did not negatively influence his tight
control over the Kremlin power machinery. The Soviet leader still wears
more hats than any of his collegues. All recent changes in the Party and
Government, concerned functionaries, who owe their careers to Mr. K.
and will be working under his direct supervision.’391 Intussen had Fidel
Castro met Kerstmis, na maanden onderhandelen via de Newyorkse
advocaat James Donovan, de 1.113 gevangengenomen huurlingen bij de
nederlaag van Playa Giron vrijgelaten in ruil voor 53 miljoen dollar in
voedsel, medicamenten en andere leveranties. Ook komen 23 Amerikanen
die opgesloten zitten in Cubaanse gevangenissen vrij, net als duizend
vastgezette familieleden van de huurlingen. Er is overigens veel kritiek
op het dollarpact met Castro.
Het parlement in Leopoldville had de regering Cyril Adoula 48

390
391

The New York Herald Tribune, 25 december 1962.
Bij het analyseren van het voormalige regime-Gorbatsjov verdient het aanbeveling
nauwkeurig de Khrushchev-periode en diens onverwachte ondergang te bestuderen.
Ik blijf van mening, dat Mikhail Gorbatsjov eenzelfde lot tegemoet gaat.
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uur gegeven om de voormalige vice-premier Antoine Gizenga392 eindelijk
vrij te laten. In Katanga is het nog steeds een bende. Moishe Tjombé is al
naar Rhodesië uitgeweken. UNO-troepen rukken op om de rebellerende
provincie op de knieën te krijgen. President Kennedy, vergezeld van
echtgenote Jacqueline, heeft een ontmoeting gehad met de Cubaanse
huurlingen in het Orange Bowl-stadion in Miami, Florida. De verslagen
strijders boden JFK het vaandel van hun brigade aan. De president beloofde
hen het vaandel te zullen teruggeven wanneer de brigade in een vrij Cuba
zou zijn teruggekeerd.393 Jackie Kennedy sprak de huursoldaten in vloeiend
Spaans toe, en noemde hen ‘een groep van de moedigste mannen ter
wereld’.394

5 januari 1963
Gaf Shirley Burke mijn Sukarno-manuscript. Ze vond het in slechte en onprofessionele
staat verkeren, maar beloofde eraan te zullen werken.
Hella Pick schrijft uit St. Moritz.

7 januari 1963
Lezing voor de West End Club in New Haven, Connecticut. Altijd een emotionele
ervaring om hier terug te keren, omdat ik hier van 1948 tot 1950 woonde, toen ik
colleges volgde aan de Yale University.395 Dat was de tijd dat ik verloofd was met
Micheline Vernier. Zou ik wat seksleven betreft en als mens, nu ik niet ben getrouwd,
veel hebben gemist? Ik zal het nooit weten, omdat ik seksueel op de vrije markt leef.
Gisteravond ontmoette ik op de weg naar huis een jongen uit Hawai, Arthur, die
bleef slapen en mij de tweede blow job van 1963 gaf. Ik droomde van Emile van
Konijnenburg en belde hem op. Het is de Konijnenburg-affaire, waardoor ik
geleidelijkaan een milde minachting heb ontwikkeld voor Henk Hofland, die hem
nota bene ook kent na mijn jarenlange aandringen. Toch heeft Hofland vrijwel geen
vinger uitgestoken om Konijn of mij te hulp te komen. Basically is Henk helaas een
streber. Misschien was hij het altijd wel. Ik lees zijn laatste artikel over internationale
politiek in Podium, dat uitstekend is.396
Telefoneerde met de vrouw van professor Richard Flint. Mijn vriendin Anne is
nu met een Mr. O'Gilvy getrouwd. Ze ver-
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Zie ook: Memoires 1959-1961.
Die terugkeer laat, 25 jaar later, in 1988, nog steeds op zich wachten.
Mijns inziens haatten de huurlingen van Playa Giron JFK en bij de moord op Kennedy
in 1963 zouden ook deze jongens nauw betrokken zijn geweest.
Zie Memoires: 1925-1953.
Er wordt naar de tekst verwezen in mijn dagboek, doch deze is onvindbaar.
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trekken naar Argentinië. De lezing was okay, met een minimum aan compromissen.
De New Haven Register interviewde me en nam foto's.397
Op de terugweg werd ik in het postkantoor aan Lexington Avenue aangesproken
door een mijnheer Schot, die officier van de Marine Inlichtingendienst in Indië was
geweest. Hij wist meer over Sukarno dan wie ook, want hij was bij de
parachutistenlanding in 1948 bij Djokjakarta geweest, waarbij Sukarno en zijn
medestanders krijgsgevangen waren gemaakt. Samen met een luitenant-ter-zee Jan
van Nieuwenhuizen had hij brieven, speeches en films van Sukarno in beslag genomen
en naar Washington gezonden, ‘waar een en ander is weggeraakt’, vertelde hij.
Ik zie in talrijke knipsels uit de Nederlandse bladen, dat het ANP ook mijn vertrek
naar New York op het net heeft gezet. Intussen gaf het ministerie van Buitenlandse
Zaken een buitengewoon leugenachtig communiqueetje uit. Het ministerie, aldus
een woordvoerder, begreep maar niet ‘waarover de heer Oltmans zich beklaagt,
aangezien hem van officiële zijde niets in de weg wordt gelegd om zijn activiteiten
in de VS of elders uit te oefenen, zoals reeds bleek uit uitspraken van woordvoerders
van de Amerikaanse voorlichtingsdienst en van de Verenigde Naties’. Wie dit en
vorige delen dagboeken heeft gelezen weet nauwkeurig gedocumenteerd hoe ik sedert
1957 in Jakarta non-stop openlijk door Den Haag ben gesaboteerd om mijn mening
naar buiten te kunnen brengen. De keurige heren van Buitenlandse Zaken zijn
ordinaire leugenaars, met Luns als grootste jokker aan het hoofd.

10 januari 1963
Shirley Burke zendt me een contract voor het Sukarno-boek. Het is meer dan goddelijk
weer, zonnig, het lijkt wel lente.
Hans Martinot (ANP) is de eerste Nederlandse journalist in Indonesië in vier jaar.
Hij staat op de voorpagina van de Indonesian Observer naast Bungkarno, die Martinot
minacht. Al die jaren ontpopte Martinot zich, waar mogelijk, als trouwe paladijn van
Luns. Het is amusant om te observeren hoe de zaken nu hun loop nemen. Martinot
heeft bovendien een interview gehad met minister Subandrio.398
Ik ging naar het vliegveld om Hella Pick af te halen, die er prachtig uitzag in een
leopard-jas met bijpassend hoedje. Maar.
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Foto en interview gepubliceerd op 8 januari 1963.
Indonesian Observer, 3 januari 1963.
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toen ik zag dat er ook een Engelsman was om haar te ontmoeten ben ik snel
vertrokken.

11 januari 1963
Nu de kranten al dagenlang staken mis ik veel van het internationale nieuws. Op de
radio werd gemeld, dat admiraal Felt in Saigon had gezegd dat de Vietnamezen niet
met hart en ziel oorlogvoerden. Wat ambassadeur Sukardjo altijd zei over de
Nederlandse militairen op Nieuw-Guinea: knokken ze voor Nicolaas Jouwe? De
Zuid-Vietnamezen strijden voor een mijnheer Ngo Dinh Diem, die uit een klooster
bij Philadelphia werd gevist om staatshoofd in Saigon te worden. Wanneer zal
Washington, for God's sake, inzien that this silly war of slaughtering and murdering
innocent South-Vietnamese boys is an ordinary crime, comparable to what happened
in Algeria or what the Soviets did in Budapest?

14 januari 1963
Person vertelt me, dat Bungkarno tegen Martinot heeft gezegd, dat de verhouding,
na alles wat er is gebeurd, nooit meer echt intiem zou worden. Het bleef echter zijn
onvervulde wens om koningin Juliana de hand te reiken. Ik vraag me af wanneer dit
zal gebeuren: volgend jaar of in 1965?
Ik kende deze wens van Sukarno al jaren uit de eerste hand, om te beginnen
sinds ons gesprek in Pompei (Italië) in 1956. Het zou immers ook redelijk
zijn om de grondlegger van de Republiek Indonesië - Nieuw Guinea
inbegrepen - eindelijk eens te eren als de leider die zijn volk van het
Europese kolonialisme bevrijdde. Zoals H.A. Lunshof ooit stelde dat de
uiteindelijke erkenning van de Indonesische onafhankelijkheid Sukarno
pas zal ondervinden, niet met een ontvangst in Bonn of op het Witte Huis,
maar op het balkon van het paleis op de Dam naast Juliana. Maar helaas.
Nederlanders genieten de twijfelachtige eer de enige voormalige kolonisator
te zijn geweest, die het niet opbracht de leider van de antikoloniale revolutie
naar het voormalige moederland te halen. Patrice Lumumba kwam naar
Brussel en werd ontvangen door de koning. Zelfs Yomo Kenyatta, op
wiens hoofd de Britten eens een prijs zetten als Mau Mau-guerrillaleider,
ging onmiddellijk na de onafhankelijkheid naar Buckingham Palace. Dat
is een daad van sportiviteit, of misschien berekendheid, die Britten
gemakkelijker maken, maar waar Nederlandse breinen niet toe in staat
zijn. We blijven armzalige verliezers.
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17 januari 1963
Lezing voor de Dutch Treat Club in Waynesboro, Pennsylvania. Werk bijna dagelijks
met Hella Pick aan mijn Sukarno-manuscript. Zij is mij daar zeer behulpzaam bij.
Intussen introduceerde Santo me aan een Indonesiër, Sunarjo, die later gay bleek
te zijn. Hij is al lange tijd in de VS en jammer genoeg erg verwesterd. Ik moet hem
nog beter leren kennen en wil vooral nagaan hoeveel belang hij hecht aan seks. Hij
was zalig kroelerig de eerste nacht dat we samen sliepen. Hij interesseert me.
Mijn vader heeft namens mij de heer J.C.S. Warendorf geschreven, dat ik die zaak
tegen De Telegraaf maar laat rusten, want ik kan me een procedure tegen die rotlui
gewoon niet permitteren.

21 januari 1963
Lezing voor de Woman's Club in Bethlehem, Pennsylvania. It wasn't my day. Ze
leggen alles altijd meteen als pro-rood uit. Amerikanen zijn inzake het communisme
bezeten.
Mijn vriend uit Hawai, Arthur, bleef slapen. Plezierig als altijd. President Sukarno
heeft toch maar een eigen paleisregiment opgericht, de Tjakrabirawa-commando's,
die onder leiding staan van de trouwe kolonel Sabur. Deze eenheid bestaat nu zes
maanden. De stroom van geruchten over een ophanden zijnde coup en de reeks
aanslagen op de president moeten tot het vitale besluit hebben geleid om een eigen
garderegiment op te richten, belast met de bewaking van het staatshoofd.

22 januari 1963
De Indonesian Observer kent me nog. Ze plaatsten mijn gerechtelijke stappen tegen
Luns op de voorpagina.
President Sukarno heeft de Mahaputra Star of Merit postuum toegekend aan
generaal Gatot Subroto - ik wist niet dat hij was overleden, mocht hem altijd
buitengewoon graag399 - en aan alle autoriteiten direct bij de overdracht van Irian-Barat
betrokken, zoals dr. Subandrio; generaal Nasution; luitenant-generaal Hidajat;
generaal-majoor Jani; vice-maarschalk Omar Dhani van de AURI (de luchtmacht);
schout-bij-nacht Martadinata en vele anderen. Wat me opvalt is, dat generaal-majoor
Suharto, de territoriale commandant voor de bevrijding van Irian-Barat, er niet bij
is.400
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Zie ook Memoires: 1961.
Deze opmerking is in 1988 toegevoegd bij het lezen van het knipsel.
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Indonesië is een confrontatie-politiek tegen het buurland Maleisië begonnen, waar
ik niets van begrijp.

23 januari 1963
De Indonesische pers meldt vandaag dat president Sukarno Emile van Konijnenburg
op audiëntie heeft ontvangen. Antara wist niet wat onderwerp van gesprek was
geweest.
Lezing voor de Clio Club in Williamsport, Pennsylvania.

24 januari 1963
Lezing aan het Broome Technical Community College in Binghamton, New York.
Ik was zo moe, dat ik in de auto van Gordon Gates naar het vliegveld in slaap viel.

25 januari 1963
‘Newsman says: “Talk to Castro or kill him”’ was de kop in de Binghamton Press
vanmorgen. ‘I don't think Castro will be overthrown from within. Communist Cuba
is a police state. Anyone who thinks that there will be an uprising is deluding himself.
There are only two ways for the US to handle the situation: One: Let Castro come to
Washington the same way we talk to Nikita Khrushchev in the White House or two:
send the US Marines into Cuba. Either you talk to Castro or you kill him. Anything
in between is playing into the hands of Communism.’ En verder, aldus de Binghamton
Press, zei ik: ‘I think it is silly to think that Khrushchev, by withdrawing his rockets,
really gave up Cuba. He did nothing else but save Castro's neck and gain time. Every
day ships are pulling into Havana harbor. They are arming Cuba to the teeths. We
have been waiting for twelve years for Mao Tse-Tung to drop dead. Well, he hasn't.
He's marching on India. Now, we are waiting for Castro to drop dead, but he's not
the type to be knocked out easily. I saw him. He's healthy.’
Ik lees Arnold Brackmans Indonesian Communism, A History.401 Typisch Brack,
indrukwekkend grondig werk. Belde hem op om dit ook te zeggen. Maar, anderzijds,
hem kennende, en inbegrepen zijn minachting voor Sukarno, lijkt het toch een
antiboek geworden. Ik zie, dat hij mijn researchmateriaal over de opstand te Madiun
heeft gebruikt. Toch zet ik talrijke vraagtekens in de kantlijn.
Life magazine komt met een omslag met een foto waarop Vietcong-gevangenen
aan touwen gebonden in een bootje, opgebracht worden door militairen. De oorlog
wordt geleidelijkaan heviger. Opnieuw lopen de Amerikanen met open ogen in een
val.
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Frederick Praeger Publishers, New York (1963).
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27 januari 1963
Hella Pick werkte twee uurtjes met me mee aan het hoofdstuk ‘Java’. Toch heeft ze
geen geduld en krijgt woede-aanvalletjes. Ze is, net als ik, beslist niet geschikt voor
wat in de volksmond heet ‘vaste verkering’. We zijn naar de verfilming van Elektra
van Euripides geweest. De scène waarin de oude onderwijzer (die Orestes redde)
deze vlak voor Elektra herkent aan een litteken achter zijn oor en aan het zwaard van
zijn vader, vond ik prachtig. Orestes heeft een vriend die hem overal begeleidt. Ik
ben zijn naam vergeten. Maar uiteindelijk, na de moord op de moeder, gaan Orestes
(en Elektra) ieder huns weegs. De vriend van Orestes laat hem daarna alleen. Het
moment dat Elektra een monoloog houdt tegen het lijk van haar moeders lover is
magnifiek evenals veel dialogen. I loved this film. Treurig eigenlijk, dat je 37 moet
worden voor je bewust iets van Euripides tot je neemt.
Luister naar de muziek van de film Jeux interdits - over die twee kinderen met
hun kerkhof van beesten, die ik jaren geleden samen met Martin Portier zag. Martin
is nu in de eerste zogenaamde Suriname Compagnie een jaar dienst gaan doen in
Paramaribo.

29 januari 1963
Yusuf Ronodipuro vertelde, dat toen minister Subandrio tegen Arnold Brackman
zei, dat het wellicht wijs was, in verband met zijn boek over communisme, na al die
jaren eerst nog eens terug te gaan, hij geantwoord had: ‘niet onder dit regime’. Van
Sukarno dus.
Ik zie nu, dat de val van Ernst van der Beugel eigenlijk door zestien commissarissen
van de KLM - waaronder prins Bernhard, prof. mr. P. Lieftinck en dr. ir. F.Q. den
Hollander - in elkaar is gezet. Er schijnt niet alleen een miljoenenverlies bij de
company te zijn, maar er wordt ook gesproken van een noodtoestand, die een keiharde
herorganisatie noodzakelijk maakt. Prins Bernhard, dat is duidelijk, heeft een
belangrijke rol gespeeld. Emile van Konijnenburg mag dan vertrokken zijn, maar
zij, die onder een hoedje met Luns en consorten speelden, verdwijnen nu ook.402

30 januari 1963
Schreef een brief aan prins Bernhard met de suggestie dat hij ook eens een
Amerikaanse lezingentournee op bijvoorbeeld de
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De Telegraaf, 4 januari 1963.
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grootste universiteiten zou maken met speeches over onderwerpen als de Europese
eenwording, en desnoods landingsrechten voor de KLM in Los Angeles. Wanneer hij
het groene licht gaf, zou ik zorgen dat W. Colston Leigh hem benaderde. Met het
manuscript gaat het prima, Shirley Burke is enthousiast. Ronodipuro vindt het ook
bakoes, maar heeft er moeite mee wanneer ik Bungkarno bekritiseer, maar begrijpt
dat dit onvermijdelijk is.

31 januari 1963
Mijn vader stelt voor om de levering van kina uit Indonesië opnieuw aan te zwengelen.
Op 1 mei a.s. zullen Nederland en Indonesië de diplomatieke betrekkingen
hervatten. Eindelijk.

1 februari 1963
Ik vind een boeiende onthulling. Heeft JFK de huurlingen op Playa Giron vorig jaar
verraden door de toegezegde aircover terug te trekken? Manuel Penabaz heeft dit,
als voormalige huurlingenleider, met nadruk verklaard. Procureur-generaal en minister
van Justitie Robert Kennedy heeft geantwoord: ‘I can say unequivocally that president
Kennedy never approved US aircover, so there was nothing to withdraw.’403 Time liet
erop volgen: ‘That statement of RFK sounded pretty firm and final - except it
contradicted the accounts of many other people, including some members of the Bay
of Pigs invasion.’404
Manuel Penabaz verklaarde, dat een twintigtal B-26 bommenwerpers uit de Tweede
Wereldoorlog door de CIA op een basis in Nicaragua bij Puerto waren toegezegd ter
ondersteuning. Het Witte Huis had slechts twee bombardementen goedgekeurd die
aan de invasie vooraf waren gegaan, en van deze toestellen werden er vele door
Cuba's snelle jets neergehaald. Er lag een Amerikaans vliegdekschip met een squadron
moderne gevechtsvliegtuigen aan boord voor de Cubaanse kust, dat, indien JFK deze
had ingezet, het getij ten gunste van de invasie had kunnen doen keren.405

2 februari 1963
Sunarjo is op merkwaardige manier door de mand gevallen. Ik
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Time magazine, 1 februari 1963.
Later zou vast komen te staan dat RFK had gelogen: ik zou zelf vrienden worden met de
kolonel, die van JFK de opdracht kreeg de bommenwerpers niet te laten opstijgen.
De moord in Dallas houdt m.i. nauw verband met deze gebeurtenissen.
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ontmoette in de stad Mitch Walker, een neger. Hij kwam mee naar Kew Gardens.
Hij bleek gevaarlijk gestoord. ‘Als ik dictator van de wereld was, dan zou ik
misdadigers in een raket in de ruimte laten schieten. Verban ze naar de ruimte, dan
kunnen we de planeet misdaadvrij maken.’ Zijn moeder wist dat zijn vrienden niet
zuiver op de graad waren, ‘dus,’ vroeg ik, ‘zij is medeplichtig wanneer zij hen zo
aardig vindt als je zegt en hen niet berispt. Wat zou je als je dictator was met je
moeder doen? Mitch: ‘Stab her.’ Hij praatte maar door over raketten en de ruimte.
Hij wist er bewonderingswaardig veel van af. ‘I am often dreaming... I am building
cities on planets and give tham names like Kovacadoria, named after my best friend
Kovacs.’ Hij tekende wat hij vertelde.406 Daarop arriveerde Sunarjo in mijn flat. Mitch
begon zijn droomverhalen van voren af aan. Maar deze keer werd ook de maan erbij
gehaald. Mitch en Sunarjo kropen uiteindelijk samen in bed en raakten seksueel
verwikkeld. Ondertussen bleef Mitch maar over zijn raketten door smoezen. Om
05.15 uur verloor ik mijn geduld totaal. Ik heb ze onverkort, ondanks het late uur,
de deur uit gezet. Dat was het einde van Sunarjo.

4 februari 1963
Cincinnati, Ohio, Sheraton-Gibson Hotel.
Arriveerde met de nachtbus. Er waren drie zwarte muzikanten op reis, een pianist,
violist en bassist. Ik zag hoe ruw ze met de bas omsprongen. In Columbus, Ohio
ontdekte de bassist dat er een scheur in zijn instrument was gekomen. Dat had ik
kunnen voorspellen. Ze werden woedend. Geen verzekering. Na Columbus kwam
de bassist naast mij zitten. ‘I hate this country with two faces’, zei hij. ‘As soon as I
have enough money I want to get out, to Europe or Japan.’ Bij de pissoir van het
busstation in Cincinnati hingen twee negerjongens rond. Zij boden een blowjob aan
voor geld. Eén althans. De ander deed mee uit verveling. Ik adviseerde: ‘join the
Army.’
Lezing voor de Woman's Club in Wyoming, Ohio. In de bus zaten patiënten van
de Longview Mental Clinic. Een vrouw zei haar man te gaan opzoeken, die steeds
maar mensen met zijn handen door verstikking om zeep wilde brengen. De man was
een Italiaan, had voor Mussolini gevochten en was drie keer met zijn schip
getorpedeerd. Zij toonde me foto's van een aantrekkelijke kerel. Hun zoon, Salvatore
was achteneenhalf jaar.
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De tekeningen van Mitch zijn in mijn dagboek bewaard.
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Nu haar man in de funny-farm zat had ze omgang met een truck-driver, ‘om wat te
rollebollen’. Ze gaf haar telefoonnummer: JOAN, BE 1-6191.

5 februari 1963
De US News & World Report407 publiceert een Baron von Munchhausen-verhaal, dat
Bungkarno nu ook, na Irian-Barat, Sarawak, Brunei en Noord-Borneo wil inpikken,
evenals Oost-Timor. Premier Abdul Rahman wil een Maleisische federatie stichten
met Singapore, Brunei, Sarawak en Noord-Borneo. President Macapagal van de
Filipijnen zou ook Noord-Borneo willen opeisen, dus concludeert het blad, Sukarno's
empire-building is in de gevarenzone terechtgekomen.
U Thant heeft het onderzoek naar de dood van Patrice Lumumba officieel gesloten.
We zullen nooit weten hoe die moord zich heeft voltrokken.408
Robert McNamara, minister van Defensie, verzekert de Amerikanen, dat ‘based
on information available to me, I believe, that there are no surface missiles in Cuba
threatening the country today.’409 Een weinig overtuigender verklaring is nauwelijks
denkbaar. Sprak vanavond in het International Student Centre van de (zwarte) Fisk
University. In Nashville, Tennessee. Er woonden ongeveer tien studenten uit Nigeria,
Barbados, Jamaica en andere landen de lezing bij, plus vijftien zwarte Amerikanen
en twee of drie leden van de faculteit. Ik had de Associated Press en United Press
een press release van één pagina gegeven over wat ik ging zeggen, maar met dertig
personen in mijn gehoor, I made a complete ass of myself (giving out a press release).
De universiteit betaalde 250 dollar aan W. Colston Leigh, dus bijna tien dollar per
persoon. Absurd. Gross mismanagement.

6 februari 1963
Memphis, Tennessee.
Sliep hier in een hotel. Achtste blow job sinds 1 januari. Met Greyhound op weg naar
Pine Bluff, Arkansas. Sommige kampong-huisjes hier herinneren me aan het landschap
van Java. Ik lees Brackmans boek over Indonesian Communism uit. Heb veel vragen
en zet vraagteken na vraagteken in de kantlijn. De Nederlanders hadden gelijk om
Sukarno al in de twintiger jaren op te sluiten. Hij was toen al nummer één. Voor mij
zal hij het blijven. Leer toch veel van Bracks boek.
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Issue van 11 februari 1963.
Aldus meldde mijn vriend, Charles Howard, in de Afro-Asian of Baltimore.
Associated Press, 5 februari 1963.
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Texarkane, Texas, Grim Hotel
In Pine Bluff drie uur bij het trein-emplacement in de zon gezeten. Goddelijk, alleen
in een hemmetje. Het is lente-achtig zacht. Las het Sukarno-manuscript. Er moet nog
veel aan gebeuren. Lees de biografie van Marlon Brando, stijl James Dean. In Fisk
vroegen de studenten, waarom de VS tegen sancties jegens Zuid-Afrika waren. De
twee gezichten van Amerika. Prima titel voor een boek. Sommige studenten bleken
affectie voor Patrice Lumumba te voelen.

7 februari 1963
Lezing voor de Woman's Department Club in Shreveport, Louisiana. Werd afgehaald
door Mrs. Ralph Henderson en een verslaggever van de Shreveport Journal.410 Station
KSLA, gesponsord door Maxwell House Coffee, nam een TV-interview af voor Dateline
door Richard Townley. Kreeg acht minuten. De lezing ging zo-zo. Ik weet niet of ik
JFK voldoende verdedigd heb, want een dame stond op en vroeg warempel of ik niet
dacht, dat de president een communist was. Ik antwoorde, dat veel kritiek op JFK
gerechtvaardigd was, maar communist zijn nooit. Applaus. Ik werd bestormd na
afloop.
Op weg naar Baton Rouge reisde ik met een zwarte matroos. Hij was op weg naar
zijn moeder en vroeg of ik bij hen wilde logeren. Hij ging naar een telefoon, toen er
werd gestopt. Maar er waren thuis reeds gasten. Het ging dus niet door. Later zat ik
naast een andere zwarte militair, Ephraim Connerly, die zijn vrouw ging groeten
voor hij naar West-Duitsland werd gezonden. Zijn uniform stond hem prima. Zijn
boots glommen, trim, militair, maar hij had een zacht karakter. In Alexandria werd
gestopt. Het busstation was voor rassen gescheiden. Ik ging bij hem in de zwarte
afdeling zitten. Twee blanke politiemannen zaten wel te kijken, maar er gebeurde
niets. Hij vertelde, dat binnen het militaire kamp blanke en zwarte militairen normaal
met elkaar om gingen, maar zodra men buiten kwam gold de apartheid nog. ‘Whites
always seem to fight among themselves’, zei de soldaat. ‘We don't. Also, when I get
into trouble with another black soldier for instance, whites would never come to my
aid.’ Een ander verschil was, dat wanneer white soldiers geen geld hebben ze binnen
het kamp blijven en niet uitgaan. ‘With us blacks, when one of us has no money, it
doesn't matter, we share, we share all the time. What's mine is his too.’
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Ik lees in Time, dat wanneer alle vijftienduizend psychiaters in de VS plus alle
psychiatrische sociale werkers en alle psychologen en getrainde therapeuten samen
al hun tijd aan individuele patiënten zouden besteden, zij slechts één op de tien
Amerikanen zouden kunnen helpen, die met emotionele problemen zitten. Vandaar
de hausse in groepstherapie.411
Twee Amerikaanse vliegers zijn neergeschoten in Zuid-Vietnam. Die
waanzinoorlog begint pas.

8 februari 1963
Lezing voor de National Association of College Women aan de Southern University
in Baton Rouge, Louisiana. Ik stelde Miss Pinkie Thrift voor, dat een der studenten
me zou komen ophalen. Ik logeerde in Hotel Colonial House. ‘Oh, no,’ antwoordde
zij, ‘you know what school this is?’ Zij bedoelde voor zwarte studenten. ‘They could
not go to the hotel, I hope you understand.’ Haar opmerking maakte me woedend.
Ik zit in de zon aan de Mississippi-rivier. Er varen oceaanstomers langs. Liet mijn
bagage op het Greyhound-station. Geheel rassen-gescheiden.
De voordracht had plaats in het Law School-gebouw, dat prachtig was. Ik werd
opgewacht door zes studenten, twee studentes en de faculty advisor voor het
studentenblad Digest. Editor Elbert Guillory en zijn twee medewerkers, Jim en Carl,
waren ook aanwezig. De stemming was meteen slecht. De lezing was dus een soort
discussie en petit comité. Niemand durfde zijn mond echt open te doen vanwege de
docent. Jim vond ik zeer aantrekkelijk, maar hij wierp een ijzige blik terug. Elbert
had een body uit duizenden. Ik vroeg me af hoe de kaarten lagen. Na afloop ging ik
met Elbert, Jim en Carl, drie zwarte studenten dus, naar het cafetaria. De tongen
kwamen los. Later werd het gesprek in het redactiekantoor voortgezet. Toen bleek
dat Elbert en Jim meer dan gewone vrienden waren, alhoewel de mate van
betrokkenheid niet duidelijk werd.
Jim: ‘There is no culture here on campus. I never see newspapers. I used to go to
chapel and play the piano. You die here culturally.’ Er was vorig jaar een sit-in
geweest en een studente was naar de rector gegaan om diens steun te verwerven.
Twee dagen later verdween ze mysterieus en kwam nooit meer terug. De studenten
die tijdens de sit-ins werden gearresteerd, kregen dermate bezwarende verklaringen
op hun staat van dienst, dat men ze nergens anders ooit nog op een universiteit zouden
toelaten.
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De rector en professoren steunden de sit-in vanwege druk uit het parlement van
Louisiana dus ook niet. Jim liep met me mee naar het guesthouse, waar ik een kamer
had gekregen. Hij vertelde me, dat vier maanden geleden een docent van 39 jaar,
ook een neger, hem de homoseksuele liefde had bijgebracht. De docent was feitelijk
de lover van Elbert. Carl was ook gay. Ze hadden voortdurend allemaal seks met
elkaar. Dus precies wat ik had vermoed. We namen teder afscheid eigenlijk. Ik moest
naar een officieel diner, dat aan mijn lezing voorafging. Later besprak ik openlijk
het incident rond het meisje, dat vanwege de sit-in naar de rector was gegaan en de
negatieve stemming bij veel studenten, zoals ik die ook elders op Amerikaanse
colleges en universiteiten aantrof. Ik kreeg wel een applaus, maar de vrouw van de
rector kwam op me af om te zeggen dat ze diep geshockeerd was over wat ik had
gezegd. Niets aan te doen. De ontmoeting met Jim, Carl en Elbert maakte alles goed.

9 februari 1963
New Orleans, Louisiana.
De stad valt me tegen. Bezocht het Casa de los Marinos. Niets aan. De French
Quarter, met de antiekwinkeljes, heeft wel sfeer maar de rest is een sof. Wandelde
naar de rivier en viel naast het nieuwe Hoge Gerechtshof-gebouw in het gras in slaap.
Ik schreef Jim van de Digest om te vertellen wat er 's avonds was gebeurd, opdat ze
de jongens niet in een val konden lokken. Er liepen trouwens op de Fisk-campus
some beautiful specimen around the buildings and parks, beautiful boys and equally
attractive girls.

10 februari 1963
Broer Hendriks verjaardag in Kaapstad. Via Jacksonville ben ik - de weg liep soms
langs de zee - in Mobile, Alabama gearriveerd. Ik siep in de YMCA. Een jongen van
24 jaar oud kwam in mijn kamer, maar hoe meer hij zei ‘give it to me I want to eat
it’, hoe zekerder ik was dat ik dit niet wilde.
Lees met klimmende verbazing Conor Cruise O'Briens To Katanga and Back, A
United Nations History.412 Het biedt een nieuwe versie van de moord op Patrice
Lumumba. Ik heb de indruk dat O'Brien dit boek schreef zonder rekening te houden
met zijn carrière of toekomst. Hij probeert een aantal sluiers die over de Congo-affaire
zijn blijven hangen op te lichten.
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Nikita Khrushchev heeft de Britse krantenmagnaat Roy Thompson verzekerd dat de
Sovjet-militairen op Cuba slechts als instructeurs werkzaam zijn. Op de voorpagina
van de Pensacola News Journal zie ik dat collega Tom Stacey van de Sunday Times
met Khrushchev en Thompson op de foto staat.

12 februari 1963
Lunch en lezing met de dames van de officieren in de Club van de Air Force Missile
Test Center op Patrick's Air Force Base in Eau Gallie, Florida. Zat tussen mevrouw
Davis, echtgenote van de commandant van de basis, en Mrs. Sands, ook een
generaalsvrouw. De dames leken tevreden, want ze willen dat ik volgend jaar voor
de officieren zal spreken.413

13 februari 1963
Raleigh, North Carolina.
In de bus ontmoette ik Yoshihiko Arai (25) een graduate student Business
Administration uit Californië, die voor hij naar Tokyo terugkeert een rondreis per
bus maakt. Hij is hier met mij afgestapt in Hotel Carolina. We bezochten het stijlvolle
gouvernementsgebouw. We wandelden samen naar St. Mary's Junoir College waar
we drie bejaarde tantes aantroffen, die ons opwachtten met koffie. Yoshi merkte op,
dat de dames jaloers waren, omdat ik meer aandacht had voor de studentes. Ik deed
twee klassen in de ochtend, waarvan een op verzoek over de Gouden Eeuw. Sprak
dus over empire-building en Indië. De lunch was prima en werd door zwarte bedienden
geserveerd. Yoshi en ik sliepen in de middag in Miss Mabel Morrisons huis, waarna
er een diner was. 's Avonds volgde de lezing voor alle studenten. Kreeg een staande
ovatie, maar ik was dan ook, door het contact met Yoshi, in een uitstekend humeur.
De vragen na afloop schenen niet te eindigen. Yoshi had de dag, net als ik, de moeite
waard gevonden.
Was verrast toen Jan Piet Karssiens, studiegenoot van Nijenrode, opdook. Is
getrouwd en heeft twee zonen. Werkt bij een waterleidingbedrijf.

15 februari 1963
Yoshi en ik namen de nachtbus naar Washington DC waar ik hem in het Everett Hotel
installeerde. Zelf ging ik naar Odjahan Siahaan, die vertelde, dat dr. Zairin Zain in
Jakarta ernstig ziek was geworden. Ook schijnt president Kennedy in de
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kwestie-Maleisië de zijde van Kuala Lumpur te hebben gekozen.
Yoshi vertelde dat zijn vader bezig was een huwelijkskandidaat voor hem uit te
kiezen. Hij had wel eens homoseksuele benaderingen ondervonden, zoals in een
hotel in Los Angeles, toen de eigenaar hem eerst een baan aanbood, toen naar zijn
kamer was gekomen, de deur op slot had gedaan en zich had uitgekleed. Dat had
hem bang gemaakt. Hij had zijn vader erover geschreven. Deze had bevestigd dat
de hoteleigenaar hem had beledigd. Yoshi zei homoseksualiteit af te wijzen, maar
wilde er tezelfdertijd meer over weten. Daarna ontmoetten we Hella Pick samen, die
geïrriteerd was over Yoshi's aanwezigheid. Yoshi en ik gingen daarop uit elkaar.

17 februari 1963
Vrijdagavond zagen Hella en ik de film David and Lisa: origineel en interessant. Ik
ben er alleen niet van overtuigd, dat teenagers de film moeten zien, zoals de jongelui
naast ons. Zou er met Lex Poslavsky over willen spreken.414 Zaterdag brachten Hella
en ik door bij Bill en Ellen Craddock Broome415 in Charlottesville, Virginia. Hella is
lief, maar ik heb tenminste van het verleden geleerd, om niet opnieuw aan liaisons
dangereuses te beginnen.
Vandaag een lezing gegeven voor Chatham Hall, een meisjesschool in Chatham,
Virginia. Hella was het in het algemeen met me eens over wat ik zei, ‘behalve op
momenten waar je wordt meegesleept door je eigen retoriek’.

20 februari 1963
Kew Gardens, Long Island.
Mr. J.C.S. Warendorf blijft zich inzetten om mijn journalistieke rechten veilig te
stellen jegens Luns en Buitenlandse Zaken. Hij lunchte op 4 februari met mr. A.
Stempels en schreef: ‘Ik heb thans redenen om aan te nemen, dat de zaak nu weer
op gang is gekomen en met energie zal worden vervolgd.’ Daarop volgde een curieuze,
zeer vertrouwelijk passage: ‘De heer Stempels zeide mij terloops u in februari 1957
naar Jakarta te hebben geseind, dat u niet meer voor de NRC behoefde te schrijven.
Toen ik hem daarop meedeelde, juist van u te hebben vernomen dat het één van uw
bezwaren was, dat men van regeringszijde bij die gelegenheid, althans omstreeks
die tijd te
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hebben gezegd, dat u zich voor een correspondent van de NRC had uitgegeven, met
de bedoeling de mening te verspreiden dat u zich ten onrechte als zodanig uitgaf,
heb ik daaraan het volgende toegevoegd. “Deze tegenstrijdigheid is vermoedelijk
wèl het gevolg van de omstandigheid dat Buitenlandse Zaken eerder van de inhoud
van het telegram van de NRC aan u kennis had gekregen dan uzelf.”’416
Yoshi Arai kwam naar Kew Gardens en logeert en slaapt bij me.

21 februari 1963
Yoshi was gekwetst en vond me bruut omdat ik geen zin had in het ontbijt dat hij
prepareerde. Hij bleef thuis. In de UNO ontmoette ik de Cubaanse ambassadeur Raul
Primelles. Later ging ik naar Santo, met Yoshi, die zich inmiddels bij me had gevoegd.
Santo en Yoshi konden het prima vinden. Santo fixte een heerlijke maaltijd in zijn
flat. We gingen voor koffie naar Figaro in de Village. Dewanto was bij Bungkarno
in Bogor geweest en had de president verteld, dat veel Indonesische studenten in de
VS het niet eens zijn met zijn beleid. Dat is waar, maar ze kennen hun president ook
helemaal niet. Santo was van mening, dat het niet Dewanto's taak was dit de president
te gaan vertellen. Hij zei ook dat, vanuit bed kijkend naar de twee lampen die hij had
opgehangen, hij tot de conclusie was gekomen, dat in het leven drie lijnen nodig zijn,
geen vier. ‘Twee, man en vrouw, en als derde een vriend van beiden.’

22 februari 1963
Mr. A.E. van Braam Houckgeest deelt namens prins Bernhard mee, dat hij niet kan
ingaan ‘op het door u uitgewerkte voorstel’ om in de VS aan een aantal vooraanstaande
universiteiten lezingen te geven. De EEG verzorgde regelmatig lecture-tours bij
universiteiten in de VS. Jammer.
Mijn vader zendt een vierkoloms-artikel van Otto Kuijk in De Telegraaf417 waarin
en detail wordt ingegaan op de ‘aktentas vol met menselijke betrekkingen’ van Emile
van Konijnenburg. Het is een feit dat Konijn altijd voor iedereen gereed staat om te
helpen, vooral wanneer het problemen in Indonesië betreft. Hij is de eerste
Nederlander die na het herstel van de betrekkingen het land binnenkomt, ook al is
het zijn eerste zorg om de KLM-onderhandelingen tot een voor beide partijen
profijtelijk einde te brengen.
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24 februari 1963
Ben op weg naar Syracuse, New York. Tijdens het weekeinde leverde Hella Pick,
correspondente van de Guardian, een, althans voor mij scherpe kritiek op JFK.
‘Kennedy is een la faard’, aldus Hella. ‘He is much less progressive than he appears
to be. He knows damned well, he can't get the bills through Congress he is asking
for. He fears for his life. The press was not even allowed to attend the party for
president Romulu Betancourt until after the Kennedys had left.’ Hella is aardig maar
instinctief. Herinnert ze mij te veel aan de Röell- en Westerman-affaires?418 Ik ga
geen stap verder met haar.
Er is weer een nieuwe storm opgestoken over Cuba na een waarschuwing van de
Sovjet-maarschalk Rodion Malinovsky. Om dit eiland zou World War III kunnen
ontstaan. De Record American publiceerde op de voorpagina: ‘U.S. PROMISES CASTRO
OUSTER.’ Senator John Stennis van Mississippi vond tien Sovjet-instructeurs op Cuba
er tien te veel. ‘We will wipe out all Soviet-dominated Governments in the
hemisphere.’ Senator Barry Goldwater schreeuwde om een totale blokkade van Cuba.
Joop van Tijn interviewde Emile van Konijnenburg voor de Haagse Post. Natuurlijk
werd eerst gevraagd of hij zich ten aanzien van Indonesië had ingespannen voor het
materiële belang van de KLM of dat het breder lag? ‘Belangrijk breder’, zei Konijn.
‘De KLM is natuurlijk een belangrijk aspect, maar ik geloof dat de 350 jaar dat
Nederland contact met Indonesië heeft gehad de basis vormt voor het voortzetten
van het contact, dus herstel van de betrekkingen.’ Daarop volgde de vraag of Konijns
activiteiten in die richting tot een passie waren geworden. ‘Het is meer een kwestie
van gezond verstand. Ik geloof, dat beide landen er wel bij varen wanneer de
betrekkingen worden hersteld.’ Van Tijn hield vol: ‘Toch bent u wel een man, die
als hij zich iets voorneemt zich daar helemaal op werpt.’ Van Konijnenburg: ‘Dat is
juist, maar naar ik meen is dit nog geen passie. Het is een kwestie van volhouden en
doorzettingsvermogen.’419 Konijn verwoordde nog eens exact het standpunt van de
groep-Rijkens en alle daaraan verbonden leden, inbegrepen mezelf. Altijd kregen
we weer te horen dat we ‘bezeten’ waren van de Papoea's, Sukarno en Indonesië.
Puur geklets. Het ging om het behoud van de historie en veel eerder de psychologische
investeringen over een periode van eeuwen, dan de dubbeltjes en centen, althans zo
was het zeker bij mij, deze afgelopen jaren 1956-1963.

418
419

Zie eerste drie delen Memoires.
Haagse Post, 16 februari 1963.

Willem Oltmans, Memoires 1961-1963

293

25 februari 1963
Opnieuw een lezing voor het Auburn Community College in Auburn, New York. Het
liep vrij gesmeerd. Sommige studenten vragen dan altijd weer: ‘Whom are we to
believe, you, or what we are reading in the paper?’
Subway. Twee oudere mensen, grijzende man en een magere, lange juffrouw,
demonstreren alle tekenen van verliefdheid: lachen, druk praten, bouderen, staren,
zoentjes met de lippen in de lucht, alles wat erbij hoort. Waarom lijken ze me toch
zo volmaakt belachelijk? Waar komt die opwinding eigenlijk vandaan? Dat alles
voor a simple piece of ass?

26 februari 1963
Yoshi is naar Tokyo vertrokken. Hij liep naar mijn werktafel en zoende me. Hij heeft
zich wel snel aangepast aan wat voor mij de essentie van leven is.
Generaal Emmett O'Donnell, commandant in het gebied van de Stille Oceaan,
heeft verklaard dat de VS geen jets in de strijd zullen werpen in Vietnam. Dat geeft
de burger moed.
Lunchte met Arnold Brackman in het New York Times-gebouw.420 We bespraken
zijn boek over communisme in Indonesië. Ik deed enkele suggesties. We verschilden
over Bungkarno van mening, als altijd. ‘You are for revolution for the sake of
revolution. I am for a revolution, so Indonesia will at last get on its feet economically.
Do you know that the roepia is now 1.500 against one dollar?’ Ik vertelde Brack
reeds weken geleden een artikel voor de Typhoon te hebben geschreven met als kop:
‘Harde aanpak gewenst: opbouw economie krijgt voorrang.’ Het begon aldus:
‘Verscheidene malen heeft president Sukarno deze maand zijn voornaamste adviseurs
op het Merdeka-paleis bijeengeroepen teneinde de treurige financiële toestand van
het land te bespreken. De minister van Voorlichting, Ruslan Abdulgani, heeft de pers
een uiteenzetting gegeven van wat er werd besproken. Er wordt ten eerste naar
gestreefd een snelle stabilisatie van 's lands economische en monetaire positie te
bereiken.’421
Brackman reageerde net als ik op de berichten dat Sukarno fortuinen in buitenlandse
banken zou hebben: ‘I can imagine with Sukarno almost anything,’ zei hij, ‘but not
that.’
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Intussen heeft president Kennedy een onderzoekscommissie, het US Economic Survey
Team, de Indonesische economie laten doorlichten onder auspiciën van het Yale
University Southeast Asia Study Program. Het besluit hiertoe werd tijdens Sukarno's
eerste bezoek aan JFK op 24-25 april 1961 genomen. Het team stond onder leiding
van professor Don Humphrey, van de Fletcher School of Law and Diplomacy aan
de Tuft University, en vijf andere specialisten. Ze verbleven slechts 24 dagen in
Indonesië, maar produceerden een gedetailleerd rapport van tweehonderd pagina's,
het zogenaamde Humphrey-rapport. Het is onlangs verschenen. Mijn vader en mr.
C.N. van der Spek van de kininefabriek hebben er reeds om gevraagd.

27 februari 1963
Lezing voor de Present Day Club in Princeton, New Jersey. Iemand zei, dat het de
interessantste lezing was sinds hij in 1936 lid van de club werd. Wel wat overdreven.
Ik ben dergelijke superlatieven gewend en trek me er weinig van aan. Vervolgens
ging ik naar Hashram Zainoeddhin, die eerst zijn gebeden zegde en daarna reden we
samen naar Kew Gardens (in zijn auto).
Martin Portier is in Suriname aangekomen en doet dienst op het vliegveld Zanderij.
Hij zal er drie maanden blijven en dan naar Nickerie worden overgeplaatst. ‘Achter
ons kamp BBZ (Bos Bivak Zanderij) woont een tukang penatu,422 een Javaan en zijn
vrouw. Ik kom dikwijls bij hen. Voel me dan senang.423
W. Colston Leigh gaat toch een dezer dagen naar prins Bernhard schrijven om te
zien of hij niet toch voor een lezingentournee is te vangen.424
De Federatie van Journalisten heeft andermaal minister Luns geschreven.425 ‘De
brief is zo gesteld,’ aldus mr. J.C.S. Warendorf, ‘dat de minister nu wel met feiten
moet komen.’ Zelf zond de advocaat een brief aan de heer Droogleever Fortuijn ‘om
extra druk uit te oefenen’.426

1 maart 1963
Lezing (de tweede) op het Waynesburg College in Pennsylvania. Hashram was
meegekomen. Op de terugweg raakten we verdwaald in de Blue Mountains. Op de
New Jersey Turnpike -
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ik reed - maakten we in het donker een rare slipper op de sneeuw en het ijs. We waren
pas om 03.45 uur in Kew Gardens terug. Hashram bidt altijd. Hij keert zich naar
Mekka en zit op de grond. Hij praktiseert judo. ‘Ik kon eigenlijk helemaal niet tekenen,
maar daarom juist wilde ik ingenieur worden’, zei hij.

3 maart 1963
We wilden Dewanto ontmoeten, maar hij is onvindbaar. Sukarno's concept van
NASAKOM - nationalisme, socialisme en communisme - is eigenlijk een praktische
synthese van wat er in zijn land leeft. Ronald Stead meldt in de Christain Science
Monitor dat D.N. Aidit, secreraris-generaal van de PKI (Partai Kommunis Indonesia)
heeft gevraagd om de oprichting van een NASAKOM-kabinet. Het is een feit dat
Sukarno tot dusverre de aanzienlijke groep Indonesiërs die de PKI aanhangen buiten
het decision-making process heeft gehouden. Ze willen meer in de melk te brokkelen
hebben en daar heeft Sukarno oren naar. Dit toegeven jaagt het Indonesische leger
in de gordijnen. Tenslotte hebben de militairen in 1948 een communistische coup in
Madiun in de kiem moeten smoren. Sindsdien heeft het nauwelijks geboterd tussen
beide groepen. Sukarno was steeds de vredebewaarder tussen hen. Ik heb altijd de
indruk gehad, dat president Sukarno zich ook bewust Bapak beschouwde van Aidit
en de PKI, een opstelling waar het leger geen boodschap aan wil hebben en ook weinig
begrip voor heeft.
Bungkarno excelleerde om samen met zijn rechterhand in politiek denken,
Ruslan Abdulgani, slogans te bedenken voor de wijze waarop hij leiding
wilde geven aan volk en land. De NASAKOM-filosofie was gebaseerd op
MANIPOL, USDEK en RESOPIM. MANIPOL was de naam voor het politieke
manifest van 17 augustus 1959. Het thema van MANIPOL was ‘Socialisme
à la Indonesia’. USDEK betekende de eerste letters van de vijf Indonesische
woorden voor de Grondwet van 1945, Indonesisch socialisme, geleide
democratie427 en het tot bloei brengen van de Indonesische identiteit.
RESOPIM was gevormd uit de woorden revolutie, socialisme en leiderschap.
Indonesische studenten in de VS, dikwijls al vele jaren van huis en na hun
studie in New York blijven hangen, konden, naar mij dikwijls bleek, op
afstand niet volgen wat zich thuis afspeelde of hoe
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er door Bungkarno werd gezocht naar een equilibrium volgend op een
paar eeuwen buitenlandse overheersing.

4 maart 1963
Pittsburgh, Pennsylvania, Hilton Hotel.
Lezing en lunch voor de Woman's Club van Sewickley, Pennsylvania. Zelfs in dit
hotel kwam er gisteravond een neger naar mijn kamer voor een bezoekje.

5 maart 1963
YMCA,

Cleveland, Ohio

Moskou heeft de regering-Kennedy laten weten zevenduizend militairen uit Cuba
terug te zullen trekken: tienduizend Sovjet-militairen zullen ‘als instructeur’
achterblijven.428
Ben op weg naar Ashtabula, Ohio, wat een Indiaanse naam is en ‘kleine visjes in
de rivier’ betekent. Kan er alleen met een bus komen. Er is een avondeten gepland.
De lezing zelf voor de Woman's Club is om 20.00 uur. Dan met een nachtbus naar
Nashville, Tennessee.

7 maart 1963
heeft gezegd dat hem niet bekend is dat Havana er prijs op stelt diplomatieke
betrekkingen met Washington te herstellen. Hij verwachtte ook niet dat het zou
gebeuren. Dit is onbegrijpelijk, want het is precies wat wèl zou moeten gebeuren.
JFK heeft ook gezegd, dat een blokkade van Cuba, om Sovjet-olie tegen te houden,
gelijk zou staan met een oorlogsdaad en is dit niet van plan. Cuba blijft Kennedy's
achilleshiel.
Sprak om 11.00 uur voor de Centennial Club in Nashville. De voorzitter van de
lokale Birch Society429 zei me: ‘We lachen hier om de Kennedys. Zijn regering wemelt
van de communisten. Het State Department zit er vol mee.’ Het hele gezelschap was
tegen de UNO. Er werden grapjes gemaakt over Caroline Kennedy, die zich met de
zoon van dominee Martin Luther King zou verloven. Maar wanneer je ook ziet hoe
erbarmelijk slecht de lokale kranten zijn, zoals de Nashville Banner, kan het haast
niet anders dan dat deze mensen onzin praten.
Later kwam professor Bill Alexander, met drie (zwarte) studenten van Fisk en
vergezeld van professor en Mrs. Jay Hint (Political Science) naar mijn hotel. Het
JFK
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een student uit Liberia, die bij me was, wèl doorgelaten. We moesten dus een andere
plaats vinden om te praten. Die was er niet, want ik was blank. We eindigden in het
restaurantje van het Greyhound-busstation. Wat een walgelijke samenleving.

8 maart 1963
Lees Communist China and Asia, Challenge to American Policy, van A. Doak Barnett,
uitgegeven onder auspiciën van de Council of Foreign Relations.430 Het accent valt
op het China van nu. Tenslotte zijn de communisten er al weer veertien jaar aan de
macht. Het is inderdaad onvoorstelbaar hoe de aanhangers van Mao een volk ter
grootte van enkele honderden miljoenen mensen in een recordtijd onder politieke,
sociale en psychologische controle hebben gebracht. Adembenemende studie (575
pagina's).
Ben op weg naar Kentucky. Links van me zit een juffrouw in de bus om koude
rillingen van te krijgen.
In dit land wordt de romantiek vervangen door calculatie. Het ‘hart’ wordt
gereduceerd tot een machine in plaats van het zenuwcentrum van emotie en affectie.
Men vervormt het leven tot een mechanische operatie. Kinderen zullen op een dag
op het gemeentehuis worden gepland, net als de rest van de samenleving. Hormonen
zullen in laboratoria worden onderzocht alvorens ze kunstmatig worden ingebracht.
Niet meer als het gevolg van romantiek en op hol geslagen hoofden, maar als gevolg
van laboranten in witte jassen die het vitale werk zullen doen. Eens zal de Staat
bepalen hoeveel blauwe en hoeveel bruine ogen er moeten komen, hoeveel brunettes
en hoeveel blondines. Ik vraag het me af, en griezel bij de gedachte.
Doak Barnett refereert aan Sun Yat Sen, die me aan Bungkarno doet denken.
Sukarno bewonderde Sun Yat Sen, wanneer ik me dit correct herinner.
Charles de Gaulle schijnt naar Soestdijk te gaan. Wat voor gezicht zal Luns daarbij
trekken?

9 maart 1963
Lezing voor de Woman's Club in Lexington, Kentucky.
Paus Johannes XXIII heeft de schoonzoon van Khrushchev, Alexei Adhzubei en
zijn vrouw Rada op het Vaticaan ontvangen.
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11 maart 1963
Statler Hotel
Ontmoette Paul (23 jaar). Hij verliet het leger na te hebben duidelijk gemaakt, dat
hij gay was. Volgde de kunstacademie en richt nu etalages in. Is vorige week door
tien zwarten in elkaar getimmerd ‘for no reason at all’. Hij voegde eraan toe: ‘Ze
herinneren me aan apen.’ Hij had me bij de bus gezien en was ook naar de Statler
gekomen en zat vlak bij toen ik thee bestelde in de coffeeshop. ‘I guess I needed
your brain lifting. You looked interesting. I didn't want to loose track of you’. We
aten samen. ‘I do my dying act for you’, zei Paul, en er volgde een reeks rochels en
geluiden alsof hij stikte. Dat was gisteravond.
Gaf een lezing voor de Woman's Club in Lakewood, Ohio.

13 maart 1963
Louisville, Kentucky
Logeerde in het YMCA. Ontmoette Robert Haines (20). Hij was sinds zijn tiende jaar
metselaar en bouwvakker. Hij was een blonde ruige beer met blauwe ogen en helemaal
om te pakken, wat ik prompt heb gedaan. ‘The higher up the building,’ vertelde hij
later, ‘the greater the danger, the more I love it. I served in the navy. I loved the
woolen uniform. I love uniforms anyway.’ ‘You would have been a perfect Nazi’,
antwoordde ik. ‘Weren't those uniforms of the Nazi's something?’ ging hij verder. ‘I
like tight pants, and boots with a bugle and black. Boy, I love the color black.’ Bob
had één beste vriend, een marinier. ‘If he's off, he doesn't even go home, he comes
and stays with me. We fight together. We wrestle together. I guess he is my best
friend. With your best friend you both in turn come up on top, otherwise it isn't right.’
Ik vroeg hoe zijn beste vriend heette. ‘Bob’, zei hij. Hij hield van kleine vrouwen
maar ging niet meteen met ze naar bed. ‘I first like to know them better before I fuck
them. I guess I felt like talking tonight, although I love to be alone. I live all by myself
and have a nice apartment.’ Hij was uit Indianapolis gekomen, wilde een poosje in
Louisville werken en dan zou hij verder trekken.
Gaf een lezing voor de Woman's Club in het auditorium van het Club House. Op
de programma's stond ‘demand performance.’ Ik was hier op 20 januari 1960 ook
geweest. ‘His dynamic grasp of his subject, his attractive appearance and his brilliant
platform personality so captivated his audience that there have been many requests
for a return engagement.’ De lezing verliep prima, maar er waren vervelende vragen
en problemen tijdens het vragenuurtje. Een dame zei, dat ik de zaken driemaal onjuist
had voorgesteld. Ze had ze opgeschreven. Ik werd woedend, maar zorgde ervoor
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dat ik een smile produceerde. Later hoorde ik, dat zij gehuwd was met de general
manager van de Louisville Times.
Ben op weg naar West Virginia. Lees Nobody Knows my Name van James
Baldwin.431 ‘It is a terrible, an inexorable, law that one cannot deny the humanity of
another without diminishing one's own: in the face of one's victim, one sees oneself.’
Al enkele dagen heb ik er behoefte aan naar een kerk te gaan en een kaars te branden,
zoals ik in Rome dikwijls deed.432 Eigenlijk ben ik na mijn definitieve scheiding van
Frieda bijna nooit meer naar St. Patrick's gegaan.

14 maart 1963
Charleston, West Virginia, Hotel Ruffner
Lezing voor de Exchange Club.
Tengku Abdul Rahman, premier van Maleisië, denkt dat Bungkarno Noord-Borneo
wil inpikken. Oorlog tussen beide landen zou op een Indonesische overwinning
uitdraaien, omdat de Sovjet-leveranties van oorlogstuig het evenwicht in
Zuidoost-Azië hebben verstoord, meende de premier. Rahmans analyse en de analyse
van Washington lopen parallel. Luns moest uit Irian-Barat verdwijnen, omdat de
Amerikanen verwachtten dat een verscherping van de confrontatie met Nederland
het vissen in troebel water door de Sovjet-Unie zou vergemakkelijken. Indonesië
zou internationaal onnodig in de richting van Moskou worden gedreven. Een herhaling
dus van de betrekkingen die Nieuw Delhi en Moskou waren aangegaan. Daarom
diende de Nederlandse fictie ‘Papoea's broeken te willen aantrekken’ te worden
opgeofferd. Ik denk dat het Indonesië meer is te doen om roet in het eten te gooien
in het plan om tot een grotere Maleisische federatie van Sarawak, Brunei,
Noord-Borneo, Singapore en Malakka te komen, welke op 31 augustus zijn beslag
moet krijgen, dan dat - zoals de wereldpers het voorstelt - Bungkarno imperialistische
bedoelingen zou hebben, laat staan aan grootheidswaanzin zou leiden, zoals in Holland
zo graag wordt geschreven.
Ben op weg naar Cincinnati. Gebruik mijn tijd uitstekend. James Baldwin zegt
over het belang van de schrijver: ‘His importance, I think, is that he is here to describe
things, which other people are too busy to describe’ (pagina 153). Baldwin vindt,
wat Carl Rogers mij al jaren geleden duidelijk maakte,433 dat je òf de mens wordt die
je werkelijk bent, òf je geeft je over en laat je leiden
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door dromen en fantasieën over wie je zou kunnen zijn, wat tot je ondergang zal
leiden.
Er zitten een blanke matroos en een zwarte parachutist in de bus. Je kunt ze niet
missen. De para heeft zijn haar laten bewerken, ontkrullen. Het hangt een beetje voor
zijn hoofd. Hij maakt bewegingen met zijn neus, zoals Martin dat kan doen. Zijn
uniform zit gegoten, gestreken en trim. Ik ben me bewust, dat ik mijn ogen niet van
hem af kan houden, wat dus niet koosjer is. Waarom eigenlijk? Om seks te hebben?
Niet direct. Om samen te zijn en met elkaar te spelen, to cuddle, to neck? Ook niet
helemaal. Toch voel ik me als een magneet aangetrokken tot de para-boy. Is it love?
Is it the desire to father him? Is het om hem te leren kennen? Een verlangen naar
beschutting, bescherming, in elkaars armen te zijn? Zijn deze gevoelens te vergelijken
met die van een vrouw, die een man opmerkt? Een vrouw zou wellicht direct in zijn
broek zitten en op zijn penis afgaan, òf met haar handen, òf met haar mond en hem
naar een erectie toewerken. Maar dat is wat ik langzamerhand verwacht dat kerels
bij mij zullen doen. Dat is ook precies wat al jarenlang met mij gebeurt. Ik ben met
boys meestal volkomen passief, ik lig op mijn rug en laat me bewerken. Hoe dikwijls
nam ik het initiatief over. Bijna nooit. Ik hoor de stem van de para achter me, dezelfde
toon als de stem van Frederick Wallace,434 dezelfde softness.
Ik las dat in Afrika de verhouding 524 zwarten op één blanke is. In Zuid-Afrika
is het drieëneenhalve zwarte op één blanke; in Rhodesië twaalf op één; in Portugees
Angola 46 op één en in Mozambique 64 op één. Reeds 25 Afrikaanse staten, eens
kolonies van blanken, zijn nu vrij.435 James Baldwin houdt zich hier intens mee bezig.
Hij zegt dat het lot van Patrice Lumumba, die tenslotte werd vermoord door zwarten
die met blanken collaboreerden, de popular imagination van de zwarten in Harlem,
New York heeft weten te grijpen. Welke is toch die haatliefdeverhouding tussen
blank en zwart in Amerika? Baldwin is kritisch jegens William Faulkner, die het
geleidelijk opheffen van het Amerikaanse apartheidsvraagstuk voorstaat. Natuurlijk
zijn zwarten ongeduldig. In Ashlan, Kentucky verliet ‘mijn’ paratroeper de bus. Hij
zal nooit weten dat ik over hem heb geschreven.
Baldwins hoofdstuk ‘Male Prison’, dat de homoseksualiteit behandelt, plaatst me
voor veel vraagtekens. Morgen wil ik het

434
435

Kapitein in de Air Force, zwart, en een vriend sedert de vijftiger jaren, toen hij op Soesterberg
was gestationeerd.
U.S. News & World Report, 18 maart 1963.

Willem Oltmans, Memoires 1961-1963

301
opnieuw lezen. Ook hij komt bij André Gide uit. Baldwin voelde, naast bewondering
voor Gide, afschuw voor diens protestantisme en diens homoseksualiteit.
Protestantisme gaat aan me voorbij, want de meeste mensen hangen tenslotte het
onbegrepene uit de wereld aan een theorietje op om de vragen voor zich uit te
schuiven. Baldwin vindt dat Gide's nichterij ‘his own affair’ was, ‘which he ought
to have kept hidden from us’. Onzin. En, volgens Baldwin, ‘if he were going to talk
about homosexuality at all, he ought, in a word, to have sounded a little less
disturbed’. (pagina 156). Daar ben ik het dus evenmin mee eens. Vooral Baldwins
conclusie: ‘When men can no longer love women they also cease to love or respect
or trust each other, which makes their isolation complete’, is nauwelijks een wet van
Meden en Perzen. Ik geloof helemaal niet dat homo's zich dermate geïsoleerd
behoeven te voelen. Homoseksuelen spelen seksueel met andere jongens, precies
zoals hetero's hun ‘neus snuiten’ bij een dame aan de Zeedijk.
Hoe dikwijls denk ik nog aan Frieda? Bijna dagelijks houden bovenstaande vragen
me bezig, wanneer mijn ogen de mensen aftasten. En ik nu eigenlijk bezig ben de
parachutist met mijn ogen ‘uit te kleden’.
Er gaat geen dag voorbij, dat ik niet over deze puzzels wil schrijven, niet één boek,
maar boeken.

21.50 uur (Greyhound-bus, vervolg)
Een jongen zit naast me, 24 jaar, blond, lange benen, jeans, goeie tanden, net uit de
gevangenis losgelaten in West Virginia. Hij had vaker vast gezeten, maar nog nooit
zo lang als deze keer. Hij was gepakt als moonshiner; hij had samen met anderen
clandestien whiskey gestookt, ‘die als vodka smaakte’. De vrouw van een van zijn
vrienden had hen verraden. ‘I made 70 dollars a week plus unemployment pay, not
bad at all.’ Hij was getrouwd, had een jongen van vier en een meisje van twee jaar
oud, maar zijn vrouw had echtscheiding aangevraagd. Waar hij nu naar toe ging?
‘Chicago, to my mother.’

15 maart 1963
(nog steeds in de bus)
Nog negen uur rijden en dan ben ik er: Des Moines, Iowa. Een vrouw naast me weet
van gekkigheid niet wat ze moet doen. Een stuk breien, weg. Op de kaart kijken. In
een boek lezen. In een appel bijten. Ik herinner me dat Tengku Abdul Rahman in het
interview zich erover beklaagde veel moeite te hebben gedaan om Indonesië te
steunen met het opeisen van Nieuw-
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Guinea, en nu stelde Jakarta zich vijandig op. Ik dacht: I know how it feels, buster.
Lees The Great Deception, The inside story of how the Kremlin took over Cuba,
door James Monahan en Kenneth Gilmore,436 beiden medewerkers van Reader's
Digest. Het boek shockeert, maar er staat zoveel informatie in die nagetrokken zou
moeten worden. Wie komt daartoe? Toch kan men er ook niet helemaal omheen of
de schouders erover ophalen. Ook hier wordt herhaaldelijk benadrukt, dat het
onwaarschijnlijk moet worden geacht dat Fidel Castro zich tot Moskou zou hebben
gekeerd indien Washington een ander, pragmatischer beleid had gevolgd. Het is
vrijdagavond in Des Moines. Wandelde in de stad. De jeugd van zestien, zeventien
en achttien jaar weet niets beters te doen dan langzaam door het centrum heen en
weer te rijden in dikwijls dure, flashy automobielen, met de radio's knoerthard aan,
en spelletjes doen als elkaar snijden en snel optrekken en naar elkaar schreeuwen.
De traumatisch verveelde jeugd van de USA anno 1963, welke met zichzelf geen raad
weet en dan maar de straat op gaat om onzin uit te halen en tijd te verdrijven. Dat
zijn dan de gezagsdragers van morgen, die de zogenaamde ‘vrije wereld’ zullen gaan
maken of breken.
Nam een late nachtbus naar Ames, Iowa, waar ik morgen aan de State University
tijdens een model United Nations-bijeenkomst moet spreken. Er zijn studenten uit
56 landen aanwezig, van verschillende universiteiten in de VS. De zetels van de
communistische landen zullen door links-georiënteerde Amerikaanse studenten
worden bezet. Ik werd door Paul X. van de bus gehaald en in een comfortabele kamer
in de universiteit gehuisvest.

16 maart 1963
Om 09.00 uur was ik deze tweede dag van de bijeenkomst de keynote-spreker in mijn
functie van United Nations-correspondent. Ik kreeg dertig minuten. Er waren vijf
Indonesische studenten aanwezig, ik lunchte met hen. Ging wat stroef. Er was één
jongen die Cuba vertegenwoordigde, een weggelopen anti-Castro-student. Gedurende
de rest van de dag leidde ik nog drie discussiegroepen. Het was allemaal zeer de
moeite waard. Sommige Amerikaanse studenten, zo werd mij door afgevaardigden
van Kenya, Angola, Rhodesië, Ghana, Guinea en de beide Congo's verzekerd,
beschouwden mijn ideeën over in-
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ternationale politiek als communistisch. Veel studenten vroegen of ik wilde debatteren
met professor Arthur Larson, directeur van het World Rule of Law Center aan de
Duke University. Ik ging akkoord maar het voorstel werd afgewezen. Na het diner
was er een cocktailparty voor de president van de universiteit, de faculteit en speciale
gasten. Omdat ik, na me de hele dag te hebben uitgesloofd, door niemand was
aangesproken en aan niemand van de leiding was voorgesteld, zelfs niet voor we aan
tafel gingen, bedankte ik voor de eer en zei er de voorkeur aan te geven naar een
party van Ghanese studenten te gaan. Een student uit Guinea bracht me erheen. Het
was er te vol en te druk. Ik bleef niet lang.
Toen eerder professor Larson vragen van studenten kreeg, vroeg een Congolese
student op mijn suggestie: ‘Waarom willen de VS geen sancties tegen Zuid-Afrika,
terwijl Washington een blokkade om Cuba legt?’ Larson antwoordde, dat deze twee
zaken niet te vergelijken waren. Cuba was een kwestie van leven en dood. Op Cuba
ging het om levensgevaarlijke raketten. Hij stelde het voor alsof het embargo op
Cubaanse suiker - reeds door Eisenhower afgekondigd - iets te maken zou hebben
gehad met de kwestie van de raketten, die pas veel later ging spelen. De raketten
waren immers in reactie op de Amerikaanse blokkade geplaatst. Ik had geen zin om
erop in te gaan. Larson moet de Afrikaanse studenten in zijn gehoor met zijn visie
hebben gekwetst. Je kunt apartheidsproblemen niet vergelijken met het nationaliseren
van Amerikaanse eigendommen op Cuba. Ik zou over deze onderwerpen snel een
boek willen schrijven, maar wanneer?

17 maart 1963
Om 04.30 uur kwam ik per bus in Kansas City aan. Ik dronk een kop koffie. Een
kerel kwam op me af, met als smoesje de vraag of we elkaar in de Air Force Mess
in Wiesbaden hadden ontmoet. Zijn naam: Jim Dellen. De vriend van zijn ouders,
Donald Watson, zat verderop. Omdat zijn vlucht naar Dallas, Texas pas om 09.05
uur zou vertrekken vroegen zij of ik met hen mee naar hun flat ging. Ik nam een
douche. Zij lagen al te wachten, dus de onvermijdelijke seks werd geconsumeerd.
Ik was niet in staat op beiden tegelijk te reageren, dus ze hebben me met hun tweeën
langdurig bewerkt. Hun huwelijk duurde nu drie jaren. De een werkte in een
ijzerwinkel. Wat de ander deed ben ik vergeten.
Vloog met Braniff International Airways first class naar Dallas. Een stewardess,
met de bekende Hollywood-grijns, bood thee,
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koffie en warme chocolade aan. Toen ik vroeg of er misschien een ontbijt was, of
iets anders, zei ze: ‘I can make you some soup.’ De service is erbarmelijk in het
rijkste land ter wereld.

18 maart 1963
Corpus Christi, Texas, Nueces Hotel.
Overal Spaanse invloeden dicht bij de grens met Mexico. Zeker wat de architectuur
betreft. Verder heeft deze plaats hetzelfde onpersoonlijke karakter als alle
Amerikaanse woonoorden. Zag de film To kill a mocking bird met Gregory Peck en
twee zeer opmerkelijk spelende kinderen, zowel de jongen als het meisje. De
weduwnaar in de film vraagt aan de zwarte dienstbode om te blijven slapen om op
de kinderen te passen. Twee bejaarde blanken voor mij in de bioscoop zeiden tegen
elkaar: ‘the good old days are gone forever’. Wat later vond er een klassieke ‘lynch
mob scene’ plaats in de film. Ik zei, luid genoeg, alsof ik in mezelf sprak: ‘these good
old days are gone forever...’ Een film als deze past precies in het huidige sociale
klimaat.
Wandelde later langs de zee en mijmerde over de lichtjes langs de kust. Voelde
weer die intense eenzaamheid. De wind kwam zachtjes opzetten. Probeerde zoveel
mogelijk zeelucht in mijn longen te pompen.
Mrs. Marcine Struve, echtgenote van een oogarts, haalde me in een airconditioned
Cadillac af. We reden eerst naar de kathedraal, die ik gisteravond had gezien. Zij
brandde een kaars maar ik bleef achterin. Kaarsen branden kan ik niet wanneer ik
op mijn vingers wordt gekeken. Om 17.00 uur ben ik alleen teruggegaan en heb mijn
kaars aangestoken. Dit ritueel is begonnen met Micheline Vernier in 1949, en is
voortgezet met Bertie Hilver dink in de jaren vijftig. Zij waren beiden
rooms-katholiek.
Lunch in de Country Club. De lezing ging prima. Ik omzeilde zo tactvol mogelijk
vragen als: ‘Hoe raken we de communisten tussen onze onderwijzers en dominees
kwijt?’ en meer van dergelijke paranoïde veronderstellingen, die nergens op slaan.
Zit in de bus naar Houston, Texas. Lees in Harper's een expliciete uitspraak van
Sigmund Freud, uit 1935: ‘Homosexuality is assuredly no advantage, but it is nothing
to be ashamed of, no vice, no degradation, it cannot be classified as an illness. We
consider it to be a variation of the sexual function produced by a certain arrest of
sexual development. Many highly respectable individuals, of ancient and modern
times have been homosexuals, several of the greatest men among them... It is a great
injustice to persecute homosexuality as a crime, and a cruelty too.’
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19 maart 1963
Houston, Texas, McKinney Hotel.
Ontbijt met Barbara Applegate van W. Colston Leigh, mijn favoriete sales-lady. Zij
is het ermee eens, dat ik te lage fees ontvang en een fifty-fifty contract moet zien te
bedingen, waarbij het bureau mijn vervoer en hotels betaalt. Ik word op deze manier
mesjogge van het dagenlang in bussen reizen om geld uit te sparen.
Vanmorgen gaf ik een lezing in het Lee College auditorium. Van de vijftienhonderd
studenten kwamen er vijftien. Ontmoette een sympathieke student uit Saoedie-Arabië.
Hij was pro-Nasser en meende dat het tijd was voor een revolutie in zijn land. Er
was ook een Indiaans-Mexicaanse student. Wat staken ze beiden schril af tegen de
Yankees. Maar niemand wist hoeveel mensen er in China woonden. Het hoogste
cijfer was 200 miljoen. Altijd wordt gevraagd of een vrees voor communisme bij de
revolution of rising expectations in Afrika en Azië niet gerechtvaardigd is. Ik zeg
dan steeds: ‘Name me one country of the 51 nations in Asia and Africa becoming
independent after World War II that went communist. Except China, yes, but that
wasn't a former colonial territory.’
Vanavond gaf ik een lezing in Baytown, Texas, in de Goose Creek Country Club.
Wat een verschrikkelijk saai en vervelend publiek, meestal ingenieurs en
functionarissen verbonden aan de lokale olie-industrie. Iedereen zei de voordracht
prachtig te hebben gevonden. Ik geloof er niets van. De olievelden, met hun installaties
en myriaden lichtjes, zijn een imposant gezicht in de avond.

20 maart 1963
Een tweede optreden voor de River Oaks Country Club437 in Houston, Texas. Een
TV-crew kwam naar het McKinney Hotel. Zij wilden voor het nieuws van 18.00 en
22.00 uur een interview opnemen. Mrs. Ruth Stering stelde voor om samen te dineren.
De Petroleum Club was verhuisd van de 21ste verdieping van het Rice Hotel naar
een ander gebouw op de 41ste verdieping. De club van de olietycoons moet altijd
op de hoogste verdieping in de stad gevestigd zijn. Ik had nu geen zin en excuseerde
me met een smoesje.
De lezing was om 11.00 uur. Er was opnieuw veel applaus en veel vragen. Dean
Richardson, de organisator van het Houston
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Woman's Institute, dat de lezingen sponsorde, was wild enthousiast. ‘I want you to
open the series next year. I will write Bill Leigh about it tonight. I don't care whether
I have to pay more money to get you. You tell Barbara Applegate I want you!’

21 maart 1963
Oklahoma City, Skirvin Hotel.
Vloog naar hier om in het Jewel Box Theatre te spreken voor het Woman's Institute.
Barbara, met wie ik hier ontbeet, zei dat Richardson haar had gebeld om over de
voordracht in Houston te zeggen: ‘I never saw such a hunt on a man before...’ Hij
had eraan toegevoegd: ‘Given two more days Bill Oltmans would have gotten himself
elected Mayor of Houston’. Tegen mij zei hij gisteren, niet aan W. Colston Leigh te
willen zeggen hoe enthousiast de dames in Corpus Christi waren geweest, ‘because
I know they would ask more money for you’. Maar nu kon hem dat blijkbaar niets
meer schelen.

22 maart 1963
Ben op weg terug naar New York, via Indianapolis en Pittsburgh. Heb 22 uur rijden
voor de boeg.
(wordt vervolgd)
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