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Inleiding
Dit deel van mijn herinneringen preciseert nader het ontstaan van een veertig jaar
durende ‘oorlog’ met het ministerie van Buitenlandse Zaken. In 1957 had ik in Jakarta
openlijk de positie ingenomen dat het vasthouden aan het voormalige
Nederlands-Indische gebiedsdeel Nieuw-Guinea in flagrante strijd was met dwingende
Nederlandse belangen in Zuidoost-Azië. Daarna zou de onverkorte, onderhandse
sabotage door de overheid - en de tot haar beschikking staande inlichtingendiensten
- beginnen. Het wordt ook steeds duidelijker hoe het dagblad De Telegraaf haar
pagina's en hoofdartikelen voor dit smerige spel van de overheid laat gebruiken.
In dit deel begint ook mijn geleidelijke betrokkenheid bij de moord op president
John F. Kennedy, door een toevallige ontmoeting met mevrouw Marguerite Oswald,
de moeder van Lee Harvey Oswald die door de Amerikaanse overheid zonder enige
steekhoudende bewijsvoering als de moordenaar werd gebrandmerkt.
Ook leerde ik dezer jaren de Utrechtse paragnost Gerard Croiset kennen, die tot
zijn dood een vriend zou blijven. Hij behoort tot die mensen aan wie ik in
dankbaarheid en met warmte in mijn hart terugdenk.
Ik handhaaf overigens mijn opzet om in volgorde van mijn vriendschappen dit
deel aan Hofland op te dragen, al ben ik mij, in het jaar tweeduizend, volledig bewust
dat hij het allerminst verdient, door de wijze waarop hij zich in het latere leven jegens
mij heeft gedragen.
Willem Oltmans
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New York
24 maart 1963
Geniet extra van mijn eigen flat in Kew Gardens, na wekenlang hotels en nachtelijke
ritten met de Greyhound. Santo en Hashram1 waren hier met hun vriendinnen. Santo
bereidde een heerlijke maaltijd.
Er waren brieven van mijn ouders en drie van Theo, mijn broer, uit Rhodesië. Ik
zou naar hem toe willen. Mr. J.C.S. Warendorf had namens mij de president-directeur
van de KLM dr. ir. F.Q. den Hollander geschreven, om een antwoord te forceren
inzake mijn claim dat mij door Emile van Konijnenburg (KLM) en dr. K. Scholtens
(Shell) twee tickets voor een wereldreis waren toegezegd2 als ‘beloning’ voor vijf
jaar intensieve inzet ten behoeve van hun belangen. Nu schreef M.J. Nederlof, hoofd
van de juridische dienst, dat mijn claim was voorgelegd aan dr. E. van Konijnenburg,
en dat deze ‘met de meeste nadruk had verzekerd, dat zijnerzijds geen toezeggingen
waren gedaan of afspraken gemaakt’ als ik had vermeld.3 Konijn loog dus
schaamteloos. Ook de nog openstaande tickets, die ik op verzoek van dr. Zairin Zain4
in het belang van de groep-Rijkens had gemaakt, konden niet worden afgeschreven.
Mijn achting voor de heren - en de wijze waarop de KLM zich ervanaf maakte - daalde
tot beneden nul. Toen ik ze, tegen de verdrukking in, in 1961 in Washington bij
president Sukarno binnenloodste werden gouden bergen beloofd. Je kunt dan toch
niet vragen om die toezeggingen ter plekke op een papieren servetje in een restaurant
te bevestigen?

25 maart 1963
In de China Inn5 zat gisteravond een paar tafeltjes verderop een Indische jongen. Ik
wist dit zeker. Hij heette Ludwig Kilian (24) en was sedert een paar jaar in de VS.
Hij werkt bij de afdeling catering van de KLM. Koeltjes en gereserveerd naar buiten

1
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Harisanto (Indonesië) en Binu Saha (India) waren lange tijd mijn roommates in Kew Gardens.
Zie Memoires 1961, In den Toren, Baarn, 1989.
Brief d.d. 26 februari 1963.
Indonesische ambassadeur in Washington DC.
In Manhattan, waar je nasi goreng kon eten.
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toe, maar helemaal op temperatuur en warm van binnen. Hij woont nota bene een
paar straten van mij vandaan in Kew Gardens. Zijn hospita beviel hem niet. Ik heb
hem op de plaats rust aangeboden om voor vijftig dollar per maand mijn flat te huren
omdat ik binnenkort weer naar Huis ter heide afreis. ‘Truth is stranger than fiction’,
zegt mijn moeder altijd. Waarom moest ik deze jongen in het hartje van New York
in een restaurantje tegenkomen?6
Kocht een ticket naar Johannesburg, per boot, met een stop eerst in Salisbury bij
mijn jongste broer, en daarna in Kameroen om Erwin Aschmoneit te bezoeken. Kocht
voor mijn moeder pianoconcerten van Prokovjev en Bartok.
Loet en zijn broer René, die op het punt staat in de Amerikaanse luchtmacht te
gaan dienen, kwamen hier avondeten. Pleasant guys. Ze komen hier het weekeinde
intrekken.
Ik zie dat de heer Ch.J.M.I. Welter (82) eindelijk het parlement verlaat. De hoogste
tijd.
Maarten Abeln (17) uit het Twentse Albergen is van een highschool in Michigan
getrapt en terug naar Nederland gezonden omdat hij kritische stukjes over de
Amerikaanse samenleving naar huis stuurde en publiceerde.7 Er gaat niets boven
‘vrijheid van de pers’ in de VS...
De bekende commentator James Wechsler van de New York Post heeft mijn
verschijnen voor de Senaatscommissie in Washington in een beschouwing aldus
opgenomen:
Perhaps the most absurd episode in Todd's indictment was his attack on
Time's Sam Halper. For one thing, Halper long ago established his
credentials as a knowledgeable, sophisticated observer of Communist
intrigue in Latin America; for another, Time itself had long been in the
forefront of the anti-Castro battalions.
One of the lesser characters denounced by Todd was a former Dutch
journalist named William L. Oltmans of station WGBS in Florida. He was
one of those found guilty of questioning the dimensions of the anti-Castro
movement. He replied:

6
7

We zijn in 1991 natuurlijk nog steeds vrienden. Hij is getrouwd en heeft twee meerderjarige
kinderen en een teenager.
Zie Algemeen Handelsblad d.d. 18 februari 1963.
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I stand for and I fight for the integrity of the newsman to be able to report
details about Cuba that are not pleasant to read.
I believe we fooled, to a great extent, the American public with completely
biased and incorrect reports written from Miami Beach, instead of letting
cooler heads prevail. I think... we should try not to fool ourselves as to the
strength of the Castro revolution because, if we hadn't done that, we
wouldn't have gone into the Bay of Pigs and lose so many gallant lives,
and swim back, and make Mr. Castro more strong than he is already.
Mr. Oltmans' analysis may be valid or arguable. But under what
conceivable standard does a Senate subcommitte assert the right to sit in
judgment of him, and of all the others whom Mr. Todd was permitted to
place under suspicion?8

26 maart 1963
In een groots opgemaakt bericht over de gehele voorpagina van De Telegraaf werd
bekendgemaakt dat de historische luchtverbinding tussen Amsterdam en Jakarta in
april zal worden hervat. Dit dankzij de inspanningen van de onvolprezen Emile van
Konijnenburg, die de overeenkomst met dr. Subandrio tekende, ook al verliet hij de
KLM, onder druk van zijn vijanden, afgelopen 1 januari. Konijn maakte grapjes over
decoraties die ‘sommige mensen op hun pyjama dragen’, maar wanneer iemand ooit
recht gehad zou hebben op een grootkruis van verdiensten dan was hij het, ook al
kan hij liegen of het gedrukt staat. Zijn verdiensten zullen nooit officieel worden
erkend. Het Algemeen Handelsblad - in tegenstelling tot De Telegraaf, dat een portret
van Konijnenburg op de voorpagina plaatste9 - publiceerde een hoofdartikel over het
10
KLM-succes zonder Van Konijnenburg zelfs maar te noemen. Misselijk beleid van
Steketee en Hofland, die beter hadden moeten weten. Maar ze durfden officieel Den
Haag (en Luns) weer niet voor het hoofd te stoten. Er zou geen betere gelegenheid
zijn geweest om Konijn in dit opzicht de eer te geven die hem toekwam.

8
9
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The New York Post, 12 maart 1963.
De Telegraaf, 2 februari 1963.
Algemeen Handelsblad, 5 februari 1963.
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Van der Jagt van de KLM overtuigde me toch maar naar Holland terug te gaan met
KLM in plaats van, zoals ik van plan was, met de boot.

31 maart 1963
Gore Vidal voorspelt in Esquire dat J.F.K. in 1964 herkozen zal worden om in 1968
te worden opgevolgd door broer Robert F. Kennedy. Hugh D. Auchincloss is zowel
de stiefvader van Vidal als van Jacqueline Kennedy. Hij kent de Kennedy's door en
door.11
Nehru schrijft een boeiend artikel in het blad Foreign Affairs.12 Jammer dat niemand
Bungkarno erop attendeert iets dergelijks te doen. Dat zou Ruslan Abdulgani als
minister van Voorlichting hebben moeten adviseren.
Ludwig Kilian is bij me ingetrokken. Prima.
Schreef een artikel van een paar duizend woorden over Sukarno voor De Typhoon.13
Las met genoegen Congo 196? door de voormalige Congolese ambassadeur bij
de UNO, Thomas Kanza. Hij is nu 29. Premier Cyrille Adoula zet hem thans in voor
diplomatieke missies. Hij schreef zonder verbittering en betreurde het dat de westerse
landen niet eerder de werkelijke persoonlijkheid van Patrice Lumumba hadden
ontdekt. Ook schreef hij hoe het Westen Congolees nationalisme blindelings met
communisme vereenzelfdigde, dit geheel ten onrechte. Maar dat is dus overal gebeurd
vis à vis de revolution of rising expectations in Afro-Azië, van Indonesië tot Cuba.

2 april 1963
Fidel Castro heeft een formele boodschap gezonden met verontschuldigingen over
een aanval van Cubaanse MIG's op het Amerikaanse vrachtschip Floridan. De
Tsjechische ambassadeur, Miloslav Ruzek, gaf de tekst op het State Departement af.
Walt Rostow14 en Robert Komer15 bevinden zich in Nieuw Delhi om te onderzoeken
welke Amerikaanse steun nodig is om de Chinese opmars in Assem verder tot staan
te brengen.
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Time, 1 maart 1963.
Volume 41, april 1963, nummer 3, pagina 453-466.
De Typhoon, 4 april 1963.
Hoofd van de Planning Council van het State Department en naaste medewerker van J.F.K.
(zie ook Memoires 1961).
Adviseur van president Kennedy, die ik zeven jaar later zou leren kennen in verband met het
ontzenuwen van leugens van minister Luns.
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Marlon Brando heeft een hoofdrol gespeeld in de verfilming van The ugly American.
De première werd gegeven in Bangkok, in aanwezigheid van koning Bhumibol en
koningin Sirikit.

3 april 1963
President Miguel Ydigoras van Guatemala is afgezet door zijn minister van Defensie,
kolonel Enrique Peralta Azurdia. Washington heeft nooit moeite met rechtse coups.
Het zijn de linkse omwentelingen die niet acceptabel zijn.
Mas Ronodipuro vond mijn Sukarnoboek oké. Louis Fischers boek was misschien
technisch perfect maar het miste warmte. Rono vond dat ik het naar Abdulgani moest
zenden. Hij adviseerde om niet dit jaar, maar in 1964 naar Jakarta te gaan.
Lezing voor de Women's Club in Wyncote, Pennsylvania. Helaas veel oudere
dames, maar prachtig weer.
Onder de bomen van het plein begint met Max Tak te beschrijven als violist. Heb
Taks boekje gelezen, maar blijf de man een ongehoorde proleet vinden.

4 april 1963
Max Frankel schrijft over het tiendaagse bezoek van maarschalk Rodion Malinovsky,
de sovjetminister van Defensie, aan Indonesië. De Rus kwam kijken naar het
sovjetwapentuig, ter waarde van een miljard dollar, dat het Kremlin aan Indonesië
heeft geleverd. Dat was aanvankelijk voor de bevrijding van Irian-Barat, maar het
materieel zou nu gebruikt kunnen worden in de oplopende confrontatie met Maleisië.
Frankel zegt dat Washington met genoegen heeft opgemerkt dat Indonesië zich
kennelijk niet verder in de schulden wil steken bij het sovjetblok en wat
terughoudender is geworden jegens nieuwe aanbiedingen vanuit Moskou.
Mejuffrouw Büringh Boekhoudt schreef haar zeventigste verjaardag in een hotel
op de Veluwe te hebben gevierd. Zij verwachtte veel belangstelling. ‘Ik hoefde maar
een kelner te wenken, en thuis had ik dat allemaal zelf moeten organiseren.’ Sydney
Gruson meldt vanuit Londen dat westerse waarnemers van mening zijn dat Nikita
Khrushchev zich in politieke moeilijkheden bevindt, maar ze verwachten niet dat hij
als hoogste leider zal worden vervangen. Alle westerse ambassades in Moskou hebben
bij geruchte vernomen dat er ernstige problemen in de sovjetleiding zouden zijn.16
Lezing voor de University Club in Waterbury, Connecticut.

16

The New York Times, 5 april 1963.
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6 april 1963
Ik zie in de Nieuwe Rotterdamse Courant dat de Indonesische zaakgelastigde in Den
Haag (Mohammed Sjahrif, mij uitstekend bekend) zijn inleidingsbrief aan minister
Luns heeft overhandigd.
Steve Bowles, student aan de Iowa State University, schrijft mij zich te hebben
opgegeven voor het Peace Corps. ‘I have definitely decided to join - if they'll have
me.’ Hij zou nog deze maand worden gekeurd. Hij voelde zich door mij aangemoedigd
en gesteund.

8 april 1963
Lunch in Pleasantville, New York, in het hoofdkwartier van Reader's Digest met
Roy Herbert en drie redacteuren. Ze zijn geïnteresseerd in een exclusief verhaal over
dr. Carlos Raphael Rodriguez.17 Ze bleken alle vier anti-J.F.K. en anti een
accommodatie met Havana, en ik was niet onder de indruk van de vragen die zij
stelden.
Bertrand Russell publiceert een ter zake doende brief in de New York Times. ‘The
U.S. Government is conducting a war of annihilation in Vietnam. The sole purpose
of this war is to retain a brutal and feudal regime in the South and to exterminate all
those who resist the dictatorship of the South. A further purpose is an invasion of
the North, which is in Communist hands... I raise my voice... How long will
Americans lend themselves to this sort of barbarism?’
Ik erger me paars aan het begeleidende hoofdartikel in de Times. Het blad schreef
dat er twaalfduizend Amerikaanse militairen in Vietnam waren, ‘not to retain a brutal
and feudal regime in the South and to exterminate all those who resist, but to prevent
an armed takeover of the country by Communist guerrillas, encouraged, and in part
supplied, trained, led and organized from North Vietnam or Communist China or
both.’ De Times: ‘Napalm has been used by the South Vietnamese air force against
real or imagined havens of Vietcong guerrillas.18 Its use has certainly killed innocent
people - as other weapons have done in all wars. American advisors have opposed
its employment, on both moral and practical grounds, against all except clearly
identified military targets. Defolliation chemicals (common weed killers) have been
employed largely in at-

17
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Zie ook Memoires 1959-1961 en Memoires 1961.
En hoe kwam de Zuid-Vietnamese luchtmacht aan napalm?
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tempts. So far with limited success, to strip leaves from heavy jungle growth near
lines of communication and base areas.’ Ze zijn allemaal gek.
Je ziet hier in 1963 het begin van een walgelijke jungleoorlog en het
vergoelijken en rechtvaardigen bij voorbaat van waanzinnige vormen van
oorlogvoering. Daarnaast illustreert de brief van Bertrand Russell, de
filosoof, een ontstellende naïviteit (iets waar ikzelf ook last van had in de
jaren zestig, bijvoorbeeld ten aanzien van Cuba) dat communisme in
Noord-Vietnam de broodnodige social change zou brengen en dat
Washington verdomde om dit in te zien. De ellende met de revolutionaire
omwentelingen - als beoogd in China, de USSR, Cuba en andere
arbeidersparadijzen - was dat de revolutie werd doorgevoerd aan de hand
van een niet realistische en in de praktijk onuitvoerbare
marxistisch-leninistische filosofie. Zonder één uitzondering zijn alle
communistische experimenten sinds de bestorming van het tsaristische
Winterpaleis in Petrograd dan ook jammerlijk mislukt. Russells brief van
1963 suggereert vooralsnog geloof in het slagen van het socialistische
experiment in Noord-Vietnam, en hij deelt aan Washington de zwartepiet
uit. De VS offerden 55.000 militairen - om over alle Aziatische doden hier
niet te spreken - om Zuid-Vietnam (als eerder Zuid-Korea) uit handen van
communistische experimentalisten te houden. In Korea zouden zij slagen,
in Vietnam niet. Wanneer men de welvaart over de hele linie van het
regime in Seoul vergelijkt met dat in Saigon in 1990 bijvoorbeeld, zou
men de stelling kunnen verdedigen dat, ondanks fascistische tendensen
en militaire-dictatuurpraktijken, de Zuid-Koreanen er verreweg het beste
vanaf komen. Hoe zal de geschiedenis oordelen?

9 april 1963
Ruby Hart Phillips19 beschrijft hoe vier jaar Fidel Castro de Cubaanse economie in
een puinhoop veranderde. In 1962 produceerde het eiland nog 4,8 miljoen ton suiker.
In 1963 zou de productie met 0,8 miljoen ton dalen. Vroeger kochten de Amerikanen
de helft van de suikeroogst voor zeshonderd miljoen dollar. De Amerikaanse blokkade
maakte aan deze inkomsten abrupt een einde. De Sovjet-Unie levert nu olie,
machinerieën en verbruiksmaterialen (Made in USSR) in ruilhandel met Cuba, waardoor
de economische toestand in recordtempo verslechterde.20

19
20

Voormalig New York Times-correspondente in Havana, zie ook Memoires 1959 en Memoires
1961.
The New York Times, 8 april 1963.
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Lezing voor en lunch bij de Women's Club van New Canaan, Connecticut.
Loet Kilian prepareerde nasi. Al Brust kwam mijn Corydon van André Gide terug
brengen.

10 april 1963
Loet reed me in de vroegte naar La Guardia voor een American Airlines-vlucht naar
Rochester, New York, waar ik opnieuw voor de Century Club moet spreken. Het is
prima gegaan. Bij de lunch werd crab meat geserveerd.

11 april 1963
Paus Johannes XXIII heeft de encycliek ‘Pacem in Terris’ doen uitgaan, vandaag in
haar geheel in de New York Times gepubliceerd. Zo ver zijn we in de Hollandse pers
nog niet. De paus contrasteert Order in the universe met Order in human beings.
‘God created man in his own image and likeness, endowed him with intelligence and
freedom, and made him lord of creation... How strongly does the turmoil of individual
men and peoples contrast with the perfect order of the universe!’ Dit is vooral een
historisch document, omdat het aangeeft tot welk niveau het denken van een
toonaangevend deel van de mensheid in het midden van de twintigste eeuw was
geëvolueerd. Ik vrees dat de psyche, als breinmachine, nog altijd niet door het
Vaticaan onder de loep is genomen. Vormt de psychologie een onderdeel van de
priesteropleiding?
's Avonds sprak ik voor de Men's Club van Temple Sinai in Roslyn Heights, New
York. Loet en René Kilian gingen mee.

12 april 1963
Schreef ambassadeur Carl Schürmann of de Nederlandse delegatie niet jaarlijks
tienduizend bloembollen aan de UNO zou kunnen schenken. ‘Wie de UNO bezoekt
kijkt bij de ingang tegen een reeks uitgedroogde bloempotten aan, met miezerige
boompjes en kale stroken gazon. gezien de deplorabele staat der financiën van de
21
UNO...’
Drs. Carl Barkman is dus de zaakgelastigde in Jakarta geworden. De Telegraaf
zegt dat hij met een schone lei begint.22
De Christian Science Monitor meldt dat Fidel Castro voor de tweede maal in korte
tijd een verzoenende toon ten aanzien van de VS heeft doen horen. Hij zei het te
waarderen dat Was-

21
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Brief van 12 april 1963.
De Telegraaf, 14 maart 1963.
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hington thans optrad tegen piratenpraktijken van Cubaanse ballingen.23 Castro kan
de Sint-Vitusdans opvoeren, maar zo lang hij het marxisme-leninisme praktiseert zal
Washington nooit ofte nimmer ten aanzien van Havana water bij de wijn doen. Daar
ben ik zeker van.
Dominee Martin Luther King, dominee Ralph Abernathy en zestig medestanders
zijn weer eens gearresteerd, in Birmingham, Alabama. In Clarksdale, Mississippi
werd met molotovcocktails een huis in de fik gestoken waar de zwarte afgevaardigde
Charles Diggs uit Michigan logeerde.

13 april 1963
Henk en Mimi Hofland kondigen de geboorte van een zoon aan, Edmond.
Het staatshoofd van China en mrs. Liu Shaochi zijn op bezoek in Jakarta. Tijdens
een airshow raakte een MIG-19 in problemen. Het stortte neer, niet ver van waar
president Liu en Bungkarno zaten. Ook MIG-17's, MIG-21's met deltawings, en TU-16
Badger bommenwerpers namen aan de luchtshow deel.

15 april 1963
Broer Theo is getrouwd met zijn Zuid-Afrikaanse vriendin, Nellie Wentzel. Dat
maakt een reis naar Rhodesië nu minder noodzakelijk. De gebeurtenis schijnt zich
nogal informeel te hebben voltrokken.
Mr. J.C.S. Warendorf heeft van de NJK - op haar verweerschrift van 20 februari
1963 - een antwoord van minister Luns ontvangen, dat als gewoonlijk kant noch wal
raakt.24 Waar het om gaat is dat de overheid mij in de uitvoering van mijn werk als
journalist al vijf jaar belemmert. Warendorf zal om een gedetailleerde weerlegging
vragen.25

16 april 1963
UNCA-lunch

met ambassadeur Nikolai Fedorenko van de Sovjet-Unie. Hij volgt
Valerian Zorin op. Hij is een oriëntalist. Overigens de gebruikelijke affaire.
Gemeenplaatsen, geen nieuws.
Weerlegde punt voor punt in vier pagina's de argumenten van mijnheer Luns voor
gebruik door Warendorf en de NJK.

23
24
25

Bertram Johansson in de Christian Science Monitor, 12 april 1963.
Brief van Luns, d.d. 25 maart 1963.
Brief van mr. J.C.S. Warendorf, d.d. 11 april 1963.
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17 april 1963
Vloog naar Tulsa, Oklahoma en gaf een lezing in de Crystal Ballroom van Hotel
Mayo voor de Woman's Dinner Club. Ik was 1 3/4 uur aan het woord en werd
herhaaldelijk door applaus onderbroken. Gaf een tv-interview aan KVOO en de Daily
World stelde telefonisch vragen. John Drummond van de Tulsa Tribune kwam naar
het hotel en ging professioneel te werk.26
Lees de dialogen uit Corydon van Gide. Kom er niet werkelijk mee in contact.
Zijn dagboeken blijven voor mij zijn beste werk. Ik moest wel lachen om hoe hij
vertelde op een Parijse boulevard twee hondjes te hebben gezien die in de act aan
elkaar vast waren komen te zitten. Drie andere honden cirkelden om de twee
ongelukkige beesten heen, tot een derde hond zich op de twee neukende dieren wierp.
Gide ging ervan uit dat hij de enige voorbijganger was geweest die het niet was het
ontgaan dat de derde hond, een mannetje, juist ook het mannetje besprong.

18 april 1963
Vloog via Kansas City, Omaha en Minneapolis naar Eau Clair, Wisconsin. Als klein
jongetje in de jaren dertig op ‘De Horst’ keek ik altijd naar vliegtuigen; Dakota's
heetten ze toen. Ik zei dan tegen ze: ‘Goedendag op Gods vertrouwen.’ Waar ik dat
vandaan haalde mag Joost weten. Nu neem ik al jarenlang vliegtuigen als taxi's.
Twee studenten haalden me bij aankomst af. We dineerden in een hotel met enkele
docenten. Ik gaf om 20.00 uur een lezing aan het State College. Er was bijna niemand.
Onbegrijpelijk voor een lezing die driehonderd dollar kostte.

19 april 1963
Mijn lieve vriendin Penny Hedinah is voor mij, zoals ik haar had gevraagd, naar
minister Ruslan Abdulgani gegaan. Op 9 april om 9.30 uur vertelde Pak Ruslan aan
haar dat president Sukarno niet meer het volle vertrouwen in mij had. Hij zou enkele
artikelen van mij hebben gelezen die zijn gevoelens en die van Indonesië hebben
gekwetst. Geen vertrouwen meer? It makes me madder than hell!
Het allerkwaadste maakte mij het feit dat mij het medeauterschap in de
schoenen was geschoven van artikelen in Elseviers die waren

26

Interview gepubliceerd op 18 april 1963.
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geschreven door aartsconservatief H.A. Lunshof. Er waren artikelen die
gebaseerd waren op contacten van Lunshof met de aartsvijand van Sukarno,
Joseph Luns, en andere waren puur tot stand gekomen door contacten
tussen Elseviers en officieren uit legerkringen die een coup tegen
Bungkarno beraamden, zoals kolonel Pandjaitan, militair attaché in Bonn.27
Hoe deze zaken vanuit New York recht te zetten? Ik voelde me machteloos
en wist dat zij die beoogden mijn vertrouwen en geloofwaardigheid aan
Indonesische zijde te vernietigen, daar prima in waren geslaagd.
Minister Abdulgani vertelde Penny dat hij het manuscript dat ik hem gezonden had
niet had ontvangen. Ambassadeur Zairin Zain had hem gezegd dat mijn boek ‘niet
kwaad’ was. Met een visum kon de minister niet helpen, daarover ging het ministerie
van Buitenlandse Zaken. Ik zwem daar in de vijanden die altijd tegen de persoonlijke
relatie tussen Bungkarno en mij zijn geweest. Penny schreef: ‘Pak Ruslan erkent dat
je erg veel voor ons hebt gedaan, in de kwestie Irian Barat, en ook dat je veel met
hem in contact was, zowel in Indonesië als in het buitenland. Hij noemde ook
Belgrado.28 Wees niet moedeloos Wim,’ schreef de schat, ‘vroeg of laat kun je zelf
Bapak alles persoonlijk uitleggen, hem in de ogen kijken... Jij bent de enige niet die
teleurgesteld is.’
Intussen bevestigde persattaché J.A. van Houten uit Washington dat ik niet zal
worden uitgenodigd voor een ontvangst ter gelegenheid van het aanstaande bezoek
van kroonprinses Beatrix. Lichtte ogenblikkelijk Cees Meijer in Zaandam in, evenals
mr. J.C.S. Warendorf. Als dát geen sabotage is, wat is het dan wel?

20 april 1963
Besloot telegrammen te sturen aan Van Rantwijk van de NJK, Cees Meijer en mr.
Warendorf. Ten slotte seinde ik koningin Juliana als volgt:
Embassy in Washington prevented me today to attend as representative
of a Dutch newspaper the ceremony in honour of Princess Beatrix laying
first stone for new embassy in Washington --- STOP --- this was done at
the instruction of minister Luns and represents a clear case of
‘detournement de pouvoir’ --- STOP ---
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neither Beatrix or new embassy are private property of Luns or Van Roijen
--- STOP --- I respectfully request your intervention restoring my rights
as a citizen and a journalist, WILLEM OLTMANS.29
Cuba blijft John F. Kennedy parten spelen. Ter gelegenheid van de mislukte
invasie van Playa Giron, twee jaar geleden, hebben Cubaanse ballingen
een witboek van tienduizend woorden gepubliceerd waarin zij J.F.K. ervan
beschuldigen dat hij zijn belofte om een tweede invasie te organiseren niet
is nagekomen. Integendeel, de regering-Kennedy heeft onlangs ballingen
verboden raids op Cuba uit te voeren. De voorzitter van de Cubaanse
Revolutionaire Raad in Miami, dr. Miro Cardona, heeft rechtstreeks
geprotesteerd bij Robert kennedy, minister van Justitie. Maar de regering
heeft zich niet door de ballingen onder druk laten zetten. Senator Kenneth
Keating houdt staande dat er zeventienduizend sovjetmilitairen op Cuba
zijn. Op 18 april trad Cardona zelfs af als voorzitter van de Raad, met een
felle aanval op J.F.K., die de Cubaanse zaak, tegen de beloften in, in de
steek zou hebben gelaten. De president sprak een vergadering van de
American Society of Newspaper Editors toe en ontkende ooit een belofte
voor een tweede invasie te hebben gedaan. Bovendien, aldus de Times,
verwachtte hij niet dat Fidel Castro over vijf jaar nog de leider van de
Cubaanse revolutie zou zijn.30 ‘Mr. Kennedy's chickens have come home
to roost’, aldus een hoofdartikel in de New York Herald Tribune.31

21 april 1963
Vloog met de Eastern shuttle gisteren naar Washington; Hella Pick haalde me af en
had een voortreffelijk maal geprepareerd. Vanmorgen maakten we een autorit naar
Great Falls, wat een plezierig tripje werd. Zij taxeert J.F.K. nog steeds als ‘completely
ruthless, easy in reversing himself when driven into a corner’, zoals dezer dagen door
dr. Miro Cardona. Het laatste nieuws uit de UNO was dat de voorzitter, Zafrullah
Khan van Pakistan, een affaire zou hebben met mijn vriend Kenneth Dadzie, diplomaat
van Ghana.
Telefoneerde met Bob Tapiheru, de assistent van ambassadeur Zairin Zain van
Indonesië. Ze hadden in Den Haag een bezoek gebracht aan minister Joseph Luns
die, in Bobs woorden, ‘een uitstekende diplomaat en goede verliezer’ was geweest.
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Emile van Konijnenburg zou de eerste Nederlandse ambassadeur in Jakarta worden.
Ruslan Abdulgani had mij nu ook laten vallen.32 Er klopte dus weer niets van wat hij
zei.
In de middag woonden Hella en ik het concert van het Residentie Orkest onder
Willem van Otterloo bij in Constitution Hall: een symfonie van Haydn, het tweede
pianoconcert van Chopin met Ann Schein, de derde symfonie van Henk Badings en
de Rhapsodie Espagnol van Ravel. De opmerkingen die Hella over miss Schein
maakte bewezen dat muziek niet haar specialiteit is. Beatrix zat in een zijloge met
Dean Rusk en echtgenote en de Van Roijens. Ik stond vlakbij toen de prinses afscheid
nam bij de auto van mevrouw Rusk en zei: ‘Thank you for everything.’ Zij draaide
het raampje open en gaf de vrouw van de minister een knipoogje. Dat kon dus niet.
Een slechte gewoonte, van prins Bernhard geleerd. Ze was niet echt elegant gekleed
en droeg een zwart-witte soepjurk, die haar veel te breed maakte.
Keerde naar Kew Gardens terug.

22 april 1963
De Washington Post noemde Ann Schein vanmorgen ‘a superb pianist’. Arme Hella.

23 april 1963
Bracht vijf uren door bij de New York Times en bekeek microfilms van oude nummers.

24 april 1963
Prinses Beatrix bezocht enige tijd Conference Room I van de UNO en volgde de
beraadslagingen begeleid door de Schürmanns en een belangrijk doende Sjef van
den Bogaert.
Lunchte met Emeric Dimbu, eerste secretaris van de Roemeense delegatie. Hij
vond J.F.K. inderdaad ‘quite strange’ en scheen Hella Picks standpunt te delen. Hij
maakte opmerkingen als ‘If the western press wants to make anti-Communist
propaganda, then let them do it at least intelligently’ en ‘When [de conservatieve]
Senator Ehrlander is in Africa, he thinks he is in Mississippi’ of ‘When I read the
evening paper I think of the poor guy in Brooklyn.’
Vloog naar Williamsport, Pennsylvania, en werd van het vliegveld gehaald door
twee studenten. Om 19.00 uur gaf ik een le-
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zing aan Lycoming College over Cuba. Er verschenen hooguit twintig studenten in
de Student Union, waarvan ik er tien tijdens de maaltijd wist te motiveren om te
komen. De Dean of Students, Jack Buckle, nam zelf niet de moeite om te komen als
contactman op mijn contract. Toen ik later tegen hem aanliep vroeg ik tekst en uitleg
waarom ze me überhaupt hadden laten komen à raison van 250 dollar. Hij vond het
beter dat ik tien geïnteresseerde studenten had gesproken dan honderd dumbells. Ik
antwoordde dat juist de slimjakken een lezing minder nodig hadden dan zij die het
buskruit niet hadden uitgevonden.

25 april 1963
Albert Schweitzer is 88 jaar. Hij kreeg bezoek van een Amerikaan met zijn tienjarig
zoontje Max, die een mier van zijn mouw wilde vegen. ‘Please don't,’ zei de man
die al vijftig jaar in Afrika werkzaam was en nog dagelijks zijn hospitaal in Lambaréné
runt, ‘that's my private ant: you are liable to break its legs.’33

26 april 1963
Loet ging tennissen in New Jersey. In de avond liep ik de Liberty-bioscoop aan 42nd
Street binnen en vond daar, op het bovenste balkon in schemerduister, zeker een
dertigtal kerels, ‘like a pack of sheep, or rather bloodhounds’ met elkaar bezig. De
scène was niet te beschrijven. Militairen, marinemannen in uniform, blue jeans overal,
laarzen, leren jacks; en handen, overal handen, die op alle mogelijke plaatsen aan je
zaten. Eigenlijk zeer opwindend. Eerst deed een blanke bioscoopwacht alsof hij me
meed. Even later raakte een zwarte geüniformeerde bioscoopwacht in het gedrang
bekneld. Hij vond het zalig. Hij werd uitgekleed en door een aantal kerels grondig
bewerkt. Er waren eigenlijk enkele zeer aantrekkelijke jongens bij. Het is een
onbeschrijflijke sensatie om je midden in een dergelijk gewoel te bevinden.
Mr. J.C.S. Warendorf had opnieuw schriftelijk geprotesteerd bij de landsadvocaat
E. Drooglever-Fortuyn, ‘omdat opnieuw moeilijkheden zijn gerezen ter gelegenheid
van het bezoek van H.K.H. prinses Beatrix in Washington en New York’.34 Terecht
wees Warendorf erop dat de belemmeringen als journalist ondervonden in strijd
waren met de brief van Luns aan de NJK
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van 25 maart 1963. Wanneer zal het gedonder met Buitenlandse Zaken ooit
ophouden?35
Fidel Castro is via Moermansk in de USSR aangekomen voor besprekingen met
Nikita Khrushchev. Hij zal tijdens een massabijeenkomst op het Rode Plein worden
verwelkomd. Theodore Shabad meldde uit Moskou dat Khrushchev, nu 69 jaar, reeds
heeft laten doorschemeren niet eeuwig de posities die hij bekleedt te zullen
vasthouden.36 Max Frankel voegde hieraan toe dat er in regeringskringen rekening
mee werd gehouden dat Nikita Khrushchev onder krachtige druk van zijn critici
stond, en daarom hints over aftreden gaf.37

28 april 1963
Een hoofdartikel in de Times getiteld ‘The Post-Khruschchev generation’ herinnert
eraan dat Lenin, Stalin en Khrushchev meerderjarig werden onder het bewind van
de Russische tsaren. De nieuwe generatie van sovjetleiders heeft nooit anders gekend
dan het communistische regime. Zij zal over de hele linie beter zijn voorbereid op
leiderschap en vooral meer op de hoogte zijn van de rest van de wereld. ‘It is highly
likely that Russian nationalism will play a larger role in their thinking than Marxist
internationalism’, aldus de Times.38
Loet is weer gaan tennissen. Ik lees Ruby Hart Philips' tweede boek over Cuba,
The Cuban Dilemma. Ik heb haar tenslotte redelijk leren kennen. Matig interessant.

1 mei 1963
Om 12.30 uur zijn Indonesische troepen bij Kotabaru op Irian-Barat aan wal gegaan.
Na meer dan dertien jaar strijd over de laatste moot van Nederlands Indië is dit
Papoea-gebied, met naar raming 700.000 inwoners en 200.000 vierkante kilometer
groot, aan Indonesië overgedragen. De pro forma-administratie door de UNO heeft
maar zeven maanden geduurd. Een vertegenwoordiger van de UNO, dr. Djalal Abdoh,
en minister Subandrio waren aanwezig. Den Haag - miezerige verliezers als we zijn
- schitterde door afwezigheid. Nikita Khrushchev en president Kennedy zonden
president Sukarno boodschappen.39 Arnold Brackman merkte gisteren tijdens onze
lunch
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meewarig op: ‘Niemand denkt meer aan de Amerikanen die op Irian in de Tweede
Wereldoorlog hun leven lieten. Nu komt Sukarno daar straks aan met een door
Moskou geleverde kruiser en pikt het gebied in zonder dat er vrijwel een schot is
gelost.’40

3 mei 1963
‘950 NEGRO PUPILS FILL ALABAMA JAILS’, aldus de levensgrote letters op de
voorpagina van de New York Post. Alle gevangenissen zitten propvol. De tactiek van
dr. Martin Luther King is de federale regering in Washington gelegenheid te bieden
tegen Alabama in te grijpen, waar men weigert de apartheid in de winkels op te
heffen. Ik schreef er onmiddellijk een artikel over voor De Typhoon in Zaandam.41
De dag tevoren nam De Typhoon mijn artikel ‘Apartheid, wonde in Amerika's vlees’
op, waarin ik mijn jongste reis door het Zuiden beschreef.42 De Times analyseert in
een hoofdartikel waarom de Sovjets Fidel Castro groots onthalen. Peking stelt zich
steeds meer op het standpunt dat de Sovjet-Unie een Europese mogendheid is, en
dat de Russen op gewelddadige wijze belangrijke gebieden in Azië hebben veroverd
en daarbij zeer onredelijke verdragen hebben weten te bedingen, gebaseerd op militaire
overmacht. Moskou is daardoor een koloniale mogendheid gebleven, althans in de
ogen van de Chinezen, en Aziatische volkeren worden onderdrukt. Om die reden
spant Peking zich geleidelijk aan meer in om een Afro-Aziatische alliantie te vormen,
waar ze ook Latijns-Amerika bij willen betrekken. Om succes te hebben zouden ze
Fidel Castro aan hun zijde moeten zien te krijgen. Partijsecretaris Boris Ponomarev
zei onlangs in een redevoering dat communistisch racisme in strijd was met het
leninisme, en waarnemers zagen hierin een verkapte waarschuwing aan Peking.43 Ik
denk echter dat, al zou Fidel willen, hij financieel-economisch totaal aan Moskou is
gebonden; zoals met de olietoevoer, een leverantie van levensbelang waaraan China
nooit zou kunnen voldoen.
In de avond ging ik naar Greenwich Village. Ik ontmoette Roger, leren jack en
motorfiets. Hij werkte voor een bedrijf dat tulpenbollen importeerde. Studeerde aan
Harvard, wilde schrijver worden. Zijn ouders zagen een communist in hem en
woonden in Florida. Zij deelden zijn inzichten in rassenschei-
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dingproblemen niet. Hij nam me mee naar een première van The Queen of Sheba
and the Atom Man. De film was een absolute verschrikking, het publiek leek nergens
naar en lachte en applaudisseerde om nonsens. Ik stelde voor te vertrekken en we
reden met zijn motorfiets naar zijn flat in Brooklyn. Ik was dermate afgeknapt over
alles dat de ontmoeting als een nachtkaars uitging. Ik bereikte met de subway tegen
02.00 uur Kew Gardens. Een verknalde avond.

4 mei 1963
President Sukarno is in Kotabaru gearriveerd. Het moet een emotioneel moment zijn
geweest, na al die jaren van heisa. Hij meerde aan op de voormalige sovjetkruiser
‘Irian’, het vlaggenschip van de Indonesische marine. In totaal voeren dertig
oorlogsschepen, waaronder twee door de Sovjet-Unie geleverde duikboten, naar de
rede van Kotabaru. E.J. Bonay werd benoemd tot gouverneur van het gebied.44

5 mei 1963
Ambassadeur W. Averell Harriman, Under Secretary of State for Political Affairs,
heeft uitvoerig gesproken met Nikita Khrushchev en de volledige terugtrekking van
sovjetmilitairen uit Cuba bepleit. In een televisie-interview voor ABC zei hij dat
Khrushchev ‘not in any difficulty concerning his job’ was.
Ik had Freddy en Adela Heath geschreven op korte termijn naar Buenos Aires te
willen komen, gekoppeld aan een afstap in Suriname. Adela antwoordde dat het nog
heel ver was van Paramaribo naar Argentinië, maar dat ze zeer naar mijn bezoek
uitzagen. Ze had Fidel Castro altijd voor een communist versleten, zelfs toen hij nog
in de Sierra Maestra zijn guerrilla leidde. Over de precaire toestand in Argentinië
zelf schreef ze: ‘Today, I am depressed. I see everything so black, because I am afraid
for a dictatorship in our country, whether from the left or the right.’

6 mei 1963
Opnieuw zijn op één dag duizend zwarten in Birmingham gearresteerd, waarvan
volgens de autoriteiten van Alabama veertig procent kinderen waren. Robert Kennedy
heeft Burke Marshall, Chief of the Civil Rights Division van het Ministerie van
Justitie, naar het Zuiden gezonden om te bemiddelen. De
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zwarten zijn razend over het inzetten van politiehonden tegen de kinderen.45
De afgelopen week had ik een manuscript, J.F.K.'s Nightmare, in elkaar getimmerd
over de Cubaanse flop van president Kennedy. Uitgever George Braziller heeft het
gelezen: ‘It is still necessary to develop the material you have into a unified thesis.’46
Ben meteen met herschrijven begonnen.

8 mei 1963
Bernard Person vertelde dat mijn druk om aanwezig te zijn bij de eerste steenlegging
voor de nieuwe ambassade in Washington door prinses Beatrix, gevolgen had gehad
voor alle journalisten. ‘We zijn niet aan Beatrix voorgesteld, en als je het mij vraagt
komt dat door jou, want wanneer ze ons hadden geïntroduceerd hadden ze dat ook
met jou moeten doen.’ Hij vertelde dat ambassadeur Carl Schürmann aan Den Haag
had voorgesteld hem een hoge onderscheiding te geven, omdat hij op 1 april vijftig
jaar journalist zou zijn. Sjef van den Bogaert had hem later toegevoegd: ‘Het zal
moeilijk zijn, want had je maar geen ruzie met Max Tak.’ Person voegde eraan toe:
‘Maybe, I don't get it, because I am now talking to you.’ Hollandser kon het allemaal
niet, en dit soort zaken vervult me van walging voor het Haagse wespennest. Person
had de ambassade om een foto verzocht van de te bouwen ambassade. Deze werd
door de heer Stiphorst meteen naar hem toe gezonden, met het verzoek per
ommegaande een dollar te willen overmaken. En nog een Hollands specialiteitje.
Schürmann had een lunch gegeven voor prinses Beatrix in het hoofdkwartier van de
UNO. Er zaten zeventien personen aan. Dus chef protocol De Meulemeester had de
ambassadeur gevraagd of hij er geen achttien gasten van kon maken, bijvoorbeeld
door het oudste Nederlandse lid van het UNO-secretariaat uit te nodigen. ‘Nee,’
antwoordde de anders zo vriendelijk lijkende Schürmann, ‘dat gaat niet. Brengt u
uw secretaresse maar mee.’ De Nederlanders in de UNO waren hier volgens Person
woedend over. Person: ‘Schürmann neemt zich trouwens toch nooit de moeite mij
te groeten.’ Eigenlijk ben ik maar blij weinig of niets met dit Hollandse boerengedoe
te maken te hebben. Ook Person ergerde zich er nog altijd groen en geel aan.
De New York Times publiceert een hoofdartikel, ‘Sukarno's Triumph’.47 Het lijkt
wel of de heer Ujeng Suwargana, of er-
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ger: de CIA, de hoofdredactionele mening van de invloedrijkste krant van de VS
schreven. President Sukarno wordt afgeschilderd als een risicofactor, met
imperialistische ambities en nauwe banden met Moskou en Peking, terwijl de minister
van Defensie, generaal Abdul Haris Nasution, ‘the upcoming man’ zou zijn die het
defensiebudget van tachtig procent van het nationale budget zou willen terugdraaien
naar 47 procent (alsof dit mogelijk zou zijn zonder Sukarno's volledige instemming!).
‘He [Nasution] and his army form an effective counterbalance against the communists.
He represents the best hope of keeping Indonesia at peace’, aldus de Times.

10 mei 1963
Twintig journalisten zijn naar Jakarta vertrokken, onder wie Theo Droogh. Theo
heeft heel wat sappige schandaalverhalen geschreven over Bungkarno's Tokiose
escapades. But that's how the world ticks. De meest fervente anti-Sukarno-journalisten
worden juist als eersten in Indonesië welkom geheten.

11 mei 1963
Het radiostation van de Times, WQXR, meldt dat prins Bernhard bij aankomst op
Schiphol ambtenaren van Buitenlandse Zaken voor ‘a bunch of idiots’ heeft
uitgemaakt. Zond onmiddellijk een telegram aan Bernhard: ‘Thanks for saying what
should have been said long ago, Willem Oltmans, journalist, New York.’
In Birmingham, Alabama schijnt een plan te zijn ontworpen om een einde te maken
aan de vijf weken durende spanningen over apartheid. Restaurants, toiletten,
paskamers in warenhuizen, koffieshops et cetera zullen gedurende de komende
negentig dagen voor alle rassen beschikbaar komen. Zwarten mogen niet langer
worden gediscrimineerd bij sollicitaties. Dit geldt ook voor sollicitaties als
winkelpersoneel. Alle gearresteerde zwarten zullen worden vrijgelaten. Er wordt een
biraciale commissie opgericht om alle zwart-blank-problemen in Alabama onder de
loep te nemen.

12 mei 1963
Telefoneerde Huis ter Heide en mijn vader begreep het meteen, want hij antwoordde
‘Hier is moeder voor moederdag.’ Mijn vader zei later nog niet te hebben gelezen
dat prins Bernhard de ambtenarij van Buitenlandse Zaken ‘idiots’ had ge-
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noemd. Hij drong erop aan, ook in zijn laatste brieven, om de aankoop van kinabast
voor de ACF48 uit Indonesië opnieuw aan te zwengelen, ‘vooral nu de diplomatieke
betrekkingen weer open zijn’.
Premier Cyrille Adoula van Congo gaf Lloyd Garrison een interview over zijn
moeilijke opgave om van het land een eenheidsstaat te maken.49 De interviewer
confronteerde hem met de mening van de UNO-specialisten, die dachten dat Congo
er wel bij zou varen indien het parlement naar huis zou worden gezonden en een
sterke man de zaak zou overnemen. ‘Adoula replied tersely: “I am not a Sukarno.”’
Daar had de eerste minister volmaakt gelijk in. Sukarno's grootste verdienste is
misschien wel geweest van de Indonesische archipel een eenheidsstaat te maken,
met één lingua franca, het Bahasa Indonesia. Hoe dikwijls hoorde ik hem bij
massaveraderingen de mensen toeroepen: ‘Satu bangsu, satu negara!’50 Hij pompte
dit in Indonesische breinen, van Sabang tot Marauke. Arme Adoula, om zichzelf ten
zijne gunste te vergelijken met de organisator van de Bandung Conferentie van 1955.

13 mei 1963
De Rijksvoorlichtingsdienst is eigenlijk een gesanctioneerde instelling voor het
verspreiden van onwaarheden. De Telegraaf meldt dat er sprake is van een
‘misverstand’ tussen het Nederlands Informatie Bureau in New York (waar Sjef van
den Bogaert de baas is en waarmee ik al jarenlang de meest onplezierige ervaringen
heb gehad) en de prins. Journalisten hadden de RVD gevraagd de prins bij thuiskomst
uit de VS te mogen interviewen. De RVD zond via Buitenlandse Zaken een telegram
naar Van den Bogaert. Deze bracht de boodschap zodanig over dat Bernhard eruit
opmaakte dat de regering het op prijs zou stellen indien hij een verklaring aflegde.
Dus via Buitenlandse Zaken ontving de RVD een telegram van Sjef van den Bogaert:
‘Oké.’ Op Schiphol wachtte de heer F.A. da Costa van de RVD de prins op. Die
verwachtte dat men hem zou inlichten over welke onderwerpen diende te gaan. Het
moest over zijn reis handelen. De prins was moe en wilde helemaal geen
persconferentie geven. Hij raakte geïrriteerd toen hij doorzag dat er kortsluiting in
het spel was, wat hij afwentelde op ‘een idioot van Buitenlandse Zaken’. De idioot
was in feite Sjef van de
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Bogaert geweest, maar die kwam in de persberichten niet voor. Koningin Juliana
probeerde de prins van die scherpe mededeling af te houden en zei: ‘Zou je dit nu
wel zeggen?’ Da Costa gaf dit privé-gesprek tussen hem en het koninklijk paar ook
nog onverbloemd aan de pers door.
Nu zat de hele meute met het incident in de maag. Het ministerie van Luns haastte
zich een communiqué uit te geven dat haar geen blaam trof, ‘want wij organiseren
geen persconferenties voor het Koninklijk Huis’. Ten slotte gooide de RVD het erop
dat het oorspronkelijk telegram aan Sjef van den Bogaert ‘verminkt’ was
overgekomen. In een hoofdredactioneel commentaar schreef De Telegraaf dat de
hele affaire deed denken aan de bange jongen die, te laat op school gekomen, uit
angst voor een reprimande stamelde: ‘De brug was open.’51
Ik lees in mijn beste literaire vriend André Gide, in de zon in de tuin. ‘J'appelle
“journalisme” tout ce qui sera moins intéressant demains qu'aujourd'hui.’52
Intussen zijn er nieuwe rellen uitgebroken in Birmingham, Alabama. Het huis van
de broer van dominee Martin Luther King werd met een bom opgeblazen. Zestien
blanken en acht zwarten raakten gewond. De zwarten zijn vervolgens al rovend en
brandstichtend de straten opgegaan. Het is een compleet pandemonium en de broze
wapenstilstand is volledig aan duigen gevallen. President Kennedy heeft de minister
van Defensie, Robert McNamara, opgedragen troepen naar Alabama te zenden.
Newsweek meldt dat de VS de 1-meiparade dit jaar hebben geboycot omdat Fidel
Castro in Moskou aanwezig was.53 Hoe kun je je als super power dermate infantiel
opstellen? En dat is nog wel de regering-Kennedy.

16 mei 1963
Shirley Burke belde om te zeggen dat uitgever John Day mijn Sukarno-manuscript
terugzond. Martha Winston, de agente van John Knowles, zegt eveneens dat het
ondoenlijk is iemand te vinden die de tijd heeft eraan te werken. Het is niet eenvoudig
een boek in het Engels te schrijven. Ik moet nog een keer vanaf het begin starten.
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De Telegraaf, 13 mei 1963.
‘Journalistiek noem ik al datgene wat morgen minder interessant zal zijn dan vandaag.’ Uit:
André Gide, Journal 1889-1939, Bibliothèque de la Pleiade, p. 270.
Newsweek, 13 mei 1963.
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17 mei 1963
Mr. J.C.S. Warendorf schrijft: ‘De regelmaat en oprechtheid waarmee u mij schrijft
verheugt mij. Ik van mijn kant doe wat ik kan... Intussen hebben wij opnieuw
tegenslag. De volijverige secretaris van de NJK, die u zo een warm hart toedroeg, de
heer A.F.K. Parée54, is niet meer.’
Mijn vader zond een slijmverhaal van Otto Kuijk, die als eerste journalist na de
jarenlange impasse met Indonesië, president Sukarno exclusief mocht interviewen.
De Telegraaf pronkt ermee. Foto's van Anton Veldkamp.
SUKARNO IN ZIJN PALEIS
Slechts een helikopter verstoort de sprookjessfeer. Bogor. Het paleis is
spierwit en kraakhelder. Breed ligt het in de zon, omringd door verre, frisse
gazons. Honderden vogels jubelen een lied. Dat is hier het enige geluid.
Overal onder de waardige en sierlijke waringinbomen grazen loom de
herten. Honderden. Een paleis als in een mooi verhaal. Stoer, statig. Stil.
‘Ik zal blij zijn wanneer er weer Edammer kaasjes komen’, verzucht de
opperhofmaarschalk van de president... En in een ander vertrek
onderhandelt de altijd aanwezige dr. E. van Konijnenburg met het
staatshoofd.55
En zo constateert Telegraaf-lezend Nederland bij het ontbijt dat Bungkarno van de
ene op de andere dag achteraf toch geen belanda-hater is. En men verneemt dit uit
het medium dat, het meest bombastisch van allemaal, jarenlang en in alle toonaarden
heeft gescholden op diezelfde Sukarno.

18 mei 1963
Het Indonesische Volkscongres56 (zeshonderd leden) heeft president Sukarno voor
het leven benoemd. Dit geschiedde unaniem. Is het een sterkte- of een zwaktebod?
Dan Hamrick, die voor de Associated Press werkt en in een flat in dit gebouw
woont, heeft de eerste vijftig pagina's van mijn Cuba-manuscript gelezen en vindt
het ‘excellent’. Hij is bereid het Engels te corrigeren.
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Een vriend sinds de jaren vijftig, toen ik bij het Algemeen Handelsblad begon als journalist.
De Telegraaf, 14 mei 1963.
Officiële naam: Consultative Peoples Congres.
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24 mei 1963
Werk dag in dag uit aan de Sukarno- en Cuba-manuscripten. Fidel Castro heeft een
maand in de Sovjet-Unie doorgebracht. Zijn examen als would be-communist schijnt
te zijn geslaagd. Hij werd tot held van de USSR uitgeroepen. Nikita Khrushchev ging
zover te verklaren dat een aanval van de Amerikanen op Cuba als een aanval op de
Sovjet-Unie zou worden beschouwd. Hij had een atoombom van honderd megaton
gereed liggen om represailles te nemen.57 Gallup maakte bekend dat Amerikanen
steeds minder vertrouwen hebben in J.F.K.'s Cubapolitiek. Nog slechts 45 procent
is het met die politiek eens. Cuba blijft Kennedy's achilleshiel.

26 mei 1963
Werk, werk, werk. Zond Henk Hofland een gedeelte van mijn Cuba-manuscript.
Robert Kennedy spreekt achter elkaar met zwarte artiesten, acteurs en schrijvers,
om beter zicht te krijgen op de Amerikaanse apartheidspolitiek. Hij doet er alles aan,
maar rassenvraagstukken lenen zich niet voor abrupte oplossingen. Je kunt geen knop
in blanke en zwarte hoofden omdraaien. Alle wonden helen mettertijd, de psychische
blessures misschien nog wel het meest.
Otto Kuijk slaat naar alle kanten door. Hij schijnt spellbound te zijn geraakt door
Bungkarno. Althans, ik kan me niet herinneren ooit dergelijke bloemrijke taal voor
het Indonesische staatshoofd te hebben gebruikt, maar Nederland neemt Kuijk en
zijn himmelhoch jauchzende reportages blijkbaar volkomen serieus. Hij bejubelt
Sukarno op 18 mei over een hele pagina, met zeven lachende en stralende foto's van
de president (door Anton Veldkamp genomen) ter illustratie. Hij zag Sukarno ‘vier
keer in één week’.58 ‘DE “ONE-MAN” SHOW VAN SUKARNO’ luidde zijn laatste
meesterwerkje. Hij beschreef Sukarno als ‘virtuoos aan politieke trapeze’. ‘Want in
die ene Sukarno herkende ik een Moulijn, een Pele, een Eusebio. Zijn weerbarstigheid
doet mij denken aan een Klassens. Hij doet waaghalzerige uitvallen als Pieters
Graafland. Hij kan balsturig zijn als Cootje Prins, maar ook zo charmant als Leo
Horn. Daarnaast zit er in de Indonesische president nog een enorme brok Ko van
Dijk.’ Tussenkop van Kuijk: ‘Kostelijk acteur’.
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David Miller in The New York Herald Tribune, 24 mei 1963.
Vijf jaar eerder, in 1957, zag ik Sukarno iedere dag, tijdens een verblijf van zeven maanden
in Indonesië, maar in Holland was niemand bereid te luisteren. Zie Memoires 1953-1957.
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Ik lees in opperste verbazing verder: ‘Ik beweer’, aldus nog steeds Kuijk, ‘dat Sukarno
- zo onderhoudend als hij twaalf Nederlandse journalisten wist te boeien - op het
Nederlandse tv-scherm een diepe indruk zou maken. Henk van der Meijden zou hem
terecht uitroepen tot een ware tv-persoonlijkheid...’ (tussenkop bij foto)... ‘met een
stem die de microfoon striemt en streelt’. En verder, ‘want Sukarno is een uitmuntend
causeur. Hij beschikt over een kostelijk acteertalent. Zijn voorraad anekdotes lijkt
onuitputtelijk. Vrijmoedig zingt hij het hoogste lied. Hij daagt uit. Hij ratelt de
Nederlandse aardrijkskunde op: Arnhem, Oosterbeek, Renkum, Veenendaal, Ede,
via Utrecht naar Apeldoorn en Winterswijk. Kent u ze allemaal? Ik niet. Hij prikkelt!...
Des te groter is de schok om te bemerken hoe diep deze primadonna onder de
presidenten wortelt in de Nederlandse cultuur.’5
Ik eindig hier, want dit soort geschrijf is om compleet misselijk van te
worden. Otto Kuijk vulde die dagen hele pagina's met zijn onzinpraat. Wat
mij toen nog grenzeloos verbaasde was de vraag: hoe komt hij ermee weg?
Het was al die jaren juist De Telegraaf geweest die Luns lof had
toegezwaaid; hij had ‘de Nederlandse leeuw’ tegen Sukarno laten brullen.
Luns haalde compleet bakzeil. De Telegraaf maakte een volte face van
formaat en er kraaide verder geen haan naar. Mijn achting voor de
gemiddelde krantenlezer daalde die dagen tot beneden nul. Otto Kuijk
bedreef ‘politiekeweerhaanjournalistiek’ en draaide als de bliksem mee
met de nieuwe wind. Later, nadat president Sukarno in 1967 definitief van
het politieke toneel was verdwenen, stuurde Otto Kuijk zijn
Telegraaf-kompas opnieuw vrolijk bij. Hij schreef het boekje Tabeh
Sukarno, waarin hij bijvoorbeeld de waanzin poneerde dat de neergang
van Bungkarno zou zijn begonnen met het bezoek van Joseph Luns aan
Jakarta in 1964. Daar kom ik nog op terug.

28 mei 1963
Mejuffrouw G. Büringh Boekhoudt schrijft me:
Blijkbaar heb je weer teleurstellende ervaringen achter de rug. Ik ben bang
dat je je weleens te veel illusies maakt en niet precies het onderscheid ziet
tussen ‘echt’ en ‘onecht’. Ook houd je kritische zin niet altijd gelijke tred
met je fantasie, die je rozerode toekomstbeelden uitschildert en hoge
verwachtingen
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laat koesteren, waarvoor bij nuchtere beschouwing geen enkele grond
aanwezig is. De terugval in de harde realiteit is dan zeer pijnlijk en je bent
dan, zoals bijna iedereen, geneigd de schuld geheel te gooien op anderen,
van wie je meent dat ze je trouweloos in de steek hebben gelaten terwijl
het in werkelijkheid je eigen fantasie was die je bedroog. Zo denk ik
tenminste dat de vork in de steel zit, maar eigenlijk kan ik me daar uit de
verte geen oordeel over vormen. Als je weer in Holland bent hoor ik wel
meer van je.
In 1963 kende ik Gertrude Büringh Boekhoudt reeds 21 jaar. De
kennismaking begon op voordracht van rector Vor der Hake van het Baarns
Lyceum, omdat mijn ouders hem gevraagd hadden wie mij met huiswerk
en andere, meer persoonlijke, adolescente problemen zou kunnen
begeleiden. Zij was in 1963 zelf zeventig jaar geworden. De bijzondere
relatie heeft zich tot enkele dagen voor haar dood vrijwel ononderbroken
voortgezet. Zij overleed op 3 september 1982. Deze veertigjarige affectie
loopt als een rode draad door mijn bestaan. Haar brief van 24 mei 1963,
als hier weergegeven, bevatte weer een van die juweeltjes van goede raad
en care die me altijd uitzonderlijk dierbaar zijn geweest. Ook 25 jaar na
deze brief maak ik nog dikwijls de fout dat ik mijn optimisme, fantasie,
en goed vertrouwen de vrije teugel laat, wat inderdaad dikwijls
teleurstelling, pijn en verdriet veroorzaakt. Ik geloof echter niet dat ik ooit
in staat zal zijn om alles en iedereen die op mijn levenspad komen over
een kam te scheren om als een verbitterd oud mannetje van het leven
afscheid te nemen. Ook nu ik de 63 jaar ben gepasseerd wil ik me niet al
te veel door van de meerderheid ondervonden rottigheid ervan laten
afhouden open te staan, en ontvankelijk te zijn voor de enkelingen die nog
niet zijn vergiftigd en ook strijden tegen de psychische vervuiling van de
wereld zoals deze is.

29 mei 1963
Het opperste gerechtshof nam unaniem het besluit dat staten in de Amerikaanse Unie
niet zal worden toegestaan vertragende acties te voeren in het uitwissen van
rassendiscriminatie op scholen. Gouverneur George Wallace had hierom gevraagd.
Memphis, Tennessee werd bijvoorbeeld gelast om alle openbare parken en speeltuinen
met onmiddellijke ingang rassenvrij te verklaren.
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James Baldwin vertelt in het nieuwe nummer van Newsweek hoe Robert Kennedy
hem vroeg samen te ontbijten in zijn buitenhuis Hickory Hill in McLean, Virginia,
en hoe de procureur-generaal hem vroeg een groep van vooraanstaande zwarte
schrijvers, artiesten en strijders voor burgerrechten bijeen te brengen voor een gesprek
met hem. Enthousiast ging Baldwin aan de slag. De ontmoeting vond echter plaats
in R.F.K.'s New Yorkse appartement aan Central Park. Het moet een totale flop zijn
geworden. Baldwin beschrijft hoe de ‘enorme afstand’ tussen Harlem, de zwarte
negerwijk in N.Y.C. en ‘het landgoed in McLean’ onoverbrugbaar is gebleken. Bobby
wilde het gesprek steeds terugleiden naar actuele problemen in Birmingham, Alabama,
terwijl de bijeengekomen zwarte persoonlijkheden de diepere achtergronden van de
Amerikaanse apartheidsvraagstukken behandeld wilde zien. R.F.K. had haast en
geen oren naar hun benadering. Er ontstonden zelfs botsingen, en de gesprekken
ontaardden in geschreeuw. Toen een zwarte verklaarde, een vinger in Kennedy's
gezicht zwaaiend, te zullen weigeren om de wapens op te nemen tegen Castro's Cuba,
was de broer van de president stomverbaasd. ‘Hoe kan van ons worden verlangd dat
we tegen Cuba zouden strijden wanneer we in eigen land geen vrijheid kennen?’
Baldwin was diep teleurgesteld dat er aan de top in Washington zo bitter weinig
begrip bestond voor wat leefde in de zwarte samenleving.60
Lunchte met Walter Kous in de UNO. Hij verscheen in het deftige
diplomatenrestaurant in een fel rood colbert, met bijpassende felrode sokken.
Opgetrokken wenkbrauwen aan alle kanten. Hij had een plaat voor me meegebracht
van een cantate van Dietrich Buxtehude, wat ik zeer apprecieerde. Ik hevelde hem
over naar Bernard Person voor een interview.
Jomo Kenyatta, in 1953 nog als Mau Mau-leider tot zeven jaar veroordeeld, heeft
de nationale verkiezingen gewonnen. Hij zal de eerste premier van deze Britse kolonie
worden. Wat een triomf voor de 73-jarige guerrillaleider!
Woonde de Cubaanse receptie bij en ging daarna naar een feestje, aangeboden
door Walter Kous. Zijn zwarte vriendje is inderdaad een beauty. Maar het zal niet
al te lang duren. Walter maakte foto's.
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Newsweek, 3 juni 1963, p. 19.
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30 mei 1963
De New York Times betoont zich geïrriteerd over president Sukarno en Indonesië en
de huidige ‘anti-Malaysia agitation’ in Jakarta. Na eerst via ‘irresponsible and
unnecessary use of military action’ Nieuw Guinea te hebben verkregen, waarop de
Maleisië-actie was gevolgd, zou Indonesië thans druk uitoefenen op de drie
voornaamste oliemaatschappijen in het land. De rechten tot mijnbeoefening en
strengere controle op de winsten van buitenlandse ondernemers zijn de Times - en
dus Washington - in het verkeerde keelgat geschoten.61
Het is met de Times en de hele rest van de Washingtonse santenkraam als Bobby
Kennedy versus de zwarten en James Baldwin. Ze kunnen en willen niet begrijpen
dat in de ontwikkelingslanden, ergo de overgrote meerderheid van deze wereld,
diametraal anders wordt gedacht en gevoeld dan in de hoofdsteden van (middels
kolonialisme en imperialisme reeds arrivée)-landen als de VS, Groot-Brittannië,
Nederland, België, Frankrijk en de rest. Max Frankel meldde in de Times dat
Washington druk uitoefende om Sukarno tot andere gedachten te brengen.62 President
Sukarno was de afgelopen week in Manilla en voerde besprekingen met president
Diosdado Macapagal. Nu bevindt hij zich in Tokio en is besprekingen begonnen met
afgezanten uit Washington om de kwestie van de olieconcessies te bespreken.
Om 19.00 uur woonde ik in Indonesia House een Balinese avond bij, waarvan
Santo de voornaamste motor was geweest. Er werden dansen uitgevoerd, een
modeshow opgevoerd, en er was plenty nasi goreng.

31 mei 1963
Loet Kilian is jarig. Ik gaf hem een foulard van Saks Fifth Avenue.
Bob Tapiheru telefoneerde of ‘zijne hoogheid’ om 13.30 uur in het Olcott Hotel
kon komen voor een ontmoeting met ambassadeur Zairin Zain. Hij was in Jakarta
geweest, had twee hartaanvallen te verwerken gehad, en meldde dat Bungkarno, in
tegenstelling tot vroeger, niet naar mij had gevraagd. ‘Hij twijfelt nu ook aan jou’,
aldus de ambassadeur. Ik dacht: dan gaat het niet best in Indonesië. Hij had in Jakarta
met Emile van Konijnenburg samengewerkt. Zain had tegen ambassadeur Van Roijen
gezegd: ‘Emile van Konijnenburg en u zijn de eni-
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The New York Times, 30 mei 1963.
Idem, 28 mei 1963.
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ge twee Nederlanders die op dit ogenblik open deuren hebben in mijn land.’ Maar
hij had er meteen aan toegevoegd dat Konijn nummer een was. Hij doelde op de
Indonesische campagne om de oud-vice-president van KLM als eerste ambassadeur
van Nederland naar Indonesië te krijgen. Onder minister Luns was dat uiteraard een
totale onmogelijkheid, en eigenlijk terecht. Dr. Zairin Zain en Bob Tapiheru
herhaalden het langzamerhand tot een feitelijk verhaal geworden fabeltje dat al mijn
acties tegen de groep-Rijkens zouden zijn geïnspireerd door de angst dat Van
Konijnenburg me zou laten vallen. Ik heb voldoende uiteengezet waarom ik de
groep-Rijkens in werkelijkheid in de publiciteit bracht.63 Bovendien maakte het voor
mij bijzonder weinig verschil of ik wel of niet persona non grata was bij Van
Konijnenburg of de groep-Rijkens; bovendien zou geen enkele op de toekomst
getrokken wissel ooit verzilverd worden. En wat de ad hoc-betalingen betreft tijdens
het eigenlijke werk van 1956 tot 1962, er werd altijd gedacht en gehandeld in termen
van dubbeltjes en centen. Materieel ben ik in ieder geval nooit wijzer van ze geworden.
Dr. Zain zei: ‘Jouw probleem is, je bent niet stabiel. Dán verschijn je in Vrij
Nederland, dán in Elseviers, dán in De Waarheid,64 je verandert de hele tijd.’ Maar
ik verander juist nooit. Ik voel me aan niemand gebonden, zeker niet in de pers, laat
staan ten aanzien van Indonesië. Zain herhaalde dat minister Mohammed Yamin zeer
boos was geworden over de serie follow upartikelen van Lunshof in Elseviers. Ik
stond daar geheel buiten, maar ze werden in Jakarta opzettelijk gepresenteerd als
mede door mij ingegeven. Hij zei dat de oliemaatschappijen in de rikketik zitten
wanneer Indonesië erin zou slagen een zestig/veertig-winstdeling te bedingen. Dat
zou een precedent scheppen in andere derdewereldlanden. Hij had Chaerul Saleh op
het hart gedrukt flexibel te zijn. MacDonald van Stanvac had president Sukarno
aangeboden een cadeau te ontvangen voor diens verjaardag van 6 juni aanstaande.
De president had gevraagd of Stanvac een aantal kamers van het nieuwe Hotel
Indonesia wilde inrichten. De ambassadeur raadde me aan om Sukarno komende
week in Wenen te ontmoeten, en niet later in Rome, ook omdat minister Subandrio
van Manilla naar Rome zou komen om aan de president te rapporteren.
Ook behandelde hij de belangstelling van de ACF inzake de aankoop van kinabast,
en het leek hem verstandig indien mijn
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vader en de heer Van der Spek65 in Wenen contact zouden hebben met dr. Johannes
Leimena (de eerste vice-premier), die deze zaken zou kunnen behandelen. Hij zei
dat, indien ik president Sukarno in Wenen te spreken zou kunnen krijgen ‘en je vertelt
hem wat je weet over de rol van het Indonesische leger en ze komen er achter’ ik
Indonesië nooit meer binnen zou komen. Later zei Harisanto tegen me: ‘Als je alleen
bent met de president, dan vertel je hem alles. Je hebt altijd straight met hem gespeeld,
je vertelt de president jouw story, period.’
‘Bedenk wel,’ waarschuwde de ambassadeur, ‘de army is machtig!’ Voor mij
stond vast dat ik Bungkarno precies zou vertellen waar het op stond, en hoe Ujeng
Suwargana, Verrips en de anderen al lange tijd tegen hem conspireerden.
Over W. Verrips zei de ambassadeur: ‘Ik had hem al in de gaten, maar jij moest
alles over hem uitkramen.’ Neen. Verrips bedreigde mij rechtstreeks, speelde een
allersmerigste rol in opdracht van de toekomstige coupmilitairen in Indonesië, had
bindingen met de CIA en de hemel mag weten met wie nog meer. Pas toen duidelijk
werd dat Verrips, als bijzondere amice van Paul Rijkens (die op zijn beurt weer een
bijzondere amice was van prins Bernhard) blijkbaar backing genoot op de hoogste
niveaus, was het bovendien een zaak van persoonlijke veiligheid om de handel en
wandel van deze mijnheer in de publiciteit te brengen. Volgens Zain had Verrips
slechts de namen van Suurhoff en Goedhart gebruikt om bij hem en minister Yamin
binnen te komen. De beide PvdA-bonzen waren niet in New York geweest, zoals
indertijd werd beweerd door Verrips jegens iedereen die het maar horen wilde. Om
maar niet te spreken over het feit dat zelfs de bejaarde journalist M. van Blankenstein
die dagen sprak over twee Verripsen. De affaire-Verrips verdiende het zonder meer
in de openbaarheid te worden gebracht, al was het maar om aan te tonen tot welke
duistere machinaties zelfs een man als Paul Rijkens in staat was. Dit zou leiden tot
een botsing tussen mij en Vrij Nederland. Het Haagse apparaat, dat hier al jarenlang
op uit was geweest en uiteindelijk zijn doel zou bereiken, was het ministerie van
Buitenlandse Zaken.66
Ten slotte vroeg dr. Zairin Zain nog enige boodschappen over te brengen aan zijn
Hollandse vriendin, die zich thans in Groningen schijnt te bevinden.
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Thuiskomend van de Bali-avond bij de Indonesiërs, waar ook Walter Kous en zijn
negervriendje Kai mee naartoe gingen, zat Loet Kilian nog op mij te wachten. Loet,
die in de luchtmacht had gediend, wilde piloot worden. Hij werkte bij Catering van
de KLM op vliegveld Idlewild en had reeds een gedeeltelijke vliegopleiding, maar
hij had tweeduizend dollar nodig om zijn brevet te kunnen halen. Ik wilde hem helpen
en zegde toe over een uitweg te zullen nadenken.
De affectie tussen ons is gestadig gegroeid. Ik ben zeer gesteld op deze rustige,
compleet betrouwbare en niet onaantrekkelijke jongen, ook al wist ik natuurlijk dat
een homoseksuele relatie uitgesloten was.
Intussen is de premier van Maleisië, prins Abdul Rahman, naar Tokio gereisd om
met Bungkarno de gespannen sfeer tussen beide landen te bespreken. President John
F. Kennedy zond eveneens een afgezant naar het Indonesische staatshoofd, namelijk
Wilson Wyatt, de gouverneur van Kentucky. Hij moet de vraagstukken tussen de
oliemaatschappijen en de regering in Jakarta bespreken.
In De Telegraaf is het curieuze bericht verschenen dat Emile van Konijnenburg
een ontmoeting wil arrangeren tussen president Sukarno en prins Bernhard in Wenen.67
De RVD zegt van niets te weten, maar dat kennen we. Het Indonesische ministerie
van Buitenlandse Zaken weet ook van niets. Konijn heeft zelf gezegd het te betreuren
dat zijn naam in dit verband werd genoemd. Hoe komt het toch dat zijn plannen altijd
uitlekken? Deze keer kan hij mij er zeker niet van beschuldigen.
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Huis ter Heide
2 juni 1963
Op Idlewild bleek een kennis uit 1949 van Yale University, die harpsichord studeerde
op het conservatorium van Yale, eveneens met de KLM te reizen. We zaten ergens
achter in het toestel. Tussen ons was een lege stoel. Hij kwam in de nacht naast me
zitten en heel langzaam voelde ik zijn hand onder de KLM-deken naar mij penis gaan.
Hij manoeuvreerde heel subtiel. Bij het ontbijt zei hij doodgewoon: ‘Ik heb altijd
geweten dat ik je eens in mijn vingers zou krijgen, maar ik had nooit gedacht dat het
op 33.000 voet zou gebeuren.’
Mijn ouders haalden me op Schiphol af. Het was het heerlijkste weer van de wereld.
We bezochten mijn grootmoeder Poslavsky in Zeist en dineerden buiten. Mijn vader
zou het pakje voor de vriendin van ambassadeur Zain zelf naar Groningen brengen.
Zo was hij. Niets was hem te veel.

3 juni 1963
Wenen, Oostenrijk
President Sukarno en diens uitgebreide gezelschap zijn hier aangekomen en bevinden
zich, zoals dr. Zain had gezegd, in het Bristol Hotel. Helaas is dr. Subandrio blijkbaar
ook hier, evenals Adam Malik, de grote amice van W. Verrips. Het zal me benieuwen
of ik de president te spreken kan krijgen. Als ik maar eenmaal contact met kolonel
Sabur heb. Om 20.00 uur kwam de president uit het hotel. Hij zag me en we wuifden
naar elkaar.
De dood van de paus is het gesprek van de dag. Op de Amerikaanse televisie werd
het einde van de Heilige Vader in een bulletin bekendgemaakt. Er werd meegedeeld
dat een ernstige maagstoornis het einde had verhaast, waarna sombere muziek klonk.
Onmiddellijk daarna volgde een reclame met de tekst: ‘Wanneer u maagklachten
heeft, neem een Aka Selzer!’ en een tablet werd in een glas water gekieperd. Zo
werkt het Amerikaanse reclamewezen.
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4 juni 1963
Bereikte kolonel Sabur, die zei ‘een dezer dagen’ een ontmoeting met de president
te zullen regelen. Ik moest morgenochtend opnieuw bellen, om 09.00 uur. Ik zag de
Indonesische ambassadeurs uit Londen, Belgrado, Bonn, Parijs, Rome en Boekarest
in de hal. Ook Johannes Leimena is hier. Dr. Subandrio schijnt weer te zijn vertrokken.

5 juni 1963
Mr. C.N. van der Spek kondigde aan met mededirecteur Jan van Wisse en John
Massaut naar Wenen te zullen komen om met dr. Johannes Leimena te spreken over
de aankoop van kinabast. Ik stelde daartegenover dat ik de kaart voor de ACF aan
Indonesische zijde via mijn vader als tussenpersoon had gespeeld, en ik zei dat ik
meende dat hij mee diende te komen. Bungkarno winkelde in de Kärtnerstrasse. Toen
hij de winkel van Elisabeth Arden binnenging, stonden er zo'n duizend mensen buiten
te gapen. Sabur was bij hem.
In de Express lees ik het bericht dat prins Bernhard voor een ontmoeting met
president Sukarno naar Oostenrijk zal komen. Dat is uitzonderlijk, want in Nederland
is daar niets van bekend.
Ontmoette de trouwe generaal Suhardjo Hardjowardojo, hoofd van de militaire
huishouding van de president. Rochmuljati is hier; hij keek me recht in het gezicht
zonder te groeten.68 Ook Emile van Konijnenburg spoedde voorbij en ging regelrecht
naar de verdieping van Bungkarno. Ik trof hem later, maar hij weigerde mij een hand
te geven. ‘Jij hebt een advocaat aangewezen’, zei hij. Hij doelde op de correspondentie
tussen mr. J.C.S. Warendorf en de president-directeur van de KLM, die als doel had
om de indertijd door Konijn en de groep-Rijkens gedane beloften gehonoreerd te
krijgen. ‘Ik heb twee advocaten. Je kunt kiezen, Wim. Jij bent met advocaten
begonnen.’ Ik antwoordde dat ik steeds nul op het rekest kreeg en hij geen enkele
brief beantwoordde, en dat ik pas daarop de hulp van Warendorf had ingeroepen.
Kolonel Sabur zei nu dat de ontmoeting met Bungkarno pas vrijdag of zaterdag
kon plaatshebben. Ik werk tussen de bedrijven door aan mijn Sukarno-manuscript.
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6 juni 1963
Het is president Sukarno's verjaardag. Zes jaar geleden, op 6 juni 1957, vroeg de
president mij om die dag om 07.00 uur al op het paleis in Jakarta te zijn, ‘samen met
de familie’. En nu? De gecombineerde pogingen om in die uitstekende en zeer
persoonlijke verhouding tussen Sukarno en mij de klad te brengen, lijken te zijn
geslaagd. Toch geef ik niet op.
Stralende zon. Ik leef op terrasjes.
Ik moet met kolonel Sabur hebben gesproken vóór ik de delegatie van de ACF
adviseer naar Oostenrijk te komen. Ik hoorde dat kolonel Pandjaitan ook hier is. Hij
is de man die samen met Verrips de Elseviers-rotzooi van Lunshof in elkaar zette,
om het mij later in de schoenen te schuiven.

16.00 uur
Heb geluk gehad. Ik ontmoette Sabur in het Bristol Hotel, samen met vice-premier
dr. Johannes Leimena, die en passant een vinger tegen mijn strot hield - weliswaar
met een glimlach, maar het gebaar kon niet worden misverstaan. Sabur adviseerde
vanavond in de hal van Bristol de president op te wachten. Wanneer we eenmaal de
hand hadden geschud zou er ergens een gesprekje van een kwartier kunnen worden
ingelast. Ik vroeg daarop of de ACF-delegatie zou kunnen komen voor een gesprek
met dr. Leimena en de minister van Handel, Suharto. Sabur zei dit te zullen aankaarten
en ‘Bungkarno zal wel een goed woordje voor je delegatie doen’. Nu ziet het er veel
beter uit, en ze kunnen komen. Ik wil mijn vader meenemen naar Bungkarno, niet
voor de kinine, maar om sentimental reasons. Sabur raadde bovendien aan - zoals
Harisanto - de president exact te vertellen wat er was gebeurd.
Mr. C.N. van der Spek heeft thans besloten met de ACF-delegatie naar Wenen te
komen. Het leek of hij opnieuw een poging ondernam mijn vader niet in de delegatie
op te nemen, maar ik zette mijn voet dwars. Intussen wachtte ik, opgedoft in das en
jasje, in de lobby van Hotel Bristol om de stunt uit te halen Bungkarno zogenaamd
toevallig tegen het lijf te lopen. Kolonel Sabur kwam langs en zei te blijven wachten.
Maar daarop kwam W. Verrips' amice - en bondgenoot van het Indonesische leger
- Adam Malik de lobby binnen en hij zag mij. Hij werd zichtbaar woedend vanwege
mijn aanwezigheid en de poppen waren aan het dansen.69 Hij alarmeerde kennelijk
de geheime dienst en protocol. Een agent van de dienst - met
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snorretje, dezelfde die in 1961 in Hollywood had geprobeerd een ontmoeting met
Bungkarno te voorkomen - vroeg me mee te komen naar kamer 519. Ik zei in overleg
met ambassadeur Zain dat kolonel Sabur mij had gevraagd in de lobby te wachten.
Even later kwam een eerste luitenant, die met Sabur samenwerkte, de kamer in. Hij
was zeer vriendelijk en gaf behoorlijk een hand.
‘Waarom heb ik toch zoveel vijanden in Indonesië?’ vroeg ik. ‘Ik heb mijn strijd
om Nieuw-Guinea in mijn eentje gevochten en nu geven jullie een trap na.’ Dat
bracht de man met het snorretje duidelijk in verlegenheid. Ik zei Malik een briefje
te zullen schrijven, waarom hij zich aldus gedroeg. Ik heb die man nooit een handbreed
in de weg gelegd.70 Ik heb langzamerhand zoveel verdomde vijanden in Jakarta, het
is geen grapje. De meesten ken ik niet eens. Ik heb geen er benul van wie er allemaal
tegen zijn. Laat staan dat ik zou weten waarom ze razend op me zijn. Van één zaak
ben ik meer dan zeker: ik heb zonder meer de juiste koers gevaren door me met
kracht te verzetten tegen smerige praktijken, zoals de lafheid en oneerlijkheid van
dr. Paul Rijkens en van Emile van Konijnenburg in het bijzonder.71 Om maar niet te
spreken van de subversieve activiteiten van het Indonesische leger jegens de regering
van president Sukarno of de contraspionagediensten. W. Verrips en de CIA, generaal
Nasution en zijn ondermijnende groep militairen en zelfs de door prins Bernhard
gesteunde groep-Rijkens, ze spelen allemaal onder een hoedje.
Ik sprak met Paul Beer, de Oostenrijkse chauffeur van president Sukarno in Wenen.
Hij werd door Bungkarno na de eerste ontmoeting in 1960 naar Indonesië uitgenodigd,
en reisde met het staatshoofd mee in diens vliegtuig, de Dolok Martimbang72. Hij
herinnerde zich dat, toen Sukarno mij op straat had gezien, hij tegen mevrouw Hartini
en ambassadeur Zain had gezegd: ‘Daar is Oltmans’, en tegen de chauffeur: ‘Dat is
een vriend van mij.’ Hij zei dat veel Indonesiërs openlijk jaloers waren op zijn
vriendschapsbehandeling door de president. Hij noemde Sabur en de persoonlijke
arts, dr. Suharto, echte vrienden van Bungkarno.
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Nu verlang ik toch een beetje naar mijn flat in Kew Gardens, om zonder al deze
perkara's73 te kunnen leven. Maar ach, in New York zijn weer andere problemen.

7 juni 1963
Ben een kaars gaan branden in een kerk. Mr. C.N. van der Spek zegt in een telegram
dat mijn vader meekomt, en hij vraagt om ook voor hem een kamer te reserveren.

8 juni 1963
Gisteravond ben ik in een uitermate bedrieglijke situatie terechtgekomen, voornamelijk
dankzij de demarches van Adam Malik en consorten. Om te beginnen meldde de
Weense Express gisteren dat Z.K.H. prins Bernhard in Oostenrijk een informele
bijeenkomst met president Sukarno zou hebben. De ontmoeting was door Emile van
Konijnenburg - de krant schreef ‘Emile van Kronenburg’- gearrangeerd. Het plan
was duidelijk een uitvloeisel van groep-Rijkens-contacten die, na Washington in
1961, tot een tweede geheime samenkomst zouden kunnen leiden. Malik, de
oud-journalist, begreep dat ik op dat moment, als enige Nederlandse journalist in
Hotel Bristol met nog altijd veel contacten in de omgeving van de president, van dit
tête à tête geen bewijzen mocht krijgen. Men verzon een list om mij de avond van
7 juni 1963 verre van Hotel Bristol te houden. Ik ben er met zevenmijlslaarzen
ingetrapt.
Mijn vader en de heren Van der Spek, Wisse en Massaut arriveerden gisteren om
13.30 uur in Hotel Ambassador, waar ik kamers had gereserveerd. We lunchten in
Café Mozart. Daarna begaf ik me met John Massaut naar Hotel Bristol om de
ontmoeting voor de ACF te regelen. Vice-premier Johannes Leimena vertelde ons de
minister van Handel, Suharto, opdracht te hebben gegeven de kinineaffaire te
behandelen. Er kwam een diplomaat op ons af die zei vroeger voor dr. Zain in Bonn
te hebben gewerkt. Hij wilde me vertrouwelijk inlichten dat president Sukarno
vanavond het beroemde Concordia Bal in het Rathaus zou bijwonen, ook wel het
jaarlijkse Presse-Bal genoemd. Dat zou immers de ideale gelegenheid zijn Sukarno
te ontmoeten. Bovendien zou de hele Weense pers op het bal aanwezig zijn. Na met
de ACF-delegatie aan de Donau te hebben gedineerd begaf ik me om 21.45 uur naar
he feest, in een inderhaast gehuurde smoking. Er was geen Indonesiër te be-
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kennen en tegen middernacht werd het me duidelijk wat er in werkelijkheid had
gespeeld. Terwijl alle journalisten in he Rathaus waren (inclusief de lastpak Willem
Oltmans) konden Sukarno en Bernhard vrijwel ongestoord en onbespied hun geheime
ontmoeting hebben. Ik voelde me grandioos verneukt toen ik de list doorkreeg. Later
bevestigde Paul Beer, de chauffeur, dat Sukarno gisteravond het hotel niet had
verlaten. Zullen we ooit weten of het gesprek werkelijk heeft plaatsgehad?74
Wenen komt altijd burgerlijk en quasi-chic over, maar het bal had toch iets: jonge
mensen met flodderige, moderne kapsels, en Weense walsen afgewisseld met geil
geswing. Hier zwierde het crême de la crême van Oostenrijk over de dansvloer. Eerst
werd gezegd dat de Indonesische president om 23.30 uur zou komen. Ook de
Oostenrijkse bondspresident Schärf was aanwezig, evenals de premier, ministers, de
burgemeester en andere buitenlandse gasten, waaronder prinsen uit Saoedi-Arabië.
Mijn oog viel op een absolute schoonheid van een jongen, Harald Binder, twintig
jaar. Tegelijkertijd werd ikzelf betippeld door een couturier, ‘Ricardo’, in gezelschap
van een van zijn mannequins. Eerst dacht ik dat deze schone dame handig zou zijn
om later samen mee een ontmoeting met Bungkarno te hebben. Toch was Ricardo
vervelend, omdat hij stinkend jaloers was toen hij merkte dat ik me meer tot Harald
voelde aangetrokken. Het eind van het liedje was dat Ricardo eerst zijn model
thuisbracht en daarna terugkwam om Harald en mij mee naar zijn studio te nemen.
We maakten een gigantisch nummer op een dik tapijt onder een enorme plaid, waarbij
Ricardo en ik beurtelings Harald te grazen namen, die het allemaal zalig vond. De
jongen heeft dan ook een goddelijk lijf. Meestal zijn trio's een mislukking, maar deze
keer was het allemaal in de roos. Kwam om 04.15 uur terug in het hotel. De avond
was dus alsnog zeer de moeite waard geweest.
Ik droomde dat Erik van der Leeden mijn moeder had opgebeld, en van mejuffrouw
Büringh Boekhoudt op de fiets. Dat geeft toch diepe gevoelens weer.
De minister van handel, Suharto, zei een dr. Harsono uit Genève te hebben laten
komen die directeur-generaal was van staatshandelsbedrijven, ‘want dan kan er
meteen zaken worden gedaan’. De ACF-delegatie werd om 17.00 uur verwacht. Mijn
brief via dr. Leimena en Sabur had gewerkt. Ik was blij de heer
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Van der Spek - en mijn vader natuurlijk - te kunnen melden dat de afspraak was
beklonken. Vooral op de fabriek had men sceptisch tegenover deze reis gestaan.
Trouwens, Van Wisse zei me reeds in correspondentie te zijn met kolonel Sriamin.
We lunchten in Hotel Sacher, waar ook Van Konijnenburg met iemand zat te eten.
Stipt om 17.00 uur kwam dr. Harsono de delegatie in de hal van het Bristol Hotel
halen. De ontmoeting duurde veertig minuten. Van der Spek kwam beneden en zei:
‘You delivered the goods.’
Ik vroeg hem: ‘Are you satisfied?’
De president-directeur antwoordde: ‘Very!’
Van der Spek merkte op dat dr. Suharto, de minister, eigenlijk niemand liet
uitspreken. Voornamelijk Van Wisse had het woord gedaan namens de ACF.

9 juni 1963
We vlogen met de Lufthansa via München naar Amsterdam. Ik had mijn buik vol
van Indonesiërs, hun onderlinge intriges rond hun eigen president en van de vele
ontrouwe en schijnheilige landsdienaren à la Malik en anderen, die poeslief doen in
Sukarno's gezicht maar hem achter zijn rug belazerden. Zover was het dus al gekomen.
Ik liet voor Sabur een brief achter met een foto van mij, op het persbal genomen, en
zei: ‘Wanneer Bungkarno's vriendschap oprecht zou zijn geweest, zou hij mij hier
in Wenen, waar ik dagenlang heb gewacht om hem te spreken te krijgen, de
gelegenheid hebben gegeven om mij de omong kosong75 van mijn vijanden te laten
rechtzetten, inbegrepen het geklets van Emile van Konijnenburg.’ Dus, zo luidde
mijn brief aan Sabur, ‘Ik heb er nu genoeg van en vertrek naar Amsterdam.’ Dat was
wat dr. Mohammed Hatta eens aldus verwoordde: ‘De president ontwijkt mij, want
hij wil mijn kritiek niet horen.’ Ik ben best bereid een aantal dagen op Sukarno te
wachten en ben zeker bereid wat water in de wijn te doen, maar tot zover en niet
verder.
Harald Binder had mij tevergeefs trachten te bereiken, dus ik schreef een briefje
dat ik vertrok en nodigde hem uit naar Amsterdam te komen.

10 juni 1963
Reed naar Amsterdam - het was mijn 38ste verjaardag - en ontmoette bij Scheltema
Henk Hofland, die het te druk had met een collega om mij te woord te staan. Hij kan
doodvallen.
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Nam mij ouders mee uit dineren in de Lage Vuursche. Erik zat midden in zijn
tentamens, vertelde hij over de telefoon. Rudi Smit haalde me om 23.15 uur in Huis
ter Heide af en nam me mee naar het huis van zijn ouders in Bussum, waar ik bleef
slapen. Hij zit op een school voor fotografie. Hij is nu 26 en nog zeer onzeker over
zichzelf. We sliepen samen en hij zei: ‘Waarom ben je eigenlijk geen vrouw? Het is
gewoon mieters om met je samen te zijn.’ Hij had een nieuwe vriendin.

12 juni 1963
Mevrouw Röell vertelde dat dochter Inez nog steeds ziek was en in Lausanne
verbleef.76
De journalist Wim Klinkenberg vertelde me met Emile van Konijnenburg te hebben
gedineerd. Konijn zou thans bij minister Luns een goede pers hebben, alhoewel de
minister de geheime ontmoeting van prins Bernhard met Sukarno in Wenen via de
heer Barkman opzettelijk had laten uitlekken. Dat wees erop dat de verhouding
Bernhard-Luns juist nog altijd zeer getroubleerd was. Bernhard ontmoette de
Indonesische president namelijk wel. Luns had immers tot dusverre alleen maar
jarenlang op Sukarno gescholden. Wat Indonesië betreft was Van Konijnenburg de
grote man geworden. Dat moet ik nog zien. Het was Indonesië nu alleen nog om
Nederlandse centen te doen. Konijn had gezegd: ‘Indonesië dreigt een kolonie van
China te worden. We moeten helpen dit te voorkomen. In dit verband functioneert
ook Maleisië als een bolwerk tegen het communisme. We hebben nu troeven in
handen, want Sukarno en Subandrio hebben geld nodig.’
Om 15.20 uur zag ik toevallig prins Bernhard theater Bellevue verlaten, uitgeleide
gedaan door burgemeester Van Hall. Hij keek naar mijn Garuda-schoudertas. Hij
zag er bijzonder slecht uit, vond ik. Klinkenberg verwachtte dat Luns premier zou
worden, de heer Patijn minister van Buitenlandse Zaken en Suurhoff minister van
Sociale Zaken. De kansen van de heer Van Roijen op Buitenlandse Zaken waren
door de verkiezingsuitslag tot nul gedaald. Eigenlijk gaf Klinkenberg aan dat het
voor een belangrijk deel aan Van Konijnenburg te wijten was dat de druk van Jakarta
op Maleisië was afgenomen. Het is natuurlijk waar dat Konijn volkomen open, eerlijk,
en recht voor de raap met Sukarno spreekt. En wie doet dat nog in diens omgeving?
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14 juni 1963
Ontmoette mr. J.C.S. Warendorf. Hij beschouwde mijn zaak jegens Buitenlandse
zaken als ‘te mooi om door een kort geding te laten verpesten’. Hij vond het beter
de NJK eerst te laten ploeteren. Van Rantwijk werkte langzaam, maar hij stond achter
mij. Het ging niet aan om, wanneer de minister van Buitenlandse Zaken bezwaren
had tegen een bepaalde journalist, deze van overheidswege beperkingen op te laten
leggen. Wel vroeg advocaat Warendorf: ‘Waar leeft u van?’ Voor de zoveelste maal
diende ik duidelijk te maken dat zuinig kon rondkomen van de inkomsten van
lezingen.

15 juni 1963
Rudi Müller ging mee naar Helga en Erik in Eindhoven. Erik en ik tasten elkaar altijd
eerst af voor we elkaar weer werkelijk terugvinden. We wandelden in de bossen en
zaten in Hotel Jagershorst op het terras. Rudi en Erik maakten foto's. We stapten op
de terugweg af bij John van Haagen in Rotterdam. Indische jongens onder elkaar
tjotjokt altijd.

17 juni 1963
Meer regen. Mijn vader merkte op: ‘Je voelt je in Nederland als een vis in het water.’77
Lang gesprek met B. Sluimers van Antara in het Americain. Hij gaf volmondig
toe dat hetgeen H.A. Lunshof had geschreven in Elseviers, gebaseerd was geweest
op informatie van Luns en Verrips. Het werd mij aangerekend in Jakarta, ‘terwijl je
er inderdaad niets van wist’. Lunshof was trouwens naar Rome gereisd om te proberen
Sukarno te ontmoeten. ‘Subandrio zet zijn kaarten op links,’ aldus Sluimers, ‘terwijl
juist Ruslan Abdulgani zijn opties openhoudt en alle kanten op kan.’ Ik vertelde over
mijn ervaringen in Wenen, en hoe Sukarno nu zeer was afgeschermd. Van
Konijnenburg als ambassadeur in Jakarta zou een absoluut onmogelijke zaak zijn.
Hij was er niet zeker van dat Sukarno en prins Bernhard elkaar uiteindelijk hadden
ontmoet, omdat die zaak vroegtijdig was uitgelekt via een ANP-bericht uit Jakarta.78
Zowel de RVD als Soestdijk had medegedeeld niets over een ontmoeting te weten.
Zelf blijf ik de gebeurtenissen van 7 juni in Wenen zeer verdacht vinden, en ik hou
het niet voor onmogelijk dat prins Bernhard die avond bij Sukarno was. Niet op
Sukarno's verjaardag zelf, maar de dag
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erna, wat typisch een arrangement van Emile van Konijnenburg geweest kan zijn.
‘Een schrijver wordt brutaler,’ aldus lees ik bij Menno ter Braak, ‘na zijn dertigste
jaar, als hij tenminste op die leeftijd nog geen penny-a-liner is geworden, om met
de pen het brood te verdienen dat hij op geen andere manier verdienen kon. Hij heeft
langzamerhand geleerd, niet te hoog meer op te zien tegen het handwerk, hij heeft
te veel vrienden aan het handwerk verloren om nog overmatig eerbied te hebben
voor een vak dat mensen verslindt om er ambachtslieden voor terug te geven...’79 Dat
is de tegenstelling tussen Henk Hofland en mij: hij is een penny-a-liner par excellence
aan het worden en zegt dit bovendien zelf.
Vanavond stond ik met een stationschef in Utrecht naar een verdwaalde hond te
kijken, toen ik werd benaderd door een jongen in uniform die me meteen sterk aantrok.
Guus Bos uit Leeuwarden. Hij was in de officiersopleiding voor de geneeskundige
dienst. Alles zat goed aan hem. We spraken af voor volgende week.

18 juni 1963
Mijn vriendin Penny Hedinah is zo lief geweest om voor mij naar kolonel Sriamin
te gaan. Hij had de suggestie gedaan naar Amsterdam te komen indien de ACF hem
uitnodigde.
Ik ontmoette W. van Wijk, hoofdredacteur van Het Vaderland. Hij vroeg zich af
hoe Sukarno nu stond tegenover Nederlandse journalisten die vroeger alleen maar
vuil over hem hadden gespoten en nu bij hem de deur plat liepen. Ik antwoordde dat
zijn adviseurs zo langzamerhand zijn heimelijke tegenstanders waren, en dat figuren
als Martinot en Kuijk, om enkelen te noemen, nu de eerste kansen hadden gekregen.
Van Wijk zei dat Luns nog altijd zeer populair was. ‘Ik heb wel een tijdje tegen hem
geschreven, maar ik ben er maar mee opgehouden.’ Ontmoette de Indonesische
diplomaat Wiarto.
Ik ontdekte dat Hugh Wilson, die nog steeds in Amsterdam is, nu de beste maatjes
is met Rudi Smit. ‘To meet this wonderful guy almost makes my trip to Holland
worthwile’, zei hij. Ik meende dat hij gekomen was om harpsichord lessen bij de
musicus Leonardt te nemen.
Een Indische jongen - huzaar, zwarte baret, zet één voet naar binnen - is door een
Hollandse keukenmeid - type juffrouw - aan de haak geslagen. Haar stem is oké,
maar de rest: groot, le-
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lijk, loenst met een oog. Hij: lenig, atletisch, superaantrekkelijk. Wat missen jongens
als hij toch veel. Ze worden voor ze het weten in een val gelokt waaruit ze zich niet
meer weten te bevrijden. Is het niet een kwestie van eerlijk tegenover jezelf zijn?
Wat is het precies? Ik blijf overtuigd dat geen enkele manvrouwrelatie werkelijk
waarde heeft wanneer ze niet op natuurlijke wijze wordt geconsumeerd. Zoals in het
gezin van Martin Portier, met vijftien kinderen.

19 juni 1963
Was bij Erik in Eindhoven, maar we hadden weinig gelegenheid tot contact want
een andere jongen, Joris, zat op zijn kamer. Later wandelden we naar een Chinees
om met Helga te gaan eten. ‘We spreken elkaar zo weinig,’ zei ik, ‘alhoewel onze
wederzijdse affectie niet met woorden tot stand kwam.’ ‘Jij had in tien minuten meer
van mij door,’ zei Erik, ‘dan mijn ouders in 23 jaar.’ Ik voelde dat hij behalve zijn
tentamens nog plenty andere problemen had. ‘Love me enough, Erik,’ zei ik, ‘dat
wanneer je ooit werkelijk diepe problemen hebt, je voelt dat je naar mij toe moet
komen, waar ik op dat moment ook ben.’ Wat zou ik anders nog voor hem kunnen
doen? Ik geloof dat de relatie met Helga is verbeterd.
De Volkskrant een voorpaginafoto af van vice-luchtmaarschalk Raden Iskander
(de Indonesische minister van Burgerluchtvaart), samen met Emile van Konijnenburg,
bij het vertrek van de minister van Schiphol naar Montréal. Indonesië zou
belangstelling hebben voor de Fokker Friendship. Wat Konijn allemaal doet voor
dit land en het herstel van de betrekkingen met Indonesië is onvoorstelbaar, maar de
betrekkingen worden door andere botteriken eerst totaal onnodig vernield.
Nam de trein naar Maastricht. Bij het vallen van de duisternis, ergens in de buurt
van Roermond, stond een man eenzaam zijn akker te wieden. Wat een leven. Ordelijk
maar wat Gide noemde ‘demi-blindée’. De mens als machine: neukt de boerin op
gezette tijden, doet zijn werk, plant en oogst, tot het hoofd vergrijst. Ieder wacht op
zijn beurt op het onvermijdelijk einde. En het werkelijke leven is ondertussen aan
hen voorbijgegaan.
Ik denk dat een zware productie met schrijven alleen bereikt kan worden in een
staat van liefhebben. Waarom mijmer ik altijd alsof ik in bloei sta wanneer ik in
Holland ben, terwijl in
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Amerika de bloembladeren zich sluiten?80 In Amerika is de job geld verdienen. Europa
is het leven zelf.

20 juni 1963
De Ambonese kunstenaar Henk Muhal haalde me van het station af. Hij woont samen
met een vriendin, Marlou, ook verbonden aan de kunstnijverheid. Fris meisje, mooie
tanden, precies gepast voor Henk. We praatten tot 02.30 uur. Ik bekeek zijn werk.
Hij lijkt een gemankeerde grootmeester. Zou hij zichzelf te veel isoleren? Hij lijkt
me ook te zelfingenomen en zelfverzekerd. Hij houdt zichzelf te veel voor het lapje.
Ik heb hem dit ook gezegd, maar ik denk niet dat hij voor de kritiek openstaat of er
iets aan kan veranderen. Hij ondersteunt de RMS-gedachte van een vrij Ambon
volledig.
Telefoneerde Erik om te vragen hoe zijn tentamen was gegaan. ‘Wat me in jou
aantrekt,’ zei hij, ‘is dat je precies zo schrijft zoals je spreekt, en wat je schrijft klopt
altijd precies met wat je hebt verteld.’ Hij had gisteren enige tijd in mijn dagboek
zitten lezen, wat ik van hem natuurlijk prima vond. Ik moedigde het zelfs aan. Dus
niet, zoals sommige vriendinnen deden, dagboekregels stellen.

21 juni 1963
Geef mijn moeder een langspeelplaat met liederen van Claude Debussy voor haar
verjaardag. Het werd weer een typische familie-kumpulan, waar mijn grootmoeder
Poslavsky en Mams zuster, tante Jetty, de voornaamste personen in waren. Ging met
mijn ouders 's avonds eten in Villa d'Este.
In de middag sprak ik met Van Rantwijk van de NJK, die vertelde een bezoek aan
de heer Stempels bij de NRC te zullen brengen om speciaal mijn geval te bespreken.
Hij vond dat er nu iets diende te gebeuren, ‘want anders moet het bestuur een audiëntie
met Luns zelf aanvragen’.

24 juni 1963
Logeerde in Alkmaar bij de vrouw van Martin Portier met zoontje Pim. De jongen
heeft meer de Hollandse hardheid van de moeder dan de Javaanse zachtheid van de
vader. De jongen zei zelfs: ‘Ik hou niet meer van pap. Hij wilde toch naar Suriname
gaan? Laat hem maar wegblijven.’ Jeanne zei: ‘Ik hoop dat hij zo'n spijt heeft van
Suriname dat hij nooit meer weggaat.’
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Dat was te sentimenteel gezegd, want in de VS beleefde ik toch ook intense relaties, zoals
met Santo en Loet Kilian.
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Ik ontmoette de heer Eienaar van het kabinet van de gevolmachtigd minister van
Suriname. Hij adviseerde, in verband met mijn plan om naar Martin in Suriname te
gaan, mij oude vriend Frits Pengel81 bij de Rijksvoorlichtingsdienst in Paramaribo
te schrijven. Omdat Eienaar indertijd nauw samenwerkte met ambassadeur Carl
Schürmann, en uitstekend wist dat deze de politiek van Luns (ten aanzien van
Nieuw-Guinea) nauwelijks onderschreef, antwoordde hij op de vraag waarom
Schürmann niet uit protest was afgetreden: ‘Daarvoor was hij al te oud, en bovendien
was hij niet voldoende gefortuneerd om zich op zo late leeftijd een uit de dienst
treden te kunnen permitteren.’
Op de legatie van de zaakgelastigde van de Chinese Volksrepubliek sprak ik met
de heer Yun Cheng-min over een mogelijke reis naar Peking. Toen ik over
‘communistisch China’ sprak zei hij beledigd te zijn. Op mijn visumaanvraag was
nog altijd geen antwoord uit Peking gekomen.

25 juni 1963
Guus Bos is mij sympathiek. We voerden een gesprek in Amersfoort.

26 juni 1963
Ging naar Alkmaar en vroeg Pim Portier of hij zijn vader in Suriname had geschreven.
Nadat ik hem papier en potlood had gegeven begon ik hem een brief te dicteren:
‘Lieve pap’. Hij schreef: ‘Stoute pap’. Heb de brief later gebust.

27 juni 1963
Bracht samen met J.C.S. Warendorf een bezoek aan het hoofdkantoor van de KLM
aan de Raamweg in Den Haag, om de belofte van Emile van Konijnenburg en Koos
Scholtens, beiden van de groep-Rijkens, te bespreken met de heer Nederlof (hoofd
Juridische Zaken).82 Ik zette de belofte uiteen.
‘Dat is een gelegenheid tussen u en hem,’ zei de man, ‘maar hij is bijzonder gebeten
op u, en u moet niet denken dat hij hier verbetering in zal brengen.’ Ik maakte
duidelijk dat ik het gedrag van de heer van Konijnenburg beschouwde als dat van
een crook. Mr. Warendorf zei later dat hij verwachtte dat ik nooit meer iets van de
KLM zou horen, laat staan de toezeggingen gehonoreerd zou krijgen.
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82

Zie Memoires 1953-1957.
Zie Memoires 1961.
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28 juni 1963
Lunchte bij mejuffrouw Büringh Boekhoudt in Baarn. Mijn vader bracht me naar de
Steynlaan. Ik vond haar achteruitgegaan. Ze vroeg hoe nu mijn verhouding met
president Sukarno was, ‘want ik heb altijd het gevoel gehad dat ook hij jou alleen
heeft gebruikt’. Goed aangevoeld.83 Zij zei verder zich meer zorgen te maken over
prinses Irene dan over Beatrix. ‘Ik heb namelijk het gevoel dat Trix het wel aankan.
Bovendien vergeet zij nooit mijn verjaardag. Ik krijg altijd een brief of een telegram.’
Na twee dagen van delibereren en stemmen uitbrengen hebben tachtig kardinalen
Paulus VI als nieuwe paus gekozen.
Valentina Tereshkova is de eerste vrouw geworden die in drie dagen tijd om de
aarde heeft gedraaid in de ‘Valya’, een Vostok VI-raket, 48 ‘orbits’.84 De Sovjets
maken er terecht veel ophef over.

29 juni 1963
Mijn vader stond vroeg op om de vlag te hijsen, ter ere van prins Bernhards
verjaardag.
Bezocht verscheidene makelaars in Den Haag om te zien wat de prijzen van flats
waren. Ik wil toch wel weer in Holland wonen.
Ik lees de brief die 14 juni 1963 door het Centrale Comité van de Chinese
communistische partij naar Moskou is gezonden en mij door de heer Yun Cheng-min
werd meegegeven. ‘The essence of Marx' teaching on the state has been mastered
only by those who understand that the dictatorship of a single class is necessary not
only for every class society in general, not only for the proletariat which has
overthrown the bourgeoisie, but also for the entire historical period which separates
capitalism from “classless society”, from communism.’85 Het is voor een normaal
mens niet te volgen hoe in Moskou en Peking wordt gedacht in strijd met de meest
elementaire gegevens van de mens en de menselijke samenleving. De taal en de
verpakking van de marxisten-leninisten, wat zij denken en hoe zij tegen de
werkelijkheid aankijken, is niet te volgen.
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Eigenlijk was het niet goed aangevoeld, moet ik hier in 1989 aan toevoegen. Dat zou mijn
reis naar Indonesië in 1966 aantonen. Sukarno was een vriend gebleven en bracht bovendien
Konijn en mij weer definitief samen.
In de jaren tachtig zou ik Valentina Tereshkova leren kennen.
A proposal concerning the general line of the International Communist Movement, Foreign
Language Press, Peking, p. 39.
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1 juli 1963
Wat is fascinerender en interessanter in deze wereld dan mensen? Ze eten, leven,
werken en naaien, en intussen weten ze in de verste verten niet wat hen motiveert.
Zoals alle maandagen zijn de stations en perrons vol met reizende militairen. Je ziet
veel goede gezichten, en uniformen vind ik aantrekkelijk. De Indische jongens blijven
mijn voorkeur hebben.

2 juli 1963
De afgelopen weken heb ik intens geleefd, en veel tijd doorgebracht in Den Haag
bij Rudy Agaatz en diens vriend Kees. Jong als hij is heeft Kees al in het
vreemdelingenlegioen gezeten; hij bracht enige tijd in de bak door; heeft vriendinnen
en vrienden; biseksuele seks; tattoos op zijn lijf. Een gecompliceerd mannetje.
Ontmoette gisteren Nic Offenberg, die met Erik in Breda in dienst heeft gezeten.
Hij moet zijn hbs eerst afmaken, want na met een zelfgevormde gang vijftig inbraken
te hebben gepleegd en vijf maanden opgesloten te zijn geweest, wilde hij nu zijn
leven beteren. Hij wilde echter met vakantie nar Zuid-Frankrijk en moest misschien
toch een paar kraakjes plegen om te kunnen vertrekken, ‘anders pak ik in de Rivièra
wel een paar poten, tot ik een paar duizend gulden bij elkaar heb’. Hij behandelde
zijn diefstallen in detail. Tot mijn verbazing liet Erik zich ontvallen er in Eindhoven
ook wel eens op uit te zijn getrokken met vrienden en breekijzers op zak. We
eindigden met een groep op het Lido-terras, waaronder Eriks vriendje Joris (die ik
niet vertrouw), Hugh Wilson, Nic Offenberg, Sam (een Amerikaanse neger), Andy
(een Indisch model) en Erik en ikzelf.

3 juli 1963
Vandaag verscheen in het Algemeen Handelsblad een gesprek van Bernard Person
met Walter Kous, dat ik arrangeerde. Walter vindt dat Amerikanen geen kapsones
hebben. Het is eigenlijk erger: ze hebben zelfs geen kapsones.

4 juli 1963
Dr. Suwandi van Stanvac had mij geschreven dat zijn schoonzoon, Yono (ir. Suyono),
functionaris bij het ministerie van Algemene Werken, motoren uit West-Europa wil
invoeren voor boten nabij Palembang. ‘Hij zou graag contacten in Holland
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hebben voor de levering van kleine motoren voor de riviervaart.’86 Mijn vader was
eropuit gegaan om contacten te zoeken. Hij was al bij Stork geweest en had informatie
meegebracht. Ik vroeg me af of het niet verstandiger was om een kleiner Nederlands
bedrijf te benaderen, en raakte met mijn vader in een hevige discussie verzeild. In
het nauw gedreven vind ik hem draaierig en kan ik hem niet bewonderen. Maar ik
herken er ook mezelf in. Mijn moeder is anders en begrijpt wat ik bedoel, maar ik
geloof dat zij ook intelligenter is en zelfs zakelijker, ondanks mijn vaders twee
academische graden in rechten en scheikunde. Mijn vader heeft een zeer uitzonderlijk
gevoel voor humor, maar hij lijkt me ook gefrustreerd en letterlijk volgepropt met
complexen. Geen wonder dat wij daar een en ander van meekregen. Onze familie is
ook eigenlijk altijd nogal geïsoleerd geweest, en isolatie neigt nu eenmaal naar
degeneratie.

7 juli 1963
Emotionele tijden rond Erik. Droomde van hem.
Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft meegedeeld de isolatie
van Cuba verder te willen opvoeren. Waar moet dat toe leiden? ‘Partij kiezen
veronderstelt subjectiviteit, veronderstelt eenzijdigheid: begrippen, die estheten
kennen, maar niet aandurven.’87 Zou Menno ter Braak ooit over homoseksualiteit
hebben geschreven?

8 juli 1963
Is het een vergissing om volledig eerlijk in dit dagboek te zijn en dan de inhoud aan
iemand, zelfs Erik, te laten lezen? Pensées sont trop souvent inachevées. Erik zou
hierdoor een onvolledige gedachte kunnen tegenkomen. Juist omdat hij bijna volledig
vertrouwen in me heeft zou een verkeerd overgekomen gedachte kunnen resulteren
in een niet meer te herstellen schok. Wat betekent Joris voor hem? Hij stelde zich
laatst op het Americain-terras op als een jaloerse lover. Deze jonge binken zijn zich
hun eigen diepste emoties tenslotte nog niet bewust, zoals Erik de nacht van 1 juli,
toen we samen in Hotel Unique sliepen, zelf constateerde.
Dineerde thuis. Bouke Bendien was er ook, in rijbroek, zwarte laarzen, en zwarte
baret - een echte moderne huzaar. Hij had in wedstrijden meegereden.
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87

Brief d.d. 19 juni 1963.
Menno ter Braak, Demasqué der schoonheid. G.A. van Oorschot, Amsterdam, 1962, p. 17.
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Hella Pick schreef dat zij er eindelijk in geslaagd was mij meer te zien zoals ik
werkelijk ben dan ‘the overglamoured version I used to consider you in’. En: ‘I was
deeply troubled by the seeming impossibility of forging a deeper relationship with
you: more in its mental sense, but also, though believe me, to a far lesser extent in a
physical sense.’ Nu die hindernis is genomen zou ik willen hopen dat we vrienden
en normale collega's kunnen zijn.

9 juli 1963
Mijn vader is nu toch naar een kleine motorenfabriek in Alphen aan de Rijn gegaan,
en is het met me eens dat dit bedrijf betere kansen biedt. Hij heeft dr. Suwandi reeds
geschreven. Een huzaar, G.J.M.M. (19), heeft in de Juliana van Stolbergkazerne
zelfmoord gepleegd. Hij had aanpassingsmoeilijkheden sinds hij vijf maanden geleden
in dienst kwam. Hij zat bij het derde eskadron Huzaren van Boreel, liep weg, werd
thuis door de marechaussee opgepikt en naar een psychologisch
onderzoekslaboratorium gebracht, liep weer weg, en werd in Austerlitz in een cel
geplaatst, alwaar hij zich heeft opgehangen. Wanneer ik een bericht als dit lees
associeer ik dit onmiddellijk met bijvoorbeeld Erik, en het grijpt me zeer aan.
West Side Story draait op een filmfestival in Moskou, als gevolg van Khrushchevs
liberalisatiepolitiek. Russen raken er in een staat van opwinding door.
In Baltimore, Maryland zijn honderd blanke en zwarte demonstranten voor gelijke
burgerrechten gearresteerd. De apartheidsproblemen in Amerika duren voort.

10 juli 1963
Ik droomde dat ik aan het graf van Sima Sastro Pawiro stond, terwijl Erwin
Aschmoneits lievelingsliedje ‘l'Abeille et le papillon’ werd gespeeld. Huilde
verschrikkelijk in mijn slaap. Hoe werkt zoiets? Zullen we het ooit weten?
Vanmorgen 45 minuten met de heer J.C. van den Berg en een assistent gesproken
op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Van den Berg is een gladde vogel. Hij
zou de minister (Luns) pas kunnen adviseren om bygones bygones te laten wanneer
de dreiging van een kort geding niet langer boven diens hoofd hing. Een brief van
die strekking van mr. J.C.S. Warendorf zou de situatie kunnen veranderen. Het
ministerie had voornamelijk bezwaar tegen de wildheid van mijn berichtgeving,
‘zoals
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nu weer uw artikel in De Typhoon over prins Bernhard’.88 Ik ging in de tegenaanval
en zei dat mijn analyse inzake de kwestie Nieuw-Guinea sedert 1957 (overdracht
aan Indonesië) toch duidelijk de juiste was gebleken. De heer Van den Berg vroeg
zich in alle ernst af - ik beschouwde dit intussen als een verkapt compliment - of de
kwestie Nieuw-Guinea niet anders afgelopen zou zijn indien de amateurdiplomaten
en de groep-Rijkens zich er niet mee zouden hebben bemoeid. Ik gaf overigens toe
een emotioneel mens te zijn, maar vroeg of er een nieuwe start kon worden gemaakt.
Na al het doorkruisen van regeringspolitiek zou dat wel ‘heel langzaam’ gaan,
voorspelde hij.
Erik besloot me te zeggen wat hij van me denkt: ‘Wat jij in dit leven wilt doen is
mij helder als koffiedik. Het gezegde gaat dat de ene mens een reactie is op de
anderen, maar dan zou ik willen weten wie die anderen bij jou zijn geweest.
Bijvoorbeeld: I simply do not believe that you are a queer. You are just a coward,
who does not dare to face life as it is.’89 Er volgde een lange analyse van Willem
Oltmans, met als slot: ‘Dit is een broekje van 22 jaar, die dit schrijft.’ De botsing
werd enige dagen geleden veroorzaakt, toen we op een terras met een aantal mensen
zaten, waaronder een Argentijn, Adolfo Blaquier-Unrué, een kennis van Freddy en
Adela Heath. Ik zei toen tegen Erik: ‘Praat jij even met hem, want ik wil dit andere
gesprek afmaken.’ Erik was diep beledigd, ik had hem als een klein kind behandeld.
Dagen van stilte en onvindbaarheid volgden. Ik trok me de rel enorm aan en sliep er
niet van. Nu dus deze brief.
Mr. J.C.S. Warendorf schreef andermaal naar de KLM om te proberen althans een
bedrag van 425 dollar afgeschreven te krijgen, voor een reis die ik op verzoek van
ambassadeur Zain naar de groep-Rijkens maakte.

12 juli 1963
Ontmoette Erik in Utrecht. We spraken later in Huis ter Heide enkele uren samen.
Hij had, zonder dat ik hier ooit iets van heb geweten, Hugh Wilson mee naar
Eindhoven genomen. Wilson had quatre-mains met Eriks moeder gespeeld en had
met zijn vader prima kunnen vinden. Hij was bij Erik op de studen-
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In een driekolomsartikel over het bezoek van Sukarno aan Wenen had ik slechts de feiten
vermeld en het blad Suluh Indonesia geciteerd, dat schreef dat de ontmoeting tussen Sukarno
en prins Bernhard niet had plaatsgehad. Waarom toch al die aandacht?
Brief d.d. 9 juli 1963.
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tenkamer blijven slapen. ‘Als hij een vinger naar me had uitgestoken zou ik hem in
elkaar hebben geslagen.’ Ik aarzel deze notities over de achterbaksheid van ‘vrienden’
te maken. Het doet pijn. Erik zei zelfs dat hij op Hugh Wilson gesteld was geraakt.
Ik praat en schrijf er liever niet meer over.
Mijn vader had er bezwaar tegen dat de vertegenwoordiging van Peking in Den
Haag materiaal naar de bungalow in Huis ter Heide zond, ‘want de postbode gaat
toch denken...’
Het Nederlandse landschap is toch zo mooi. Ik hou ervan. Deed vannacht geen
oog dicht.

13 juli 1963
Ontmoette Henk Hofland in een expressobar op het Rokin. Hij kwam binnen met
een aantrekkelijke jongen en zei: ‘Die leeft van de centen die zijn meisje bij elkaar
gapt.’ De jongen scheen in Doorn te wonen en Henk brieven te schrijven. Hij toonde
mij er een van. Hij had meer van die contacten. ‘Ik heb tegenwoordig erg veel plezier.
Ik zit de hele dag te kletsen en doe bijna niets meer. Het is jammer dat jij alles
opschrijft.’ Hij vertelde een intiem contact te hebben opgebouwd met W.F. Hermans,
die hij ‘de beste Nederlandse schrijver’ noemde. Ik gaf Henk voor zijn verjaardag
Les Mythes de Rimbaud. Het schoot hem te binnen dat hij me op mijn verjaardag (10
juni) had ontmoet, maar was vergeten me te feliciteren. Omdat ik Ter Braak las vroeg
ik Henk waarom die toch zelfmoord had gepleegd. ‘Uit zelfoverschatting’, antwoordde
hij. ‘Hij vond zichzelf te belangrijk. Menno ter Braak was iemand die een heel stel
kerels de rug zal toedraaien, zich omdraait, en tegen vijf tafeltjes tegelijk aanloopt.’
Hij vervolgde: ‘Ik heb eigenlijk geen idee wat er in jouw leven aan jongens en
juffrouwen omgaat.’ Hij vond het jammer dat er niet meer gelegenheid was om bij
te praten. ‘Harry Mulisch is een jongen om eens in de drie weken te ontmoeten.’ Hij
had verder geen zin om zich in zijn contacten werkelijk emotioneel in te zetten, want
uiteindelijk waren die contacten toch maar belachelijk. Dus nu maakte hij alleen
maar plezier.

14 juli 1963
Ik stond vanmorgen op en dacht nog steeds dat ik naar Suriname zou vertrekken.
Maar na een lang gesprek met mam besloot ik de KLM af te zeggen en Martin Portier
te telegraferen
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dat ik niet kwam. In de avond, bij Willem Mathon in Amsterdam, slaagde ik erin
Martin telefonisch te bereiken. Hij zou 30 juli naar Nickerie vertrekken, en benadrukte
dat wanneer hij daar was, we niet samen zouden kunnen slapen. Hij had Frits Pengel
reeds gewaarschuwd dat ik niet kwam.
Willem Mathon (30) was peletoncommandant geweest bij de Huzaren van Boreel,
had rechten in Leiden gestudeerd en werkte bij de Banque de Paris et du Pays-Bas.
Hij kende ook Lydia Loudon. We dineerden in het Americain. We gingen later naar
het DOK, waar we tot 04.00 uur bleven. Toen bij het wakker worden de kerkklokken
luidden verlangde ik ernaar een kaars te branden.
George Gallup heeft een onderzoek gedaan naar het wegwerken van de apartheid
in de VS. Niet minder dan 41 procent van de ondervraagden is van mening dat het te
snel gaat. 31 procent vindt dat er vooruitgang wordt geboekt zoals het moet en 14
procent is van mening dat het niet vlug genoeg gaat. Blanken in het Zuiden vinden
dat het vele te snel gaat (77 procent). Van de blanken in het Noorden meent 17 procent
dat het niet snel genoeg gaat, en 34 procent vindt dat het te snel gaat.
Erik is een belangrijke reden dat ik nog niet naar Paramaribo ben vertrokken. Zal
ik hem uiteindelijk als vriend verliezen?

16 juli 1963
W.F. Hermans merkt in de preambule tot Paranoia op: ‘Geregeld maak ik plannen
om enige kamers in mijn huis met het modernste kantoormeubilair in te richten en
daar vernuftige kaartensystemen in onder te brengen, die mij in één oogopslag in
staat zouden stellen alles te overzien wat ik vergeten ben en nog vergeten zal, hoewel
ik het niet vergeten wil: alles wat ik bedenk, bedacht heb en nog bedenken moet...’
Conclusie: ‘Niemand zal zich nog de vraag stellen of een leeg kaartsysteem misschien
niet het mooiste is wat een mens kan nalaten...’ Hermans filosofeert in de richting
van een dagboek, een file-systeem, hoe via het geheugen ‘alles’ verloren gaat, of
men onthoudt in willekeur en bij toeval. Ik ken geen ander middel ter bestrijding van
de geheugenzeef dan zo nauwkeurig mogelijk notities te maken.
Mijn vader was naar Maastricht gegaan om oude documenten te bestuderen. Ik
sprak heel open met mijn moeder. Mijn ouders waren meer dan veertig jaar getrouwd,
‘maar we zijn in al die jaren misschien vijf keer samen naar een concert geweest’,
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zei mam. Ze gaf aan dat mijn vader in dit opzicht buitengewoon egoïstisch was
geweest. ‘Als ik strijkkwartetten ging maken zette hij altijd een zuur gezicht, en
wanneer ik van een concert thuiskwam gaf hij aan dat de avond voor hem verloren
was geweest.’ Ik vroeg haar waarom ze eigenlijk uit Zuid-Afrika teruggekomen
waren. ‘Omdat je vader en oom Dirk Klink samenwerkten, maar door de plotselinge
dood van oom Klink had de bezigheid opgehouden te bestaan, en was het noodzakelijk
geworden om, bij gebrek aan inkomsten, naar Nederland terug te keren. Ik heb toen
gesteld, dat weten je broers ook, dat ik best in Zuid-Afrika wilde blijven, maar je
vader had er geen werk meer. Hier kon hij zijn commissariaat van de ACF weer
opvatten. Maar intussen vertelt hij aan iedereen dat hij terugkwam omdat ik niet in
Zuid-Afrika wilde blijven. Ik zeg er natuurlijk niets van, maar het is dus niet waar.
Je vader heeft zich eigenlijk zijn hele leven door illusies laten leiden. Ik verzette me
hier niet tegen, om de vrede te bewaren. Nu zullen we zuinig moeten zijn en van ons
kapitaal moeten leven.’ Ik zei van mening te zijn dat zij de zuinigheid overdreef, en
dat zij een hulp in de huishouding diende te nemen. Toen ik zei dat ze even oud wou
worden als haar moeder, die tegen de negentig liep, zei ze: ‘Niet nu ik op latere
leeftijd nog zo hard in het huishouden heb moeten werken.’ Ik wil absoluut dat zij
hulp krijgt.
Ik ging met de honden wandelen. Toen Koko steeds bleef stilstaan gaf ik ten slotte
een ruk aan de riem, en hij viel tegen de grond op zijn snoet. Deze ene hond heeft
altijd zwak op zijn poten gestaan. Ik schrok geweldig, vooral omdat hij nu scheen te
hinken met twee poten. Ik keerde direct naar huis terug. Later belde ik mijn moeder
vanuit Utrecht, maar ze zei dat de honden prima waren.
Ontmoeting met de Cubaanse ambassadeur, professor Maristany. Ik kan direct
een visum krijgen. Hij vertelde dat 59 Amerikaanse studenten van Schiphol naar
Havana zijn gevlogen onder bedreiging van een Amerikaanse consul, die hen de
Amerikaanse gevangenis in het vooruitzicht stelde. Fidel Castro had hem gezegd dat
het belangrijk was dat de KLM (Paul Redekers missie) op Cuba bleef vliegen. Paul
had Maristany meegedeeld dat Surinam Airways ook een lijn op Havana wilde
openen. De Benelux had nieuwe visumbepalingen afgekondigd. Maristany bezocht
Luns, die had gezegd: ‘Regel het maar met Brussel en Luxemburg.’ Dat had hij
gedaan, maar de visumplicht voor
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reizigers uit de Benelux naar Cuba werd gehandhaafd. ‘Wij willen niet dat
Nederlanders visa nodig hebben voor Havana, maar ik kan er niets aan veranderen’,
aldus de ambassadeur.

17 juli 1963
Vandaag had ik een voor mij opzienbarend gesprek met mijn ouders. We spraken
over mijn grootvader, ir. Willem Oltmans, die op Semarang was gescheiden van mijn
grootmoeder, mevrouw Jacoba Klink. Zij was dus mijn vaders moeder. Ze had de
rest van haar leven in bescheiden omstandigheden op kamers in Den Haag gewoond.
Zij had plaats moeten maken voor de Javaanse Sima Sastro Pawiro, van wie mijn
grootvader twee kinderen kreeg. Tot mijn grootvaders dood in 1955 woonden mijn
grootouders in Amsterdam. Nu bleek dat de kinderen erop hadden aangedrongen dat
grootvader en Sima in 1953 alsnog trouwden. Mijn vader had zich als strikt jurist
opgesteld, en hij had uiteengezet dat dit niet mogelijk zou zijn omdat de echtscheiding
tussen zijn eigen ouders was verkregen op grond van overspel. Mijn vader zei nu
met klem dat hij zich met hand en tand tegen een dergelijk verlaat huwelijk had
verzet, om namens zijn inmiddels overleden moeder wraak te nemen voor ‘begane
misdaden’ jegens haar in zijn eigen jeugd. Hij herinnerde zich maar al te levendig
hoe hij erachter kwam dat zijn vader op Semarang een verhouding had met een van
de bedienden, Sima. Hij zei naar het buitenhuis van mijn grootouders te zijn gegaan,
in Salatiga, om zijn geweer te halen. Toen hij daarop ging jagen met Sidin, ook een
bediende, en de broer van Sima, had hij de jongen gedreigd. ‘Zie je dit geweer, Sidin?
Als je zuster het waagt in de buurt te komen wanneer ik op Salatiga ben, dan schiet
ik haar dood.’ Mijn vader vertelde dat Indonesiërs hadden geprobeerd Sima Sastro
Pawiro te vergiftigen vanwege haar verhouding met mijn grootvader. Bijna was ze
eraan overleden. Daarop had ook de dokter aangeraden dat zij niet meer mee naar
Salatiga zou gaan. Mijn vader benadrukte dat hij die jeugdherinneringen nooit meer
had kunnen uitwissen. Ze hadden hem te diep aangegrepen. Hij vervulde slechts zijn
plicht jegens zijn moeder.
Ik bepleitte dat haat, een halve eeuw later, als teken van onvolwassenheid diende
te worden beschouwd. Ik zei tegen mijn vader dat personen die doorgaan met haten,
die niet kunnen vergeven en bepaalde gebeurtenissen niet uit hun systeem kunnen
wegwerken, slechts hun eigen kansen vernietigen op een
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vol leven van liefde en vriendschap. Complexen waar men opzettelijk in volhardt en
die opzettelijk in stand worden gehouden, veroorzaken op de eerste plaats schade
aan degene die ze op gang houdt. Wanneer ik één mentaliteit in het Verre Oosten
heb opgepikt, dan is het dat een definitief oordeel over een huwelijk tussen twee
mensen die tenslotte meer dan veertig jaar samen gelukkig zijn geweest, en dit
vervolgens te verhinderen, een vorm van zelfmoord is. Mijn grootvader en Sima
hebben een relatie gehad die hen grote voldoening bracht. Ik heb tenslotte een jaar
bij hen gewoond. Ik probeerde mijn vader te overtuigen dat hij hun oorspronkelijke
zonde nog altijd in zijn hart droeg. Ik zei hem dat het voorkomen van dat huwelijk
in 1953 misschien meer hemzelf dan hen had getroffen, en dat het een verkeerde
beslissing was geweest.90 Mam zei me later dat, toen deze zaak in 1953 in Zuid-Afrika
speelde, zij in dezelfde zin mijn vader had proberen te overtuigen het verleden te
begraven. Ik zou nu bloemen op het graf van grootvader en Sima willen brengen,
liever nog samen met Martin wanneer hij uit Suriname terug is.
Mijn moeder ging na dit gesprek naar Apeldoorn om een kerkconcert bij te wonen
waar haar zuster Jetty de cello zou spelen. Ik stond op de Baarnseweg in Bosch en
Duin stil om te kijken naar de laag overscherende straaljagers die op Soesterberg
landden. Herinneringen aan de moffentijd kwamen helemaal terug. Wat zijn die
toestellen in nog geen twintig jaar enorm veranderd!

19 juli 1963
Zond Martin Portier opnieuw een telegram, dat ik morgen betoel (zeker) naar
Paramaribo zou komen. Toch zet de tweestrijd zich voort: vertrekken of bij Erik
blijven. Het is een zaak van even flink zijn en doorbijten. Maar ook Jolle Jolles raadde
aan eerst de relatie met Erik te verzorgen. Hij vertelde overigens dat Henri Faas zijn
berichtgeving in de Volkskrant over de kabinetsformatie dermate zat te hinein
interpretieren dat dit geen journalistiek meer kon worden genoemd. Ik volg die zaken
niet.
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In 1989 ben ik nog altijd deze mening toegedaan, al begrijp ik mijn vaders diepe wond over
die affaire uitstekend: hij werd er bijvoorbeeld vroegtijdig door naar school in Nederland
gezonden. Hij geneerde zich zijn verdere leven voor deze mesalliance.
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20 juli 1963
Gisteren werd ik door een enorme twijfel verscheurd over naar Suriname gaan. In
de late middag zond ik een tweede telegram naar Martin en ik zei dat ik begin augustus
zou komen. Ik was 's avonds bij Willem Mathon. We gingen naar het DOK, waar hij
tegen een baron uit Groenekan aanliep die met hem meeging. Ik keerde naar Huis
ter Heide terug.
Henk Hofland ontmoette Jean Paul Sartre, die met vakantie in Amsterdam was,
en had een interview met hem. In de controverse Peking-Moskou staat hij ‘als
Europeaan’ achter de Sovjet-Unie (evenals de CPN onder Paul de Groot). De
arbeidersklasse in Europa voelde zich meer verwant met de USSR.
‘Komt dat door de verburgerlijking in de Sovjet-Unie?’ vroeg Hofland.
Er was geen verburgerlijking bij de Sovjets. ‘Er is een conflict tussen de generaties,’
zei Sartre, ‘waarvan de oudste verontrust is door een gebrek aan politiek gevoel,
politieke belangstelling, van de jongste.’
Europa was een vraagstuk van de tweede orde; blokvorming, kolonisatie en
neokolonialsme waren de grote wereldvraagstukken. Sartre: ‘Een intellectueel van
links denkt na, kritiseert, schrijft, maakt duidelijk, poetst niet zijn ziel op voor
ademloze fijnproevers - als André Gide in zijn dagboeken deed - maar blijft aan de
kant staan, is partijloos en zal zoals ik nooit communist zijn geweest, noch het willen
worden. Hij hoort tot geen enkele partij. Hij is geen politicus. Als schrijver is hij
links: rechts kan hij niet zijn want rechts is een gesloten club, zonder zin voor de
werkelijkheid. Rechts maakt geen kunst.’ Hofland besluit het interview met te zeggen
dat hij er geen touw aan kon vastknopen, en dat hij net zo goed ‘naar het nieuws van
één uur had kunnen luisteren of een blokje om had kunnen lopen’.91 De Telegraaf
illustreert andermaal wat Emile van Konijnenburg allemaal blijft ondernemen om
Nederland in Indonesië weer op gang te brengen. Hij liet een aan Japan te leveren
Fokker Friendship stoppen in Jakarta en maakte in het nieuwe toestel een rondvlucht
van anderhalf uur met president Sukarno en de ministers Leimena, Ruslan Abdulgani,
Raden Iskander, Suprajogi en de gouverneur van de Bank Indonesia, Sumarno.
In een vette kop op de voorpagina bespreekt New York Times het voorstel van
Nikita Khrushchev voor militaire waarnemers op het grondgebied van de VS en de
Sovjet-Unie, om een aan-
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Henk Hofland (met Hans Koetsier), Algemeen Handelsblad, 20 juli 1963.
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val van een van beide partijen te voorkomen. Hij stelt troepenvermindering in
Duitsland voor, en overeenstemming over stopzetting van nucleair testen zou naderbij
zijn gekomen. Gezamenlijk zou aan de koude oorlog een eind moeten worden
gemaakt. Khrushchev noemde on sight inspection ‘eigenlijk overbodige onzin’, want
beide partijen beschikken over middelen om te kunnen nagaan of er stiekem
ondergronds of bovengronds wordt getest. Maar het Westen bleef aandringen op
waarnemers en het Kremlin ging akkoord ‘to establish control posts in other countries
at airports, railway junctions, on motor roads, and in big ports. Ofcourse, all this
must be done on a reciprocal basis.’92

21 juli 1963
De Sovjet-Unie en China hebben ruim twee weken in Peking onderhandeld en zijn
zonder overeenstemming te bereiken uit elkaar gegaan. Ideologische verschillen
blijven het struikelblok. Intussen is Dipa N. Aidit, secretaris-generaal van de
Indonesische PKI, met een delegatie in Moskou aangekomen. het blijft touwtrekken
tussen communisten onderling, die dromen over ‘Proletariërs aller landen verenigt
u’. In Moskou onderhandelden een week lang de heren Khrushchev, Gromyko, Zorin,
Tsarapkin, W. Averell Harriman, Foy Kohler en de Britse ambassadeur Sir Humphrey
Trevelyan. Met opzienbarend succes. President Kennedy vroeg de Democraten in
de Senaat zich gereed te maken om een gedeeltelijk beperken van atoomproeven per
verdrag te ratificeren. ‘Love and respect for other people is what we need’, citeerde
Time Magazine Khrushchev in Moskou.93
Het secretariaat van koningin Juliana werkt perfect. Op 22 april vroeg ik Hare
Majesteit waarom ik de legging van de eerste steen voor de ambassade in Washington
(door prinses Beatrix) niet had mogen bijwonen. Namens de koningin antwoordt nu
persattaché J.A. van Houten dat de plechtigheid alleen voor genodigden was
opengesteld.94 Moet je dan terugschrijven ‘En waarom werd ik niet uitgenodigd?’?
Het gedonder dat ik als journalist geen reizen mocht verslaan van leden van het
Koninklijk Huis is feitelijk begonnen met de reis van Beatrix in 1958, toen premier
Willem Drees in codetelegram aan de gou-
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New York Times, 20 juli 1963. Zo veel verschillen de voorstellen van Khrushchev niet met
die van Gorbatsjov 25 jaar later. Integendeel; blijkt dat Khrushchev op een aantal punten
zelfs verder ging.
Time Magazine, 26 juli 1963.
Brief d.d. 15 juli 1963.
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verneur van de Antillen liet weten dat ik weggehouden diende te worden. Waarom?95

22 juli 1963
Newsweek wijdt een omslagverhaal aan ‘Khruschchev at the Crosroads’. De
sovjetpremier bood het Westen een olijftak. Niet alleen dienden alle atoomproeven
te worden gestaakt, maar Oost en West zouden een niet-aanvalsverdrag moeten
sluiten. ‘Either consciously or subconsciously, the two superpowers seemed to be
groping their way toward some form of universal order’, schreef Newsweek. ‘Already
many were saying that the great issue of the next decade is not communism versus
freedom but, quite simply, the political organization of our planet - failing with both
East and West may drift back to the Dark Ages.’ En ten aanzien van de vele geruchten
dat de sovjetpremier op zijn laatste politieke benen zou lopen, meldde het weekblad
dat Khrushchev nog in april had opgemerkt: ‘Some western people speak of my
position having been weakened. God help me to have such a weak position for the
rest of my life...’96

24 juli 1963
Dineerde bij Jolle en Lot Jolles. Hij vertelde een probleem te hebben gehad met de
chef-staf luitenant-generaal A.W. van den Wall Bake, die van het ANP verwachtte
dat ontkend zou worden dat hij druk op minister Van Marijnen had uitgeoefend om
geen marineofficier op het ministerie van Defensie te zetten. De generaal had per
telegram een betreffend Telegraaf-artikel ontkend, maar vreesde dat dit blad zijn
dementi niet zou publiceren en hij vroeg daarom medewerking aan het ANP. Jolle
zei hier in eerste instantie geen gevolg aan te hebben willen geven. Maar nadat de
generaal tien minuten later had teruggebeld en op de nieuwswaarde van het bericht
had gewezen, had Jolles de tekst van het telegram als ANP-mededeling aan
hoofdredacteuren laten uitgaan. Ten gevolge van de georganiseerde druk heeft De
Telegraaf de ontkenning vanmorgen opgenomen. Lot heeft als kunstenares veel
contact met Cruys Voorbergh. Ook beeldhouwt zij een schitterend naakt van Wim
Jolles, nu dertien jaar. Ik sprak met Jolle onder vier ogen over Erik, die nog steeds
aan het zeilen is in Friesland.
‘Si l'amour vit d'espoir, il s'éteint avec lui’ (Corneille).

95
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Zie Memoires 1957-1959.
Newsweek Magazine, 22 juli 1963.
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25 juli 1963
Sprak in Den Haag met Pak Wiarto van de Indonesische ambassade. Naar zijn mening
was het voor Bungkarno moeilijk geweest mij te ontvangen zolang Van Konijnenburg
in Wenen was. Zo ver is het nu dus gekomen. Konijn drukte W. Verrips, als exponent
van Indonesische coupmilitairen (dus tegen Bungkarno), in de groep-Rijkens, waarna
alles verder was misgegaan. Hijzelf bleef drijven, maar mij hielden ze kopje onder
omdat ik had geweigerd het spel van de boeven mee te spelen. Ik heb natuurlijk maar
heel weinig geld en kan niet, als Van Konijnenburg, vrij vliegen. Hoe kan ik
terugknokken?
Penny Hedinah schreef uit Jakarta: ‘After reading your letter from Vienna I have
come to the conclusion that Bapak is not a friend of yours anymore. There were
probably some people who are very jealous of your close friendship with him and
prevented keeping him in touch with you again, due to the false reports they gave
him.’ En in een tweede brief schreef zij: ‘Ik schaam me dat je zoveel narigheid moet
ondervinden van mijn bangsa (landgenoten). Je blijft lief voor die mensen, ofschoon
ze jou zo unfair behandeld hebben. het schijnt dat je geen wrok voelt wanneer anderen
je pijn doen. Ik kan niet tegen unfairness, ik word opstandig.’

26 juli 1963
Was gisteren in Hoorn bij Jan Onstenk en J. Toes, hoofdredacteur en chef-redacteur
van de Noorderpers, om af te spreken wat ik voor ze zou gaan schrijven. Geen
politieke artikelen, meer human interest. Ja ja.
Van Rantwijk zond namens de NJK een nieuwe brief (van vijf pagina's) aan minister
Luns, waarin glashelder werd uiteengezet dat het verweer van Buitenlandse Zaken
- als gewoonlijk - op leugens berustte. Er werd nota bene gerefereerd aan een brief
van William Stricker van de USIS en het Foreign Correspondents Center in New
York, waarin stond dat ze niet wensten af te wijken van de vaste regel ‘that we need
a certification from an official Dutch representative in order to endorse a working
press card’, in dit geval voor mij dus. Het betoog van Luns en Droogleever Fortuijn
was gebaseerd op de drogreden dat een mededeling van Sjef van den Bogaert dat ik
een bonafide journalist was, niet was vereist. Dat was dus duidelijk wél het geval.
Luns en Buitenlandse Zaken zijn nog steeds onrechtmatig bezig, zoals ik al zeer lang
heb ondervonden.97
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Zie bijlage 1 (brief aan minister Luns van de NJK).
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Mr. J.C.S. Warendorf ging ermee akkoord Buitenlandse Zaken mee te delen dat we
van een kort geding afzien, om de weg te banen dat de overheid mij in New York
eindelijk de bonafideverklaring als journalist zou geven. Warendorf stelde zelfs voor
dat we hierover een communiqueetje zouden uitgeven. Daar was ik nu eens tegen.
Ik wilde de zaak geruisloos afsluiten, op voorwaarde dat ik thans ongestoord mijn
werk zou kunnen doen. Warendorf en Cees Meijer van De Typhoon hadden geluncht.
Meijer schreef me dat, als Buitenlandse Zaken me zou blijven lastigvallen, dit voortaan
zou worden beschouwd als een aanval op zijn krant. Zou er dan eindelijk een einde
komen aan de sabotage van de overheid?
Het kabinet-Marijnen is een feit. Luns blijft natuurlijk, de man is niet weg te
branden. Maar staatssecretaris H.R. van Houten is verdwenen. Marijnen had Luns
in Yaounde, Kameroen opgebeld om te bevestigen dat hij minister bleef. Luns: ‘Dit
gesprek van zestien minuten bestond mijnerzijds uit het roepen van 43 keer “hallo”.
De premier riep het 53 keer.’

28 juli 1963
Mijn vader spant zich in een lamp te ontwikkelen die als een soort röntgenapparaat
oude palimpsesten kan ontcijferen. De perkamentrollen, waarop meestal werd
geschreven door monniken in een ver verleden, werden ingesmeerd om opnieuw te
worden gebruikt. Bij het ontcijferen van teksten kan men enkele lagen afkrabben,
maar daarna zou men het geschrevene onherstelbaar beschadigen. Vandaar de
gedachte aan een lamp. Ik heb een aantal pagina's van zijn studie hierover (in het
Engels) gelezen. Deze draft is zeker indrukwekkend.

29 juli 1963
John van Haagen werd op 16 juli 28 jaar. Ik bracht de dag door in Rotterdam, met
hem, Greet, en de kinderen. Willem Peter is een mooi jongetje geworden. John
overweegt een jaar te gaan varen om Greet een medische behandeling voor haar rug
te kunnen geven, een automatische wasmachine en een frigidaire te kunnen kopen
en het huis te moderniseren. Ze zijn erg lief samen. Terwijl John honderduit praatte
lag Greet met haar hoofd in zijn schoot te slapen. Hij verbaast me altijd weer. De
controverse Moskou-Peking noemde hij terecht ‘het begin van het einde van het
zogenaamde wereldcommunisme’. Hij zei: ‘We worden geregeerd door kerels met
erelintjes, twintig
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polissen en vierhonderd aandelen, maar ik heb op Nieuw-Guinea gezien dat Papoea's
meer heer zijn dan wij.’ Ze willen hun huwelijk alsnog kerkelijk laten inzegenen.
Greet zal worden gedoopt. Van mijn dollars kochten ze voetbalschoenen voor de
jongens.
In de avond ontmoette ik Guus Bos, die vaandrig was geworden. Hij is aardig,
maar nog in een vroeg stadium van ontwikkeling.

30 juli 1963
George Kalenin98 en zijn lover zijn op zoek naar Hollandse jongens, en logeren in
het palace Hotel in Scheveningen. Ook al zag ik ertegen op, ik reisde naar hen toe.
We gingen naar het strand, voor mij eigenlijk de eerste keer in lange tijd in Nederland.
Terwijl ik me zat te vervelen in een strandstoel en me ergerde aan de nichtenpraat
van beide Amerikanen, kwam er een klein zwart hondje kwispelend op me af. Ik
nam het op mijn schoot en knuffelde het dier. Toen ik opkeek stond er een boom van
een jongen voor me met een blik van ‘Wat doe je met mijn hond?’ Toch kwam hij
bij me zitten: Frits van Eeden (19). Hij woonde op een kamer in de Van Woustraat
in Amsterdam, en studeerde aan de kunstacademie voor beeldhouwer. Zijn ouders
woonden in Scheveningen. Hij wees een oudere man aan als zijn vader.99 ‘Ik ben erg
moeilijk’, zei Frits. ‘Ik hecht me langzaam.’ Zijn eerste homoseksuele contacten
dateerden van zin elfde jaar. ‘Ik weet eigenlijk niet of ik homoseksueel ben, want ik
heb het nog nooit met een vrouw geprobeerd.’ Hij had één vriend gehad, een relatie
die twee jaar had geduurd. Had hij spijt dat het afgelopen was? ‘Nee, helemaal niet.
Hij houdt nog van mij. Hij woont nu met een ander, maar hij staat soms 's nachts om
03.00 uur bij mijn huis op me te wachten.’ Waarom ging het uit? ‘Hij liet me niet
vrij. Hij was jaloers. Ik was juist van huis weg omdat ik nooit iets mocht, en nu begon
hij weer. Trouwens, mijn droom is om naar Amerika te gaan.’100
‘Soms kan ik mij aan hele kleine dingen ergeren’, zei hij.
‘Zoals?’

98
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George Kalenin was functionaris van mijn lezingenbureau in New York, W. Colston Leigh.
Ik geef toe, ik dacht op dat moment: het is waarschijnlijk zijn oudere vriend, en misschien
is Frits wel een jongen die voor geld met mannen naar bed gaat. Ik wantrouwde hem - absurd,
zoals later zou blijken.
In 1971 brengt hij de winters in Florida door, waar hij schilder- en beeldhouwles geeft.
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Na enige pogingen tot ontwijken van een antwoord: ‘Jouw manier van toon en
geaffecteerd praten...’
Frits heeft een beautiful body. Hij had wat pukkels in zijn gezicht en zijn voortanden
zijn niet zo mooi, maar hij heeft lieve groen-bruine ogen. Zijn haar was lang. Ik zei
hem te willen helpen en adviseren met naar de VS gaan. We spraken voor donderdag
in Amsterdam af, want hij zal zich om te beginnen voor emigratie moeten laten
inschrijven. Ik kon niet bij hem logeren, zijn bed was te klein ‘en ik slaap trouwens
liever alleen’. In een hotel slapen? ‘Pieker ik niet over.’

31 juli 1963
‘Alles wat verward en onzuiver is, jankt om diepte!’101
Ontmoette William Peabody, een student uit Raleigh, North Carolina. We gingen
naar Scheveningen.
Hoe meer ik over het nucleaire test ban-treaty nadenk hoe meer ik me afvraag of
Moskou bezig is Washington om de tuin te leiden of te gebruiken, of andersom. Ik
denk nog steeds dat het een Westers en Amerikaans belang zou zijn indien we met
Peking in plaats van met Moskou zo'n verdrag zouden sluiten. Het is ergens een
racistische benadering om dit soort verdragen als vanzelfsprekend tussen blanken
aan te gaan. Het is de mentaliteit van All whites unite!

1 augustus 1963
Mr. J.C.S. Warendorf sprak 1,75 uur met landsadvocaat Droogleever Fortuijn. De
man toonde mijn advocaat de tekst van ‘de overeenkomst’ tussen Oltmans en de heer
Van de Berg van Buitenlandse Zaken; een ‘overeenkomst’ die niet bestond en nooit
was gesloten. Droogleever gebruikte verder een brief uit 1958 van P.M. Smedts van
Vrij Nederland, waarin stond dat ik me bij de UNO ten onrechte uitgaf voor
correspondent van dat blad. Ik overhandigde Warendorf dus alle accreditaties
sedertdien door Smedts ondertekend. Het is duidelijk hoe smerig die zogenaamde
landsadvocaat bezig is, in naam van mijnheer Luns en de overheid. Warendorf zei
hem dan ook: ‘Ik zal mijn cliënt moeten adviseren het kort geding tegen minister
Luns over deze zogenaamde toezeggingen van overheidswege niet in te trekken.’
Ontmoette Joop Simons van het N.T.S. Journaal om na te gaan of ik vanuit New
York berichten zou kunnen doorgeven.
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2 augustus 1963
Gisteravond aten Frits, Bill Peabody en ik in Singapore. Daarna ging ik met Frits
mee naar zijn zolderkamer. Deze kost 27,50 gulden per maand en heeft geen water;
dat moet met emmers van beneden worden gehaald. De toelage van zijn ouders is
honderdvijftig gulden per maand. Hij verdient er zelf honderd bij. ‘Zij laten altijd
merken het vervelend te vinden geld te moeten geven.’ Wat me deed denken aan
Erik, wiens vader hem eens had gezegd dat de ouders hadden overwogen hem te
aborteren. ‘Jullie zijn toch maar blij dat ik er ben’, had hij geantwoord.
Frits wees op een foto van zijn broer. ‘Of hij, of ik ben een onecht kind, want we
lijken niet op elkaar.’ Zij hadden op Borneo gewoond. Zijn moeder was van Hongaarse
afkomst en speelde prachtig piano. Ik zag tekeningen en schilderingen en begreep
dat hij talent had. Hij won al een eerste prijs van vierhonderd gulden van alle
kunstnijverheidsscholen in Nederland. Hij heeft kennelijk de nodige bezetenheid
voor zijn werk. Hij had vijf achten op zijn laatste rapport en moet nog anderhalf jaar
studeren. We maakten laat in de avond een wandeling. Hij vroeg of ik bleef slapen,
ondanks het smalle bed, dat hij van zijn moeder had meegekregen. Hij was affectionate
en lief, en gaf zich honderd procent. We hadden een totale seksuele clash.
Wim Mathon geeft een cocktailparty. Hij liet me door de baron uit Groenekan
uitnodigen, die mijn vader opbelde als mijnheer Müller. Ze kunnen zakken; de baron
vanwege telefoneren onder een andere naam en Mathon because he is an ass anyway.

3 augustus 1963
De dag met Frits aan het strand in Zandvoort doorgebracht. Zeezicht zat vol nichten.
Frits bleef gelukkig de hele dag bij mij en praatte honderduit, zodat de billendraaiende
ober vroeg: ‘Houden jullie van elkaar?’ Soms ging hij het strand op en zei een
aantrekkelijke Amerikaan te hebben gezien, of andere jongens, maar hij kwam steeds
terug. Hij werd door een kwal in zijn gezicht gebeten. Zijn ogen traanden ervan en
het deed pijn. Hij deed mijn trouwring van mijn vinger en droeg die de rest van de
dag, maar gaf hem terug bij het afscheid nemen.
Op zijn zeventiende jaar had hij Chris (27) ontmoet. ‘Ik stond om 04.00 uur op en
zei tegen mijn moeder dat ik met de hond ging wandelen, maar dan ging ik nog gauw
een paar uurtjes bij
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Chris slapen. Zalig. Maar Chris ging altijd mijn gangen na en zag door zijn jaloezie
meer dan er was.’ Frits had gehoopt dat zijn vriend zijn jaloezie zou overwinnen.
‘Wanneer ik een foto van Burt Lancaster aan de muur prikte en hij zag dat, dan was
het weer mis. Ik vond dat de foto van Chris op een foto op Marlon Brando leek; hij
voegde eraan toe: “Maar die schijnt syfillus te hebben.”’ Frits meende dat Brando
voldoende aantrekkelijk was om, ondanks de geslachtsziekte, met hem de koffer in
te duiken. Tab Hunter leek hem ook niet gek. ‘Wanneer ik eenmaal van iemand houd
ben ik ook helemaal van hem, maar soms twijfel ik nog altijd of ik wel echt zo ben.’
Zou Frits van mij kunnen houden? Misschien. En ik van hem? Erik zit er nog steeds
tussen. Lost Loves zou de titel van een boek kunnen zijn dat ik zou willen schrijven.
Ik merk het aan Erik. Ik merk het aan Frits. It's life in its very essence. Life as it is.
Reality.
Frits liet foto's zien van vroeger, met paarden, honden en poezen erbij. Hij won
de Artisprijs voor aankomende kunstenaars met een tekening van slangen. In zijn
kamer hangen twee verrekt mooie tekeningen van leeuwen. Hij kreeg zelf een tik
van een leeuw en heeft er een litteken van. Hij heeft zijn hele leven honden gehad,
nu is het Zoika. Hij vertelde Alexander en Astrid Sillem, waar we langs liepen, hoe
hij wel eens hondjes uit winkels had gehaald, die zaagsel poepten. Deze emoties zijn
duidelijk echt bij hem. Vanuit de trein wees hij op een geit in de wei en op de lijnen
van het dier, waarvan hij zelf ooit een plastiek had gemaakt.102
Frits, Erik: wat schreef Stendhal? ‘Ce qui lie les amitiés dans le monde, c'est la
possibilité de se séparer à chaque instant. Un ami sent la possibilité de ne plus voir
son ami.’103 Stendhal maakte duidelijk onderscheid tussen man-vrouw-amitié en
man-man-amitié. Maar is er wel zoveel verschil tussen?

4 augustus 1963
Santo zond me de tekst van een rede die Bungkarno op 20 juli uitsprak in het paleis
in Jakarta, ter sluiting van een congres van de Agricultural and Forestry Experts
Association. De president refereerde aan het conflict met Maleisië en zei onder meer:
‘What is a male's most beautiful ornament? A male's most beautiful ornament is his
faithfulness to keep a promise.’ In To-
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Ik kocht Frits zijn eerste beeldhouwwerkje, nog in was, voor een habbekrats. Mijn vader liet
het gieten en het staat al 25 jaar in mijn werkkamer. Het is een voor mij zeer bijzonder geitje,
op wiebelpoten.
Stendhal, Aux Ames Sensibles. Gallimard, 1942, p. 65.
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kio had de Indonesische president de Tenku gevraagd met hem en president Diosdado
Macapagal van de Filippijnen bijeen te komen en de vorming van Maleisië met
Singapore en Kalimantan Utara te bespreken en dus uit te stellen. Rahman was
akkoord gegaan. Hij zegde toe het resultaat van die ontmoeting te zullen afwachten,
maar intussen bleef hij verkondigen dat de Federatie van een groot Maleisië op 31
augustus een niet terug te draaien feit was. Sukarno zei dat iedereen hem lastig en
een bemoeial vond in de kwestie-Maleisië. ‘Suppose, you own a house’, zei
Bungkarno. ‘Your neighbour ofcourse has the full right to do as he pleases. But,
imagine he turns his radio so loud you can not sleep. Are you permitted to ask to
keep the music down? Or suppose, Pak Mul, who lives next door to me. He sings
very loudly in the bathroom, and on top of it, he sings off key. If you go up to him
and ask him not to sing so loud, does that mean you interfere with Pak Mul's internal
affairs? No, it is good neighbourliness and good morality.’
Ik lees deze uitspraken nu wel met andere ogen. Eigenlijk zijn dit toch wel
schokkend naïeve passages. Vooral wanneer Sukarno onderstreept het
woord te voeren namens honderd miljoen Indonesiërs, want ik weet maar
al te goed hoeveel mensen daar nu al tegen hem samenzweren, juist omdat
ze het oneens zijn.
Wanneer ik teruglees wat ik over Frits heb geschreven is het allemaal wel
erg onaf en onvolledig. Ik kijk steeds weer naar zijn foto's.

5 augustus 1963
Liep met Frits langs Amsterdamse grachten. ‘Ik zal je de stad laten zien’, zei hij. We
gingen naar het Amerikaanse consulaat om emigratieformulieren op te halen. Hij las
voor het eerst in mijn dagboek, wat ik prima vind, als bij Erik. Hij zag er appetijtelijk
uit. Zwarte broek, groene trui, peau-de-suède jack. I look into his eyes and I love
him. Erik is tenslotte verloofd met Helga. Wanneer zij het zou eisen zou hij met mij
breken. Niet dat ze het zal doen, maar Erik is van haar. Erik beweert bovendien dat
homoseksualiteit hem vreemd is. Frits twijfelt erover, maar in zijn hart weet hij dat
hij gay is en hij wil het ook zijn. ‘Chris leerde mij werken. Hij gaf me leiding, die
ik toen nodig had. Hij wil samen met mij exposeren. Hij zou het liefste een atelier
samen met mij inrichten.’
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Ik ben nu 38 jaar alleen geweest. Straks ga ik naar New York terug. Hoe zou ik nu
een blijvende relatie met Frits kunnen opbouwen? En dan al die concurrentie om
hem heen. Ik deelde met mijn vrienden wat ik had, of wat ik zelf mooi vond. Ik gaf.
ik gaf, ik gaf, en toch zijn ze allemaal aan me voorbijgegaan. Martin trouwde. Johnny
trouwde. Bertie hield al meteen van andere jongens. Erwin idem dito. Santo koos
natuurlijk voor Marguerita. Erik voor Helga. Loet is niet in jongens geïnteresseerd,
ook al is hij een unieke vriend. Ik ben moe, erg moe van al die relaties. Intussen zegt
Frits wel: ‘Ik wilde dat ik nu met je mee zou kunnen naar New York.’ Het liefdesleven
van mannen onder elkaar is niet op één man afgestemd. Alleen een vrouw is in staat
om van één man te houden en zich volledig te geven. Het zijn misschien de bandji's
(nichten) die in hun uitgesproken vrouwelijkheid naar een relatie met één man zoeken.
Maar ik moet die vrouwelijke types niet. Chris schijnt al eens zelfmoord te hebben
willen plegen. Eigenlijk is Frits een beetje bang voor Chris, omdat hij denkt dat die
jongen in staat zou zijn uit jaloersheid iemand een ongeluk te bezorgen. Ik heb Frits
uitgelegd dat ik een relatie met ruimte tussen ons zou willen hebben, desnoods met
af en toe seks, maar toch los. ‘Nu kan ik dat nog niet,’ zei ik hem eerlijk, ‘want ik
ben nu verkikkerd op jou.’ Dat was een stomme opmerking. Frits wil vriendschap
met me, niets meer, niets minder. Ik begrijp dat, maar voel al heel veel meer.

6 augustus 1963
Willem Klinkenberg is ongetwijfeld uitstekend geïnformeerd. Hij meende dat het
verzet van mevrouw Klompé en de heren Cals en Veldkamp tegen een premierschap
van Luns hun politieke carrières vroegtijdig had beëindigd. ‘Luns blijft een
uitgekookte doerak. Ik wachtte hem met Joop van den Broek van De Telegraaf op
Schiphol op. Hij wist niet dat Van Houten was ontslagen. Hij probeert hem nu
herbenoemd te krijgen’, aldus Wim.
In de avond bezocht ik het kamerlid J.H. Scheps103 (PvdA) thuis aan de Baarnseweg,
in Bosch en Duin, niet ver van mijn voormalige ouderlijk huis, ‘De Horst’. Het was
interessant.104
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Zie Memoires 1957-1959.
Ik schreef de notities later te zullen uitwerken, maar ze zijn verloren gegaan door een
opeenstapeling van besognes die dagen.
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8 augustus 1963
Gisteren bracht ik veertien uur met Frits door. We gingen naar het strand in Zandvoort.
We waren echt samen, ook bij de strandwandelingen, tot een vroegere vriend van
Frits verscheen. Ben, een man uit de modewereld. Frits stoeide met hem in zee en
dat ergerde me, vooral ook omdat ze vroeger een verhouding hadden gehad. Ik was
natuurlijk gewoon jaloers. Frits zei later openlijk dat, toen ik eerst niet reageerde op
zijn getreiter met Ben, hij dacht: hoera, het gaat de goede kant op met Wim. Maar
toen ik me abrupt aankleedde en aankondigde te vertrekken ging hij wel met me mee,
maar wandelend langs de boulevard naar het station was hij geïrriteerd. Ik begreep
trouwens dat dit gedrag in verband stond met zijn eerdere ervaringen. ‘Hoe vaak heb
ik niet dezelfde smoesjes gehoord: ik hou van je, wat ben je mooi, ik zal dit voor je
doen en dat voor je doen. Maar het ging allemaal om wat anders, en wanneer je ze
werkelijk nodig had waren ze er nooit. Ik heb genoeg meegemaakt. Ik geloof niemand
meer. Wanneer ik nu iets voel aankomen met een kerel begin ik al meten afknappers
te organiseren, dit om af te stoten, om af te breken, ter zelfverdediging.’
Hij had momenten dat hij weg wilde lopen, om niemand meer te hoeven zien en
geen gezanik meer aan zijn hoofd te hebben. ‘Weg, weg, weg, alleen zijn met mijn
hond, en rust in hoofd en hart. Een hond stelt je tenminste maar één keer teleur:
wanneer hij doodgaat.’
Om 12.30 uur kwam W. Verrips op het terras van het Americain met uitgestoken
hand naar me toe. We spraken twee uur samen. ‘Je hebt, zonder het te beseffen, een
levensgevaarlijk spel gespeeld vorig jaar. Je was je niet bewust dat een kapitein van
de New York City politie mij benaderde met de vraag of ik wilde dat je opgepikt
werd om naar Ellis eiland overgebracht te worden. Dan had je nu hier in Holland
steun kunnen trekken van de Sociale Dienst.’ Zelfs Robert Kennedy had zich als
procureur-generaal met mijn geval bemoeid. Ook had hij, Verrips, met Walt Rostow
over mij gesproken.
Ik viel van de ene verbazing in de andere. ‘Hoe heb je kunnen verzinnen dat ik
ambassadeur Zain zou hebben opgebeld?’ Ik antwoordde dat ik op het moment dat
hij belde in de kamer was geweest, en Bob Tapiheru het toestel beantwoordde op
aanwijzingen van de ambassadeur.105 ‘Oh, die halvegare Tapiheru’, zei hij als
verdediging, en vervolgde: ‘Wel, ambassadeur
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Zain neemt nu met mij contact op.’ Ik geloofde er absoluut niets van, maar was bereid
verder te luisteren.
‘Na je “onthullingen” via Lunshof in Elseviers heeft de pers bij mij in Arnhem de
deur plat gelopen. Dat was vervelend en lastig. Ik werk nu eenmaal liever achter de
schermen.’ Hij legde uit een eigen organisatie te hebben, met een aantal mensen die
voor hem werkten. ‘Wanneer iemand bij mij komt en zegt: “Ik heb zeven miljoen
uit Hongarije te vorderen”, dan gaan we na hoe we dit kunnen klaren, maar de zeven
miljoen komen op tafel.’ Hij hield Emile van Konijnenburg nu ook zelf nauwkeurig
in de gaten. ‘Die heeft zijn geld op verschillende plaatsen in het buitenland
ondergebracht. De groep-Rijkens heeft jou inderdaad smerig behandeld, maar in
plaats dat je dan eens bij mij komt praten, dan kunnen we zien of we er wat aan
kunnen doen. Ook al had je gelijk met je artikel in Elseviers, je begrijpt toch wel dat
ik ervoor had gezorgd dat wij ingedekt waren? Vergeet niet, ik liep op mijn
zeventiende jaar al met een pistool in de knokploeg van Frans Goedhart. En toen
kwam je nog eens met je drie appeltjes schillen op Schiphol aan! Wanneer ik jou uit
de weg had willen ruimen dan praat ik er niet over, dan doe ik het gewoon of laat
het een ander doen. Het eenvoudigste is om dat in Amerika te doen, waar ik mijn
mannetjes heb zitten. Tot 1956 heb ik toch zelf voor de CIA gewerkt? Begreep je dan
niet hoe kwetsbaar je was? De Amerikaanse overheid weet toch van je
homoseksualiteit? Dan moet je veel voorzichtiger zijn, want wanneer ze willen vinden
ze altijd wel iets om je mee te pakken.’
Verrips vervolgde: ‘Ga nu rustig journalistiek werk doen. Ga wat voor de
omroepverenigingen doen en zet en punt achter Indonesië. Ze hebben je daar gewoon
gebruikt.’ Hij was zelf naar Jakarta gereisd. Hij was erachter gekomen wie generaal
Gatot Subroto had vergiftigd. Ik ben wat dat betreft precies een Indonesiër. Ik zal ze
krijgen, ook al moet ik nog zo lang wachten.’ Hij vertelde met Gatot Subroto te
hebben samengewerkt tijdens de communistische opstand van Madiun. Met Chaerul
Saleh had hij samen in de bak gezeten. Vooral ambassadeur Van Roijen was zeer
upset geweest over de onthullingen in Elseviers en had die dagen veel brieven
geschreven en telegrammen verzonden. En als klap op de vuurpijl kondigde Verrips
aan dat hij aan de Mesdaglaan in Huis ter Heide, letterlijk om de hoek bij mijn ouders,
een bungalow had gekocht, met alle grond erbij tot aan de Vincent van Goghlaan.
Hij woonde daar nu met
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vrouw en zoontje. Ik was perplex, en eigenlijk in stilte blij dat ik hem niet had
gebruskeerd maar geduldig had aangehoord. Later sprak ik met B. Sluimers van
Antara. Hij noemde generaal Ahmad Jani de kroonprins van Bungkarno. ‘Dat is de
man die het verstaat na te denken en zich niet alleen maar bezighoudt met politiek
bedrijven. Hij heeft bijvoorbeeld nooit één kwaad woord over generaal Nasution
gesproken’, aldus Sluimers. ‘Nasution wordt immers verweten geen risico's te durven
nemen? Jani zal niets tegen Sukarno ondernemen. De president is ziek en het zal niet
meer zo lang met hem duren.’
Intussen, als gevolg van de emotionele verwikkelingen met Frits van
Eeden, was het nieuws achteropgeraakt. Ir. Frits Philips106 was naar
Indonesië gereisd. De kansen voor diens bedrijf leken gunstig. President
Sukarno had tijdens een massabijeenkomst meegedeeld dat zijn gezondheid
niet in orde was. Hij had langdurige hoestbuien en zag er moe uit.
Zaakgelastigde Mohammed Sjahrif was in Suriname geweest en verklaarde
op Schiphol dat minstens 20.000 Javanen aldaar terug naar Indonesië
wilden reizen. In Manilla hadden Indonesië, Maleisië en de Filippijnen
besloten om hun geschillen voor te leggen aan de secretaris-generaal van
de UNO, U Thant. De ministers van Buitenlandse Zaken van de USSR,
Amerika en Engeland hadden op 5 augustus tijdens een sprankelende
plechtigheid in het Kremlin het bereikte akkoord getekend over de
beperkingen op atoomproeven. Een sovjetband speelde Gershwins ‘Love
walked in’. De Veiligheidsraad stemde negen tegen nul om een embargo
op militaire leveranties aan Zuid-Afrika uit te vaardigen vanwege de
apartheid in dat land.

10 augustus 1963
De heer Jan van Wisse van de ACF is al voor de aankoop van kinabast naar Jakarta
geweest. Mr. C.N. van der Spek vroeg mijn vader naar de fabriek te komen. Ik hoop
dat er vanwege mijn regelingen een commissie voor hem in zit.
Mijn grootmoeder Poslavsky had een trui voor mij gebreid op een breimachine.
De foto's van Frits, op Zandvoort genomen, zijn uniek.

11 augustus 1963
Om 11.00 uur was ik bij de bungalow van W. Verrips en ontmoette ik zijn vrouw en
vier- of vijfjarig zoontje Rob, een echt blond Hollands kereltje. Zij is verpleegster
geweest. Hij was in
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zwembroek met een loshangend hemd. Ook aan de achterkant gazons en een knoert
van een zwembad. We zaten op het terras. Er liepen mij onbekende bruine ganzen
en een gekleurde vogel op hoge poten. Er waren talrijke volières en kooien met
dieren; konijnen, pauwen, fazanten, patrijzen en ook broedmachines. Verrips zei dat
de pauwen waarschuwen bij onraad. Er was een ezel op komst. De herdershond was
achter in de tuin en een bruine spaniël, een aanhalig beest, lag bij ons. ‘Ik heb altijd
een mannetje van mij hier rondlopen’, zei hij. ‘Rob wordt ook in Bilthoven naar
school gebracht en gehaald. Heb je wel eens een communist als vijand gehad?’
Wie was deze Verrips, die via Paul Rijkens en Emile van Konijnenburg mij voor
het eerst op mijn dak werd gezonden in 1961 in New York?107 In de Tweede
Wereldoorlog had hij Frans Goedhart en een paar andere mensen met een knokploeg
uit Vught gehaald. In 1945 was hij communist. Hij ging voor een opleiding naar
Moskou en werkte voor de Sovjet-Unie in Birma. ‘Dat beviel me helemaal niet, en
ik liep over naar de Amerikanen. Ik heb dat klusje tegen de communisten in de
Filippijnen opgeknapt. Ben toen voor de CIA gaan werken. Die stuurde mij naar
Indonesië om een staatsgreep tegen Sukarno voor te bereiden. Daar heb ik een paar
jaar aan gewerkt. Eerst was ik normaal bezig en heb bijvoorbeeld een compagnie
van Gatot Subroto opgeleid. Daarop hebben we de Madiun-opstand in de kiem
gesmoord, en Musso en Amir Sjarifuddin opgehangen. Gatot durfde eigenlijk eerst
niet. Hij wilde eerst praten.’
Na dat succes vroeg de CIA aan Verrips om een algehele militaire staatsgreep voor
te bereiden. In 1951 kwam uit Washington echter onverwachts het bericht dat het
niet door zou gaan. ‘Ik heb toen gezegd dat ik honderden mensen beloften had gedaan,
dat ik niet meer terug kon en nu door zou gaan. Ik had dus geld nodig en heb toen
met een man of vijftien die bank in Surabaja gepikt. 's Ochtends om 08.30 uur zaten
we in het souterrain geld te tellen. Ik zal dat nooit vergeten. Later ben ik gegrepen
en opgesloten, samen met de sultan van Pontianak en het hele Westerling-stelletje.
Later kwam ik vrij en vormde ik een nieuw groepje van een paar honderd man. We
opereerden in de bergen, maar ik werd bij een gevecht in mijn rug geschoten en
kwam opnieuw achter tralies te zitten, ditmaal samen
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met Chaerul Saleh, met wie ik een jaar een cel heb gedeeld. Ik ken hem als mijn
broekzak.108
Uiteindelijk kwam ik dus weer in Holland terecht, want mijn vrouw wil hier niet
vandaan. Ikzelf wilde naar Amerika. Ik zette hier dus een nieuwe organisatie op, met
vertakkingen overal ter wereld. Wanneer ik wat moet fiksen in Singapore heb ik daar
mijn mannetje. Gaat het mis dan ga ik zelf. De CIA heeft mij uitbetaald wat ze me
schuldig waren over de periode dat ik in Indonesië in de gevangenis heb gezeten. Ik
heb nu een CIA-pensioen van vijfhonderd dollar per maand.’
Over Emile van Konijnenburg zei hij het volgende: ‘Van Konijnenburg is voor
Konijnenburg en de glorie van Konijnenburg, en niemand anders. Toen hij in 1961
met zijn vrouw bij jullie was in de Vincent van Goghlaan was hij eerst hier geweest.’109
Op de verjaardag van zijn vrouw waren de Van Konijnenburgs met een fles parfum
gekomen die in een vliegtuig was gekocht, verpakt in een zakje van de Bijenkorf.
‘Als hij een overeenkomst aangaat,’ vervolgde Verrips, ‘zal hij proberen er onderuit
te komen, en alleen wanneer je hem met een advocaat zou kunnen pakken zal hij
zijn verplichtingen nakomen, want hij is als de dood voor een slechte naam. Je moet
wachten tot hij weer eens een keer geld krijgt, en dan zal ik hem wel zeggen dat hij
jou moet betalen. Wanneer Indonesië achttien Friendships koopt, krijgt Van
Konijnenburg een ton per vliegtuig commissie.’ Konijn had reeds tegen de advocaat
van Verrips gezegd dat, nu zijn vrouw was overleden, hij Rob Verrips zijn erfgenaam
wilde maken.
Mevrouw Verrips zei dat de Elseviers-publicatie haar zeer had geamuseerd, maar
zij had het onplezierig gevonden voor de moeder van haar man, die al 68 jaar was.
Ik kreeg trouwens de indruk dat zij vanwege die publiciteit van Arnhem naar Huis
ter Heide waren verhuisd, maar waarom bij mijn ouders om de hoek? Verrips zei
ervan overtuigd te zijn dat aan Indonesische zijde alle Lunshof-publicaties mij in de
schoenen werden geschoven. De heer Suurhoff had eenvoudig tegen P.M. Smedts
gezegd dat mijn banden met Vrij Nederland geheel verbroken dienden te worden,
‘want anders zou Smedts zijn baan zijn kwijtgeraakt’. Ook ambassadeur Van Roijen
had zich intensief met de affaire bemoeid en had maatregelen willen nemen. Ver-
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Chaerul Saleh was met Johannes Leimena aan de top dicht bij president Sukarno belast met
financieel-economische zaken, en hij had in 1963 een machtspositie in Jakarta.
Tijdens dat bezoek trok ik van leer tegen de manipulaties van Verrips, maar Konijn had niet
de geringste indicatie gegeven dat hij er juist vandaan kwam.
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rips had zelfs minister Luns ontmoet. Letterlijk zei hij dat Luns bij hem was gekomen,
maar hij zei op een ander moment: ‘Ik ben een beetje gek, maar ik hou van dit werk...’
Daarop lanceerde hij een geheel nieuw verhaal en haalde Who's who uit zijn
werkkamer om het te bevestigen. Howard Hughes (geboren 1905), de mysterieuze
zakenman uit Houston, Texas, bezat 78 of 80 procent van de aandelen van Trans
World Airlines. Hij was goed voor een miljard dollar. Hij zou een fusie tot stand
willen brengen tussen TWA, Northeast en een noodlijdend KLM. Hij wilde er een
holding-company van maken op een 50-50-basis, en alle bezittingen verdelen tussen
hem en een combinatie van Nederlandse zakenlieden. Hughes had Verrips in
Washington benaderd. Verrips zou de affaire in Holland uitzoeken. Hij ontmoette
daartoe reeds de heren Den Hollander van de KLM en Larive van Shell. Hughes dacht
dat Schiphol op den duur onbelangrijk zou worden, als La Guardia in New York.
Het vliegveld Deelen bij Arnhem, met als achterland de Ruhr, Düsseldorf en Essen
en bovendien gemakkelijk bereikbaar vanuit Amsterdam, Den Haag en Rotterdam,
zou tot een gigantische internationale luchthaven moeten worden omgebouwd. De
heer R. Zwolsman, een amice van Verrips, had in combinatie met Shell reeds alle
grond rond Deelen opgekocht. Ook banken zouden erbij zijn betrokken, zoals de
Westlandse Hypotheek Bank, waarvan Paul Rijkens president-commissaris is,
Heldring & Pierson, de Rotterdamse Bank, en anderen. ‘Zwolsman is een arrogante
man’, aldus Verrips over diens partner, ‘die nu een bungalow bouwt van anderhalf
miljoen bij Tienhoven. Je moet er maar eens langs rijden. De Zwolsman Groep N.V.
en Shell Nederland hebben die grond rond Deelen opgekocht. Vergeet niet, Zwolsman
is privé vriend en adviseur van de heer Loudon van Shell. Ik ben bij Loudon wel
eens op bezoek geweest. Hij heeft een flat naast die van de Indonesische ambassade.
Ze zeggen dat de aristocratie gedegenereerd is, maar Loudon is een fijne vent. Hij
heeft een Griekse house boy die alvast geen Engels verstaat. Loudon is een gisse
jongen. Eigenlijk proberen Hughes, Zwolsman en Loudon de KLM in handen te
krijgen. De regering in Bonn en Lufthansa zijn tegen het Deelen-plan, want als het
slaagt kan Düsseldorf wel sluiten. Ik rijd in mijn Thunderbird in een uur van Arnhem
naar Düsseldorf. Een normaal mens in een Taunusje doet er anderhalf uur over.
Hughes is trouwens een bijzondere vent. Hij belt je uit West-Berlijn op en zegt: “Ik
wil je morgenoch-
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tend zien.” Of hij belt op en zegt dat hij komt slapen, en rijdt dan hier voor in een
oude taxi. Ik heb hem wel eens in een telefooncel zien gaan en horen zeggen: “Breng
me even 100.000 dollar in cash.” Maar zijn gezondheid is niet best. Ik moet het zelf
ook kalmer aan doen. Ik heb angina pectoris en had een paar hartaanvallen.’
Verrips zei dat de politieke wereld tegen het Deelen-plan was, evenals de
gemeenten Amsterdam en Rotterdam. De bigshots, ook prins Bernhard, waren voor.
De NAVO en Defensie waren ook voor, want Deelen zou een belangrijk
reservevliegveld worden. De grond is goed en de startbanen zullen een tiende kosten
van wat de startbanen in Schiphol kostten. Ir. Tromp, de president-commissaris van
Philips, had uitgeroepen: ‘Het kan niet, dat Verrips in dat plan zit’, en hij was met
Elseviers komen aanzetten. Verrips had Tromp toen in een briefje geschreven dat
hij zich uit het Deelen-plan had teruggetrokken. Hij zei er vanwege de Hollandse
kruideniersmentaliteit toch liever niets mee te maken te willen hebben. Hughes had
bovendien geweigerd hem een honorarium van een kwart miljoen dollar te betalen.
Summa summarum: Verrips wil wraak nemen omdat hij buiten het Deelen-plan is
gehouden. Hij verwachtte dat ik hem ‘deze keer’ niet zou verraden, ‘want anders
maak je werkelijk een vijand van me’. Hij had een journalist nodig om de
Deelen-affaire te lanceren, want hij verwachtte dat publiciteit het plan zou torpederen.
Frits ontving zijn emigratienummer: 153.113, gedateerd 7 augustus 1963. Dat is de
eerste stap op weg naar Amerika. Ik ben blij hem daar behulpzaam bij te zijn geweest.
Ik leerde de afgelopen dagen Janna Luijt kennen, die bij Frits op school zit. Ook
ontmoetten we een aantal keren zijn vriendin Jobby. Frits en ik brachten samen veel
tijd door en praatten vooral zeer veel. Er waren intriges met Ben, maar Frits vond
dat het vlammetje tussen ons nu toch was aangewakkerd, al was het eerst heel klein
geweest. Lopend door de Kalverstraat zei hij: ‘Ik interesseer me helemaal niet voor
mensen, wel voor dieren. Ik teken dieren. Als je mensen laat kiezen tussen en goudvis
en een muis, kiezen ze de muis omdat die gemakkelijker te pakken is.’ Opeens zei
hij dat hij naar zijn grootmoeder wilde. Hij nam in een oogwenk afscheid en was
verdwenen. Hij had veel verteld. ‘Ik ben op mijn elfde jaar gelijmd
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door een kerel met een ijsje. Als je eens wist wat ik sindsdien allemaal heb
meegemaakt. Ik ben nieuwsgierig, zoals met jou. Dat zwarte meisje zei: “Kijk eens
wat een leuke vent”, maar ik vond jou niets bijzonders. En toch wilde ik met je praten,
om te kijken hoe je was. Als het nog wat is wanneer we elkaar weer zien, weet je
meteen hoe het zit tussen ons.’

12 augustus 1963
Verrips had de eerste zes jaar van zijn huwelijk zijn gezin buiten zijn activiteiten
gelaten. Ook zijn vrouw had niet geweten waar hij precies mee bezig was. Ergens
mocht ik W. Verrips wel na deze eerste lange ontmoeting bij hem thuis. Hij wilde
publiciteit voor het Deelen-project. Ik kon niet direct beoordelen wat de feiten waren,
maar was van plan het verhaal voor nader onderzoek aan een medium over te hevelen.
Zelf had ik geen zin de affaire nader uit te pluizen. Au fond vertrouwde ik Verrips
tenslotte niet.
Ik lunchte met Daan van Rosmalen van Elseviers in De Pool. Hij zei het verhaal
bij Lunshof te zullen bepleiten. Eerst had ik overleg gepleegd met Cees Meijer in
Zaandam. Hij ging ermee akkoord dat ik Elseviers zou proberen te interesseren. Van
Rosmalen: ‘Lunshof is nu bang. Hij heeft die rotzooi met prins Bernhard gehad en
probeert nu weer met Soestdijk op goede voet te komen. Daarom ook had Lunshof
erin toegestemd om van het gesprek met prinses Irene een driehoeksinterview te
maken, waar ook Bernhard bij betrokken was.110 Lunshofs vrouw houdt hem nu erg
precies in de gaten, opdat hij geen nieuwe fouten maakt. Wanneer ik 's avonds opbel
poeiert zij me af.’
Ik raadpleegde mr. J.C.S. Warendorf over het behandelen van de Verrips-primeur
over Deelen. Hij dacht dat Verrips eigenlijk wilde aftasten of er met mij samen te
werken was. ‘Door aan te bieden dat hij Konijn zou adviseren te betalen wat u
toekomt,’ aldus Warendorf, ‘probeert hij zich veilig te stellen en te zorgen dat u niet
opnieuw over hem zal gaan publiceren. Bovendien moet u er rekening mee houden
dat uw collega's zullen zeggen dat het een oud verhaal is, maar dat doen zij om de
prijs te drukken.’ Ik belde Van Rosmalen vanuit Warendorfs kantoor. Lunshof wilde
er niet aan en men geloofde het verhaal ook niet. ‘U moet Verrips warm houden,’
adviseerde advocaat Warendorf, ‘en proberen meer te weten te komen.’
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Terwijl ik me inspande om na te gaan of het Deelen-verhaal van Verrips
kon worden gepubliceerd - Cees Meijer sprak er met de heer Larive van
Shell over en meldde dat het niet klopte; ik sprak met Frits Gongrijp van
het Algemeen Handelsblad en Henk Kersting van Associated Press - voerde
mijn relatie met Frits van Eeden die dagen volkomen de boventoon in mijn
leven. Over tientallen pagina's heb ik de ups en downs beschreven. Het
ene moment zaten we harmonieus bij intiem kaarslicht te eten; het volgende
moment vertelde hij dat hij met Ben seks op het strand gehad had kunnen
hebben, als ik er maar niet zou zijn geweest.
Ik had bij juwelier Citroen een platte gouden ring gekocht die hij wilde
hebben. ‘Het is eigenlijk een trouwring,’ zei Fris, ‘en ik had me altijd
voorgenomen die nooit van iemand aan te nemen en er zelf een te kopen.’
Ik logeerde dikwijls bij Willem Mathon, om weer vroeg op Frits zijn kamer
te kunnen zijn. Mijn ouders begrepen dat er iets aan de hand was, want ik
was weinig thuis. Tegen mijn moeder zei ik wel, dat één dag met Frits aan
het strand niet te vergelijken was met vijfhonderd dagen samenzijn met
Frieda Westerman.
Erik was voorlopig naar de achtergrond geschoven. Soms telefoneerde ik
met hem, maar de volledige intensiteit van emoties beleefde ik met Frits.
Ik sprak een avond tweeënhalf uur met mijn oom, Alexander Poslavsky.111
Jammer genoeg maakte ik er geen aantekeningen over.
Het ene moment lagen Frits en ik urenlang in elkaars armen op bed te
kletsen, en het volgende ging hij er op het strand vandoor met een dertig
jaar oudere Duitse toerist met een houten been.

20 augustus 1963
Reisde met W. Verrips, die eersteklaskaartjes kocht, naar Amsterdam. We spraken
anderhalf uur met Cees Meijer van De Typhoon in het Victoria Hotel, over het
Deelen-plan. Cees checkte en dubbelcheckte de gegevens, vooral na tegenspraak van
de heer Larive van Shell. Maar ten slotte werd besloten dat ik de reportage voor zijn
krant zou schrijven.

21 augustus 1963
W. Verrips toonde mij een brief van ir. Tromp van Philips. Tromp had de voorstellen
van Howard Hughes doorgezonden aan de heer Den Hollander van de KLM. ‘Je valt
voor mijn part Den Hollander aan, als je Tromp maar met rust laat’, zei Ver-
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rips. Ik schreef het Deelen-verhaal en leverde dat in Zaandam af.112

22 augustus 1963
Otto Kuijk van De Telegraaf, mijn ‘rivaal’ in Jakarta, telefoneerde met Cees Meijer,
en schreef nu als luchtvaartredacteur in zijn blad: ‘Schouderophalen over luchthaven
bij Deelen’. Schiphol noemde het fantasie: ‘Wie zou er vijfhonderd miljoen voor
overhebben om zestig kilometer van Schiphol iets nieuws te beginnen?’ Ook
burgemeester Matser van Arnhem wist van niets. De Waarheid wist in een groot
opgemaakt artikel te melden dat het ministerie van Verkeer en Waterstaat niet uitsloot
dat het Deelen-plan intern was besproken. Ik had me overigens terdege ingedekt,
omdat ik er rekening mee hield dat Verrips verder wilde sleutelen aan mijn
geloofwaardigheid als journalist, door een nieuwe, door mij gelanceerde canard.
Vandaar ook de ontmoeting vooraf tussen Meijer en Verrips. Ik ontmoette Erik van
der Leeden in Hotel Terminus in Den Haag. Een fijn gesprek. Hij luisterde
geëmotioneerd naar mijn verhaal over Frits. Hij keek verdrietig en zei: ‘Als er een
brief van jou kwam zat ik soms een uur voor me uit te staren en na te denken over
wat je precies bedoelde te zeggen, om te proberen je te begrijpen. Soms ook ging ik
in oude brieven lezen, om te zien wat je eerder had gezegd.’ Er is zoveel gebeurd,
ik zal er later meer over schrijven.
Harald Binder is onverwachts inderdaad uit Wenen overgekomen. We gingen met
Frits een hele dag naar het strand. Een dag om nooit te vergeten.113 Frits vond hem
‘een schatje’. Zij konden het samen meer dan prima vinden. Op Zeezicht zat Frits te
tekenen. Toen hij zag dat ik mijn hand in Haralds nek legde zette hij een enorme
kras door zijn tekening. Ik kreeg hem ertoe opnieuw te beginnen.114 Het werd opnieuw
een surrealistisch paard, met gecamoufleerd gezichten erin verwerkt. Harald kreeg
de tekening.

24 augustus 1963
Ging naar Scheveningen en ontmoette Frits op het strand, met Zoika. ‘Hoe gaat het?’
vroeg hij, terwijl de luchtmachtsoldaat met wie hij samen was een beetje doorliep.
‘Ik kan je niet meer zien, Wim. Ga alsjeblieft weg. Ik waarschuw je.’ Ik vroeg of hij
geen tijd had ergens rustig te gaan zitten en samen te pra-
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ten. Hij keek me een ogenblik onderzoekend aan, en zei: ‘Nooit meer’, en hij liep
door. Ik dacht: oké, dat is dan dat, het is zaak naar New York terug te gaan. Maar ik
was onbeschrijflijk upset.

25 augustus 1963
Zond Frits de foto's van de afgelopen weken, en ik begin kalmer te worden over alle
emoties.
Laat in de avond zag ik hem bij het DOK met zijn nieuwe Duitse vriend, blijkbaar
een veel oudere oorlogsinvalide. We spraken heel even. Hij deed de ring af en gaf
die terug. Ik deed daarop mijn eigen trouwring van vroeger aan mijn vinger en
slingerde die in de gracht. Hij riep nog: ‘Waarom doe je dat nou?’ Ik gaf een zoen
op zijn ring en deed die aan. ‘In ieder geval heb jij die een paar weken gedragen’,
zei ik, en ik ging weg.
Intussen gaat het Nieuwsblad van het Zuiden uit Tilburg meedraaien, dus ik heb
toch weer tien provinciale bladen bij elkaar om in New York artikelen voor te
schrijven, dankzij de steun van Cees Meijer.

26 augustus 1963
Sprak met Wim Hutabarat, de privé-secretaris van dr. Mohammed Hatta (de
voormalige Indonesische vice-president) in het Hilton in Amsterdam. Hatta is in
Nederland aangekomen, en de media meldden dat hij een staatsbezoek van Sukarno
moet voorbereiden, wat natuurlijk onzin is. B. Sluimers zei een paar weken geleden
ook al dat hij in 1964 Sukarno in Den Haag verwachtte. Het leek me toen
onwaarschijnlijk. Ik zie het ook nu niet gebeuren. Een Hollander kan zich geen goed
verliezer betonen. Er wordt te rechtlijnig, te zwart-wit gedacht in dit land, precies
zoals onze nakomelingen in Zuid-Afrika doen, met Hendrik Verwoerd voorop. Ik
telefoneerde snel een bericht door aan mijn kranten. Alle bladen namen het op, en
vermeldden dat Hatta slechts op doorreis was naar een medische behandeling in
Zweden. In oktober zou hij een week in Nederland blijven.

29 augustus 1963
W. Verrips kwam naar de bungalow van mijn ouders. Ik sprak alleen met hem. Hij
had met Sandberg van Het Parool geregeld dat er een gesprek zou worden
gepubliceerd met Larive van
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Shell over de KLM. Ik schreef een memorandum over Verrips en bracht het bij de
heer Scheps van de PvdA, die me toezegde het te zullen doorgeven aan partijgenoten.
Hij noemde de heer Posthumus.
Frits was bij Lot Jolles geweest, op mijn introductie. Zij belde me op om te zeggen
dat de relatie tussen Frits en mij beëindigd was, en dat hij niets meer met me te maken
wilde hebben. Lot is een schat. Ze leeft echt met me mee.
Mijn moeder begint zich duidelijk zorgen te maken, maar ik stelde haar gerust.
Erik insgelijks. Ook hij leeft ontzettend met me mee. ‘Alhoewel ik van Helga opdracht
heb jou te laten schieten, bleek de basis tussen ons gewoon te hecht om dit verzoek
uit te voeren. Je geeft je vrienden in zekere zin een schuldcomplex, want in geestelijke
en materiële zin geef jij zoveel dat je je gaat afvragen: wat geef ik eigenlijk?’ De
zeer positieve gesprekken met Erik geven me, tussen de diep gevoelde perikelen met
Frits door, veel steun. ‘Ik waardeer het dat je met je problemen met Frits naar mij
toe bent gekomen en mij erin hebt laten delen’, zei Erik. Hij las opnieuw in mijn
dagboek. Een reactie? ‘Wanneer ik dit allemaal verwerkt heb...’ zei hij. ‘Weet je wat,
ga mee naar Eindhoven.’ maar even later begreep hij dat dit te veel problemen met
Helga zou opleveren.

3 september 1963
W. Verrips vroeg om 07.15 uur te komen ontbijten om de hoek. We zaten in de
keuken. Zowel het echtpaar Rijkens als hijzelf en zijn vrouw was bij de begrafenis
van mevrouw Van Konijnenburg aanwezig geweest. Zowel Verrips als zijn vrouw
had het gevoel dat Konijn zijn vrouw allang vergeten was.115 Ook Verrips heeft nog
een belangrijke vordering op de groep-Rijkens, waar hij thans achteraan schijnt te
zitten. Hij deed mij de volgende gedachte aan de hand. Wanneer Nederland en
Indonesië de betrekkingen verder zouden normaliseren, zouden er onderhandelingen
komen over schadeloosstelling voor genationaliseerd bezit. Men kon bij
regeringsonderhandelingen op een kwart of een half procent rekenen, maar wanneer
het buiten de officiële kanalen om werd gespeeld zat je algauw op een en een kwart
of anderhalf procent. ‘Je zou hierin een rol kunnen spelen bij de kininefabriek, vooral
ook omdat ze bang zouden kunnen zijn dat je je voet dwars zet bij de aankoop van
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kinabast.’116 Ik moest vijftigduizend gulden down payment eisen voor eventuele
bemoeiingen, en zou dan in tien termijnen van een jaar, binnen acht dagen na de
Indonesische uitbetalingen, tweeënhalf procent uitbetaald moeten krijgen. Het duizelde
me, maar wie weet. Hij zei ook, dat wanneer ik een snel boekje over Sukarno zou
schrijven, hij het naar Het Parool zou brengen om het uitgegeven te krijgen. Hij deed
alsof hij en Sandberg de beste maten waren. Adam Malik had tegen Verrips gezegd:
‘Laat Oltmans maar aan mij over’, wat dat ook mocht betekenen. Van Konijnenburg
was met vakantie in Zwitserland. Hoe kende Verrips toch al deze details?
M. van Blankenstein schreef een onleesbaar artikel in Het Parool over ‘De dromen
van Charles de Gaulle’. Ik heb in geen dagen een New York Times gezien. Ik schreef
alleen maar tientallen pagina's over perikelen, gesprekken en ontmoetingen met Frits
van Eeden.
De schilder Georges Braque is overleden. Een van zijn laatste uitspraken: ‘I have
made a great discovery. I no longer believe in anything... It is not the objects that
matter to me but what is in between them: it is this “in-between” that is the real
subject of my pictures. When one reaches this state of harmony between things and
oneself, one reaches (...) a state of perfect freedom and peace - which makes
everything possible and right. Life then becomes a perpetual revelation.’117
Bij het slapengaan bestudeerde ik opnieuw Frits' tekening van het surrealistische
paard. Moet hem er vragen over stellen.

4 september 1963
Lag urenlang wakker. Ik droomde dat ik angst had door een paard te worden gebeten.
Ik lag op mijn rug met een touw over me heen. Het paard keek me aan, beet weliswaar
niet, maar het was toch schrikaanjagend. Ik zie de droom weer voor me. Frits met
zijn paarden.118
Bertie Hilverdink telefoneerde vanuit Rome en vroeg of ik niet naar Italië kon
komen. Hij klonk down. Carlo was helemaal kaal. Ik vroeg of hij inmiddels met
vriend Bernhard was getrouwd. ‘Niet echt’, zei hij.
Volgend op een zeer lange uiteenzetting had W. Verrips me gevraagd om, na wat
er in 1961 allemaal was gebeurd, Paul Rij-
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kens een briefje te schrijven: dat mij nu duidelijker was wat er indertijd speelde en
dat het me speet dat ik door vroegtijdige publicaties veel ellende had veroorzaakt.
Ik gaf aan Verrips' verzoek gevolg. Ik schreef een paar regels in die geest en zond
kopieën aan dr. M. van Blankenstein en aan Verrips zelf.119

5 september 1963
Opnieuw ontbijt ten huize van W. Verrips. Hij vond de tekst van de brief aan Paul
Rijkens ‘stom’. Ik praatte eroverheen, want een grotere concessie dan ik deed zat er
niet in. Ik reed met hem mee naar Amsterdam om te kunnen lunchen met John Massaut
van de ACF in Chalet Suisse. Massaut vertelde dat de schadeclaim van de Bandungse
kininefabriek op dertig miljoen werd geschat. Hij dacht overigens niet dat de aankoop
van kinabast en een regeling van de schulden gelijktijdig, of met elkaar verbonden,
zouden kunnen worden opgelost. Maar hij zou een en ander met mr. C.N. van der
Spek bespreken.
In de avond bracht ik nog eens vijf uren door bij Verrips en zijn vrouw. We hebben
wel gelachen. Hij was bereid me een brief van de heer ir. Th.P. Tromp van Philips
mee te geven, als bewijs dat hij in contact met hem stond, zoals hij verklaarde. Hij
gaf me bovendien vanmorgen al een rapport van zestien pagina's, gedateerd september
1962, over de verhouding ‘Indonesië en de wereld’. Naar zijn zeggen was het naar
Robert Kennedy en Dean Rusk gezonden, en zou Sukarno er graag een exemplaar
in handen van willen krijgen. Kolonel Magenda had er in ieder geval achteraan
gezeten. Ik begreep maar gedeeltelijk wat hij ermee wilde, maar hij had er geen
bezwaar tegen wanneer het bij Bungkarno terecht zou komen.

6 september 1963
Toonde Frits Gongrijp van Algemeen Handelsblad de brief van de heer Tromp aan
Verrips, gedateerd 29 januari 1963,120 maar hij was niet onder de indruk. Hij zag er
geen bewijs in. Ik betwijfel of hij ooit een effectieve journalist wordt.121
Ontmoette opnieuw Ronald Lucardie, een Indische jongen voor wie ik een zwak
had gekregen. Hetzelfde geldt voor Maurits Mulder, die echter aarzelt een stapje
verder te gaan. Hij houdt afstand. Ronald is anders, maar ook weer geen Frits of Erik.
Wat Frits ook zegt over de Hongaarse afkomst van zijn moeder, voor mij is hij een
Indische jongen, al was het maar
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vanwege zijn drie middelste tenen, die groter zijn dan zijn grote teen. Overigens
bleek de relatie tussen Maurits en de jongen uit Hoogezand beëindigd. Lucardie is
meer een vrije vogel.

9 september 1963
Jhr. Ernest H.F.A. Schimmelpenninck is overleden. Nu is hij herenigd met Wonk,
zijn zoon, die op Java sneuvelde.122

11 september 1963
Mr. C.N. van der Spek schreef dat noch Nedchem (combinatie voor chemische
industrie) noch de Bandungse kininefabriek claims op Indonesië hadden. Alleen de
NKF en ACF hadden claims. Men wenste niet via tussenpersonen te werken. ‘Aangezien
je vader commissaris is van de NKF en spoedig tot commissaris van de ACF gekozen
zal worden, mag ik er wel op vertrouwen dat jij je zult onthouden van iedere stap
die voor het bestuur en aandeelhouders van deze maatschappijen schadelijk zou
kunnen zijn.’ Weer een advies van W. Verrips out of the window. Ik laat hem nu
maar een paar dagen schieten.

12 september 1963
Bracht de avond met Frits door in een soort nieuwe atmosfeer. We aten samen ergens
en wandelden in het Vondelpark, waar Zoika op de eenden joeg. We spraken vele
uren in een andere stemming. Het is moeilijk te beschrijven. Hij was naar
Braunschweig in Duitsland gegaan om de (invalide) kennis van het strand te gaan
ontmoeten, terwijl deze juist op hetzelfde moment naar Amsterdam terug was getreind
om Frits te zien. Dus ze hadden elkaar gekruist. En dan opeens viel hij uit: ‘Ik word
geen beeldhouwer. Na school ga ik wat anders doen.’
‘Waar?’
‘In Amerika.’
Erik schreef me intussen een pittige brief met ongenadige kritiek. Een gedeelte
was ter zake en gerechtvaardigd, maar veel klopte helemaal niet. Ik zou trachten alle
jongens die ik ontmoette over te halen mee naar de VS te gaan, ‘iets waar je zelf niet
in gelooft, en vervolgens laat je ze schieten wanneer ze voldoende eigen esprit hebben
om niet in te gaan op je gedachtensprongen, op welk terrein dan ook. In dat geval
wordt het de volgende jongen, die het misschien wel kan.’ Ik vroeg me af of Erik op
Frits doelde. Zelf was hij al een paar maal naar de VS gevaren voordat ik hem kende.
En Frits passie voor ver-
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trek naar de VS bestond ook al voor ik hem ooit had ontmoet of gesproken.123

15 september 1963
Frits kwam naar Huis ter Heide en ontmoette mijn ouders. Ik toonde hem ons oude
huis, ‘De Horst’. We gingen naar Verrips, die zijn zoontje gebeeldhouwd of getekend
wilde hebben. Verrips viel met de deur in huis en vroeg hoeveel het moest kosten
en wat Frits erop wilde verdienen. Frits aarzelde. Hij was overrompeld. Ik viel in:
‘Veertig procent.’
‘Geen compliment, dat je een vriend van Willem Oltmans bent’, aldus Verrips
tegen Frits. Frits vond de tuin pet (te netjes aangelegd) en de volières helemaal fout.
De ezel trok hem. Hij zat een tijdje bij het dier terwijl wij praatten. Frits vroeg me
later op de man af: ‘Vertrouw je die Verrips?’
‘Hij zal jou niet beduvelen’, zei ik. Verrips zou vijftig procent voorschot betalen
en vijftig procent bij levering. Later wilde Frits naar Harderwijk, met de auto die ik
had gehuurd. Hij was er eens geweest met een schoolreisje. We pikten Rita de Wolf124
op in Amsterdam en gingen in Riche in Zandvoort eten. Janna Luijt voegde zich bij
ons.
Wim Hutabarat schreef uit Grand Hotel Saltsjöbaden in Stockholm dat dr.
Mohammed Hatta na een week van onderzoek uit het Serafimmer Lasarettet op 9
september is ontslagen. Met behulp van de modernste instrumenten werd zijn ziekte
gelocaliseerd, en er behoeft niet te worden geopereerd. Er viel ook geen tumor te
bespeuren. Van 1 tot 10 oktober zal Hatta in het Hilton in Amsterdam logeren, maar
dan ben ik weer in Amerika. Jammer, want Wim Hutabarat wilde een hele dag met
me samenzijn.

16 september 1963
Minister Luns heeft de NJK geantwoord dat hij nu bereid is om het Foreign
Correspondents Center en de USIS in New York een soort slappe verklaring af te
geven dat ik voor bepaalde Nederlandse bladen schrijf. Hij doet alsof dit van de zijde
van het ministerie van Buitenlandse Zaken en hemzelf een bijzondere gunst is, terwijl
ik er - als iedere andere journalist - gewoon recht op heb. En wat is er niet voor nodig
geweest om deze brief af te dwingen? Hij herhaalt intussen het volkomen
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niet ter zake doende ‘argument’ dat P.M. Smedts in 1958 had geschreven dat ik mij
ten onrechte zou hebben uitgegeven als correspondent van Vrij Nederland. Vele jaren
na die brief uit 1958 hernieuwde Smedts jaarlijks mijn VN-accreditatie bij de UNO,
maar dat verzwijgt de minister, omdat het hem beter uitkomt. Anders staat hij helemaal
in zijn hemd. Die slimmigheidjes zal meneer Droogleever Fortuijn wel voor hem
hebben uitgedokterd.125
Mijn vader was voor wetenschappelijk onderzoek in Arnhem, en dit gaf me de
gelegenheid een gesprek met mijn moeder te hebben. Frits leek haar een jongen die
wist wat hij wilde. ‘Maar of hij ook een leuke vriend is, dat weet ik niet’, zei ze. Ze
vond het overigens helemaal geen punt dat broer Hendrik en ik - na de mislukking
met Frieda - niet getrouwd waren. ‘Dat is in ieder geval beter dan de verkeerde keuze
te doen.’ Ze dacht dat wanneer het ooit mis zou gaan tussen broer Theo en zijn vrouw
Nellie, dit zeker aan Theo zou liggen.126 Ze vond ook dat ik me de ups en downs met
Frits minder moest aantrekken, en veel meer aan mezelf moest gaan denken, ‘want
wie van je vrienden zal ooit een vinger voor jou uitsteken?’ Zij geloofde in een jong
huwelijk: zij was 24 en mijn vader 26 toen ze huwden. ‘Je beseft dan wel inderdaad
niet alle moeilijkheden die een huwelijk met zich meebrengt, maar je bouwt tenminste
samen iets op.’ Mijn moeder verbaasde zich er trouwens over dat mijn vrienden
allemaal zoveel jonger waren. ‘Behalve Martin, die even oud is’, antwoordde ik.

17 september 1963
Bezocht mejuffrouw G. Büringh Boekhoudt in Baarn. Ik begon haar te vertellen over
wat ik het Begijnenhof-wonder noemde. Op 13 september was ik, me verdrietig en
eenzaam voelend over de spanningen met Fris, een kaars gaan branden (voor hem)
en had ik gebeden in de kapel daar. Ik was van de Kalverstraat-zijde binnengekomen.
Toen ik met inwendige tranen het hofje aan de Spuizijde verliet stond Frits met een
oude bekende te praten. Hij kwam naar me toe en zei: ‘Loop mee, ik wil je wat laten
zien. Het is maar een paar passen van hier.’
‘Vertel dan wat het is’, antwoordde ik. We gingen het hofje binnen. Tot mijn
verbazing opende hij de deur van de kapel, en hij zei: ‘Zie je die kaars daar? Die heb
ik een paar minuten geleden voor jou aangestoken.’
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Ik probeerde voor haar mijn emoties betreffende Frits en ook ten aanzien van Erik
te verwoorden. Zij luisterde alsof het haar verheugde dat ik mijn hart opende. Ze
reageerde erg lief. Later zei ze: ‘Je komt nu al twintig jaar naar me toe en je zit vaak
urenlang te praten, wel boeiend, maar ik dacht altijd: hij komt zijn hart luchten. Maar
nu hebben we een werkelijk gesprek samen, en het doet me veel plezier.’ Ik vertelde
haar dat ik eigenlijk al die jaren van niemand echt had gehouden, en dat nu, eerst
Erik en nu vooral Frits, jongens van negentien jaar, mijn ogen hadden geopend. Ze
waarschuwde om vooral niet te hoge verwachtingen te hebben.
Zij maakte het wel goed maar ze heeft last van duizelingen. Ze voelt ze een dag
van tevoren aankomen. Ook spreekt ze nog steeds regelmatig in Hilversum
geluidsbanden in voor blinden. Zij blijft mijn talisman, of beschermvrouwe.

19 september 1963
Hans Beynon127 is terug na tien weken Indonesië. Hij zei me dat president Sukarno
reeds had afgedaan. ‘Het touwtrekken om zijn erfenis is al begonnen’, meende Hans.
Ook zei hij: ‘Je vriend Emile van Konijnenburg is volledig uitgekotst’, waaruit ik
kon concluderen dat hij zijn voornaamste contacten in de leger- en in de
anti-Bungkarno-hoek moest hebben gehad. Het verwonderde me nauwelijks. Alle
Nederlandse journalisten dreven op instinct in die richting. Ik had ter gelegenheid
van de 17e augustus 1963 en de onafhankelijkheidsviering juist een pagina in De
Typhoon geschreven: ‘NAAR EEN SCHONE LEI MET INDONESIË’.128 Daarin had ik de
oude vertrouwde Sukarno-lijn aangehouden. Mas Diarto had me uit Solo geschreven
dat Antara de tekst in Indonesië had verspreid. Hij vermoedde dat Pak Wiarto in Den
Haag daar achter had gezeten. Ook de Noorderpers en de Delftse Courant hadden
het stuk opgenomen.

127
128

Indonesië-redacteur van de Volkskrant en oud-studiegenoot van Nijenrode.
Gepubliceerd op 16 augustus 1963.

Willem Oltmans, Memoires 1963-1964

83

New York
27 september 1963
Kew Gardens, Long Island
De taxichauffeur van Idlewild naar mijn flat verkondigde dat men beter ongetrouwd
kon zijn en zich eenzaam voelen, dan naast een vrouw te moeten leven die je het
liefst zou willen wurgen. Loet Kilian was niet thuis. Ik begon met de foto van Frits
op mijn schrijftafel te zetten. Mijn laatste lezing is op 9 december, dus kan ik op 10
december weer naar Amsterdam gaan.

28 september 1963
Nadat Loet thuiskwam spraken we tot in de nacht. Godzijdank is hij hier. Wanneer
ik mijn appartement bekijk realiseer ik me wat een idioot ik ben geweest. Wat heb
ik me toch dikwijls door illusies laten leiden. Ik stond stil en verdrietig op, na de
eerste euforie van weer ‘thuis’ te zijn. De laatste acht dagen in Holland waren van
een ongekende intensiteit. Ik probeerde er zelfs vandaag, tijdens de oversteek met
de KL 641 nog zo veel mogelijk over op te schrijven.129 Er lag ook een allerliefste
brief van Lot Jolles. Ze zei haar dierbaarste en enige vriend verloren te hebben, en
mij dat te willen schrijven. We hebben ook de laatste weken erg veel samen gesproken,
zowel Lot en ik als Jolle en ik. Ze waren me beiden tot enorme steun.
Ik was kort in de UNO, maar waar ik vroeger warm voor liep laat me nu ijskoud:
Maleisië is twaalf dagen geleden een feit geworden, en de Indonesische woede richt
zich nu op de Britse rol in de kwestie. De New York Herald Tribune publiceert
vandaag een hoofdartikel: ‘SUKARNO OF INDONESIA, THE PACIFIC'S JUVENILE
DELINQUENT’. In dolle woede noemt de Tribune het Indonesië van Bungkarno ‘an
imperialist state’. De UNO zou volgens het blad moeten ingrijpen om Bungkarno te
beteugelen. Hoe durven ze de onzin af te drukken?
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30 september 1963
Hella Pick vond me in mijn voordeel veranderd. Ik dacht: als ze eens wist wat me
allemaal is overkomen.
Ik woonde een UNO-press-briefing bij en keek de kamer eens rond, en voelde me
voor het eerst een buitenstaander. Ze lachten om niets; de meesten van mijn eerbare
collega's schenen me imbecielen toe. Person wist te melden dat minister Luns in een
privé-gesprek had gezegd: ‘Indonesië heeft in de kwestie-Maleisië gewoon gelijk.’
Willebrord Nieuwenhuis stelde zichzelf voor en zei voor de KRO naar New York te
zijn gekomen. Peter Schroeder van Het Parool had al geprobeerd onder zijn duiven
te schieten.
Vanavond ontmoette ik kolonel Sudarto (de voormalige adjudant van president
Sukarno) en zijn vrouw in de flat van Santo. Vroeger was ik zeer op hem gesteld.130
Ik vond hem veranderd. Hij zei dat dr. Subandrio er persoonlijk op toe zou zien dat
ik niet naar Indonesië zou komen.

1 oktober 1963
Sprak vanavond voor de College Women's Club in Westfield, New Jersey.
Vlieg om 23.00 uur van Newark naar Washington, blijf op de luchthaven en reis
om 06.50 uur door naar Huntington, West-Virginia.

2 oktober 1963
Santo dacht dat ik tien kilo was afgevallen. Ik voel me nog steeds alsof ik inwendig
doodga. Ik hou van Frits met mijn hele hart. Ik voel me alleen, miserabel, en compleet
ontevreden met waar ik mee bezig ben, de verdomde lezingen, alles.
Eerst deed ik vanmorgen mijn nep-Paléologue commandeurslintje131 in de revers
van mijn colbert, maar eenmaal in de UNO haalde ik het er weer uit. Ik zeurde
eindeloos tegen Loet of ik Frits nu wel of niet twintig dollar zou zenden. ‘Je moet
sterk zijn’, antwoordde hij geduldig. Hij kende een Japans verhaal van een wilg en
een eik in de sneeuw. De eik brak onder het gewicht van de sneeuw, maar de wilg
boog zijn takken. Intussen droomde ik van hem. Ik heb geen zin meer om in mijn
dagboek te schrijven. Erik adviseerde er twee dagboeken op na te gaan houden: ‘een
voor je journalistieke werk en een voor je journalistieke leven’.

130
131

Zie Memoires 1953-1957.
Idem.

Willem Oltmans, Memoires 1963-1964

85
Arriveerde in Huntington en at tegen heug en meug een ontbijt. Ik had tegen mam
gezegd dat mijn hart deze keer gebroken is beyond repair. Zij keek zo ernstig en
verdrietig. Had een kind van mij dit ooit gezegd, ik zou hem hebben geknuffeld of
gezoend. Bij mam is er, zo lang ik me kan herinneren, altijd die verdomde
onoverbrugbare afstand gebleven. Het is misschien wel dat meegekregen affectueuze
separatisme dat ik in mijn vrienden probeer te overbruggen. Ik zit hier in tranen. Ik
beloof mezelf over deze zaken nooit meer zo diep emotioneel te zullen zijn.
Als altijd in donkere tijden zocht ik de mind van mijn intiemste, meest verwante
leesvriend, André Gide. Ik kocht in New York The youth of André Gide, een
psychobiografie door Jean Delay, lid van de Académie Francaise.
Dit boek stond, zonder dat ik me dat bewust was, 25 jaar in mijn kast
stond, in de Gide- en dagboekenafdeling. Ik herlas het in 1988, en tot mijn
verbazing las ik dat Jean Delay (net als ik) het werk van Gide beschouwde
als ‘one of the most succesful attempts made by man to explain and
understand himself’. Gide heeft zeer consequent en, middels een
verscheidenheid aan outlets, waaronder een dagboek, verslag gedaan. Hij
kon aan het einde van zijn leven dan ook constateren: ‘Now I have said
what I wanted to say.’ Gide's kritiek op bijvoorbeeld Jean de la Bruyère
was dat hij mensen schilderde zoals zij waren, maar hij vertelde niet hoe
zij de mens werden die zij uiteindelijk waren. Dat is die derde dimensie,
die ook mijns inziens juist zo belangrijk is. Gide schreef op zijn 23ste jaar:
‘It terrifies me to think that the present, which we are living today, will
be the mirror in which we shall recognize ourselves later on: and that by
what we have been, we shall know what we are.’
Bij Gide leverde de gedachte aan later terugblikken al in 1892 een
schrikaanjagend beeld op. Onbegrijpelijk. Hoe kan iets wat werkelijk
gebeurde, werd gevoeld of gedacht, later vrees aanjagen? Het kan hoogstens
verdriet veroorzaken of hopelijk toekomstig gedrag beïnvloeden. Ik geef
toe dat ik in 1988, bij het teruglezen over die tumultueuze weken in de
zomer van 1963, opnieuw diep geraakt werd, en vooral hogelijk verbaasd
ben omdat mijn geheugen de gebeurtenissen van 1963 ‘onvindbaar’ had
gemaakt. Niets ervan bleek uitgewist, want de letters brachten de totaliteit
van de emoties volledig terug. Onlangs, in de zomer van 1988, was Frits
van Eeden, voor vertrek naar Florida, nog in mijn Amsterdamse
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werkkamer. Hij was gehaast, want zijn 92-jarige grootmoeder was die
ochtend overleden. We spraken af elkaar in november te ontmoeten in de
VS en er dan meer tijd voor uit te trekken. Intussen heb ik hem een summing
up toegezonden van elf pagina's van vijftien gesprekken tussen 30 juli en
28 augustus 1963. Het bestaat zuiver uit hetgeen hij 25 jaar geleden
letterlijk tegen me heeft gezegd. Dat lijkt me een psychoanalytische
ervaring voor hem. Herinneringen hebben immers alleen dan waarde
wanneer de inhoud betrouwbaar is.
Ik zat dus in Hotel Frederick in Huntington, West-Virginia, op 2 oktober 1963 bij
het ontbijt in genoemd boek over Gide te lezen. Bij de volgende passage kreeg ik
tranen in mijn ogen: ‘A man's life is his image. At the hour of death, we shall be
reflected in the past and, leaning over the mirror of our acts, our souls will recognize
what we are. Our whole life is spent in drawing an ineradicable portrait of ourselves.
The terrible thing is, that we don't know it: we don't think of making ourselves
beautiful. We think about it in speaking of ourselves: we flatter ourselves, but later
on our terrible portrait will flatter us. We recount our lives and we lie to ourselves:
but our lifes will not lie.’132
Frits brak met een lans mijn hart in tweeën. Ik denk niet, ook al bedoelde hij dit
natuurlijk niet zo, dat ik ooit nog in staat zal zijn van een ander te houden.
Voor de lezing lag ik anderhalf uur in het gras aan de oever van en brede rivier.
Het was dezelfde warmte als aan het Noorderstrand te Scheveningen.
Om 14.00 uur sprak ik voor de Woman's Club. De meeste dames waren bejaard.
Er was een herdenkingsdienst voor de meest recent overledenen. Sommige dames
huilden. In mijn staat van verwarring beïnvloedde me dat. Veel mensen kwamen me
later bedanken, wat veel goedmaakte.
Ik vlieg naar Chicago. Gide meent dat we door anderen worden gevormd, en dat
vooral liefdevolle gevoelens het leven waardevol maken en mensen kneden en
vervormen. Intussen is het tegen liefdegevoelens aanlopen een pure toevalszaak.
Slaat de vlam eenmaal over, dan verspreidt het vuur zich en kan eigenlijk niets dit
meer stoppen.
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3 oktober 1963
Sliep in Palmer House in Chicago en vlieg met North West Orient naar
Minneapolis-St. Paul. Daar bevindt zich, op het Macalester College, het World Press
Institute. Het wordt gesponsord door Readers Digest, IBM, Standard Oil, PanAm,
Hilton Hotels, en een handvol multinationals. In het jaar 1963-1964 studeren er
journalisten uit Argentinië, Brazilië, Chili, Finland, Frankrijk, West-Duitsland, India,
Japan, Mexico, Nigeria, Thailand, Turkije, de verenigde Arabische Emiraten,
Engeland, Noord-Ierland en Schotland. Ik vind dit journalisten uit de verkeerde
landen. Eén Afrikaans land is absurd. Journalisten uit Japan, Engeland, Frankrijk,
Duitsland, Finland, Turkije en Thailand hebben een dergelijke cursus veel minder
nodig dan reporters uit Indonesië, Ghana, Congo, Peru, Bolivia of Venezuela, om
over socialistische landen maar niet te spreken.
Harry Morgan, directeur van het instituut, haalde me met twee studenten van het
vliegveld. Deze organisatie is Harry's ‘baby’. Hij begon zijn journalistieke carrière
bij de overstromingen in Zeeland in 1953. Albert Plesman had hem een gratis
KLM-ticket terug naar de VS aangeboden.
Tijdens het diner met sommige cursisten zei Wladir Dupont (25) uit Sao Paulo
dat ik hem met mijn denkbeelden dermate in verwarring bracht dat hij, mede door
zijn gebrekkige kennis van het Engels, niet meer uit zijn woorden kon komen. Ik
ondernam een kleine ‘operatie Dupont’ en draaide zijn minderwaardigheidsgevoelens
zodanig om dat hij ten slotte een kleine speech afstak. De Mexicaanse journalist
Livingstone Vaught (27) voegde me zachtjes toe: ‘All Wladir Dupont needs is to get
a colder heart...’
Vanmorgen opende ik de reeks lezingen voor het seizoen 1963-1964 van het World
Press Institute.133 Ik moet zeggen: wie de andere namen die mij volgen bestudeert,
zal begrijpen dat ik me vereerd voel. Waarom overkomt mij zoiets niet eens in
Nederland? En dan te bedenken dat men van regeringswege in Den Haag alles in het
werk stelde om ervoor te zorgen dat ik nooit dergelijke successen in de VS zou scoren!
Walgelijk eigenlijk. Ik heb vandaag nonstop zes uur discussies met studenten gehad,
over uiteenlopende onderwerpen als Duitsland en Cuba, Indonesië en China, of
technieken van interviewen en journalistiek. Harry Morgan was dermate enthousiast
dat hij
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me toezegde aan W. Colston Leigh te zullen schrijven dat ik in 1964 terug moet
komen.
Toen ik tegen middernacht in Kew Gardens terugkeerde deed Loet nerveus aan
de deur. Hij bleek een vriendin op bezoek te hebben. Ze was niet erg aantrekkelijk.
Maar hij kan omgaan met wie hij wil. Als ik maar niet hoef.
De onvolprezen mr. J.C.S. Warendorf knokt voor me verder om te bewijzen dat
de heer Luns de kluit belazert. Hij heeft P.M. Smedts benaderd omdat Luns, via
Droogleever Fortuijn, blijft zemelen over de bewering dat Vrij Nederland in 1958
verklaarde dat ik ten onrechte beweerde voor dat blad in de VS te werken. Warendorf:
‘De reactie van Smedts was in alle opzichten in uw voordeel. Hij zei meteen dat de
voorstelling van zaken, gegeven in de brief van Luns van 6 september, de juiste
toedracht geweld aandeed. Hij sprak van een verdraaiing van de feiten door
Buitenlandse Zaken.’ Bovendien had Warendorf op 3 september 1963 opnieuw een
brief gericht tot de landsadvocaat, waarvan hij een kopie insloot.

5 oktober 1963
Sliep diep en lang. Droomde van Frits. Ik wachtte bij zijn school. Jean Delay ontdekte
bij Gide de karaktertrek dat, wanneer hij eenmaal een doelwit voor ogen had, hij er
zich aan vastklampte met een vastberadenheid die zijn hele verdere leven bepaalde.
‘He thus replaces his indecison by a spirit of obstinacy, whith all the artificial strain
that the word implies.’134 Het zal ook mijn probleem wel zijn, maar ik hou van Frits,
obstinacy or not.
Uit Indonesië meldt Seth King dat de PKI, onder leiderschap van D.N. Aidit, de
weg van onpartijdigheid tussen Moskou en Peking geleidelijk aan wou verlaten en
overhelt naar de lijn van rood China. Ik weet niet of het waar is, want Aidit zelf heeft
me in 1960 de relatie met de communisten overzee anders uiteengezet.
Intussen werd op 30 september de nieuwe Maleisische federatie van
premier Tengku Abdul Rahman volgens plan afgekondigd. Dit leidde in
Jakarta tot (ongetwijfeld van overheidswege georkestreerde) betogingen
tegen de Britse ambassade. In twee golven en twee dagen werd de Britse
ambassade tot de grond toe afgebrand. Lord Home, de Foreign Secretary
in Londen, riep de Indonesische ambassadeur B.M. Diah bij zich en schold
hem de huid vol. ‘Tell
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your government that such uncivilized behavior should be stopped
forthwith.’135
De Britse ambassadeur Andrew Gilchrist zond zijn militaire attaché,
Roderick Walker, met een jankende doedelzak op de dolgedraaid geraakte
muitende jongeren af. Iets wat, aldus Newsweek, aanspoorde tot nog meer
razernij en dolle drift. Het Maleisische leger van 15.000 man was overigens
geen match voor het Indonesische leger van 350.000 man en bovendien
uitgerust met modern sovjetmaterieel. Britse officieren, aan de Maleisische
strijdkrachten verbonden, lazen de studie van generaal Abdul Harris
Nasution, Fundamentals of Guerrilla Warfare. De internationale pers
vereenzelvigde de naam van Sukarno met het Maleisische debacle, wat
unfair was aangezien - zoals ik later zal aantonen - vooral Subandrio en
zijn PKI-vrienden de grote aanstokers van het Maleisische vuur waren; wat
zij, overigens met succes, ophingen aan de mantel van de president van
de Republiek. Om niet te spreken van de kliek rond generaal Nasution.

8 oktober 1963
Vlieg met TWA naar Pittsburgh. Gisteravond ben ik bij Santo gaan eten, waar Noes
Loppies, teruggekeerd uit Korea, ook was. Loet Kilian vond me in een dagdromer
veranderd sinds ik Frits had ontmoet. Heb me ook nog nooit zo eenzaam en verdrietig
gevoeld als nu. Loet liep mee naar de gate in een overall van KLM catering. Ik was
eigenlijk trots op hem.
Sprak vanavond voor de South Hills College Club in Mount-Lebanon. Na afloop
wandelde ik terug naar Pittsburgh. Dat duurde twee uur, maar bij de prachtige
sterrenhemel luchtte het me enorm op.

10 oktober 1963
Charleston, West Virginia
Gisteren ontmoette ik columnist Jim Dent van de Charleston Gazette in de Press
Club. We konden het prima vinden. Hij nam me mee naar de uitgever, Ned Chilton
III. Ze hadden interesse in publicatie van het artikel dat ik had gebaseerd op gegevens
uit het intelligence report dat ik van W. Verrips had gekregen.136 Ze konden vijf dollar
betalen, en zeiden: ‘Tenslotte verschijnt het commentaar van Walter Lippmann bij
ons viermaal in de maand voor 7,50.’
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Sprak tijdens een lunch van de Charleston Exchange Club. Ik was veel te fel, en de
verslaggever van de Gazette, James Haught, leek me nogal kritisch. Hij zal wel een
ongunstig verslag schrijven.137 Ik neem een nachtbus naar Cincinnatti en reis door
naar Fort Wayne, Indiana.
Ik zie dat Gide, nadat hij Frédéric Amiels dagboek had gelezen, een eigen dagboek
begon ‘out of a need to give shape to a chaotic inner agitation’.138 Ik ben nooit een
dagboekschrijver geworden als reactie op werk van anderen. Ik begon serieus met
mijn notities op de dag dat de nazi's het land binnenvielen, 10 mei 1940. Dezer dagen
worden bijna alle dagboekbladzijden gevuld met emoties over Frits van Eeden. De
relatie met hem beheerst me in alle opzichten. Ik ‘praat’ niet alleen in mijn hoofd
over Frits, maar ook steeds weer op papier. Gide kan best gelijk hebben dat we van
anderen alleen datgene begrijpen wat bewust of onbewust in de eigen levenservaring
past. Tenslotte komt alles uiteindelijk neer op persoonlijke observatie. Zou dit ook
zo zijn wanneer we lezen, bijvoorbeeld in Dostojevski, dat we nuances en details
missen waar we vanuit de eigen belevingswereld geen oog voor hebben?

12 oktober 1963
Reisde per bus naar Chicago.
Paris, 22 Juillet 1928
Non seulement M. ne sait pas ce que d'est que'aimer - mais même il ne
sait pas qu'il ne le sait pas. Il connaît l'affection et le désir - pas l'amour.139
Het staat er allemaal zo eenvoudig, in een handvol woorden, maar zou Gide het zelf
wel weten?
Bezocht (Miss) Mark Gee Moy.140 Zoals te verwachten was bleek dit contact a
protracted anachronism. Van verre hoorde ik Johnny Matthis al een liefdeslied
zingen. Na de eerste schok van het weerzien ben ik eerst alleen in een naburig park
gaan wandelen. Een zekere Derreck kwam eten en niemand had iets zinnigs te
vertellen, dus we eindigden voor de televisie. Er werd natuurlijk wat geflikflooid en
beide jongens peuterden aan me, ieder aan een kant, zoals hyena's likken en knabbelen
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aan het karkas van een zebra, door de leeuwen achtergelaten. ‘Miss’ Moy is
impossible! I told ‘her’ to listen to Mahler's Songs of a Wayfahrer.

14 oktober 1963
Corpus Christi, Texas
Vloog van Chicago met American Airlines via Dallas naar hier. Logeer weer in het
Nueces Hotel. Ik denk dat het meer voor Mexicanen bedoeld is, maar dat bevalt me
juist prima. Men verwacht me in Driscoll, waar liftbedienden uniformen dragen en
waar de chic logeert, althans de zogenaamde chic. Ik ben het eerst van alles gisteren
nar de kathedraal gegaan. De avondmis was aan de gang en het was te druk om in
rust een kaars te branden. De kerkklokken luidden en de vrouwen droegen zwarte,
kanten mantilla's. Men bood een diner aan in de Sandy Shores Club, maar ik kon
niet wachten tot ik alleen langs de zee kon lopen en zo diep mogelijk de lucht
inademen.
Ik heb warempel ontdekt dat Gide in 1929 een affaire had met een jongen, Emile
D. Iedere dag vraagt hij de conciërge of er al een brief van hem is, en het brengt hem
in verwarring wanneer er niets is. Gide schrijft eigenlijk bijna nooit over zijn
liefdesleven. Hier zou ik, zeker van tijd tot tijd, de voorkeur aan gegeven hebben
boven een bijzonderheid als bijvoorbeeld de kleur van zijn ochtendpis.
Schreef Penny Hedinah, en een lange brief aan Erik van der Leeden.
Wat mensen in dit land op hun bord scheppen en wat zij er uiteindelijk van eten
heeft dikwijls niets met elkaar te maken. Nooit een oorlog gekend.
Ik sprak in de Country Club voor de Town Hall van Corpus Christi. Het was een
lunchbijeenkomst.

16.00 uur: Braniff Airways, Dallas-Houston.
André Gide stelt me teleur in zijn petit Emile-afaire. Het is duidelijk, hij houdt van
de jongen. Hij verlangt dus ook naar een brief. Hij wacht er een paar weken op en
maakt daar - net als ik, die upset ben over Frits - herhaaldelijk aantekeningen over
in zijn dagboek. Op 12 oktober 1929 maakt hij een roerende aantekening: ‘Que
devient-il? Où est-il? Pense-t-il à moi? Se dit-il peut-être que j'oublie? Cette
interrogation constante fait une basse sourde à toutes mes pensées.’ Nauwelijks dit
opge-
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schreven hebbende schijnt hij te twijfelen aan eigen oprechtheid: ‘Il est vrai que la
pensée de cet enfant m'occupe beaucoup... mais sans grande tristesse.’ Is dat nu zo?
Hij is ongetwijfeld ten diepste verdrietig maar schijnt het niet te willen toegeven.
Dan, op 17 oktober 1929, komt de lang verbeide brief van Emile, die de conciërge
hem ter hand stelt. ‘Enfin! Je ne puis la lire aussitôt.’141 Waarom niet, in hemelsnaam!
Gide meent dat de brief in zijn zak brandt.
Emile deelde mee dat hij zich in Parijs bevond, zelfs dicht bij het huis van Gide
is voorbijgekomen, maar niet naar hem toe is gegaan. ‘Il se félicite de ne l'avoir point
fait: il me dit tout à la fois du'il m'aime encore et a décidé de ne plus m'aimer... Et,
pour être plus sûr de mon silence, il refuse de me donner son adresse.’142 Gide denkt
over Emile na. Hij concludeert dat Emile een spelletje met hem heeft gespeeld, en
loopje met hem heeft genomen. Hij vindt zichzelf belachelijk. Hij heeft medelijden
met zichzelf en dat verbaast me in hoge mate. Waarom die gekwetstheid wanneer je
er, als oudere man, te laat achter komt dat een jongen van negentien jaar die serieuze
benadering nog niet kan verwerken en opvatten met de ernst van Gide? Maar dan
komt voor mij een soort genadeslag. Gide wil zijn liefdesobject treffen of nader
omschrijven, maar hij zet er zichzelf - althans in mijn ogen - op zeer pijnlijke wijze
mee in zijn hemd. Gide schrijft: ‘Nous serions à moitié guéris d'un amour lorseque
nous parviendrons à nous persuader que l'être dont nous sommes épris n'est, après
tout, qu'une créature assez ordinaire...’143 Emile is waarschijnlijk helemaal geen huis-,
tuin- en keukenjongen. En was hij nu alleen maar épris van Emile? Of was hij gewoon
smoorverliefd op de knaap? Ik herinner me uitstekend dat Frits me in mijn gezicht
zei: ‘Misschien krijg ik nooit meer een vriend als jij, en toch moet ik je niet.’ Ik heb
dat als pijnlijk ervaren, maar het ook erkend als een eerlijke, recht voor de raap
uitgesproken mening. Waarom toevlucht zoeken in redeneringen die het liefdesobject
in een ander licht moeten stellen, opdat men er zich makkelijker van kan overtuigen
eigenlijk niets van waarde of schoonheid verloren te hebben? Waarom praat Gide
zichzelf bovendien aan dat anderen Emile tot dit besluit zouden hebben opgestookt?
Is dat wat hij het liefste wil geloven? Verzacht dat de afwijzing? Maar dan schrijft
Gide ook weer heel mooi: ‘La force des lients vient de cette conviction torturante,
qu'il y a là [Emile, Frits] de l'ex-
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ceptionnel, de l'unique, de irremplacable et que nous ne retrouverons jamais plus.’144
Dat is o zo waar. Maar waarom zit hij zichzelf dat allemaal te vertellen wanneer ‘cet
enfant Emile’ hem in een brief de bons geeft? Is Emile, als hij de liefde van ook
André afwijst, daarom minder exceptionnel, unique en irremplacable? Waarschijnlijk
heeft meneer Gide toch meer naar Emile's ogen, mond en slanke, nog grotendeels
onaangeroerde lichaam gekeken dan naar hetgeen een in was gebeeldhouwd bokje
probeert uit te drukken.145 Op welke wijze hield de bejaarde en beroemde Gide van
Emile? Waarom was de jongen onvervangbaar? Wat ik me nu afvraag is hoe dikwijls
hij in zijn dagboek zal terugkomen op dat blauwtje, en in welke vorm. En: hoe dikwijls
heeft hij Emile naderhand gemist zonder er een letter over op te schrijven? De episode
Emile in het leven van Gide zegt me veel over hem. Zou ik hier eigenlijk überhaupt
zo gedetailleerd bij hebben stilgestaan wanneer ik zelf niet nog midden in het
nabeleven van mijn tumultueuze ontmoeting met Frits zat?
Toen mijn ouders nog in Kaapstad woonden maakte mijn moeder iedere twee jaar
ene reis van zes maanden naar Nederland om mijn grootmoeder en tante te bezoeken.
Tante Euske Klink146 vertelde me dat mijn vader, wanneer mam weg was, steeds
magerder en miserabeler werd. Misschien kan mijn vader niet zonder haar leven, en
andersom. Ik weet eigenlijk niet of een mens echt alleen zou kunnen leven, zonder
emotionele banden met iemand of iets. Wat is toch dat gevoel uit romans, van zoveel
van een ander houden dat men niet meer zonder die ander zou kunnen voortleven?
Maar wat voor nut heeft het om alleen en met jezelf verder te gaan? Ik weet niet of
ik zonder een wisselwerking van amour zou kunnen verder boksen in deze carrousel
die wereld heet.

15 oktober 1963
Houston, Texas
Had een televisiegesprek met Jim Whisenant van het station KTRK-TV. Omdat ik een
dag vrij had belde ik de heer Engels op, consul-generaal van Nederland, en vroeg
hem zijn medewerking. Hij zat vol afspraken, had geen gegevens over de Nederlandse
bedrijvigheid bij de hand, en hij zei: ‘U kunt beter
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uw oor te luisteren leggen bij de heer Cornelissen, die hier het KLM-kantoor leidt.’
Ik belde hem later een tweede maal en vroeg of mijn conclusie juist was dat hij
domweg weigerde zijn medewerking te verlenen. Mijn conclusie was de juiste.
Prompt meldde ik het nieuwste incident met de overheid aan de heer Stempels,
voorzitter van de NJK.147

16 oktober 1963
Houston, Texas
Ik sprak wederom voor het Woman's Institute in de River Oaks Country Club. De
dames leken opnieuw in een soort extase. je kon een speld horen vallen. Het
enthousiasme was net als vorig jaar lovend en algemeen. Dean Richardson, de
organisator van de lezingencyclus, scheen wederom in zijn nopjes. Ik werd voorgesteld
aan de echtgenotes van de astronauten John Glenn en Scott Carpenter. Toen ik had
gezegd de allergrootste bewondering te koesteren voor de ruimtevlucht van hun
mannen, antwoordde mevrouw Carpenter: ‘But Mister Oltmans, my husband would
be simply petrified if he had to get up for a bunch of women, as you did.’

17 oktober 1963
Sheraton, Oklahoma City
Sprak om 10.30 uur voor de Town Hall in een tot de nok afgeladen Jewel Theatre.
Na afloop ergens een opscheplunch. De tetterende dames maakten me dol. Vlieg met
een Dakota naar Stillwater, Oklahoma. Gide: ‘Un arbre qui voudrait retenir ses
feuilles mortes...’148 Het land hier is schitterend bij de ondergaande zon.
Ik werd afgehaald door een student psychologie die (nog) niet wist hoe een warm
contact te leggen. Logeer in een uitstekende kamer in The Union Club van de
Oklahoma State University, een onderwijsinstelling met dertienduizend studenten
en een moderne, uitgestrekte campus.
De voorzitter van de International Club waarschuwde me al dat ‘most students are
not interested in world affairs’. Hij hoopte op een gehoor van tweehonderd. Bovendien
zat er een football-wedstrijd aan te komen tussen de Missouri Tigers en de Texas
Cowboys. De hoofden stonden naar sport. De plaatselijke courant, Stillwater
News-Press, was om over te huilen. De Daily O'Collegian van de studenten leek
welhaast beter.
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Om 20.00 uur was de lezing. Er waren vijftig personen, waaronder twintig
Amerikaanse en vijftien buitenlandse studenten. Het budget voor lezingen was
achthonderd dollar; ik slokte er tweehonderdvijftig van op. Dus vertelden de studenten:
we vallen terug op vrije sprekers, zoals diplomaten van ambassades, voormalige
ambassadeurs en andere bullshitters, en niemand vertelt ons echt iets nieuws. Dus
was er geen hond meer geïnteresseerd in de lezingencyclus.
Na afloop sprak ik met een kleine groep geïnteresseerden anderhalf uur verder in
de studentenlounge. Later ging een Cubaan, Georg Garcia (22), mee naar mijn kamer,
waar hij bleef tot 01.00 uur. Hij vertelde dat zijn familie in Oriente een suikerplantage
had gehad. Hij had dus aan Playa Giron meegevochten tegen Castro. Hij behoorde
tot een groep van achttien vrijwilligers die zouden worden afgeworpen om een brug
op te blazen. De groep werd, drie uur te laat, ten zuiden van hun doel neergelaten.
Hij was, met een mortier tussen zijn knieën, als eerste gesprongen. Later gooide hij
zijn uniform weg en zwierf op een paard door de suikerrietvelden, maar hij werd
gepakt. ‘Eigenlijk zijn we pas in de gevangenis van Castro werkelijk kameraden
geworden. Daar leerden we elkaar kennen. Ik verloor trouwens twee van mijn beste
vrienden. Anderen werden geëxecuteerd. Castro, that son of a bitch, is ons driemaal
in de gevangenis komen bezoeken. Een keer bleef hij zelfs slapen.’ Georg was zeer
verbitterd. ‘De Amerikanen hebben ons verraden.’ Nadat advocaat Donovan voor
J.F.K. de gevangenen had los gekletst had hij CIA-geld en een studiebeurs gekregen.
Hij was hier op de universiteit ontvangen als een held. Hij zou er zijn leven voor
overhebben om Cuba te helpen bevrijden, ‘maar ik doe nooit meer mee aan een
expeditie met vijftienhonderd man’. Hij sprak met diepe affectie over zijn moeder,
die nog in Havana is en die hij naar de VS wil halen, desnoods via Madrid.
Georg brengt me morgen naar het vliegveld. Ik verlang naar Loet. En wat voor
post zal er zijn?

19 oktober 1963
Kew Gardens, Long Island
Taal noch teken van Frits of Erik. ‘Qui ne sait celer, ne sait aimer.’149 Wanneer ik dit
letterlijk zou nemen, zou dit de verklaring zijn waarom ik nog steeds alleen ben,
want ik verberg he-
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lemaal niets. Ik vind het zelfs prettig wanneer Erik en Frits in mijn dagboek lezen.
Maar volgens het Stendhaliaanse recept is dat dus precies wat je niet moet doen wil
je iemand aan de haak slaan.
Bertie Hilverdink schrijft vanuit Istanbul, waar hij optreedt met de Amerikaanse
groep Paul Steffen Dancers, dat hij amoureus is verwikkeld met de eerste danser,
Budd Thompson. Wie volgt?

20 oktober 1963
Geleidelijk aan ontsluiert zich iets van Loets gevoelsleven. Ik begrijp nu dat hij na
een ongelukkige liefde naar de VS emigreerde. Dat meisje schijnt met een ander te
zijn getrouwd. Die teleurstelling zit dermate diep dat hij het liefste alleen blijft en
niet nog eens een relatie wil beginnen.
Vliegen blijft zijn droom. Hij kan op een speciale manier beschrijven door welk
een vrijheidsgevoel hij wordt overmand wanneer hij solo hoog in de lucht vliegt en
alle capriolen kan uithalen waar hij zin in heeft. Ons contact en de eerste werkelijke
gesprekken beginnen nu pas van de grond te komen.
In de avond kwam ik in Greenwich Village Bill Merrill tegen. Van top tot teen in
leer, laarzen, kettingen en alle jazz die leernichten doorgaans ten toon spreiden. We
reden naar zijn flat aan de 96ste straat. Uit de autokoffer kwamen twee loodzware
tassen met zijn ‘gereedschap’. We zeulden alles naar boven. Ik moest op bed gaan
liggen. Te voorschijn kwamen kettingen, sloten, riemen, een soort halsbanden,
karwatsen; de hemel beware wat er nog meer in zat. Bill trok mijn shirt uit, en ik
kreeg een brede riem om mijn nek die zorgvuldig op slot werd gedaan. Ook mijn
polsen gingen op slot, en hetzelfde gebeurde met mijn enkels, die verbonden waren
met kettingen. Met een lange veter werden mijn teelballen afgeknepen. Ik begon het
heet te krijgen. Zelf bleef Bill kraken in leer. Voor hem scheen de clou te zijn mij
op die manier volmaakt in zijn macht te hebben.
We hadden afgesproken dat er zou worden gestopt wanneer dit sadomasochistische
ritueel me te veel zou worden. Toen hij me, als ‘zijn slaaf’, opdroeg zijn leren broek
en jack te likken, was het welletjes. Ik ben weggegaan. Hij voorspelde dat ik over
veertien dagen terug zou komen ‘voor meer’.150
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21 oktober 1963
Janna Luijt schreef het laatste nieuws over de handel en wandel van Frits. Hij had
geen contact meer met zijn ouders in Scheveningen. Hij reisde nog steeds naar
Duitsland, naar de heer met het houten been. Het gebeeldhouwde hoofdje van Rob
Verrips werd niet afgemaakt nadat Verrips op twee brieven van Frits niet had
geantwoord. Weer een canard van Verrips van veel geschreeuw en weinig wol.
Frits heeft Zoika ergens op een boerderij ondergebracht. Het dier was hem in
Amsterdam een blok aan het been.

22 oktober 1963
Mr. C.N. van der Spek van de kininefabriek meldde dat hij me zeer dankbaar was
dat ik hem had geïntroduceerd bij kolonel Sudarto toen die dezer dagen Nederland
bezocht. Hij, Sudarto en John Massaut hadden in Den Haag geluncht. Ze waren
ongetwijfeld allang begonnen aan zaken met Indonesië, maar ik werd nergens meer
van op de hoogte gehouden. Sterker nog, de heer Van der Spek schreef nu dat, indien
Indonesische autoriteiten mij zouden spreken over de kinine, ik maar het beste kon
zeggen dat ik er niets mee te maken had.151 Over een periode van twee jaar heb ik
deze zaken bij voortduring aangezwengeld, in het belang van de N.V. Nederlandse
Combinatie voor Chemische Industrie. Maar het was duidelijk, ik was niet meer
nodig. Bedankjes te over, dat kostte hen tenslotte niets. Ik ontmoette de Indonesiër
Ismael Thajeb in de UNO. Hij lijkt me een prima man. Ik luchtte mijn hart ten aanzien
van de verdere isolatie van Bungkarno, die mijns inziens vooral ook door dr.
Subandrio werd bewerkstelligd. ‘Hij is mijn minister, dus ik kan niets zeggen. Maar
u bent een scherpe waarnemer.’
Ik luisterde naar maarschalk Tito's rede in de Algemene Vergadering en woonde
later diens persconferentie bij. Ik vond zijn huid en uiterlijk bleek en verwelkt. Ik
moest aan Bungkarno denken. Ze lopen op dezelfde manier.
Eens stond deze beroemde partizaan voor een Servisch koninklijk gerechtshof, op
beschuldiging communist te zijn. Ik luisterde naar deze historische figuur in het kader
van diens heroïsche levensloop. ‘I often ask myself,’ hoorde ik hem zeggen, ‘what
makes a man go to war...’
Zag hoe ambassadeur Carl Schürmann even om zich heen keek en vervolgens de
as van zijn sigaar wegmoffelde in een plantenbak in de wandelgang voor diplomaten.
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Loets aanwezigheid in dit huis is een zegen. Ik dank er God voor. Hij is altijd thuis,
zit te lezen, is aardig, behulpzaam en voorkomend. Soms gaat hij in het park een
balletje slaan. Dan kijk ik door de ramen en denk: wat een eenzaam mensenkind.
Die ingetogen Javaanse inslag verwarmt, me zonder dat we er ooit een woord over
reppen. Wanneer ik in vertwijfeling vertel dat Janna Luijt schreef dat Frits nu echt
niets meer met me te maken wilde hebben, antwoordt Loet: ‘Dan zal je wel gauw
iets van hem horen.’ Ik hou van die jongen.

23 oktober 1963
De eekhoorns zijn druk in de weer noten te verzamelen voor de winter die voor de
deur staat.
Ik lunch in Danny's Hide-A-Way met de minister van Buitenlandse Zaken van
Portugal, dr. Alberto Franco Noguiera, en de buitenlandse pers. Hella Pick dook ook
weer eens op. Wanneer er wordt gesproken over Angola of Mozambique wensen de
Portugezen niet te worden vergeleken met het apartheidsbewind in Zuid-Afrika.

24 oktober 1963
Tien jaar geleden leende Marguerite van Erven Dorens mij A Writer's Notebook. Ik
leen nooit boeken, want het wordt aflenen. Maar eindelijk lees ik het. In de metro
las ik Santo een zin voor: ‘Tolerance is only another name for indiference.’ Hij
reageerde onmiddelijk met ‘Mis!’ Ik ben het met hem eens, maar Santo is Javaans
en Aziatische tolerantie is dan ook iets totaal anders.
Somerset Maugham: ‘When you are young, friendship is very important, and every
new friend you make is an exciting adventure.’152 En dan, een paar regels verder:
‘The love that lasts longest is the love that is never returned.’

25 oktober 1963
‘As one grows older one becomes more silent’, schreef W. Somerset Maugham.153
Wat volgde trof me dusdanig, dat ik de passage uit het boek scheurde en in mijn
dagboek plakte. Ik was 38 jaar. ‘In one's youth one is ready to pour oneself out to

152
153

Ik ben het ermee oneens, in zoverre dat ik op 56-jarige leeftijd een jongen leerde kennen met
wie ik misschien wel de meest alomvattende relatie uit mij leven zou opbouwen.
Hij schreef dit reeds op veertigjarige leeftijd. W. Somerset Maugham zou in 1965, op 91-jarige
leeftijd, overlijden.

Willem Oltmans, Memoires 1963-1964

99
the world: one feels an intense fellowship with other people, one wants to throw
oneself in their arms and one feels that they will receive one: one wants to open
oneself to them so that they may take one, one wants to penetrate into them: one's
life seems to overflow into the lives of others and become one with theirs as the
waters of rivers become one in the sea.’ Maar dan beschrijft Maugham dat geleidelijk
aan maar onverbiddelijk de scheidingsmuur tussen mensen zich optrekt, en dat wat
eens een vertwijfelde poging was tot versmelting met een andere ziel, loopt stuk op
de werkelijkheid van het vreemden blijven voor elkaar. En juist wanneer men zich
die afstand realiseert is men geneigd ‘one's love, all one's faculty of expansion’ op
één persoon te concentreren, als het ware ‘in a final effort to join one's soul to his’.
Maugham verwoordt tot in de kleinste details mijn onstuimige ervaringen, eerst in
mindere mate met Erik, maar toch zeker nu met Frits. ‘But little by little one finds
that it is all impossible, and however ardently one loves him, he is always a stranger
to one.’ Dan concludeert Maugham dat ‘men’ ten slotte in zichzelf keert, en ‘in one's
silence one builds a world of one's own which one keeps from the eyes of every
living soul, even from the person one loves best, knowing he would not understand
it.’
De ontmoeting met Frits van Eeden in de zomer van 1963 zette mijn leven
op zijn kop. Emotioneel stond ik, eigenlijk voor het eerst, in vuur en vlam.
De intensiteit van gevoelens en de drang naar versmelting in de ander
bereikten een hoogtepunt. Op dat moment wist ik natuurlijk nog niet dat
er nog intensere emotionele crescendo's (in 1966, 1967 en ten slotte in
1981) in het verschiet lagen. Ik volgde het internationale nieuws, meer uit
automatisme - jong geleerd, oud gedaan - dan uit betrokkenheid. Ik knipte
nauwelijks nog kranten. Mijn mindscape werd volledig overheerst door
het aftasten van een mogelijke liefdesrelatie met een jonge beeldhouwer
in wording. Ik deelde Maughams pessimisme ten aanzien van het
menselijke (liefdes)contact nog maar ten dele. De totale omhelzing, dat
zie ik nu, 25 jaar later in, is inderdaad een wensdroom, een niet-haalbare
kaart. Maar emotioneel bevredigende tussenvormen van affectie liggen
wel degelijk binnen het bereik van de homo-erotische relatie. Maugham
is op middelbare leeftijd ‘heart broken’ over de bewustwording dat het
doordringen tot ‘the heart of hearts’ bij de ander niet tot de mogelijkheden
be-
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hoort. Mijn attitude in deze is, zoals mijn moeder mij voorhield, it's no
use crying over spilt milk. De coïtus is een hoogtepunt in de ‘ontmoeting’
van libido en seksuele organen, maar heeft bitter weinig te maken met een
werkelijke ontmoeting van geesten. De denkfout vindt hier zijn oorsprong
en leidt bij Somerset Maugham tot het voor hem nog altijd schokkende
besef dat mentaal paren een contradictio in terminis zou zijn en blijven.
Mijn opvatting is altijd geweest, en is nog, dat het zaak is te opereren
binnen de mogelijkheden, binnen het haalbare. Voor mij heeft een leven
lang het accent juist gelegen op de ontmoeting in mind. Zat er van tijd tot
tijd ‘de koffer’ bij in dan was dit meegenomen, maar de prioriteit bleef bij
het zoeken en aftasten van de grenzen van de omstrengeling in het brein.
En in een aantal gevallen ben ik daar in belangrijke mate in geslaagd.

27 oktober 1963
‘Mijn idee is,’ schrijft Frederik van Eeden in zijn dagboek op 29 maart 1876, ‘dat
de wereld nooit is begonnen, het heelal namelijk. Dat stof en kracht nooit is begonnen
en en nooit zal eindigen, dat de mensen een samenstel zijn van met leven begaafde
stof, dat die stof na de dood uiteenvalt, maar de levenskracht behoudt en planten en
dieren of wat anders vormt... Voorstellingen van God maak ik mij zelden; als iets
God is dan is alles God, dan is alle stof God en dan zijn wij kleine, zelfstandige
uitspruitsels van God.’154
Van Eeden was in 1876 pas zestien jaar oud. Tekenend dat hij zich toen reeds
bezighield met dergelijke vragen. Dezelfde vragen hebben dikwijls door mijn hoofd
geflitst. Ik denk niet dat we uitspruitsels van de brave God zijn, maar een soort
coincidence perpétuée. We zijn de uitkomst van een gevaarlijk spel van krachten dat
vroeg of laat spaak moet lopen. Dan zal men weer van voren af aan moeten beginnen,
met de Ark van Noach.
Ik telefoneerde met mijn ouders. Mijn vader is nu ook commissaris van de
Amsterdamse kininefabriek geworden, dus naast zijn commissariaat van de
Nederlandse kininefabriek.

28 oktober 1963
Wat te beginnen zonder Chopin!
Ik ging zwemmen met Santo, Rustli, Sudharsono en Pratomo. Er komt een
Indonesisch paviljoen op de komende New York
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World Fair, en als architecten houden zij zich ermee bezig. Bungkarno heeft zelf in
grote lijnen aangegeven hoe hij het wil hebben.
Schreef president Sukarno een brief van een pagina. ‘Wanneer mag ik naar
Indonesië komen? Terwijl u Nederlandse journalisten ontvangt die altijd de
schandelijkste verhalen hebben geschreven over u en Indonesië, houdt de heer
Subandrio mij op de lijst van ongewenste personen.’
Ontmoette op weg naar de metro Jim Granite, die zei: ‘You look like the guy I
always visualised like my ideal...’ We gingen naar zijn flat op 147 East 61 street. Hij
was een buitengewoon aantrekkelijke jongen. Hij dook met zijn hele wezen in me.
Ik onderging het als een zoutpilaar, maar de expertise waarmee Amerikanen een
penis leeg lebberen verbluft me steeds opnieuw.
Precies één maand na terugkeer uit Amsterdam was het dan zover. Ik begon over
Frits te spreken, maar Jim zei dat hij geen geduld had met onvolwassen jonge jongens
die al hun elementaire problemen nog moeten uitknokken. Dat was een nieuw
gezichtspunt voor me. Zou ik door de touche van deze avond nu losser van Frits zijn
gekomen?

29 oktober 1963
Besprak met de heer W. Colston Leigh de mogelijkheid van meer lezingen en dichter
op elkaar geboekt. Hij wilde geen toezeggingen doen. Hij noemde me opnieuw ‘the
best in the speakers business’ en was bereid me een 50-50-contract te geven, zodat
reis- en verblijfskosten nu door het bureau worden gedragen. Onbevredigende situatie.
Misschien moet ik toch na vijf jaar met W. Colston Leigh naar een ander management
uitzien.
De Frits-periode begint op een droom te lijken. Ik kijk naar het portret op mijn
werktafel. Waar is het geluid van zijn stem, dat een paar weken geleden nog
voortdurend doorklonk in mijn hoofd? Het begint nu al ver weg te lijken. Als een
rukwind razen de gebeurtenissen door onze levens. Een storm van tien weken. Wat
betekenen zeventig dagen op een mensenleven?
J.W. Oltheten van Het Nieuwsblad voor het Zuiden schrijft ze mijn
Indonesië-reportage ‘zeer bevredigend’ hebben gevonden en hebben geplaatst, maar
andere bijdragen uit de VS kon-
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den de redactie niet bekoren. Hij zou honderd gulden overmaken. Ik behoefde geen
kopij meer te zenden. Dan maar niet.

30 oktober 1963
In de Overseas Press Club woonde ik een lunch bij met senator J. William Fulbright,
voorzitter van de Commissie voor Buitenlandse Zaken. Hij was uitermate kritisch
ten aanzien van Charles de Gaulle, die er volgens hem op uit was de Amerikanen uit
Europa weg te krijgen ‘terwijl Frankrijk ons uit de Eerste Wereldoorlog nog
4.317.161.803 dollar schuldig is’.155
Vanmiddag vroeg ik Sjef van den Bogaert andermaal of hij bereid was een brief
af te geven ten behoeve van de USIS en William Stricker. Daarin zou dan moeten
staan dat ik een bonafide Nederlandse journalist was. Hij zei aan Den Haag instructies
te zullen vragen.

31 oktober 1963
Vloog om 06.45 uur naar Allentwon, Pennsylvania, voor een lezing op Muhlenberg
College. Verslaggever Steve McNey van de Evening Chronicle publiceerde een
driekolomsartikel met een foto in het avondblad. Hij zag kans in zijn verslag om de
Algerijnse minister van Voorlichting, Mohammed Yazid, als minister uit het kabinet
van Fidel Castro in Algerije op bezoek te laten gaan. Ik denk dan: wanneer een
journalist er geen touw aan vast kan knopen, wat kan ik de journalisten dan eigenlijk
vertellen?
De bijeenkomst was georganiseerd door een student politieke wetenschappen,
Kenneth Schweder. Hij kreeg een bedrag van 3.100 dollar in handen gedrukt met
het verzoek wekelijks voor een spreker te zorgen. Mij betaalde hij tweehonderd
dollar, dat wil zeggen: dat geld gaat naar het bureau, dat zestig dollar achterhoudt
voor het boeken. Eigenlijk heb ik geen zin meer om voor honderd dollar een dag op
stap te gaan.

1 november 1963
Frits is fading from my dreams. Hoe langer ik uit Amsterdam wegblijf en de scheiding
voortduurt, hoe meer de intensiteit van gevoelens afneemt.
De bom in Saigon is gebarsten. Het kon niet uitblijven. Het kunstmatig door
Washington in het zadel gehouden regime van Ngo Ninh Diem en familie was niet
bepaald de rots in de
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branding die nodig is om de rode zondvloed uit het noorden te keren.
Bouke Bendien ging mee naar de diplomatenlounge in de UNO. Woonde later de
Algerijnse receptie bij, aangeboden door mijn vriend en mevrouw Abdelkadir
Chanderli. Ik ontmoette vele bekenden: de ambassadeurs Palar, Ismail Thajeb, en
Lechuga, die me voorstelde aan zijn Cubaanse opvolger, dr. Arturo Barber Orozco.
Verder Diallo Telli, Arkadyev, en vele anderen.

2 november 1963
De militaire coup in Saigon draagt overduidelijk tekenen van betrokkenheid van de
regering-Kennedy. De Diem-broers waren aanvankelijk gevlucht, maar later opgepakt
en tijdens het transport naar het militaire couphoofdkwartier vermoord. Eerst
probeerde men de wereld wijs te maken dat de broers zelfmoord hadden gepleegd.
Kortom: het is een uiterst smerig zaakje. De weduwe van de broer van de president,
mevrouw Ngo Dinh Nhu, legde een verklaring af dat zelfmoord in strijd is met het
rooms-katholieke geloof van haar man en zwager en dat Washington verantwoordelijk
is voor de beide politieke moorden. Ik vrees dat ze gelijk heeft en de waarheid spreekt.
Henry Cabot Lodge is ambassadeur in Zuid-Vietnam. Ik kan me niet voorstellen dat
de Amerikanen niet van tevoren wisten wat er ging gebeuren; misschien zelfs hebben
ze de coup tegen het negenjarig bewind van de Diems via de CIA in elkaar gezet.
Walgelijk.
De New York Herald Tribune stelt terecht in een hoofdartikel dat, ook al ontkent
de regering betrokkenheid, ‘the current uprising in Saigon, this revolt, is our revolt’.
De gebroeders Diem werden in Washington al geruime tijd beschouwd als ‘unfit to
rule’. De New York Times is verheugd dat ‘the new Vietnamese rulers are dedicated
anti-Communists, who reject any idea of neutralism and pledge themselves to stand
with the free world’. Wat een farce! Alsof Washington het Vietnamese drama zou
gadeslaan als toehoorder in plaats van als medespeler, misschien zelfs als voornaamste
complotteur. Het is eigenlijk verbazingwekkend dat de Amerikaanse media gewoon
meehelpen de verlakkerij te verdoezelen. Ik ben altijd tegen het zogenaamd vrije
democratische regime van Diem geweest, maar, nadat ze negen jaar het spel voor
Washington speelden
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schiet je ze niet als afgedaan neer. Misschien is mevrouw Nu gaga, maar ik
sympathiseer met haar. Ze is in Beverly Hills aangekomen.
Ontmoette in het Apollo Theater een Japanse schilder uit Hawai, Ray Yoshida.
We gingen naar zijn studio. Ik kon zijn werk niet waarderen. Hij doceerde in het
Chicago Museum of Art, en werd verliefd op een jongen die verloofd was en seks
tussen jongens afdeed als ‘ziek’. Terwijl we zaten te praten maakte hij mijn jeans
open en trok me af; hij haalde een papieren servet en klaar was kees. Hij vond het
vreemd dat ik me niet door hem liet zoenen, en dat ik zo passief was. Ik legde uit dat
mijn recente ervaring met Frits eigenlijk nog overal tussen zat.

3 november 1963
Vorig jaar was er eveneens een opstand in Saigon. Tanks schoten het paleis van Diem
in brand. De coup mislukte, want Washington was het er niet mee eens. Nu komt
Henry Cabot Lodge, alias McWhite uit de Ugly American naar Saigon, en binnen de
kortste keren zijn de poppen weer aan het dansen. De Diems worden om zeep
geholpen, en nu is Washington maar weer blij dat er een anticommunistisch,
pro-Westers regime is gekomen - waar ze zelf de architecten van zijn. Ik denk
eigenlijk dat de Amerikanen, met wat ze nu nog hebben, nog verder achterop zijn
geraakt, al schijnen ze dit zelf nog niet in te zien.
Intussen verklaart Fidel Castro - ik denk terecht - dat Washington ieder regime in
Latijns-Amerika naar eigen goeddunken de laan uit kan sturen, behalve het zijne. En
George Kennan verklaart even vrolijk dat, wanneer hij geweten had met hoeveel
idioten hij in Washington te maken zou krijgen toen hij de post van ambassadeur in
Belgrado aanvaardde, hij zeker nooit Kennedy's ambassadeur in Joegoslavië zou
hebben willen worden. Meneer Kennan is zelf een idioot wanneer hij na al die jaren
nog niet weet wat voor een gekkenhuis Washington is.
St. Patricks kathedraal was open toen ik langskwam vanavond. Ik brandde een
kaars en bad. Maar er was te veel geroezemoes, en dan kun je je niet echt
concentreren. Het is natuurlijk een feit dat de tekst van de Lord's Prayer, zo van
‘Geef ons heden ons dagelijks brood’, nonsens is, net zoals de tekst van het
Wilhelmus. Ik probeerde een nieuwe tekst te bedenken. Maar wat?
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Frederik van Eeden schreef zich te willen wapenen tegen gekwetst worden in de
liefde. ‘Nu zullen ze mij niet meer ongelukkig maken, niemand kan er de macht toe
hebben. Als men iemand liefheeft, dan heeft men misschien vreugde, maar zeker
verdriet’, aldus noteerde hij op 7 juni 1877. Hij beschouwt hartstochten als ‘dierlijke
aandoeningen’ en vervolgt: ‘Het is goed als een mens ze schijnt te hebben, maar mijn
eigen innerlijk... Ik moet altijd kalm blijven, altijd niets meer doen dan beschouwen
en waarnemen...’156 Dat kan dus niet. Wie leeft, en gezond is van lijf en leden raakt
betrokken, of hij wil of niet. Frederik van Eeden ontloopt de werkelijkheid en kruipt
in zijn schulp. Lost dit het eeuwige dilemma op van ‘den ander, die wordt liefgehad’?
Nee!
Luguber vind ik het hoe dikwijls Van Eeden al op zijn achttiende jaar bezig is met
de dood en over zelfmoord filosofeert. Wanneer ik nu zou sterven zou ik me met
dankbaarheid herinneren dat ik in ieder geval één keer met mijn hele wezen een ander
heb liefgehad. Want de warmte en affectie die Frits en ik op bepaalde momenten met
elkaar hebben gedeeld, is niet te vergelijken met welke andere belevenis van omhelzen
ook. Met uitzondering van het omhelzen van mijn moeder. Een zoen uitwisselen met
haar geeft een gevoel van onverbrekelijkheid. Misschien zijn bloedbanden toch de
sterkste in het leven. Is dat zo? Wanneer ik plotseling afscheid van de wereld zou
moeten nemen zou ik dit toch met een glimlach willen doen. Ik ben misschien altijd
alleen geweest en ik heb duizend dingen gedaan die ik niet had moeten of mogen
doen, maar ik heb mij tenminste één keer met mijn hele hart aan een ander
overgegeven, aan Frits. En al gebeurde dit, tegen de achtergrond van 38 levensjaren,
in een fractie van een seconde, het was een belevenis die ik nu heb gekend en wanneer
het zou moeten zou ik er de rest van mijn jaren op kunnen teren.

4 november 1963
Ontmoette Robert Keedick, president van Keedick Lecture Bureau en de voornaamste
concurrent van W. Colston Leigh. Ook hij wilde voor lezingen geen vijftienduizend
dollar per seizoen garanderen. Ik vroeg me af wat ik ermee zou kunnen opschieten
om van management te veranderen.
Lunchte met Santo in de UNO. Hij bleef met mij van mening dat het
onwaarschijnlijk was dat het Indonesische leger erin zou slagen de totale macht in
Jakarta over te nemen. De eige-
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naar van het architectenbureau waar hij voor werkt heeft er inmiddels voor gezorgd
dat Santo een legaal emigratievisum heeft gekregen. Als steeds was er een ontspannen
en intieme sfeer tussen ons.
Mijn verzoek om een brief van de overheid dat ik in New York als bonafide
journalist werkzaam was, bereikte de landsadvocaat, die hierover mr. J.C.S. Warendorf
opbelde. Buitenlandse Zaken wenste een expliciete verklaring van de NJK alvorens
de nodige verklaring uit te geven. Mr. Warendorf vertelde aan Droogleever Fortuijn
dat men in Houston opnieuw normale faciliteiten had geweigerd. Warendorf schrijft:
‘Deze reageerde daarop met de mededeling dat, naar hij meende, zoiets niet meer
zou voorkomen indien en zodra het befaamde briefje zou zijn afgegeven, omdat B.Z.
dan ook wel alle consulaire posten zou inlichten.’ Warendorf maakt vervolgens ook
de veelbetekenende opmerking: ‘Ik weet niet of hieruit afgeleid moet worden dat
inderdaad alle Nederlandse instanties in de VS tot dusverre opdracht hadden u hun
medewerking te onthouden.’ Daar ging het de afgelopen vijf jaar precies om.
Buitenlandse Zaken permitteerde het zich mij niet alleen in de VS te laten uitsluiten.
Alle Nederlandse vestigingen in het buitenland, over de hele wereld, hadden in
opdracht van minister Luns de instructie ontvangen mij als journalist niet te erkennen,
en me buiten te sluiten van alles Nederland betreffende. Afgezien van het feit dat
Buitenlandse Zaken die vloek over mij had uitgesproken in strijd met de meest
elementaire rechten van mijn Nederlandse staatsburgerschap, ondervond ik er tal
van bijkomende nadelen van. Wanneer men waar ook ter wereld informatie over mij
wil inwinnen, zal die strijk-en-zet buitengewoon negatief zijn. De tentakels van deze
onwettige overheidssabotage reiken veel verder dan de enkele gevallen die ik weet
te achterhalen. Waar mijn actie via de NJK en mr. Warendorf feitelijk op neerkomt,
is om een instructie om mij te saboteren ingetrokken te krijgen, een instructie die
feitelijk nooit gegeven had mogen worden.

5 november 1963
Vandaag weer eens de farce van verkiezingen. De Chase Manhattan is dicht. Men
gaat helemaal niet stemmen. Men neemt vrijaf.
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Newsweek meldt dat president Sukarno tijdens een diner op de Amerikaanse
ambassade in Jakarta zijn rol in de geschiedenis van Indonesië vergeleek met die
van Abraham Lincoln, terwijl hij een paar weken later, op de sovjetambassade, zijn
rol op een lijn stelde met die van Lenin. De implicatie van het bericht moest zijn dat
Sukarno een politieke kameleon was. Ik schreef een brief naar Newsweek: ‘Please
permit me to remind your readers of the fact that former Vice President Richard
Nixon, when he welcomed Sukarno in May 1956 on a state visit to this country,
called Sukarno “the George Washington of Indonesia”. Strangest of all, Sukarno is
the founder and builder of his emerging nation: so what is wrong when he likens
himself to Lincoln, Lenin, or even William of Orange?’157

6 november 1963
De pers staat bol van beschouwingen over de schandalige gang van zaken in Saigon.
Mevrouw Nu verklaarde in Californië dat haar man en zwager op afschuwelijke
wijze waren afgeslacht, met de overduidelijke implicatie dat de regering-Kennedy
er meer van wist. Ik denk dat die dame gelijk heeft. Henry Raymont schreef dat hoge
ambtenaren in Washington thans de dood van Diem betreurden.158 David Halberstam
bood een absoluut schokkend beeld van ‘the complex pattern of intrigue’ met ‘plot
and counter plot’ zoals dit zich heeft afgespeeld rond de 38-jarige generaal Ton That
Dinh.159 Hedrick Smith meldt uit Washington dat twaalf Zuid-Vietnamese generaals
Diem hadden gesmeekt zich over te geven, wat hij had geweigerd.160 Het is een
verbluffend smerige affaire, die onder de neus van de regering-Kennedy heeft
plaatsgehad. Je gaat haast blozen van de tegenstrijdige berichten en het schijnheilige
gedoe op alle niveaus. En dit voltrekt zich dan allemaal aan onze kant van de koude
oorlog. Ik denk dat velen heimelijk respect voelen voor de houding van deze madam
Nu. Niet alleen vanwege haar moedige gedrag tijdens haar cauchemar, maar vooral
ook om wat zij zei en durfde te zeggen. Terwijl Henry Cabot Lodge met Diem zat
te parlevinken, waren zijn mensen en de CIA bezig het moordscenario in elkaar te
zetten.
Ravel: concert voor de linkerhand (piano).
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7 november 1963
Luisterde naar César Francks pianokwintet dat we vroeger op De Horst speelden. Ik
krijg tranen in mijn ogen bij de herinnering: mijn grootmoeder Poslavsky speelde
de tweede viool, mijn moeder de alt, mijn oom Elie Poslavsky de eerste viool, ikzelf
de cello en Netty de Jong of Koos Snijder de piano. Ik schrijf mam een briefje van
één regel om mijn dankbaarheid voor die dagen tot uitdrukking te brengen.
Op de terugweg uit Manhattan brandde ik een kaars in St. Patrick's. Ik prevelde
niet de dode teksten van de kuddegebeden, maar ik ontwierp mijn eigen tekst, linea
recta gericht tot God. Eén moment van werkelijke concentratie is al voldoende.
Vanavond meldt het station WQXR van The New York Times dat Washington, gezien
de Indonesische confrontatiepolitiek jegens Maleisië, de economische en militaire
hulp aan Jakarta had stopgezet. Het maakte me woedend. Ik schreef een brief aan
president Kennedy. Na uiteengezet te hebben hoe de VS precies de juiste politiek
volgden om aan het geschil om Nieuw-Guinea een einde te maken, vervolgde ik:
‘To assume that Sukarno, or for that matter Fidel Castro, and I am drawing the parallel
on purpose, will be impressed when threatened is pure hallucination.’ En verderop:
‘It is therefore the more surprising that each new government in Washington seems
to have learned nothing at all of the many shocking events in the past. The
establishment of a pro-Western military dictatorship in Saigon - and I submit this in
all due respect to you, mr. president - will cause a further deterioration in Southeast
Asian developments, worse even than when the Diem brothers were in charge. Now
the entire world knows the West is using unreliable puppets to serve western interests.
I wonder why no one in Washington was prepared to await first the return of able
ambassador Howard P. Jones, and listen to his judgement, because what your
government is now doing in Indonesia is wrong, from beginning to end.’169

8 november 1963
Ik sprak een uur met Bob Tapiheru, de assistent van ambassadeur Zairin Zain, in het
Summit Hotel. ‘Emile van Konijnenburg heeft jou bij Bungkarno onmogelijk gemaakt.
Hij heeft het me zelf gezegd. Jij bent onbetrouwbaar’, aldus Bob. Nasution was nog
steeds zeer machtig en zou eind van de maand
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naar Washington komen. De aide-de-camp-kolonel Sabur zou uit de gratie zijn,
‘omdat het meisje dat hij in Rome versierde voor de oude heer (Sukarno) geen succes
was geweest’.162 Sabur zou nu vijf maanden naar Amerika komen. ‘Misschien een
wegwerkertje’, aldus Bob. Hij vervolgde: ‘Ze proberen nu ook mevrouw Hartini
Sukarno uit te schakelen, want zij wordt te machtig.’ Emily Machbul wilde met dr.
Zain trouwen, maar de ambassadeur aarzelde. ‘Toch is de baas (Zain) helemaal onder
Emily's duim. Hij mag dan heel knap zijn, maar in zulke zaken...’ Ook zei hij: ‘Ik
ben zelf hierdoor een beetje naar de achtergrond geraakt.’
Brandde later weer een kaars in St. Patrick's. Ik zoek eigenlijk communicatie met
Frits door met God te spreken. Dus met naar de kathedraal te gaan probeer ik eigenlijk
Frits te zoeken, en niet God.
Hella Pick zei dat Walt Rostows reputatie in Washington naar de knoppen was,
vooral na het uitbrengen van diens rapport vorig jaar, over de situatie in Zuidoost-Azië
en Vietnam. Ik liet haar pagina 21 van Time van 8 november 1963 zien, met de foto
van generaal Taylor, generaal Minh en Walt Rostow in Saigon.
‘Dat is een foto van vorig jaar’, zei ze.
‘Welnee, die foto werd in oktober in Saigon gemaakt; moet je nog eens zeggen
dat Rostow niets meer met Vietnam te maken heeft.’
We botsten dus als gewoonlijk. Toch heb ik de foto nagetrokken, en zij had gelijk:
hij werd in 1961 genomen. Wanneer ik haar zie zal ik het haar zeggen.

11 november 1963
Lezing voor de Cranford College Club in Cranford, New Jersey.

12 november 1963
Djuanda Katawidjaja is na een hartaanval overleden. Bungkarno heeft dr. Subandrio
nu zijn plaats gegeven, wat nog meer macht en invloed betekent voor een man die
ik altijd heb beschouwd als een direct gevaar voor de president.163 Hoe is het mogelijk
dat Sukarno blind lijkt voor de desastreuze invloed van een conniving character als
Bandrio.
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Ik speel met de gedachte met Kerstmis naar Cuba te gaan in plaats van naar
Amsterdam, eigenlijk om de confrontatie met Frits te ontlopen. Ik heb geen zin in
een herhaling van die drama's. R. Keedick is intussen gereed met mij een contract
te tekenen, maar ik aarzel. Ik lunchte met George Kalenin van W. Colston Leigh, en
het is duidelijk dat ze me het liefste daar willen houden. Wat te doen? Ik hou niet
van veranderen, maar er moet meer uit mijn lezingenbudget te halen zijn.

13 november 1963
President Sukarno heeft zichzelf tot premier benoemd. Zijn drie vice-premiers zijn
dr. Subandrio, Johannes Leimena en Chaerul Saleh, in die volgorde. De Associated
Press voegde er de bemerking aan toe dat, ook al zouden D.N. Aidit en M.H. Lukman
de titel van minister behouden, ze blijven vooralsnog buiten het Indonesische kabinet.
Ik krijg het gevoel dat Bungkarno steeds dieper in de nesten raakt.

14 november 1963
Ambassadeur Lambertus Palar kwam in de diplomatenlounge van de UNO naar me
toe.
‘Zit je over je zonden te denken?’ vroeg hij.
‘Wat zijn mijn zonden eigenlijk, excellentie?’
‘Je staat nu voor de derde keer op de lijst van ongewenste personen in Indonesië.’
‘Ja,’ antwoordde ik, ‘en Indonesië staat zo langzamerhand op mijn lijst van
ongewenste landen.’
Lezing voor de Present Day Club in Princeton, New Jersey. Ik reisde terug naar New
York met dr. Frank Graham, de Amerikaanse onderhandelaar die zich in 1948 tot
het uiterste inspande om tot een politiek vergelijk te komen tussen de Republiek
Indonesia en de uit de archipel niet weg te branden koloniale overheid. Graham
speelde een belangrijke rol bij het tot stand komen van de zogenaamde
Renville-overeenkomst. Hij had tegen professor Schermerhorn gezegd: ‘Al hebben
ze jouw Linggadjatti-overeenkomst getorpedeerd, de Renville-overeenkomst is een
wederopleving van jouw oorspronkelijke ideeën.’ Dr. Graham ratelde maar verder
uit zijn herinneringen. ‘En dan greep ik de telefoon om George Marshall te bellen...’
en meer van die gepeperde uitspraken. Amir Sjarifuddin, de Indonesische politicus
over wie W. Verrips beweerde dat hij
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had geholpen hem te laten executeren, was in de ogen van Graham eigenlijk helemaal
geen communist. Hij vertelde de volgende anekdote. Hij had op een avond op de
Renville last van zijn maag gehad en was het dek op gegaan. Hij kwam langs een
hut waar licht brandde. Amir Sjarifuddin was een Nederlandse bijbel aan het lezen.
Hoofdstuk 13, Corinthiërs boek I (‘if I remember correctly’).
Hij vervolgde: ‘Eén ding is zeker: ik ben erin geslaagd de Amerikaanse politiek
jegens Indonesië te gewijzigd te krijgen.’ Hij zei: ‘Yet, I was at times accused of
being pro-Dutch and anti-Indonesian and the other way round.’ Ik vroeg hem of hij
memoires zou schrijven. ‘What I know about it all. I will take with me in the grave’,
zei hij.
Er ontbreekt veel aan Frederik van Eedens dagboek. Hij is pijnlijk onvolledig in
beschrijvingen van persoonlijke relaties, over zijn vrienden bijvoorbeeld. Hij schrijft
dat ‘Herman de enige vriend is die mij lief is door zijn verschijning, van wie ik alles
zie met plezier, met dat echte jongensvriend-gevoel...’164 Misschien is dit wel alles
wat hij over Herman heeft te zeggen. Maar wie is die Herman precies? Dat blijkt
nergens uit.

15 november 1963
Aha, hier heb ik iets meer van wat ik zocht. Op 6 oktober 1892 schrijft Frederik van
Eeden: ‘Vreemd en levendig gedroomd. Ik droomde dat ik sliep en mij beklemd
voelde in een glanzende nevel. Ik was zeer benauwd en riep C.165 Toen hoorde ik
Hermans stem die door de portalen en gangen klonk boven en naar mij toe kwam.
Toen maakte hij me wakker en kuste me. En ik dankte hem en zei hoe ik in een droom
beklemd was geweest. En ik voelde fijn de afkeuringen van hem als hij iets niet goed
vond in mijn doen.’166
Hij vervolgt: ‘Van Herman heb ik dit geleerd, hoe het iets slechts is aan de mensen
zwakheid te tonen. Hier is dus de natuurlijke grens van deemoed.’167 Waar spreekt
hij over? Waarom is het ‘slecht’ zwakheid te tonen? Wie zich schaamt voor zijn
tranen ten overstaan van een vriend is zichzelf niet en heeft dus geen vriend. En wat
heeft dit met nederige onderworpenheid te maken? Ik hoop dat de beschrijving van
mijn belevenissen een duidelijker en natuurgetrouwer beeld geven van de
werkelijkheid.

164
165
166
167

Frederik van Eeden, Mijn dagboek, deel 2, p. 179.
Waarom zegt hij niet gewoon wie ‘C.’ is?
Frederik van Eeden, Mijn dagboek, deel 2, p. 233.
Idem, 233.
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16 november 1963
Ik heb de knoop doorgehakt. Ik stap over naar R. Keedick Lecture Bureau en heb
W. Colston Leigh een civiele afscheidsbrief geschreven. ‘We may part, but I sincerely
do hope we part as friends.’ Ik begin dus een nieuw leven als professionele bullshitter.
Ik informeerde mijn ouders over mijn besluit. Ik voel me opgelucht dit te hebben
besloten. Vooral Barbara Applegate wilde ik afzonderlijk een brief sturen, omdat zij
zich altijd zeer voor mij heeft ingezet en vriendin is geworden.
Requiem van Fauré. Schitterend.

17 november 1963
Er is weer eens een onderzoek gedaan naar de populariteit van Joseph Luns. Niet
minder dan 72 procent der ondervraagden vindt hem sympathiek, een voorname
persoonlijkheid, een capabele minister en een geestig mens. Slechts 4 procent had
bezwaren tegen de man.168 Het is een oeroud verhaal, maar het volk heeft de leiders
die het verdient. Ik zou een geheel ander boekje open kunnen doen over deze mijnheer
Luns.
Gouverneur Nelson Rockefeller is zijn campagne voor het Witte Huis begonnen
met een aanval op de buitenlandse politiek van J.F.K. ‘In New Guinea we sacrificed
an old and valued ally, the Netherlands, to Indonesian aggression. One consequence
is that today the new Republic of Malaysia is the victim of Indonesian pressure and
guerrilla attacks.’ Wat een onzin. Zelfs Luns kraamt dergelijke nonsens niet meer
uit. Het bewijst andermaal hoe volmaakt belachelijk het Amerikaanse politieke
systeem is.
Het lijkt overigens of de Sovjets doorhebben hoe het politieke gekkenhuis werkt
en hun kaarten eindelijk anders, slimmer spelen.
Frederik van Eeden had een aapje, Priempje genaamd. Het overleed op 1 februari
1896. ‘Het is zo wonderlijk stil in huis’, schrijft hij. ‘Ik zal van den dood van weinig
mensen zoveel hartzeer hebben, als van mijn klein, arm, vuil en vrolijk aapje.’169 En
op 3 februari vervolgt hij: ‘Dat dit leventje stil is en helemaal weg, en niets ervan
over dan een koud, arm cadavertje, dat is niet minder diep en indrukwekkend dan
de dood van een groot man.’ Beetje vreemde kronkel.
Wat me boeit is Van Eedens relatie met Herman, die een paar jaren schijnt te
hebben gespeeld. Soms schrijft hij dagelijks over zijn vriend. Ze gaan schaatsen in
Naarden (8 januari 1894).

168
169

De Telegraaf, 15 november 1963.
Frederik van Eeden, Mijn dagboek, deel 3, p. 73.
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‘Herman verzen voorgelezen. Hij was prettig en hartelijk, maar had een manier van
spreken die mij enigszins onbevredigend en pijnlijk was. Waarin het precies zat, is
niet klaar, maar het kwetste mijn zelfgevoel.’ (25 april 1894.)
‘Zoëven kwam Herman en het bleek dat hij volstrekt niets corrigerends had bedoeld
en evenzeer als altijd met mijn werk ingenomen was... Ik had hem wel willen
omhelzen.’ (27 april 1894.)
‘Bij Herman merk je nooit dat hij je werkelijk nodig heeft. Hij heeft alles voor je
over, maar het lijkt wel of hij best buiten je kan.’ (10 september 1894.)
‘Vreemd dat ik telkens iets kouds voelde als ik aan Herman dacht en dat toch onze
verhouding, als we samen zijn, heel hartelijk was en zijn doen vriendelijk en vrolijk.’
(9 december 1894.)
‘Herman zag fris en opgewekt en keek mij zo fondly aan, dat ik erover dacht wat
daar de reden van kon zijn.’ (5 januari 1895.) Toch gaat het geleidelijk aan mis in
de relatie met deze Herman. Wanneer bepaalde verwachtingen over mensen niet in
vervulling gaan, schijnt zich een afweer mechanisme in werking te stellen. Zo plakt
André Gide, afgewezen door de jonge Emile, vervolgens het label ‘ordinair’ op zijn
gemankeerde liefdesobject. Ik ben teleurgesteld in Henk Hofland, inderdaad, maar
ten aanzien van Frits van Eeden - en eigenlijk ook van Hofland - ga ik niet over tot
het afficheren van denigrerende etiketten omdat bijvoorbeeld Frits mijn avances niet
beantwoordt.
‘Merkwaardige gesprekken met Herman.170 Het bewoog mijn gemoed zeer, zodat
ik er de hele dag aan denken moest. Ik voelde het drukke verzet in mij tegen hem...
Ik leefde in de illusie, dat bij hem gevoeligheden maar overschaduwd werden door
hogere gevoeligheden - maar nu vrees ik wel dat hij ze eenvoudig mist.’ (30 maart
1895.)
‘Vreemd, als Herman er is voel ik me toch altijd een beetje anders, als wanneer
hij er niet is.’ (3 april 1895.)
Bijna een jaar later duikt Herman weer op:
‘Ik kan niet helpen me gekrenkt te voelen door Hermans gedrag, die hier eenvoudig
niet aan huis komt. Al weken niet.’ (11 februari 1896.)
‘Een rustig gesprek op de bank voor zijn huis maakte me beter. Maar werken ging
evenwel niet.’ (8 juni 1896.) Dan volgt een regelrechte botsing:

170

Frederik van Eeden geeft absoluut nooit de inhoud weer van de gesprekken waaraan hij
refereert, en dat is een ernstig gemis.
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‘Gister, toen die akelige brief kwam, heb ik nog doorgewerkt, zonder dat het
onmiddellijk effect kwam. Maar dat kwam vanmorgen. Ik was doodsomber en tot
niets geschikt. Aldoor die harde, heftige, vijandige woorden voor me. Het is toch
wel een vreemd soort liefde, die bij het minste gekrenkt is en terstond vreemd, koel,
bitter, hatend en vijandig voelt.’ (a december 1896.)
De relatie sleept zich voort en pas in 1898 realiseert Frederik van Eeden zich dat
zijn bitterheid jegens Herman verband houdt met het niet in vervulling gaan van zijn
verwachtingen over de relatie.
‘Ik begrijp nu mijn bitterheid tegen Herman beter. The sick, sick dread of
unreturned love.’ (15 februari 1898.)

18 november 1963
Ben naar Juan Nickford's beelden gaan kijken in het Sculpture Centre aan de 69th
Street. Interessant, maar inzicht in beeldhouwkunst heb ik niet. Er was een houten
beeld, ‘Tropical’ van William Muir, dat ik prachtig vond. Het had de knederige lijnen
van Frits' beeld van een omarming van twee leeuwen. Ontmoette in de stad bij toeval
George Kalenin van W. Colston Leigh. Mijn niet-verlenging van mijn contract had
hem volkomen verrast. Hij was er door gekwetst. ‘Maar ik zal altijd blijven zeggen
dat je een terrific speaker bent.’

19 november 1963
Droomde van Frits. Er lag een brief op tafel, klein geschreven, maar ik herinner me
nooit mijn dromen. Ik geef een pakje mee aan een steward van de KLM, die het op
zijn kamer in de Van Woustraat zal afgeven.
Lunchte met H.J. van der Jagt van de KLM in de UNO. Ambassadeur Zain en Bob
Tapiheru zijn pas zondag naar Nederland vertrokken.
Kocht ‘La Bohème’ met Renate Tibaldi en het prachtige ‘La Demoiselle élue’ van
Debussy, dat Freddy Heath me in Yale leerde kennen.

20 november 1963
Ik zie nu de tekst van dr. Zains schriftelijke protest - mondeling toegelicht op 13
november - bij Dean Rusk over de waanzinnige opmerkingen van Amerikaanse
senatoren over Bungkarno, die volgens Peter Dominick (Republikein uit Colorado)
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‘een ordinaire bandiet’ zou zijn. Ook senator Wayne Morse, Democraat uit Oregon,
deed een duit in het zakje: ‘Sukarno is a corrupt man, who would be in bed with the
Communists were it not for American aid.’ Dr. Zain verklaarde tegenover de pers:
‘You are a powerful and wealthy country, but that does not give you the right to
insult and slander our Chief of State. Whether you like it or not, President Sukarno
is the leader of one houndred million Indonesians. He is their idol. It is only the
Indonesian people who can pass judgement on him.’ Als in Washington
geaccrediteerde diplomaat kon hij het zich niet permitteren genoemde senatoren
rechtstreeks uit te maken voor kletskousen die niet wisten waar zij over spraken. Ik
lees John F. Kennedy's rede voor de vergadering van de Inter-American Press
Association in Miami Beach, die van A tot Z handelt over de betrekkingen met
Latijns-Amerika en zijn permanente achilleshiel: Cuba en Castro.171 Eigenlijk heeft
Cuba J.F.K.'s regeringsperiode tot dusverre voortdurend overstemd. In Tampa
verklaarde hij zelfs dat Fidel Castro langzamerhand zoveel aan prestige had ingeboet
dat ‘his torch is flickering’. Ik moet nog zien in welke mate het Castroïsme in verval
is, zoals Kennedy het voorstelt.
Egbert en Ann Kunst waren in Kew Gardens. Hij is nu wetenschapsattaché aan
de ambassade in Washington. Hij vertelde dat, nadat Ann en hij me tijdens de pauze
van het Residentieorkest in Washington me in het openbaar hadden gegroet,
persattaché Van Houten onmiddellijk naar hem toe was gekomen met de mededeling:
‘Meneer Kunst, u bent hier nieuw, maar we hebben erg veel moeilijkheden met die
meneer.’ Hoe is het in godsnaam mogelijk? Ik ken Egbert sedert het Baarns lyceum,
en moet de overheid uitmaken met wie men wel of niet spreekt? En dat was dan de
heer Van Houten, die altijd zo'n aardige indruk op mij maakte. Kan je nagaan hoe
de rest achter je rug om ageert. Egbert refereerde aan een stafvergadering met minister
Luns als ‘een grappige vertoning, vol humor van het genre Wim Kan’.

21 november 1963
Een alarmerende brief van Martin Portier uit Suriname. Hij wilde langer in Suriname
dienen en vrouw en zoon Pim over laten komen. Zij voelden er niets voor. Ook had
hij er bij zijn vrouw op aangedrongen dat zij een tweede kind zouden verwekken,
maar ook daarop was het antwoord dermate negatief
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The New York Times, 19 november 1963.
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geweest dat het woord echtscheiding zelfs was gevallen. Hij zit in de bush in Suriname
en maakt zich de diepste zorgen over zijn huwelijk en het mogelijke verlies van
vrouw en zoon. Wat kan ik doen of zeggen?
Lunchte gisteren met de Roemeense diplomaat Emeric Dimbu. ‘I have known you
for so long,’ zei hij, ‘and yet, I was never able to find out who your gods were.’ Ik
dacht na en realiseerde me dat hij mij als journalist natuurlijk geen belangrijker
compliment had kunnen maken. Ik zei dat ik me als journalist eigenlijk meer
bezighield met de historische, psychologische en filosofische interpretatie van
‘nieuws’ dan dat ik me bezighield met de dagelijkse kop in de krant. Ook zei ik hem
dat ik me internationaal-politiek gezien het nauwste verbonden voel met de
Bandung-Belgrado-benadering van het internationale krachtenveld.
Mrs. Edison Dick, de Amerikaanse afgevaardigde in de Third Committee van de
General Assemblee, gaf in de Amerikaanse permanente vertegenwoordiging van de
UNO een diner, waarnaartoe ik Hella Pick begeleidde. Ambassadeur Adlai Stevenson
verwelkomde de gasten en zei tegen me: ‘I am delighted to see you in such good
company.’ We zaten aan een tafel met voornamelijk Roemeense diplomaten. Er werd
eindeloos in de ruimte gekletst en champagne gedronken, en we maakten een dansje.
Waar zijn dergelijke avondjes toch goed voor?

22 november 1963
De post bracht geen nieuws over Frits. Ik luister naar ‘La Bohème’ en heb tranen in
mijn ogen. Het klinkt haast als Frederik van Eeden, die op 18 april 1897 naar de
Johannes Passion luisterde en schreef: ‘Mijn tranen drupten op de vloer.’
Maar ik hou ontzettend veel van Frits.

14.15 uur
Draaide toevallig de radio aan en vang nu los aan elkaar hangende berichten op dat
president Kennedy tijdens de rit door Dallas zou zijn beschoten. Nee, de 35ste
president van de VS is reeds overleden. Ik ben sprakeloos. Arm Amerika!
Ik zond ogenblikkelijk een telegram naar De Typhoon dat ik voor de krant van
morgen, zaterdag, een speciale reportage zal doorbellen.
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16.45 uur
Cees Meijer: ‘Nederland is er kapot van.’ Ik dicteerde hem een verhaal.172
Ik ging naar Manhattan. Iedereen keek ernstig en scheen gedeprimeerd. De subways
waren vrijwel leeg. De cinema's op 42nd Street hadden hun lichtreclames gedoofd,
maar de films draaiden door en waren zelfs druk bezocht. De eerste krantenkoppen
zijn verschenen. Ik geloof dat ik nooit eerder een nieuwsbericht hoorde - misschien
met uitzondering van de 10e mei 1940 en de invasie van de Duitsers - wat zo moeilijk
te bevatten was als nieuwe werkelijkheid: J.F.K. is dood. Volkomen schokkend.

00.30 uur
Voor het eerst sinds ik in Amerika ben spelen alle stations plechtige, serieuze muziek.

23 november 1963
De postbode zei dat hij het zich kon voorstellen dat je een fles gooit naar iemand
waarmee je het niet eens bent, ‘maar om een president te vermoorden!’ Buurvrouw
Mina Wachs had het avondeten laten aanbranden en had de hele nacht niet kunnen
slapen. We will never know who killed J.F.K., but my intuition tells me it's the gost
of Madame Nu who killed him, dacht ik.
Telefoneerde met mijn ouders in Huis ter Heide. Het bokje van Frits is gegoten
en dinsdag gereed. Er is bekendgemaakt dat Joseph Luns namens Nederland naar de
begrafenis zal gaan. Typisch Luns, terwijl het natuurlijk Bernhard is die Nederland
gepast zou kunnen vertegenwoordigen; vooral nu ook Charles de Gaulle, koning
Boudewijn en prins Philip komen.
Kolonel Sabur is in New York aangekomen, nota bene om het bezoek voor te
bereiden dat Kennedy in december aan Indonesië zou brengen. President Kennedy
had nog zoveel plannen en wilde nog zoveel doen. Alles met één waanzinnige klap
in duigen gevallen.173

24 november 1963
Ging avondeten bij Santo. We waren met zijn dertienen. Hij was vrijdag, na het
bericht over J.F.K., niet meer in staat geweest te werken of zich op zijn studie te
concentreren.

172
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Verschenen op de voorpagina van De Typhoon, 23 november 1963.
Enkele tientallen krantenpagina's met volledige coverage van die emotioneel geladen dagen
bevinden zich in mijn dagboek. Het is onmogelijk er hier verslag van te doen; dat zou een
half dagboekdeel gaan vullen.
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12.27 uur
Lee Harvey Oswald is doodgeschoten door een man met een zwarte hoed. Kortademig
deelt de CBS-verslaggever de gebeurtenissen in Dallas mee.
Ik heb besloten naar Washington te gaan. Bernard Person blijft in New York en
bedient het Algemeen Handelsblad via zijn televisiescherm.

Eastern Airlines Shuttle
‘...when Caesar was stabbed to death in the Senate, Anthony was only a few yards
away; and to this day no one knows whether he knew of the plot...’
Het toestel zit vol met mensen die naar de begrafenis gaan, vele
UNO-functionarissen en de premier van Jordanië.

18.15 uur, Roger Smith Hotel
Op televisie wordt getoond hoe J.F.K.'s kist in de Capitol Rotunda wordt opgebaard.
Jaqueline Kennedy, met Caroline aan de hand, heeft zojuist geknield aan de baar en
ze kuste de kist van haar man. Het is allemaal zeer aangrijpend om te zien.
Ik ging eerst naar het Witte Huis, waar men meedeelde dat er geen bijzondere
persfaciliteiten voor het Capitol nodig waren. Nam een taxi naar het Congresgebouw
en kon op mijn internationale perskaart meteen naar binnen. De politie mannen waren
nerveus. Ik stond in de Rotunda waar J.F.K. was opgebaard. Duizenden burgers
schuifelden langzaam voorbij. Iedereen was zeer aangedaan. Ik zag vele ongelovige
blikken van vrouwen met kinderen aan de hand, die naar de kist keken alsof ze het
nog altijd niet geloofden. Ik ben naar de Roger Smith teruggelopen. Er stond een
koude wind. Duizenden auto's reden in de richting van het Capitol Building. Voor
de ingang van het Witte Huis stond een verhuiswagen en men was reeds begonnen
met het inladen van privé-bezittingen van de Kennedy's. Intussen leken de nichten
in het park tegenover het Witte Huis drukker in de weer dan anders. Er werd flink
getippeld.

25 november 1963
Vanmorgen was ik reeds vroeg op het Witte Huis en ik ontving onmiddellijk een
perskaart voor het bijwonen van de begrafenis. Om 10.20 uur stond ik aan de zijkant
van de hoofdingang van het Witte Huis, en ik zag hoe Jaqueline Kennedy, begeleid
door Bobby en Edward Kennedy, naar het Capitol Buil-
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ding vertrokken. Zij werden door de naaste familie gevolgd. Later zag ik de affuit
naar Arlington vertrekken, met de buitenlandse gasten in een brede stoet volgend:
prins Philip, prins Bernhard, prinses Beatrix en de heer Luns liepen bij elkaar.
Generaal Nasution vertegenwoordigde Indonesië. Men kan zoiets natuurlijk op
televisie volgen, maar ik ben ervan overtuigd dat het ter plekke beleven, opsnuiven
van wat werkelijk plaatsvindt, een geheel andere zaak is. Ik ben in ieder geval blij
van dit historisch gebeuren zelf een en ander te hebben meegemaakt.
Hella Pick kreeg van de Guardian geen fondsen om naar Washington te gaan. In
haar schoenen zou ik desnoods van mijn eigen geld naar de begrafenis zijn gereisd,
zoals ik trouwens zelf ook doe, want mijn kranten geven natuurlijk nooit een fractie
van het volle pond terug.
Ik blijf het onbegrijpelijk vinden dat John F. Kennedy er werkelijk niet meer is.
Minister Luns zegt in de New York Herald Tribune dat Nederland over J.F.K. rouwt
alsof er iemand van de eigen koninklijke familie is overleden. Een typisch
Luns-kletspraatje. Een verslaggeefster van CBS vroeg mij vanmorgen bij de
portico-ingang van het Witte Huis naar een reactie. Ik vergeleek de schok van 22
november 1963 met die van 10 mei 1940. Het zijn beide ervaringen van redeloze
onrechtvaardigheid.
Ik hoop dat mijn verslagen vanuit Washington bij de heren redacteuren in Holland
in de smaak zijn gevallen. Ik heb getracht sentimentaliteit te vermijden.

26 november 1963
Telefoneerde Cees Meijer, die bevestigde dat vooral mijn eerste reportage (van 23
november) sensationeel was geweest, ook omdat ze op tijd binnen was. Ik krijg extra
honorarium en een onkostenvergoeding.
Zag in de avond The Caretakers, over een vrouwenafdeling in een psychiatrische
kliniek. Ouders wandelen met kinderen van vijf en zes jaar de bioscoop binnen.
Absurd.
Op weg maar huis ontmoette ik Eddy (19), een psychologiestudent uit Westchester.
Hij had een slee met vier deuren en reed me naar Kew Gardens. Hij ging pas om
04.00 uur weg. We hadden seks, en voor de eerste keer sinds deze zomer met Frits
heb ik me weer helemaal laten gaan. Bij het gezicht van de straatlantaarn dat naar
binnen scheen, lag ik naar Eddy's ge-
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zicht te kijken, en ik verbeeldde me dat hij enigszins op Frits leek. Om 03.00 uur
stond ik op en haalde mijn dagboek erbij. Hij vond dat wanneer Frits inderdaad op
zijn elfde jaar door twee flikkers met een roomijsje was gepaaid en gegrepen, hij
juist een antihomocomplex had moeten opbouwen. Hij vond bovendien dat het geen
zin had mijn dagboek bij te houden wanneer ik er niet regelmatig in terug las.174
De cirkel is nu eindelijk doorbroken. Ik heb me weer gegeven en dat kan erop
wijzen dat mijn bezetenheid van Frits aan het bekoelen is.

27 november 1963
Tekende het condoléanceregister voor J.F.K. op de Amerikaanse missie bij de UNO.
Lunchte met mijn nieuwe manager, Robert Keedick. Dat is iets wat Colston Leigh
in vijf jaar nooit heeft gedaan. Keedick geeft me het gevoel zich werkelijk voor me
te zullen inzetten. De toekomst zal het leren. De eerste stencils met perscommentaren
op mijn lezingen zijn de deur uit.
Bernard Person vertelde dat ‘de hele Nederlandse kolonie’ er schande van spreekt
dat prinses Beatrix op televisie te zien was, sprekend met mevrouw Lyndon Johnson
(Ladybird) ‘in een toilet met blote armen...’
Ik antwoordde: ‘Typisch voor de Hollandse kliek, die niets beters heeft om over
te praten.’
Loet gaf me zomaar vier langspeelplaten cadeau.

28 november 1963
Jaqueline Kennedy is opnieuw naar het graf van J.F.K. op Arlington gegaan.
Ben naar een uitvoering van Gide's The Immoralist gegaan in het Bowerie Lane
Theatre. De Bowerie - ik kom er nooit - is een verschrikkelijke slum, waar bums
overal in de portieken liggen en de armoede verschrikkelijk is.
Het verhaal ontwikkelde zich min of meer volgens het patroon zoals het zich tussen
Frieda en mij afspeelde tussen 1955 en 1960. Het voortdurende conflict van: ben ik
homoseksueel, ja of nee? Marceline kan, net als Frieda, niet constant leven met de
ontkenning als vrouw te worden bemind. Michel verwacht dat zij hun leven samen
zal accepteren op zijn voorwaarden. Ik
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Hierin had de negentienjarige psycholoog in wording volkomen gelijk, maar ik ben er eigenlijk
altijd bang voor geweest om met de feiten van het verleden geconfronteerd te worden. Op
mijn zestigste jaar, uit angst niet op tijd gereed te komen, was het onvermijdelijk geworden
en ben ik deze serie begonnen.
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moet het verhaal toch nog eens precies nalezen. Het zaaltje zit natuurlijk vol met
‘geloofsgenoten’. Er zijn altijd weer nichten die vinden dat je met een vrouw naar
het theater moet gaan. Intussen poeieren ze wel hun eigen neus. Ook zijn er de
trendnichten, die in het openbaar met een neger willen worden gezien maar die ze
ondertussen wel ‘geciviliseerde gorilla's’ noemen.
Ik ontmoette nog een schilder van 26 jaar en luisterde naar zijn levensverhaal, om
eindelijk om 02.00 uur mijn eigen bed te bereiken. En dan zijn mijn gedachten en
gevoelens feitelijk toch weer op Frits geconcentreerd.

29 november 1963
Beste Willem,
Nu de bewogen Kennedy-dagen erop zitten past een kort briefje. Allereerst
collegiale bewondering voor je snelle reactie op vrijdagavond.175 De tekst
die je toen doorgaf was heel sterk en heeft bij je afnemers grote
tevredenheid gewekt. Ik mag wel zeggen dat er weinig kranten in Nederland
zijn geweest die zo'n gespierd en indringend persoonlijk geluid uit Amerika
hebben laten horen. Hulde dus.176
Dear Willem,
Several weeks have now passed since you were a guest with us here at
Macalester College and the World Press Institute. The journalists are still
commenting about the splendid job you did when you were with us. You
do have a magnificent way of getting across ideas to people, and you are
to be congratulated for the ease in which you were able to communicate,
so beautifully and effectively to our fifteen foreign journalists... It was
wonderful to meet and know you even though it was so brief.
Sincerely,
Harry W. Morgan, Director.177
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30 november 1963
Soms vraag ik mezelf af of ik nog steeds van Frits hou. Diep in mijn hart kijkend:
ja, all the way, only him. Ik stopte vanavond bij St. Patricks en brandde een kaars.
Het is doordringend koud buiten en de maan verschanste zich van tijd tot tijd achter
de wolken. Het herinnert me aan Bosch en Duin, de plek uit mijn jeugd waar ik
dikwijls naar terug verlang.
President Lyndon Johnson heeft een gesprek gevoerd met generaal Nasution, wat
erop zou kunnen wijzen dat L.B.J. ten aanzien van Indonesië een hardere lijn gaat
volgen dan J.F.K. Johnson sprak namelijk de ongerustheid van de VS uit over de
Indonesische crush Malaysia-politiek. Eerder sprak president Johnson met Zulfikar
Ali Bhutto, de minister van Buitenlandse Zaken van Pakistan, en tegen hem sprak
hij zijn bezorgdheid uit over de steeds nauwere betrekkingen tussen Rawalpindi en
Peking. Gaat er een nog agressievere wind waaien in Washington?

1 december 1963
Hoofdstuk 1 van Another Country van James Baldwin behandelt een liefdesaffaire
tussen Eric en Yves. De schrijver slaagt erin een magnifieke en ware beschrijving
te geven van gevoelens en emoties tussen ‘men in love’. Regel na regel past eigenlijk
in mijn ervaringen met Frits de afgelopen zomer. Hoofdstuk 2, dat over zijn terugkeer
naar New York gaat, is gewoon onleesbaar. En toch vond ik in hoofdstuk 2 van boek
3 een regel die me aangreep: ‘He was terribly attractive, wasn't he? I always think
that that was the reason he died. He was too attractive and didn't know how to keep
people away.’178 Physical and sensual attraction can be fatal, dat geloof ik stellig.
De Black Muslim-leider Malcolm X heeft de moord op Kennedy gekarakteriseerd
als ‘the chickens coming home to roost’. J.F.K. had bij de moord op de gebroeders
Diem in Saigon niets beters gedaan dan ‘to twiddle his thumbs’. Ook noemde hij de
moord op Patrice Lumumba in de Congo en de moord op Medgar Evers als
voorbeelden van misdaden die zich tijdens de regering van Kennedy ongestraft
hadden voltrokken. Mijn vriend Martin Portier schreef uit Suriname te zullen handelen
zoals ik hem heb aangeraden, namelijk te proberen als eerste prioriteit zijn huwelijk
in stand te houden en per eerste gelegenheid naar Holland terug te keren. Zijn
superieuren geven alle medewerking. Mogelijk in januari komt hij al naar
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Alkmaar. Hij heeft zich inmiddels opgegeven voor dienst in West-Duitsland. Hij had
intussen een oorkonde van de kolonel gekregen voor ‘buitengewoon optreden’ bij
het sussen van een geschil tussen een Papoea en een Toegoenees, die elkaar met
steekwapens te lijf waren gegaan en waarbij hij bijna zelf een arm had verloren. Hij
maakte een opmerking die me zeer te denken gaf: ‘Je weet zelf, Wim, dat ik als
militair goed wil dienen, maar als ik bij Van Heutsz blijf ga ik er geestelijk en
lichamelijk op achteruit.’

2 december 1963
Geleidelijk aan brengen de media de meest onthutsende details over de vermoedelijke
moordenaar van J.F.K., Lee Harvey Oswald. Diens verhaal is inderdaad bizar. Hij
schijnt van de mariniers uit naar de Sovjet-Unie te zijn gezonden, trouwde een
Russische en probeerde naar Cuba te gaan, kortom: Oswald heeft heel wat op zijn
kerfstok om hem van de moord te kunnen verdenken. De FBI zegt nog deze week de
gegevens rond de Dallas-moord rond te zullen hebben en aan president Johnson te
kunnen aanbieden. Het sovjetblad Izvestia beweert dat juist de FBI zelf bij de moord
op J.F.K. betrokken is geweest. Mevrouw Marguerite Oswald (56), een verpleegster
en moeder van de inmiddels vermoorde vermoedelijke moordenaar, beweert bij hoog
en laag dat haar zoon J.F.K. niet heeft vermoord. Ze schijnt, samen met Marina
Oswald, Lee nog in de gevangenis van Dallas te hebben gesproken. Ook gaan er
wilde geruchten dat Fidel Castro achter de Dallas-moord zou hebben gezeten.
Het toeval wilde echter dat de Franse journalist Jean Daniel op 22 november om
13.30 uur de lunch gebruikte met Fidel Castro, in een villa aan Varadero Beach, 120
kilometer buiten Havana. Jean Daniel was op 24 oktober nog op het Witte Huis bij
J.F.K. geweest, die hem een lijst met vragen had gedicteerd om Fidel voor te leggen.
President Osvaldo Dorticos belde op om Fidel van de moord in Dallas op de hoogte
te brengen.
Daniel doet in The New Republic nauwkeurig verslag van het telefoongesprek
tussen Castro en Dorticos. Castro's onmiddellijke reactie was: ‘This is bad news.’
Hij vertelde Daniel dat hij er door Nikita Khrushchev op was gewezen dat J.F.K. een
man was met wie te praten viel. Ook Fidel scheen te denken dat madam Nu niet
rouwig zou zijn om het verlies van John F. Kennedy. In ieder geval maakt de reportage
van Daniel duidelijk dat Cuba buiten de Dallas-affaire staat.
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3 december 1963
Droomde van Frits. Ik had moeite zijn plekje te vinden, een soort garage, met veel
tekeningen aan de muren. Zou hij nu dan toch ergens anders wonen?
Nam de Greyhound naar Washington. Lees Barbara Wards The Interplay of East
and West, dat een heleboel ideeën bevat.

4 december 1963
Lezing voor de Tuckahoe Woman's Club in Richmond, Virginia. Toen ik de
mogelijkheid opperde dat Bobby Kennedy mogelijk bij de volgende verkiezingen
een greep naar het Witte Huis zou doen, steeg er luid afkeurend gemompel op uit de
kudde elegant geklede dames.
Neem de Greyhound Express terug naar New York. Ik zie een jongeman, met een
gezicht en een vorm van schedel, een afschuwelijke neus, een bril, een heel lelijke
huid, en zijn hoed staat vreemd op zijn kop. Absoluut niets van te maken. Het is niet
in te denken, wanneer men met een dergelijk eeuwig terugkerend dilemma wordt
geconfronteerd. Het wordt tijd dat ikzelf eens (letterlijk) op mijn neus val.
Sabur Dastagir, de olifantjongen die ik me levendig herinner van de Tarzanfilms
van vroeger, is op 39-jarige leeftijd aan een hartaanval overleden.

Greyhound Resthouse, Route One
In het toilet heeft iemand op de wand geschreven: ‘Let's stamp out people.’ Ik heb
‘people’ doorgestreept en vervangen door ‘idiots’.

Baltimore
Frits is steeds in mijn gedachten. Ik zou er veel voor overhebben nu bij hem te kunnen
zijn, en met hem in de duinen van Scheveningen te wandelen, met hem te praten,
naar hem te luisteren, misschien zelfs hem in mijn armen te sluiten.
Ik lees The Morning After - Impressions of Cuba under Castro, van de Franse
journalist Victor Franco. Er staat veel informatie in die ik niet kende. Het boek is zo
fervent anti-Castro geschreven dat je eigenlijk overal vraagtekens bij plaatst, omdat
je gewoon niet weet of de bronnen of feiten op waarheid berusten. Als jongen zou
Fidel bijvoorbeeld in een vlaag van razernij volgas met zijn motorfiets tegen een
dikke muur zijn gereden, waarna hij vijf dagen in coma lag. Franco citeert daarop
een
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niet nader aangeduide rooms-katholieke docent van de Belénschool: ‘Fidel Castro
is not normal, medically speaking, I mean. He suffers from logorrhea, a syndrome
characterized by a disordered flow of words. This complaint is the result of the shock
he sustained at Belén. Don't forget he remained in coma for five days.’179
Verderop heeft de Fransman gesprekken met Che Guevara, die beslist interessant
zijn.

5 december 1963
President Lyndon Johnson heeft een commissie benoemd, onder voorzitterschap van
opperrechter Earl Warren, om uit te zoeken wat er precies in Dallas is gebeurd.
Oswald is al dood. Jack Ruby moet voorkomen, maar zijn proces is alvast tot 3
februari uitgesteld. Er circuleren steeds meer zogenaamde gegevens over Oswalds
handel en wandel. Tien jaar geleden noemde een psychiatrisch rapport hem ‘een
potentieel gevaarlijke man’. Hij was toen dertien jaar. Een voormalige onderwijzeres
wist te melden dat Oswald als jongen van een hond had gehouden. Wat er allemaal
wordt opgegraven! Intussen bestaat er vrees dat zijn graf zal worden geschonden, en
men overweegt Oswald alsnog te cremeren. Die men kreeg geen kans om zich tegen
de beschuldiging van moord te verdedigen.

6 december 1963
Mr. J.C.S. Warendorf beschrijft hoe de vakbond mijn belangen als lid van de
journalistenorganisatie behartigt. Op 15 november sprak Warendorf opnieuw uitvoerig
met de heer Van Rantwijk. Hij probeerde P.M. Smedts te bereiken. Igor Cornelissen
zegde toe dat Smedts na terugkomst uit Londen van zich zou laten horen. Dat gebeurde
niet. ‘Ik behoef u niet te zeggen,’ aldus mr. Warendorf, ‘dat ik de gang van zaken
bij de Federatie van Nederlandse Journalisten uitermate betreur. Ik heb er geen twijfel
over laten bestaan, dat ik geen enkele waardering heb voor de wijze waarop men uw
belangen behartigt. De enkele omstandigheid dat men maanden nodig heeft om de
brief van Zijne Excellentie mr. Luns te beantwoorden, moet tegen u werken, althans
een, vermoedelijk niet eens gerealiseerde, slechte indruk maken, alsof men bij de
FNJ zelf twijfel koestert. Terecht schrijft u dat de kwestie van uw inkomsten
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destijds reeds geheel is uitgezocht door de heer Parée. Het is onbegrijpelijk dat men
daar thans weer op terugkomt.’180
Voor mij was het langzamerhand minder onbegrijpelijk dan voor mr. J.C.S.
Warendorf. Glashelder zag ik de tactiek van Luns, Buitenlandse Zaken,
en de keurige landsadvocaat Droogleever Fortuijn: eerst zonden ze de BVD
in 1957 naar mijn drie voornaamste kranten, met de mededeling dat ik
staatsgevaarlijk was en dat ik Nieuw-Guinea, een deel van het koninkrijk,
aan Sukarno gegeven wilde hebben. Na bij het NRC, Algemeen Handelsblad
en Het Vaderland op staande voet te zijn ontslagen, week ik in 1958
permanent naar de VS uit. Daar probeerde ik me staande te houden als
journalist, eerst via Vrij Nederland en later met een correspondentschap
voor eerst tien provinciale bladen maar uiteindelijk voor slechts drie
lilliputterkrantjes: De Typhoon, De Delftse Courant en de Noorderpers in
Hoorn. Waar de rotzakken in Den Haag op uit waren was om te bewijzen
dat ik mijn voornaamste inkomsten niet verdiende met artikelen schrijven,
en ‘dus’ geen professionele journalist was naar de maatstaven van de
vakbond. Ik voerde daartegen aan dat ik als journalist lezingen gaf,
gebaseerd op reizen als journalist gemaakt en op informatie die ik als
journalist had verzameld op het hoofdkwartier van de UNO. En dus - ook
al bestaat er in Nederland geen professioneel lezingencircuit zoals de VS
dit kennen - waren mijn inkomsten uit lezingen evenzeer bonafide
verdiensten als journalist als wanneer ik een reportage schreef voor Vrij
Nederland of De Typhoon. We spreken hier over de gang van zaken in
1963. En dan te bedenken dat minister Hans van den Broek en Buitenlandse
Zaken in 1987 opnieuw probeerden de journalistenvakbond ertoe te brengen
mijn lidmaatschap te schrappen. Ik onderga die vorm van terreur nu sedert
1957. Er schijnt geen einde aan te komen.

6 december 1963
De American Civil Liberties Union heeft thans de beschuldigend vinger uitgestoken
naar de politie en justitie in Dallas voor de ‘gross violation of civil liberties’ bij het
omgaan met de vermoedelijke moordenaar van J.F.K., Lee Harvey Oswald. De media
hadden bovendien volkomen ontoelaatbare druk op de autoriteiten in Dallas
uitgeoefend, wat er bijvoorbeeld toe had geleid dat, toen hij naar een andere
gevangenis werd overgebracht, er ten behoeve van de tv-camera's een soort
theater-productie van was gemaakt. Hoe was het mogelijk dat nacht-
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clubeigenaar Jack Ruby, gewapend en als onbevoegd persoon, binnen de muren van
het politiebureau kon komen en Oswald heeft kunnen vermoorden?
Oswalds moeder, Marguerite, heeft aangekondigd alles in het werk te zullen stellen
om aan te tonen dat haar zoon J.F.K. niet vermoordde.181
Ik woonde in de studio van WQXR, het radiostation van de New York Times, een
pianorecital bij van Malcolm Frager. Hij speelde Brahms, Haydn en de Rapsodie nr.
8 van Liszt. Voortreffelijke techniek, schitterende momenten - en toch had ik
vraagtekens.
Brandde een kaars in St. Patricks's.

7 december 1963
Seth King meldt uit Jakarta dat de crush Malaysia-campagne is gekalmeerd en nu
wordt bijgestuurd. Het doel is onveranderd, namelijk: niet accepteren dat London
via de Maleisische federatie een dominante economische positie in de regio zou
weten te handhaven. Maar het accent van het Indonesische regeringsbeleid is verlegd
naar de sociaal-economische ontwikkeling binnen de archipel zelf.182
Time Magazine publiceerde gisteren een artikel van twee pagina's over Lee Harvey
Oswald: ‘THE MAN WHO KILLED KENNEDY’. Oswald wordt wijd en zijd veroordeeld,
terwijl er feitelijk geen onderzoek werd ingesteld en de man de mond werd gesnoerd
voor hij zijn eigen verhaal kon vertellen.

8 december 1963
Cees Meijer, hoofdredacteur van De Typhoon, heeft nu ook zijn geduld verloren met
de labbekakkerige houding van de FNJ. Hij schreef het bestuur: ‘Er is nu een jaar
verstreken zonder dat er schot is gekomen in de afwikkeling van moeilijkheden rond
onze Amerikaanse correspondent, Willem Oltmans.’ Meijer benadrukte dat ik me
tot dusverre beklaagd had via mr. J.C.S. Warendorf, maar dat tijdens de
Kennedy-begrafenis opnieuw was gebleken dat ik geen pers-politiekaart had kunnen
krijgen ‘omdat het departement van Buitenlandse Zaken in Den Haag ten deze niet
meewerkt’. Meijer benadrukte ook dat thans ‘onze eigen nieuwsbelangen in het
geding komen. Wij mogen niet langer passief blijven.’ Hij vervolgde: ‘Wij meenden
werkelijk dat u deze aangelegenheid met Buitenlandse Zaken al tot tevredenheid had
geregeld. Wij keken er eerlijk
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gezegd van op toen wij vernamen dat de brief van het departement nog altijd op
antwoord van de federatie wacht.’ Na andermaal uiteengezet te hebben dat de
journalistieke arbeid mijn enige bron van inkomsten was, eindigde Meijer aldus:
‘Gelet op de belangen die in goede eigen informatie uit het buitenland voor ons blad
gelegen zijn, hoop ik dat u nu met spoed wilt bevorderen dat onze medewerker niet
langer de normale faciliteiten onthouden worden.’183
Ik ben Cees Meijer zeer dankbaar. Maar het blijft natuurlijk een grof schandaal
dat er jaar in jaar uit moet worden geknokt tegen het ministerie van Buitenlandse
Zaken om erkenning te krijgen als journalist.

9 december 1963
De Siliwangi-divisie heeft eindelijk dr. C.H. Soumoukil, die ‘old warrior’,
aangehouden op Ceram. Ook zie ik dat de Indonesian Herald, ter gelegenheid van
Adam Maliks benoeming tot minister van Handel, schreef dat ‘his honesty and
personal integrity coupled with his unselfish dedication for the cause of the
Revolution’ in zijn voordeel waren. Moet je nagaan: de man is nauw gelieerd aan
W. Verrips, ook zo'n recommandatie, terwijl voor mij vaststaat dat hij meevaart in
het schuitje van de subversieve militairen.
Om 20.30 uur een lezing gegeven in de Great Hall van de beroemde Cooper Union,
over ‘Cuba, Castro and Communism’. De anti-Castro-organisaties verwachtten
blijkbaar dat ik zou spreken vóór Fidel, en er waren bommeldingen binnengekomen,
zodat het theater barstte van de geüniformeerde agenten en mensen van de
explosievenopruimingsdienst.
Mijn lezing werd een regelrechte ramp. Ik was volkomen uit mijn doen. Zeer veel
kennissen waren aanwezig, waaronder Santo, Hashram en Pratomo. Ik zag H.J. van
der Jagt van de KLM en Hella Pick zat me voortdurend bedenkelijk aan te kijken.
Ook mijn nieuwe manager, Robert Keedick, was aanwezig. Er was wel wat applaus,
maar ik kon mijn draai absoluut niet vinden. Vooral bij het beantwoorden van vragen
maakte ik de fout veel te uitvoerig te zijn, en de vertoning werd een ramp. Niemand
zei na afloop dat hij teleurgesteld was, maar ik voelde de mislukking van mijn
optreden en ben er somber over.
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10 december 1963
H.J. van der Jagt belde. ‘Je bent een uitstekende spreker. Je zeilt overal doorheen.
Nee, je was zeker niet pro-Castro.’ Toch geloofde ik hem niet. Ik moet aan Frederik
van Eeden denken, die schreef: ‘De grote zwarigheid is het geld verdienen. Er is
geen wijze van geld verdienen die ik waardig en goed vind. Noch van boeken, noch
van zieken. En dat ik zoveel nodig heb is verschrikkelijk. Dat, mijn huis en gezin,
bindt me tot kwaad als een slaaf.’184 Ik moet die lezingen wel geven om in leven te
blijven, maar ik zou willen dat ik het niet behoefde te doen.
Zanzibar is, na 73 jaar een Brits protectoraat te zijn geweest, een onafhankelijk
land(je) geworden.

11 december 1963
Mijn vader heeft het bokje van Frits in brons laten gieten en zendt me nu een foto.
Het is prachtig. Ik houd ervan all the way.
Jean Daniel publiceert in de New York Times over een hele pagina zijn gesprek
met Fidel Castro, waarin deze antwoordt op de kwesties die J.F.K. eerder op het
Witte Huis in gesprek met Daniel had aangesneden. De avond voor de moord in
Dallas zei Fidel bijvoorbeeld: ‘Kennedy still has the possibility of becoming the
greatest president of the United States, the leader who may at least understand that
there can be coexistence between capitalists and socialists, even in the Americas. He
would then be an even greater president than Abraham Lincoln. I know, for example,
that for Khruschev, Kennedy is a man you can talk with... Other leaders have assured
me that to attain this goal, we must first await his re-election. Personally, I consider
him responsible for everything, but I will say this: he has come to understand many
things over the last few months: and then, too, in the last analysis, I am convinced
that anyone else would be worse.’185 Luguber om deze tekst drie weken na J.F.K.'s
dood te lezen.
Ik worstel al enige dagen met Our Lady of the Flowers van Jean Genet, dat 21 jaar
na het verschijnen in Europa, in Engelse vertaling de Amerikaanse boekenmarkt
heeft bereikt. Genet schreef zijn meesterwerk terwijl hij gevangen zat wegens diefstal.
Robert Lowry schreef: ‘Is this a novel or is it an autobiography?’ Dit maakte me
nieuwsgierig. ‘Homosexual, criminal,
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perverse, religious, voluble, dynamic, poetic, schizophrenic, honest. Can a great
novel justify all these adjectives at once?’186 Aldus somde Lowry zijn indrukken op.
Jean Paul Sartre noemde het in een voorwoord ‘the most pessimistic of books’. Mijn
haren gaan ervan overeind staan. Ik kom er niet doorheen. Alles eraan staat me
volmaakt tegen.

12 december 1963
Kenia is vandaag onafhankelijk geworden. De macht in het land verschoof van 55.759
blanken naar 8.365.942 zwarte inwoners van het land. Kenia is ongeveer zo groot
als Texas, en de 34ste onafhankelijke Afrikaanse staat. Yomo Kenyatta, eens door
de Britten vogelvrij verklaard, heeft de scepter uit handen van de Britten overgenomen.
Waarom bestaat er geen duurzaamheid in menselijke relaties? Tenminste, bij
relaties zonder een stok achter de deur - in de vorm van een huwelijksakte, met het
oog op de kinderen, of de overweging dat een scheiding nog kostbaarder zou uitvallen
dan het uitzitten van de rit. Er ligt dikwijls geen verdienste in het bij elkaar blijven
van getrouwde mensen. Er zijn zoveel andere vormen van liefde en affectie, waarom
overleven die evenmin? Martin schrijft aanhankelijke en lieve brieven vanuit de
eenzaamheid van de Surinaamse jungle. Erwin Aschmoneit schrijft vanuit de bergen
van West-Afrika en is altijd in between love-affairs. Frits, die al op zijn negentiende
jaar door zijn omgeving op gevoelige punten is vernield, beweegt zich van het ene
bed naar het andere, van de ene omhelzing naar de andere. En al zegt hij te weten
dat de ware liefde niet bestaat, hoopt hij niet, net als wij allemaal, eens de love of his
dreams te vinden? Misschien is het aan te leren om geen handen meer over je lichaam
te voelen gaan, geen vingers meer te wensen op gevoelige punten.
Gisteren ontmoette ik Kay Brown (31), het vroegere vriendje van Walter Kous.
Hij woont sinds een paar dagen samen met een Duitse jongen. Ik observeerde opnieuw
zijn ogen, gezicht, mond en lenig negerlijf, maar ik wist dat ik hem zelfs geen zoen
zou kunnen geven, omdat Frits er nog steeds tussen zit. Misschien is die seksdrang
werkelijk af te draaien.
Loet ging net weg, naar de kerk. Hij kan op een bepaalde manier ‘Dag Wim’
zeggen, het klinkt zo lief dat het me door merg en been gaat. Maar dat weet hij niet.
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Schreef mejuffrouw G. Büringh Boekhoudt voor Kerstmis. Ik draai La Bohème, dat
me altijd weer beroert. En daar zit ik dan, een droevige brief tot haar te richten.

15 december 1963
De ultra-rechtse John Birch Society - zij noemen zichzelf ‘an educational army’,
‘and our only weapon is the truth’ - publiceert vandaag een paginagrote advertentie
in de New York Times: ‘We believe that the president of the United States has been
murdered by a communist within the United States. Lee Harvey Oswald was a
communist, and when a communist commits murder he is acting under orders.’
Amerikaanse geesten worden van alle kanten gebombardeerd met de ‘informatie’
dat Oswald de dader is, en nu ook een communist, met de gevaarlijke implicatie dat
de moord vanuit Moskou of Havana kan zijn verordonneerd.
Moeder Marguerite Oswald heeft brieven beschikbaar gesteld die Lee Harvey haar
heeft geschreven tussen 1961 en 1962 vanuit Minsk, waar hij in een fabriek werkte.
Hij leende geld van de Amerikaanse ambassade in Moskou om met zijn Russische
vrouw naar Dallas terug te reizen, en betaalde het geld na thuiskomst terug.
Druppelsgewijs komt er meer ‘informatie’ beschikbaar over de vermoedelijke
moordenaar van J.F.K., maar met vereende krachten wordt eraan gewerkt ‘het bewijs
van zijn schuld’ te onderstrepen.
Ik ontmoette Jim Carmichael, mijn Yale-vriend die, na jaren te hebben gewerkt
in Japan, Korea, Pakistan en Vietnam, met standplaats Manilla, nu kunstmest gaat
verkopen in Chili en naburige landen. Hij heeft nog steeds een Filippijns vriendje,
Johnny. Hij hield de Amerikaanse pers verantwoordelijk voor de coup in Saigon,
waar hij een lang gesprek had gehad met David Halberstam van de Times. Madam
Nu was eerlijk geweest en had gelijk gehad, maar was niet tactvol opgetreden. We
dineerden met Jims voormalige militaire commandant in Japan, Paul Jackson, die
ons bijzonder hartelijk ontving. Ik sloot hem bij het afscheid nemen in mijn armen.
Ik zou best bij hem hebben willen slapen, gewoon als vriendje, niets anders. Hoeveel
Jims zijn er in een leven? Ik ken hem al zo lang.
Hedrick Smith meldt uit Saigon dat in oktober 1527 Zuid-Vietnamese militairen
sneuvelden in de oplaaiende strijd tegen de Vietcong. In november liep de verlieslijst
op tot 2800. Bo-
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vendien vielen zeer veel Amerikaanse wapens in handen van de guerrilla's.187

16 december 1963
Door de problemen in zijn gezin heeft Martin in Albina maagkrampen gekregen, en
hij is per ambulance naar Paramaribo vervoerd. De legerpredikant heeft met zijn
vrouw gesproken en er schijnt kalmte te zijn gekomen in de relatie. Hij vertrekt nu
tenminste op patrouille naar Stoelmanseiland. Toch heeft hij twee inzinkingen gehad
als gevolg van deze botsingen met zijn Hollandse vrouw. Het bezorgt me allemaal
zeer.
Mr. J.C.S. Warendorf schrijft: ‘Ik bewonder uw geduld (in de Luns-affaire, W.O.)
en hoop maar dat u ondanks alle ergernis een goede gezondheid blijft genieten en
uw bijna spreekwoordelijke opgewektheid en energie niet verliest.’188 Hij had opnieuw
de heer Van Rantwijk van de FNJ aangespoord Luns achter de broek te zitten. Hij
had ook gezegd dat men mij, als lid van de FNJ, dupeerde door geen antwoord aan
Luns te zenden. Ik bewonder de volharding van mr. Warendorf in deze zaak trouwens
evenzeer. Hij zendt me bovendien nooit een nota.
Robert Doty meldt in de New York Times in een artikel van een pagina, dat de
steeds openlijker homoseksualiteit in New York City de overheid ernstige zorgen
baart. Het stuk wemelt van termen als ‘degenerates’, ‘sexual inverts’ en andere
denigrerende benamingen. ‘The homosexual is ill,’ zegt dr. Charles Socarides, een
bekende psychoanalyticus, ‘and anything that tends to hide that fact reduces his
chances of seeking and obtaining treatment.’ Het artikel van Doty ademt naar alle
kanten de these dat gay life een ziekte is die, indien maar tijdig behandeld, te genezen
zou zijn. De kerken worden erbij gesleept. Priesters zouden homoseksuelen over de
hele linie adviseren in analyse te gaan. De schijnheiligheid kan niet op, want toen ik
een jaar in Rome woonde heb ik genoeg gezien van gay life in de rooms-katholieke
kerk.
Het aantal homo's in New York City wordt geschat op een half miljoen. De politie
gebruikt allerlei methoden - waar ik zelf ook het een en ander van heb ondervonden
- om homo's te arresteren, zoals detectives en agenten in sexy outfits laten tippelen.
Homoseksuelen worden ook dikwijls het slachtoffer van zogenaamde fag workers:
jonge criminelen die doen alsof ze gay
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zijn, om vervolgens homo's te beroven, in elkaar te slaan en soms zelfs te vermoorden.

17 december 1963
De Immigratiedienst deelt me mee dat het State Department weigert mij een
vergunning te geven Cuba te bezoeken. Interessante ontwikkeling. We zullen zien.
Loet is naar Den Haag vertrokken om het huwelijk van zijn zus bij te wonen.

19 december 1963
President Sukarno heeft opnieuw benadrukt dat Indonesië de vorming van de
Maleisische federatie niet wenst te aanvaarden, en dat de crush Malaysia-campagne
onverminderd voortgezet zal worden. ‘We zijn niet bevreesd voor de zevende
Amerikaanse vloot, ook al zouden ze er twee of drie vloten bij zenden.’ Echt begrijpen
doe ik die Maleisië-affaire niet.
Bernard Person komt me in het grootste vertrouwen vertellen dat de
Immigratiedienst hem heeft opgebeld in verband met een onderzoek dat naar mij
werd ingesteld. De kaffers waren ook al bij Robert Kiek geweest, die natuurlijk
helemaal niets van mij af weet. Hij had de heren naar Person doorgezonden. Het zou
me niets verbazen wanneer ze nu ook gaan stoken bij Robert Keedick, mijn nieuwe
manager. Het gedonder houdt maar niet op, maar ik denk dat dit de prijs is die men
betaalt voor het hebben van een werkelijk onafhankelijke eigen mening.
Een Hongaarse diplomaat, Geza Selmeci, vertelde me dat de Hongaarse pers een
bericht had afgedrukt dat de FBI president Kennedy had gewaarschuwd dat er in
Dallas een complot tegen hem was beraamd. Ik vroeg hem waarom het Oostblok
zich zo tam jegens Amerika opstelde.
‘We have to gain time. We will do nothing that could encourage right-wing
elements to gain power, because that would almost certainly lead to war.’

20 december 1963
Cees Meijer heeft zich opnieuw tot de FNJ gericht: ‘Ik wil u andermaal meedelen dat
het mij grieft, dat de georganiseerde journalistiek in ons land nog steeds weifelt voor
een lid, onze Oltmans, in de bres te springen, althans aarzelt de brief van het Ministerie
van Buitenlandse Zaken te beantwoorden. De zaak
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zit mij langzamerhand wel erg hoog.’189 Cees, die zelf in het FNJ-bestuur zit, lijkt
zelfs uit protest te willen aftreden. Ik heb hem geschreven to hold his horses en nog
geduld te betrachten. De heer McKeon van de Immigratiedienst zegt me dat mijn
onderzoek door een meneer Soberman van de Investigation Branch wordt geleid. Ik
heb de heren een gepeperde brief geschreven, aangetekend.
In Moskou is een student uit Ghana vermoord, en vijfhonderd zwarte Afrikanen
die in de Sovjet-Unie studeren zijn woedend de straat op gegaan. Zij droegen borden
met ‘MOSCOW, A SECOND ALABAMA’ en ‘STOP KILLING AFRICANS’. De minister van
Onderwijs, Vyacheslav Yelyutin, heeft een deputatie van hen ontvangen.190

21 december 1963
Mejuffrouw Boekhoudt schrijft: ‘Ik hoop voor je dat het nieuwe lezingencontract
een succes zal blijken te zijn. Het is altijd erg vervelend dat je bijna overal ter wereld
voor je eigen portemonnee moet opkomen en de instanties nooit eens uit zichzelf
met salarisverhogingen voor den dag komen. Per slot zal je toch kapitaal moeten
maken om op je oude dag van te kunnen leven, want pensioen staat je niet te wachten
in je vrije beroep. Wanneer je zover bent, dat je uit je schulden bent, zul je goed doen
met een levensverzekering te sluiten, waarvoor je jaarlijks een vaste premie betaalt.’191
Zij schreef ook dat onder de oud-docenten van het Baarns Lyceum de laatste weken
veel sterfgevallen waren geweest, zoals de heren Brouwer en Muilwijk en mejuffrouw
Hickmann. ‘Zo wordt de kring steeds kleiner als je ouder wordt. Dat is wat triest.’
De Washington Post bericht dat er in regeringskringen terughoudend en mysterieus
wordt gedaan over wat het onderzoek naar de verwondingen van J.F.K. zou hebben
uitgewezen. Men spreekt over twee kogels, die van achteren - dus door Oswald vanuit
het book dipository - zouden zijn afgevuurd. Maar er duiken steeds meer geruchten
op over een of meer moordenaars, en over kogels die vanuit de tegenovergestelde
richting op J.F.K. zouden zijn afgevuurd. Wat wordt er verzwegen?
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Brief d.d. 18 december 1963.
Henry Tanner vanuit Moskou voor de New York Times, 18 december 1963.
Zij had een vooruitziende geest, want de moeilijkheden die zij 25 jaar geleden voorspelde
hebben zich inmiddels aangediend.
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22 december 1963
Hedrick Smith meldt uit Saigon dat de minister van Defensie, Robert McNamara,
de coupleiders in Zuid-Vietnam de verzekering heeft gegeven dat Amerikaanse
militairen in het land zullen blijven zolang hulp nodig is en gewenst wordt om de
communistische guerrilla's te verslaan.192 Betekent dit dat president Johnson nu reeds
heeft besloten de oorlog met kracht voort te zetten? Ik dacht juist dat J.F.K. geneigd
was de GI's geleidelijk aan terug te trekken uit dit Aziatische moeras langs de
Mekong-rivier.

23 december 1963
Het sneeuwt buiten.
David Halberstam schrijft vanuit Saigon dat plannen om de 16.500 man
Amerikaanse troepen uit Vietnam weg te halen en in 1965 zelfs alle troepen te hebben
geëvacueerd, in de ijskast zijn gedaan. Halberstam schildert een uitermate somber
beeld militaire situatie in Zuidoost-Azië. De door Washington geïnstalleerde junta
- waarbij letterlijk over de lijken van de gebroeders Diem werd gelopen - ontbreekt
kennelijk de wil en de fighting spirit om werkelijk een offensief tegen de Vietcong
in te zetten. Halberstam zegt dat deskundigen het erover eens zijn dat wanneer niet
spoedig tot de aanval wordt overgegaan, het militaire offensief spoedig bij de Vietcong
zal komen te liggen.193
Ik lees Southeast Asia in U.S. Policy, uitgegeven door de Council on Foreign
Relations en samengesteld door professor Russel Fifield van Michigan University.
Het is weer Academia op zijn best. Het levert me uitstekend achtergrondmateriaal
voor mijn Sukarno-boek. Al Brust, mijn maffiavriend, haalde me over Gide's
autobiografische notities If it die te kopen, wat ik heb gedaan. Ik lees er met plezier
in, maar toch prefereer ik zijn authentieke dagboeknotities.

24 december 1963
Het regent kerstkaarten. Een lieve brief van mijn moeder. Broer Theo en zijn vrouw
zijn met vakantie in Lorenzo Marquez in Portugees Oost-Afrika (Mozambique). Mijn
vriend Mas Diarto schrijft uit Solo over de leeuwin in de dierentuin in Surabaja die
jongen wierp. Hij denkt dat president Sukarno naar Nederland zal reizen ‘and he will
embrace you again before the Dutch public and call you his old and loyal friend’.
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Ook mijn oude vriend luitenant-kolonel Sutikno Lukitodisatra, nu verbonden aan
het bureau van de militaire attaché in Londen, zond een kaart.

25 december 1963
Paus Paulus VI hield de gebruikelijke kerstrede in het Vaticaan. Ik verbaas me altijd
weer over de arrogantie van heilige vaders. ‘Our universal mission as shephard of
the world,’ aldus de paus, ‘makes us look with great sympathy and with loving interest
on those new nations that are now reaching that sense of identity, that dignity, that
ability to function, that are peculiar to free civil states. We look especially to those
of Africa and Asia, and it pleases us to salute, on this birthday of Christ, their own
birth to independence and to the harmony of international life.’ Alsof het rozengeur
en manenschijn is in de new emerging nations! En alsof het Vaticaan en Paul VI de
hoeders zijn van de Afro-Aziatische bevrijding van kolonialisme en imperialisme!
Al Brust, de bouwvakker en ex-Sing Sing-gevangene, bracht me een stencil dat
hij schreef tegen de kerstviering:
(1) The principal reason I advocate the abolition of Christmas is because
it perpetuates a nonsensical myth about the incarnation of God as a Jewish
carpenter. We have evidence that Jesus existed as a historical personae,
but for everything supernatural in his life, we have very questionable
evidence. And in the face of our new knowledge of man and the Universe,
the Christian doctrine becomes logically untenable, a classic example of
institutionalized falsehood. (2) Christmas has become a holiday for a lot
of phony people. This is the day on which everyone pretends what he is
not. Indeed, hypocrisy reigns on this day, becoming so universal as to be
considered normal. Christmas in our time is helping to instill intellectual
dishonesty, hypocrisy, artificiality and insincerity. These are not socially
desirable characteristics.194
Ben naar de film Lilies of the Field, met Sydney Poitier, gegaan. Eindelijk een
Amerikaanse film met stijl. Op weg naar huis ontmoette ik Owen X. (17), van huis
weggelopen. Hij wilde
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graag mee en bleef dus slapen. Raakte hem met geen vinger aan, en vanmorgen
haalde ik hem over zijn moeder op te bellen.

26 december 1963
Ontmoette Bob Tapiheru in het Summit Hotel. Hij vertelde dat, onmiddellijk nadat
Jakarta had ontdekt dat dr. Zain en hij in Holland waren, minister Subandrio de
ambassadeur een telegram had gezonden: ‘Stay within your own dearah195, do not
mingle in outside affairs.’ Intussen was dr. Zain erin geslaagd een juridische procedure
van Bremen voor een bedrag van zeven miljoen tegen Deli-tabak te voorkomen,
waardoor er veel naijver heerste op de Indonesische ambassade in Bonn, nu onder
leiding van Lukman Hakim. Dr. Zain had zoveel tegenwerking ondervonden dat hij
er zelfs om had gehuild. Toch had de Nederlandse handelsdelegatie die naar Nederland
was geweest, nauwkeurig de instructies van dr. Zain opgevolgd. Ook wist Tapiheru
te melden dat Emile van Konijnenburg in Jakarta wordt gewantrouwd. ‘Hij vliegt
heen en weer naar Indonesië, maar we weten precies wat hij allemaal in de wacht
sleept.’ Bob vervolgde: ‘Hij wordt nu zelfs voor ons (dr. Zain en hem) gevaarlijk.’
Ik begreep dit niet, maar wilde het ook niet weten. Intussen reisde Tapiheru, naar
zijn zeggen, op KLM-tickets met vijftig procent reductie, geritseld via Konijn. Hij
noemde Emily Machbul, de vriendin van dr. Zain,196 ‘een onbetrouwbare tijgerin’.
Johnson Fairchild, de man die de lezing voor de Cooper Union organiseerde,
bevestigt wat ik allang vermoedde: dat mijn optreden daar een gigantische flop was.
‘In the question period, you answered the questions very well, but you gave another
speech for each one and you had the audience terribly upset. Some were actually
shaking and frantic, because you kept on talking instead of giving them a chance to
ask more questions.’

27 december 1963
Loet is gelukkig terug. Ik brandde later een kaars in St. Patricks, waarbij Frits in mijn
gedachten de boventoon voerde.
Landsadvocaat Droogleever Fortuijn heeft de heer Warendorf opgebeld. Hij voerde
een theater op door te zeggen dat hij reeds geruime tijd in de mening verkeerde dat
mijn conflict
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met Luns en Buitenlandse Zaken ‘op bevredigende wijze was opgelost’. Maar intussen
was het de regeringsadvocaat eveneens opgevallen dat de FNJ reeds zeer lang had
gewacht met de door Buitenlandse Zaken gevraagde brief omtrent mijn journalistieke
activiteiten, en de slimjak vroeg zich dus af of de FNJ misschien toch niet achter mij
stond. Warendorf zond andermaal een nota in tien punten naar de heer Van Rantwijk
van de FNJ. Ook is hij opnieuw bezig bij de heer M.J. Nederlof van de KLM om de
openstaande tickets alsnog afgeschreven te krijgen.
In de flat boven mij woont een jong stel dat als kat en hond leeft, en 's nachts met
stoelen en tafels smijt. Ik heb een dagvaarding naar ze gebracht, begeleid door twee
politieagenten. Er is geen andere manier. Hen ze vaak genoeg gewaarschuwd.

28 december 1963
Bob Tapiheru maakte een serieuze opmerking. Hij zei dat Bungkarno en Zain dermate
geconcentreerd op staatszaken waren, dat de ambassadeur soms zijn seksuele
activiteiten onderbrak en dan de opmerking maakte: ‘Denk eraan dat ik die en die
opbel.’ Bob vervolgde: ‘En ik weet dit, want ik ben erbij geweest...’
Santo wilde dat ik Siddharta van Hermann Hesse las.
‘It seems to me, Govinda, that love is the most important thing in the world.’
(Siddharta)
‘One cannot love words. Therefore teachings are no use to me: they have no
hardness, no softness, no colors, no corners, no smell, no taste - they have nothing
but words.’ (Siddharta)

29 december 1963
Ravel, pianoconcert voor de linkerhand.

30 december 1963
Omdat ik een aantal vreemde bulten heb ben ik naar ‘papa’ Stern gegaan. Hij zei,
tot mijn schrik, dat je van een blow job zelfs syfilis kunt oplopen. Hij zond me naar
een laboratorium en gaf me een briefje met valse naam en vals adres mee: Bill Olten,
42 East 69 Street, ‘want wanneer je inderdaad een ziekte hebt opgelopen, zou je
onmiddellijk de federale autoriteiten achter je aan krijgen.’ Ik vroeg hem of Loet
gevaar liep.
‘Do you kiss that boy?’
Ik legde uit dat we vrienden waren, no more, no less.
Om 17.00 uur deelde dokter Stern uit dat er niets aan de hand was.
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31 december 1963
De FNJ heeft eindelijk een duidelijke brief aan minister Luns geschreven.197
Loet vreest dat hij bij de KLM-catering ontslagen zou kunnen worden. Ik zal alles
wat ik heb met hem delen zolang als dat nodig is.

1 januari 1964
Loet en ik gingen samen naar St. Patricks. Ik brandde een kaars, eigenlijk nog steeds
voor Frits. We brachten een fles champagne bij Santo.
Het hoofdartikel in de New York Times van gisteren valt op. Fidel Castro heeft
vijf jaar revolutie achter de kiezen. ‘He has been portrayed as evil, stupid, foolish,
ridiculous and mad’, schrijft de Times. ‘Yet the existence and strength of the Cuban
Revolution after five years demands an explanation. So does the fact that there is no
apparent weakening of Premier Castro's appeal inside Cuba or his stature as a world
figure.’198 Zou dan eindelijk begrepen worden wat ik enige jaren heb bepleit?
Hella Pick zei laatst dat een van haar gasten, journaliste Lady Jean Campbell (de
kleindochter van Lord Beaverbrook, de uitgever van de Evening Standard, met een
oplage van 900.000 exemplaren) épris was geweest van de kennismaking en het
gesprek dat we op Hella's party hadden gevoerd. Ik herinner me wel met deze 35-jarige
collega te hebben gesproken, maar nu ik haar foto in Newsweek zie, met een reportage
over haar ‘pioneering journalism’, zou ik een meer gericht gesprek met haar willen
hebben. Ze schijnt recentelijk van Norman Mailer te zijn gescheiden.
If it dies, of Si le grain ne meurt, is onleesbaar. Bij deel 2 kreeg ik weer hoop, tot
ik bij de affaire met de Arabische jongen, Mohammed, in de boomgaard terechtkwam.
Gide wierp de jongen in het zand. Deze haalde een klein mes te voorschijn waarmee
hij de koorden doorsneed die om zijn middel waren gebonden, waardoor zijn kleren
van zijn lijf gleden en ‘he emerged naked as a god... Though his body was perhaps
burning, it felt as cool and refreshing to my hands as shade. How beautiful the sand
was! In the lovely splendour of that evening light, what radiance clothed my joy!’199
Ik herinner me levendig mijn eerste en laatste wilde nummer met Frits op zijn kamertje
in de Van Woustraat, maar zijn lichaam zou me niet tot dergelijke ly-
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rische beschrijvingen kunnen inspireren. Gide geeft openlijk toe: ‘I am attracted by
Phoebus' amorous pinches on a brown skin...’200 Ik heb die voorliefde een bepaalde
periode van mijn leven, voor en nadat ik Java lijfelijk ontdekte, zeker gedeeld.
Eigenlijk is die mysterieuze aantrekkingskracht tussen de Aziaat en mijzelf sluimerend
altijd aanwezig gebleven.
Wanneer Gide dan ook nog Oscar Wilde citeert (‘You thought I had friends, but
I have nothing but lovers’) dan moet ik met enig verdriet concluderen dat mijn geliefde
idool Gide het accent toch meer op ‘amber skinned’ jongetjes legt dan ik, en daarmee
de sensualiteit duidelijk prioriteit verleent boven de totaliteit van het vermeende
liefdesobject. Bovendien mist hij blijkbaar de guts om de Arabische jongen, Athman,
mee naar Parijs te nemen. ‘I should cover myself with ridicule if I brought Athman
back to Paris. What should I do with him? What would Emanuelle think? Still I
persisted. But at last a distracted letter from our old Marie forced me to give way.
She swore she would leave the house on the day my “negro” came in. What would
become of Mama without Marie? I gave in: I had to.’201
Die passage deed voor mij de deur dicht. Geneerde Gide zich werkelijk voor een
andere huidskleur en een platte neus? Technisch gesproken is de beschrijving van
hoe hij El Kantara verlaat superb. Athman was onvindbaar toen hij naar Parijs afreisde.
Gide begreep dit wegblijven niet. Maar plotseling, uit het raam van de trein kijkend,
zag hij Athman aan de oever van de rivier zitten, met zijn hoofd in de handen. ‘He
made no movement. He did not give a glance at the signs I made him. And for a long
time, as the train was carrying me away, I watched his little motionless, grief-stricken
figure, lost in the desert, an image of my own despair.’202
Misschien heeft mijn Indische verleden me toch ingrijpender beïnvloed
dan ik me bewust ben. In de jaren voor 1940, wanneer de Johan van
Oldebarneveldt uit Indië kwam, haalden we met onze ouders Indische
familieleden af. Zij waren allemaal bruin en heetten Oltmans. Wij vonden
dat doodgewoon. Mijn grootvader, ir. Willem Oltmans, bracht zijn Javaanse
(en tweede) vrouw mee naar Nederland, en al droegen beide kinderen uit
die verbintenis een andere naam dan Oltmans, ik herinner me uit mij jeugd
niet anders dan dat onze familie bestond uit wat Arnold Toynbee

200
201
202

Idem, p. 256.
Idem, p. 298-299.
Idem, p. 301.

Willem Oltmans, Memoires 1963-1964

141
noemde ‘mensen met een andere huid dan bleached white’, zelfs uit puur
Javaanse familieleden en uit tjampuran203 Oltmansen. Ik beschouw het als
een voorrecht aldus te zijn grootgebracht.

2 januari 1964
De heer Soberman van de Immigration Service bevestigt dat het onderzoek naar mij
nog niet is afgesloten. Ik heb hem dus geschreven dat ik zijn activiteiten, waaronder
het natrekken van mijn handel en wandel bij huisgenoten, buren en collega's,
beschouw als ‘harassment of my occupational freedom’, en behalve mijn
beroepsorganisatie ook de Internationale Persorganisatie zal inschakelen.
Ik schreef Bungkarno een nieuwjaarsbrief. De vraag is of hij mijn boodschap ooit
onder ogen zal krijgen.
Loet vertrok naar zijn judoclub. Ik keek hem, met zijn legerjekker met bontkraag,
trui, jeans en laarzen na. He looked sexy like hell. Wie niet beter weet zou denken:
daar loopt een aantrekkelijke nicht, maar dat is hij niet.
President Kwame Nkrumah (54) is, als Bungkarno, voor de vijfde maal aan een
moordaanslag ontsnapt.

4 januari 1964
Chicago
Nam gisteren een nachtbus naar Chicago op weg naar Denver, Colorado, voor een
serie van twee lezingen voor zeshonderd dollar. Ik kwam in de Greyhoundbus te
zitten naast Jonathan Raymond (19), een boom van een jongen, met zeer stevige
poten en een haarinplant als Frits van Eeden. Trouwens, hij deed me in alle opzichten
aan Frits denken. Hij was op weg naar Boulder, Colorado, waar hij en graad in
filosofie wil halen. ‘I lost so much time,’ zei hij, ‘because I didn't know where I was
going.’ Hij denkt met filosofie zijn geest te kunnen disciplineren. Hij had kleine
maniertjes, zoals het plaatsen van twee vingers bij de punt van zijn neus als hij
nadacht. Zijn vader is dean van een college in Yale University, dus misschien had
hij het van hem afgekeken. Een professoraal trekje. Toch was wat hij zei overdacht
en verstandig, en ik verheug me erop straks met hem door te reizen naar Denver.204
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Terwijl ik deze passage teruglees heb ik een afspraak met Jonathan Raymond om hem op 7
november 1988 in Chicago weer te ontmoeten. Ik bezoek hem iedere paar jaar. Hij is ook
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Ik lees de kerstrede van koningin Juliana en kan er geen touw aan vastknopen. ‘Het
is zo goed op het kerstfeest eraan te worden herinnerd dat er steeds en aldoor weer
mogelijkheden worden geboden tot nieuw begin. Het wonder herhaalt zich in elk
mensenhart, elke keer wanneer het licht het van de duisternis wint. Als het gebeurt,
is het telkens in dat kostbare heden - nu - waarin we alles moeten doen. Zodra het
moment voorbij is, hoe moeilijk 't ook was, mag 't als verbruikt in 't vuur geworpen
van Gods eeuwigheid - waardoor het ons alleen nog maar tot brandende of lichtende
herinnering wordt...’ Vreemde kost.

14.55 uur, Chicago - Omaha, Nebraska
Jonathan speelt nota bene cello, als ik. Hij roert onderwerpen aan als godsdienst,
zelfmoord, respect van individuele personen voor elkaar. In de uren die we nu samen
hebben zitten praten, zijn we eigenlijk vrijwel meteen over de gebruikelijke fase van
fysieke attractie heen gemarcheerd. Want bij het ontdekken en eerste zien van een
jongen als Jonathan - of Frits - worden immers meteen alle prikkels van willen
omhelzen, ook zoenen, ogenblikkelijk aangewakkerd? Niet seks, dat is een andere
fase. Dan begint de follow-up. Je begint met het aangetrokken object te praten, het
contact wordt verdiept, je dringt door tot meer gecamoufleerde lagen van denken en
voelen, en het is dan mogelijk dat de drang naar closeness sterker wordt. De
kennismaking wordt ruimschoots overleefd. Dan kan de wens, misschien zelfs de
drang naar de omhelzing geleidelijk aan toenemen. Gevoelens worden warmer,
handen zitten losser. Maar dat wil niet zeggen dat een flirt noodzakelijkerwijs wordt
gedekt door de heimelijke wens in de koffer te belanden. In het geval van Jonathan
was dit verlangen aanvankelijk aanwezig, maar die behoefte poetste de plaat. Ik
begrijp zelf niet waarom. Het was of we inmiddels al in andere, misschien ‘hogere’
regionen waren terechtgekomen.

5 januari 1964
Omaha, Nebraska
Het is 00.30 uur. We gaan onze tweede nacht samen in de Greyhoundbus samen
tegemoet.
Jonathan is een fantastische jongen. In de dimly lit bus observeerde ik zijn gezicht,
zijn mannerisms, zijn stem (zwaar en
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diep), zijn groenachtige ogen. Hij herinnerde me eigenlijk steeds meer aan Frits. Frits
is in maart geboren, hij in oktober. Jonathan is de oudste, heeft twee zusjes. Hij rekent
zich tot ‘the second batch of children’ van zijn vader.
Hij praatte met een studente. Ik luisterde nauwlettend. Wanneer hij zijn
filosofiegraad heeft wil hij schrijven in de stijl van Thomas Wolfe, wat ik niet begrijp.
Waarom een ander imiteren? ‘I would like to write in almost biblical terms, in a style
that is universal, not belonging to this time only.’ Hij herinnerde me verder aan Frits
toen hij zei nagenoeg geen vrienden te hebben. Hij vond dat hij van de meeste mensen
niets kon leren. Wat lijken die twee jongens op elkaar. Ik zou ze eens samen moeten
brengen. Hij zei dat hij, toen hij mij bij het instappen in de bus had opgemerkt, had
gedacht: die man heeft een interessant gezicht. Het eerste gedeelte van de reis had
ik naast een Filippijnse jongen gezeten. Nadien, zei Jonathan, had hij het initiatief
genomen om ‘diplomatieke betrekkingen’ met mij te openen. En dat is grondig
gebeurd. Ik vertelde hem uitvoerig over mijn vrienden. Hij luisterde met gevoel voor
de emoties die ik tot uitdrukking bracht. ‘Nobody has ever spoken to me like that’,
zei hij. Ik wist dat we vrienden zouden zijn.
Nam een kamer in het Cosmopolitan Hotel. Wandelde in het centrum, dat een
verwaarloosde en armoedige indruk maakte. Je weet nooit waar je bent in Amerika:
Denver, Omaha, Milwaukee, Cleveland, Detroit. Alle Amerikaanse steden zien er
hetzelfde uit.

6 januari 1964
Mrs. Polly Grimes, een aardige vrouw, haalde me af. We reden naar Colorado Springs,
waar ik een lezing gaf in het Fine Arts Centre. Er was applaus. Er volgde een lunch
in het Broadmore Hotel, een soort exclusief, lokaal spa, prachtig gelegen met uitzicht
op de bergen. Gaf twee tv-interviews voor station KVOR. Marguerite Mitchell schreef
een verslag voor de Gazette-Telegraph.205
Polly stopte op de terugweg om mij de kapel van de United Stated Air Force
Academy te laten zien. Een schitterend product van moderne architectuur. Het kruis
met Christus scheen boven het altaar te zweven.
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7 januari 1964
Ik sprak over ‘United Nations - tool of world diplomacy’ in het Phipps Auditorium
in Denvers City Park. Jonathan was uit Boulder gekomen. Het frappeerde me opnieuw
hoe ongelooflijk veel hij op Frits leek. Hij was al vóór het ontbijt in mijn hotel. Hij
heeft een kastanjekleurige glans over zijn haar. Had zich opgedoft net een das, flanel
en loafers. Ik wilde hem Nights in the Gardens of Spain van Da Falla ter herinnering
geven, maar we konden die plaat nergens vinden dus werd het Beethovens vierde
pianoconcert.
‘But what am I doing for you?’ vroeg Jonathan.
‘Everything’, zei ik. ‘I am receiving your friendship. One cannot pinpoint it, touch
it, locate it, but I feel it, it's real, it's there. I receive it with love.’
We wandelden door de gangen van het Museum of National History naast Phipps,
en bezichtigden de opgezette dieren. We liepen in de zon in het park. ‘It gives me
inspiration to look at you, to think about you; you are such an attractive, charming
animal. I wonder, but also worry, what you will be doing with your life. You are
now, at nineteen, gathering the tools to construct a solid base by first ordering your
mind by learning to think and take up philosophy. You have such a fascinating life
ahead of you.’
Ik voelde me bij de lezing door Jonathans aanwezigheid beïnvloed. Hij zat op de
eerste rij. Polly Grimes zei dat de respons in negen jaar niet zo was geweest als deze
ochtend. Jonathan zei: ‘You were so inspiring. You made me so mad. I almost felt
tears. You were speaking wonderfully.’ Dat was natuurlijk de enige reactie die me
interesseerde.
We reden naar de Denver Country Club voor een besloten lunch. Jonathan ging
ook mee. Een dame naast mij zei Juliana in Ottawa te hebben gekend. Zij moest de
koningin juist dezer dagen schrijven om te bedanken voor de Pro Juventute-kalender
die zij nog ieder jaar van Soestdijk ontving. Ook noteerde zij het adres van haar man,
generaal Robert Ervin, en ze vroeg me hem in Manchester, Massachussets te
bezoeken.
Nu ben ik per bus op weg naar Texas. Jonathan, die een boek bij zich had
(Existentialism from Dostojevski to Sartre) rijdt in een bus naar Boulder. Straks gaat
hij Beethoven spelen. Ik zal altijd om die jongen blijven geven, hem proberen te
bezoeken en zijn leven, zolang mogelijk, blijven volgen. Hoe had ik ooit een zoon
kunnen hebben, wetend dat je zoveel jaren vóór hem
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zal sterven? Hij zou dan onbeschermd, zonder leiding, zonder genuine affection
moeten proberen weg te zwemmen in een zee van vijandigheid en zelfzuchtigheid.
Ik zou een kaars voor die jongen willen branden.
Dus na Frits alweer een affectionate encounter, de eerste in 1964. Komt er ooit
een einde aan? In gedachten ben ik nu op mijn knieën in gebed.

17.00 uur
De Rocky Mountains zijn prachtig. Er hangen donkere wolken over de besneeuwde
toppen, maar er is toch nog wat licht. Dan daalt de zon en verdwijnt ook deze dag
naar het nieuwe begin van morgen, één dag dichter bij het onvermijdelijke einde en
het sluiten van de ogen voor de eeuwigheid.
Prins Norodom Sihanouk, het staatshoofd van Cambodja en vriend van Bungkarno,
heeft in The Nationalist in Phnom-Penh een ontmoeting met John Foster Dulles
beschreven.206 Het gebeurde in 1958, ten tijde van de spanningen rond de eilandjes
Quemoy en Matsu. De prins bood Washington zijn goede diensten aan om tussen
Amerika en Peking te bemiddelen. Dulles bedankte Sihanouk en zei het met hem
eens te zijn dat er geen kans op was dat Chiang Kai-shek vanuit Formosa het
Peking-regime omver zou kunnen werpen. ‘But this fact, which I freely admit, will
not prevent China from changing her regime one day in the near future. We are
waiting for that day before coming to terms with the Chinese people. According to
reliable information that I have received, the sufferings of the Chinese people under
the oppression of the Communist regime will shortly reach their climax, and than
we shall have reached the breaking point. The liberation of China will be achieved
by the Chinese people themselves, who have had enough of Mao Tse-Tung.’ Sihanouk
voegde eraan toe: ‘I could only produce a polite smile.’
De aartsreactionair John Foster Dulles meende dus in 1958 dat er zich in
China ‘shortly’ en ‘in the near future’ ingrijpende veranderingen zouden
voordoen, vooral omdat het Chinese volk de buik vol had van
marxisme-leninisme. Dat dit in de nabije toekomst zou gebeuren was
onzin, maar het is een feit dat dertig jaar later, in 1988, het plaatje in Peking
er inderdaad gewijzigd uitziet. Intussen veranderde ook het Dulles-beleid
in niet geringe mate. In 1972 reisde Richard Nixon naar Peking om Mao
de hand te rei-
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ken en op de Chinese muur te wandelen. Sukarno, die tenslotte onder de
rook van China woonde, ging reeds in 1956 naar Peking voor een
ontmoeting met Mao. Sedertdien plakten westerse media op Bungkarno
het (valse) etiket dat hij een fellow traveller en ‘pro-communist’ was.
Bungkarno analyseerde Aziatische realiteiten en de machtsverhoudingen
in zijn gebied een paar decennia eerder dan de heren in Washington. De
Peking Review omschrijft Maleisië intussen als ‘een ongewenst kind’.
President Lyndon Johnson heeft via ambassadeur Howard Jones een
waarschuwende brief aan Bungkarno doen toekomen. De Indonesische
president is inmiddels naar Manilla gereisd om met president Diosdado
Macapagal het beleid jegens Maleisië te coördineren.

8 januari 1964
Dallas, Texas, YMCA
Texas cowboys zullen best vriendelijke mensen zijn, maar ze lijken me utterly dumb,
spiritually dead. Er zit geen licht in hun ogen. ‘They don't sparkle. Their skins are
rough, tanned, hair on their chests, tatoos, sexy clothes, like cattle and bull tenders,
perhaps. They wear big hats and tight jeans and always boots, wear heavy gold
watches, chains and rings,set in diamonds. And of course, this “foule hideuse” (Gide)
goes to the polls and votes.’ Ik vergelijk deze volgevreten kudde in Texas in gedachten
met hun ‘broeders’ in de Aziatische rijstvelden...
Jawaharlal Nehru (74) heeft een attaque gehad. Het gebeurde tijdens de 68ste
jaarlijkse conventie van de Congress Party, een paar honderd kilometer ten zuidwesten
van Calcutta. Misschien zal hij nu dan toch zijn ambt moeten neerleggen. Wie gaat
hem opvolgen?

9 januari 1964
Dallas blijft enorm groeien. Wolkenkrabbers rijzen overal uit de grond. De winkels
liggen vol met boeken en langspeelplaten over J.F.K. Vele etalages tonen zijn portret.
Toch heeft het leven verder weer zijn loop genomen en ligt de sensationele moord
in deze stad achter ons.
Ik sprak om 11.00 uur voor de Woman's Club. Er volgde een lavish lunch. Iemand
vertelde dat de dag voor de moord op president Kennedy een haar bekende man had
gezegd: ‘I would like to shoot the son of a bitch when he comes here.’ Nadat het echt
gebeurde was hij bij haar binnengelopen om
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haar te verzekeren: ‘I didn't do it.’ Alle dames aan de lunchtafel lachten. De rillingen
liepen mij over de rug.
‘Don't we sometimes make those statements,’ aldus een andere dame, ‘without
necessarily meaning to carry them out?’
‘Yes,’ zei iemand anders, ‘we sometimes say that even to our children.’
Later wandelde ik naar de plek des onheils, waar Kennedy werd doodgeschoten.
De zon scheen volop en het was zelfs warm. Hier was het dat J.F.K. de laatste flash
of light zag. Er waren mensen die foto's namen of filmden. Er lagen bloemen langs
de kant van de weg. Sommige boeketten hadden geschreven boodschappen. Ik keek
naar het inmiddels beroemd geworden raam van het Book Dipository, van waaruit
Oswald zou hebben geschoten. Het blijft een ongeloofwaardig verhaal.

10 januari 1964
New Orleans, Louisiana
In Panama is gedonder uitgebroken. De inzet is, voor de zoveelste keer, het verdrag
met de VS over het Panamakanaal. Drie Amerikaanse militairen sneuvelden, vijftien
werden gewond, bij de Panamezen werden er vijf gedood en enkele honderden
gewond.207 De Amerikanen maken zich iedere keer opnieuw belachelijk met hun
achterhaalde buitenlandbeleid. In
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world affairs zijn de VS een geïsoleerd eiland van onkunde en onwetendheid.
Ik lees The Winds of Revolution van Tad Szulc, journalist bij de New York Times.
Prima gedocumenteerd en interessant, maar toch demonstreert ook Szulc te dikwijls
zijn freeworld-denktrant. Zijn observaties en conclusies blijven doorspekt van de
Amerikaanse benadering van Latijns-Amerika. Hoe ontkomt men hieraan wanneer
men werkelijk wil analyseren wat er op dat roerige continent gebeurt? Wanneer
Castro maatregelen neemt om zijn revolutie veilig te stellen, zal Szulc hem
beschuldigen van ‘Florentine tactics’ en ‘blackmail’. En daar wringt de schoen hem
nu juist, want Szulc impliceert dat de andere partij alleen smerige praktijken zou
hanteren om hetgeen waarin zij heilig gelooft, veilig te stellen. Als journalist zou hij
beter moeten weten.

11 januari 1964
Loets broer René, die in Louisiana op een luchtmachtbasis dient, kwam me bezoeken.
Ik moest zijn sergeant telefoneren om zijn pas in orde te maken. We gingen naar het
Franse kwartier. René is een uncomplicated, clear-cut kid, een Indische jongen van
de bovenste plank. We zagen een Paul Newman-film en belden met Loet in Kew
Gardens, die bij judo een arm heeft gebroken en nu thuis is.
Bungkarno is in Pnom Penh gearriveerd voor overleg met prins Norodom Sihanouk.
Honderdduizend mensen waren ter verwelkoming op het vliegveld.

12 januari 1964
‘SUKARNO: CASTRO OF THE FAR EAST’ lees ik in een kop in de Miami Times van
heden. De aanleiding is dat er een boek is verschenen, Birds' Nests in their Beards,
geschreven door William Stevenson en (nota bene) uitgegeven door het prestigieuze
uitgevershuis Houghton Mifflin in Boston. Wanneer dat leidt tot een dergelijke kop
in een Amerikaanse krant, belooft het weinig goeds.208

13 januari 1964
Cocoa Beach, Florida
De dames van Patrick Air Force Base hebben woord gehouden. Vandaag zal ik om
09.00 uur de officiersclub, die de naam
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Pan-Am Management Club draagt, toespreken. Men had een volledig programma
voor me georganiseerd. Jack Fortes (40), een asshole p.r.-man, liet me drie uur lang
de raketinstallaties en Saturn I- en V-raketten zien, evenals de Atlas ICBM, Jupiter
IRBM, Mace, TM, Minuteman ICBM, Pershing SRBM, Polaris FBM, Thor IRBM en Titan
I- en II-ICBM raketten. Eigenlijk interesseerde het me allemaal geen bal. Hij liet een
fotograaf een serie opnamen maken van mij, iedere keer bij een andere raket of een
ander NASA-bord met aanwijzingen als ‘Launch site for astronauts’ enzovoorts. Hij
overlaadde me met materiaal, waarvan ik een aantal pamfletten en boekjes heb
bewaard. Een luitenant van de luchtmacht liet me een kleurenfilm zien van J.F.K.'s
laatste bezoek hier in november. Het was een fraai gezicht: de jonge Kennedy op het
platform tussen alle, veel oudere, generaals en admiraals.
Een luitenant, een echte Texaan, schudde mij hand tweemaal, met een speciale
grasp. Hij had lieve ogen. Hij was blijkbaar gehuwd. Ik hoop dat zijn vrouw zich
realiseert wat ze heeft. Eigenlijk was ik meer in deze luitenant geïnteresseerd dan in
al die hopeloze raketten. Toch is het fantastisch wat hier wordt gedaan op dit gebied.
De raketten van nu zullen over twintig jaar worden beschouwd als kinderspel.
Op Zanzibar schijnt zich een baby-Cape Canaveral te bevinden.
De lezing scheen een succes, want ik kreeg twee staande ovaties. Nu moet ik 28
uur per bus naar huis. En de boer, hij ploegde voort.

14 januari 1964
Robert Kennedy is op weg nar Tokio om aldaar de Maleisië-situatie met president
Sukarno te bespreken.

15 januari 1964
Martin Portier zal 26 januari naar Nederland terugkeren vanwege de gespannen
gezinsverhoudingen. Nu heeft zijn vrouw geschreven dat ze hem naar Suriname wil
volgen en er spijt van heeft niet meteen te zijn meegegaan, maar mijn vriend schijnt
nog flink aangeslagen te zijn van al deze problemen en wil zo snel mogelijk zijn
zoontje terugzien, en dus gaat hij terug. Ik kan niets voor hem doen, alleen hopen
dat hij zijn overspannenheid bij thuiskomst zal kwijtraken.

Willem Oltmans, Memoires 1963-1964

150
De onverbeterlijke mr. J.C.S. Warendorf heeft er opnieuw bij de landsadvocaat op
aangedrongen dat minister Luns thans spoedig - twee jaar na de overdracht van
Nieuw-Guinea aan Sukarno - mijn rechten en privileges als Nederlands journalist
zal herstellen.209 De KLM schijnt thans bereid de nog openstaande vijfhonderd dollar
af te schrijven. Dat helpt.
Martins broer heeft het bokje van Frits bij Santo afgegeven. Ik ben het beeldje
gaan halen. Eindelijk is het bij me.

16 januari 1964
Droomde van Frits. Hij stond voor een bioscoop met een meisje, een arm om haar
heen. Het was op de dag dat ik in Amsterdam terugkwam en naar dezelfde film wilde
gaan. Schreef Frits een koel briefje.
President Sukarno arriveerde in Tokio. Minister Subandrio deelde de pers mee dat
Indonesië, nu de VS en Engeland, gesteund door andere westerse landen, druk op
Jakarta bleven uitoefenen in de kwestie Maleisië, gedwongen zou zijn zijn
buitenlandse politiek te herzien. Bandrio wees erop dat economische maatregelen
door Hongkong tegen Indonesië genomen als vijandig werden gebrandmerkt.
Indonesië had er altijd van afgezien zich aan te sluiten bij militaire blokken ‘from
any quarter’. Waarnemers concludeerden, aldus Emerson Chapin in de New York
Times, dat dit slechts kon betekenen: ‘nauwere betrekkingen tussen Peking en Jakarta.’
Premier Hayato Ikeda en minister van Buitenlandse Zaken Masayoshi Ohira waren
ter begroeting naar het vliegveld gekomen, evenals de Amerikaanse ambassadeur
Edwin O. Reischauer. Woordvoerder (en mijn vroegere vriend) Ganis Harsono deelde
bovendien mee dat de ontmoeting tussen Bungkarno en Robert Kennedy een initiatief
van president Lyndon Johnson was geweest.
President Roberto Chiari van Panama heeft in een toespraak tot het land gezegd
dat er over enkele weken met de VS zal worden onderhandeld over herziening van
het Panamakanaal.210 Tad Szulc meldt daar bot bovenop dat Dean Rusk in Washington
heeft verklaard de VS zich het recht voorbehouden het verdrag onveranderd te laten.
En de Secretary for the Army, Cyrus Vance, schoof de schuld van de Panamese
problemen gemakshalve op de activiteiten van door Castro gezonden ‘agents
provocateurs’. Ze zijn er in Washington goed in zich-
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zelf voor het lapje te houden en zodoende de realiteiten van Latijns-Amerika niet
onder ogen te zien.
Het schijnt dat Jaqueline Kennedy kopieën heeft laten slaan van het zwaard van
George Washington. De eerste kopie is naar keizer Haile Selassie van Ethiopië
gegaan. De tweede naar president Eamon de Valera van Ierland. En de derde kopie
gaat naar de driejarige zoon van de vermoorde J.F.K., John John. Kardinaal van
Boston Richard Cushing heeft van Jaqueline het metalen plaatje van haar man (met
de woorden ‘Kennedy, John F., commander in chief, O [bloedgroep], Roman
Catholic’) te geschenke gekregen. De kardinaal heeft beloofd het nonstop te zullen
dragen tot de John F. Kennedy Memorial Library aan de Harvard University zal zijn
afgebouwd.

18 januari 1964
Seymour Topping bericht dat Bungkarno en Robert Kennedy een constructief gesprek
hadden in het Imperial Hotel in Tokio. Besloten werd dat Kennedy ook naar Manilla
en Kuala Lumpur zou reizen voor ontmoetingen met president Diosdado Macapagal
en premier Abdul Rahman van Maleisië. Ten slotte zal Kennedy voor een gesprek
naar Jakarta gaan.
Robert Kennedy hield een rede voor studenten an de Waseda Universiteit. Hij
omschreef J.F.K. als een president voor jonge mensen. ‘What he was attempting to
do was to fight the enemies of peace - illiteracy, disease and hunger - around the
world. We have to apply on our own initiative the best brains and energy to the major
problems facing all of us. We have to do it by working together - your people and
our people and others all around the globe.’
Commentator Arthur Krock analyseert de Maleisië-kwestie in eenvoudige termen.
Sukarno was succesvol in diens bevrijdingscampagne van Nieuw-Guinea, en nu is
het hem naar het hoofd gestegen en wil hij Maleisië te lijf. Krock bekritiseert de
Kennedy-regering voor het gebruik van de sterke arm jegens Nederland, waarmee
ze Den Haag dwongen Papoea-Nieuw-Guinea over te dragen. En zie, nu zit de
regering met de kwestie Maleisië. omdat Sukarno is gaan denken dat hij kan doen
en laten wat hij wil. Ik schreef Krock een briefje en adviseerde hem zich te houden
bij zijn leest van interne Amerikaanse politieke ontwikkelingen, omdat hij noch van
Sukarno, noch van kwestie Maleisië ene moer begreep. ‘Don't you realise that by
writing all of this nonsense, you serve nobody's purpose, least of all that of your
paper, your readers or your country.’
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20 januari 1964
Begaf me naar het gerechtshof om mijn bovenburen eindelijk uit ons gebouw gezet
te krijgen. De advocaat van de man en vrouw vroeg me de zaak terug te nemen
wanneer zij toezegden aanstaande vrijdag het appartement te hebben verlaten. Daar
ging ik mee akkoord. Er is een grens aan elkaar hinderen.

21 januari 1964
Lezing om 19.00 uur tijdens een diner van de Dinner Club in Pottsville,
Pennsylvania.211 Het was muisstil. Ik sprak vijftien minuten te lang. Toen kwam de
volgende vraag: ‘Sir, you said you know Sukarno, but it appears to be he is an
unintelligent nitwit and a conceited boop.’
Ik vroeg de man: ‘On what grounds, on what basis of information do you pose
that question?’
‘I don't know, I once sailed a Dutch ship with an Indonesian crew.’
Daarop lanceerde ik een uitvoerige cadenza over mijn vriend Bungkarno, en dacht:
ze zouden eens moeten weten dat ik persona non grata ben in Indonesië, het Indonesië
van Sukarno! Ik zette uiteen dat weliswaar iedere crackpot in de VS het recht had
om te stemmen, maar dat weinigen zich de moeite getroosten zich over een onderwerp
behoorlijk te informeren alvorens hun mond erover open te doen. Iemand naast me
zei dat de bewuste vragensteller bij iedere bijeenkomst roet in het eten strooide, ‘but
he has never been cut down to size as you did tonight’. Later kwam de man naar me
toe en hij zei stuntelend dat hij niet onaangenaam had willen zijn, ‘but I am a
psychiatrist and I have been reading some of the things Sukarno has said and has
been doing.’ Eigenlijk was ik niet verbaasd. Ik had medelijden met de man.
Ik nam om 22.30 uur de bus naar Williamsport. Er zaten maar drie passagiers in het
voertuig. Achterin zat een blonde jongen, maar ik zat te lezen en vergat hem. Bij het
overstappen in Williamsport papte hij aan. Hij heette David Long. Ik schatte hem
op negentien jaar. Ik zei naar het Lycoming Hotel te gaan, maar hij vroeg of ik bij
hem wilde overnachten, en zijn flatje was a deux pas van het busstation. Hij was
bezeten van kleren en vertelde een zwarte kasjmier jas van honderd dollar te hebben
gegapt, want deze was te duur om te kopen. Hij zei een boyfriend te hebben in New
York, Charlie (67). Deze vriend
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belde inderdaad even later op. Ik was moe en kroop in bed. Tot mijn verbazing (en
teleurstelling) ging David op de bank slapen. Hij zette voor mij de wekker op 07.30
uur, want ik moest met de bus verder naar Erie, Pennsylvania.

22 januari 1964
Om 20.00 uur moest ik spreken voor de Temple Men's Club in Erie. Walter Harf, de
voorzitter, had Loet in Kew Gardens gebeld, die glashard had meegedeeld dat ik in
de YMCA zou slapen. Dit had grote verbazing gewekt. ‘U had daar geen
privébadkamer’, zei later een dame tegen me.
‘I couldn't care less,’ antwoordde ik, ‘de douches werkten prima.’
Er waren weer schriftelijke vragen, zoals: ‘More facts please: why do you feel
Sukarno is good?’ en ‘Tell us about Sukarno, as a man, his personal and political
goals and aims.’ Waar te beginnen?

23 januari 1964
De Erie Morning News heeft een redelijk verslag van de lezing, met een foto. ‘U.S.
can't fight Reds with dollars’ staat erboven.

Buffalo, New York
Om 20.00 uur moest ik de Twentieth Century Club toespreken. Ik werd afgehaald
door een chirurg, Durshordwe (uitgesproken als d'aujourd'hui) en diens echtgenote.
Ik had in het Greyhound busstation mijn smoking aangetrokken en was daarop naar
het Hilton gegaan. Het clubgebouw was een juweel, althans dat vonden de clubleden.
Mevrouw Durshordwe was het eens met de gedachte van het Peace Corps. Maar een
21-jarige student van Cornell University (de zoon van een buurman, de vader was
president van Buffalo's grootste spaarbank) was voor het korps naar Guatemala
gegaan, en ‘when he returned, we were crushed because of what Latin Americans
had done to him. He spoke almost like a communist. And the way he downgraded
his own country!’ Ik dacht eerlijk gezegd: die jongen heeft eindelijk iets begrepen
van wat er in de wereld omgaat, en natuurlijk wordt hij hier meteen voor communist
versleten.
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24 januari 1964
Mr. J.C.S. Warendorf schrijft: ‘Het is mij een oprecht genoegen u thans te kunnen
meedelen dat ik telefonisch van mr. Droogleever Fortuijn het volgende bericht kreeg.
Verleden week heeft de Nederlandse ambassadeur te Washington, dr. H.J. van Roijen,
instructies ontvangen de heer Willem Stricker het briefje te doen toekomen waarnaar
wij allen zo reikhalzend hebben uitgezien.’212 Hij zond kopieën naar de NJK en de
heren Meijer en Smedts.
Er lag bij thuiskomst zelfs een uitnodiging van de heer Van Roijen om op 29
januari 1964 de officiële opening bij te wonen van de nieuwe kanselarij in Washington
213
DC. De ironie: nu heb ik een uitnodiging en ik ben verhinderd. Desalniettemin is
dit een historische gebeurtenis. De eerste invitatie van Hare Majesteits ambassadeur
sinds ik vijf jaar geleden naar de VS emigreerde.
Columnist Arthur Krock heeft gevoel voor humor. Hij antwoordde op mijn briefje:
‘Dear sir, How generous of you to help educate me on one of the many subjects of
which I am totally ignorant - and yet write about. Yours faithfully, Arthur Krock.’

25 januari 1964
Begon de dag met mijn ouders in Huis ter Heide te telefoneren. ‘Zo boy’, zei mijn
vader, die aangenaam verrast scheen. Robert Kennedy arriveerde in Londen en sprak
zijn vertrouwen uit in het hem door president Sukarno gegeven woord dat de kwestie
Maleisië op vreedzame wijze zou worden opgelost. Sukarno was ‘genuinely willing’
het geschil op te lossen. Natuurlijk is hij dat, daar ben ik zeker van. Beide zijden
zullen water in de wijn moeten doen, dat is het musjawarah en mufakat214 van Java;
het hele leven van Bungkarno heeft in dat teken gestaan. R.F.K. werd gevraagd of
Sukarno kon worden vertrouwd. ‘Yes, I think so’, zei hij. ‘I never assumed, nor did
I say, that president Sukarno had given up his opposition to Malaysia, but I hope that
opposition will be modified through conference and discussion. What Sukarno has
given up presently is military confrontations and military activities against Malaysia
while negotions continue.’
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Kennedy ontmoette premier Sir Alec Douglas-Home in Chequers. Hij bracht ook
verslag uit aan R.A. Butler, minister van Buitenlandse Zaken.215
Intussen verklaarde Sukarno in Jakarta dat hij Maleisië nog steeds beschouwde
als een Brits instrument ter handhaving van Britse invloed in Zuidoost-Azië, maar
dat de tactiek van Indonesië na het bezoek van R.F.K. inderdaad was veranderd.
Guerrilla-aanvallen op Sabah en Sarawak zouden worden stopgezet in afwachting
van verder overleg. Robert Kennedy (38) had vijf Aziatische hoofdsteden bezocht
in zeven dagen. ‘His style was blunt, fast and direct’, schreef Seth King in de Times.
R.F.K.'s diplomatieke entourage, onder wie Michael Forrestal, medewerker op het
Witte Huis, en James Bell van het State Department waren soms geschokt over de
open wijze en voet van gelijkheid waarop Kennedy met iedereen sprak. Maar het
doel van R.F.K.'s missie was om de regeringsleiders van Indonesië, de Filipijnen en
Maleisië weer aan één tafel te krijgen. Begin februari zouden de ministers van
Buitenlandse Zaken voor dit doel samenkomen.216
Reis met de Erie Lackawana Rail Road naar Port Jervis, New York, waar ik om
20.00 uur moet spreken voor de Dinner Club. Voor mijn vertrek kwam Al Brust naar
mijn flatje met een cadeautje: de Roget's International Thesaurus,217 waarin hij schreef:
‘To my friend Bill Oltmans, who thinks a man is welleducated if he speaks nonsense
in five languages. May his further intellectual development tend to produce in him
that scientific outlook which is the real mark of the cultural man. Yours for nihilism,
Al Brust.’
Hij bracht me ook een artikel van Julian Huxley over de groeiende overbevolking.
Ik zie dat hij schreef: ‘The Fijians have the finest physique I have ever seen.’ Dan
is dat dé plek om naartoe te gaan. In het jaar 1800 telden de VS 4.312.814 (blanke)
inwoners. Afrikaantjes en indianen telden toen nog niet.
Werd op het station afgehaald door dr. Fred Mammen, die ik zo'n ontzaglijke lul
vond dat ik hem vroeg me minstens tot 18.00 uur alleen te laten. Ik sprak anderhalf
uur en daarna de vragen. Een grijzende heer meende dat het Peace Corps nergens
toe diende. ‘It are your children and grandchildren that will have to live and co-exist
with one billion Chinese on this earth, not you sir’, antwoordde ik in Robert
Kennedy-stijl. Men zou R.F.K. minister van Buitenlandse Zaken moeten ma-
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ken, dan zouden er tenminste positieve ontwikkelingen komen in de buitenlandse
politiek van Amerika.

26 januari 1964
Mijn verre vriend W. Somerset Maugham is negentig jaar geworden. Hij is frail,
dovig en ziet niet meer goed. Maar zijn sensitive, sophisticated mind blijft de ruïne
van zijn fysieke mogelijkheden overleven. Hij woont nog altijd met zijn secretaris
Alan Searle in Villa la Mauresque in Cap Ferrat, aan de Rivièra. Maugham moet
tachtig miljoen boeken in de wereld hebben verkocht en behoort tot de schrijvers die
schatrijk zijn geworden.

27 januari 1964
Mijn moeder schrijft een concert te hebben beluisterd van George van Renesse in
het Concertgebouw, in het tweede pianoconcert opus 44 van Tchaikovski. Zij vond
het spel prachtig maar het concert zelf minder, en had hem liever het Ravelconcert
in G horen uitvoeren. H.J.M. Muller schreef echter in De Telegraaf dat Van Renesse
nog altijd bij ‘de meest briljant pianisten van ons land’ hoorde.218 Dat wist ik al toen
ik nog op Nijenrode zat.219
W. Verrips was in de pen geklommen en schreef als volgt: ‘Uiteraard voel ik mij
erg schuldig dat ik niets van me heb laten horen: ik kan daar natuurlijk een heleboel
excuses voor opspuien, maar daar begin ik nooit mee. Sorry kid.’ Hij had me met
Kerstmis verwacht, maar Cees Meijer had hem verteld dat ik uitstekend werk had
gedaan in de J.F.K.-affaire en met Kerstmis in Amerika zou blijven. ‘Wij beiden
hopen, en Robbie uiteraard ook, al realiseert hij zich het een en ander nog niet, dat
het je nu begint te lukken dat je ongetwijfeld grote talenten de waardering zullen
gaan vinden die automatisch leidt tot verbetering van je financiële omstandigheden.
Je verdient dat nu langzamerhand ook wel, na al je teleurstellingen en tegenslagen.
Ik dacht dat je wel wist dat wij je waar mogelijk zullen helpen.
Zoals je weet was ik van plan nog voor het einde van 1963 naar de US te komen,
doch daar is niets van gekomen... Men heeft nogal een grote aanval op mij gelanceerd,
iets wat ik wel verwacht had, maar toch niet in deze vorm en met deze kracht. Een
combinatie van Zwolsman met enige leden van de groep-
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Rijkens, met Rijkens aan het hoofd, plus bepaalde overheidsfunctionarissen zaten
achter me aan in verband met mijn activiteiten in de KLM-zaak en mijn aanval op
Luns. Dit is tezamen zulk een macht in Nederland, dat een klein mannetje als ik wel
een beetje dizzy wordt wanneer die combinatie plotseling een lel uitdeelt. Je krijgt
dan dat beide partijen dagvaardingen, aanvragen van faillissementen et cetera op
elkaar afvuren, wat in het algemeen de gewenste uitwerking niet heeft. Dat was ook
met de b.g.-combinatie het geval. Ik ging niet door de knieën maar bleef overeind,
alhoewel een beetje wankel. Toen maakte de combinatie de fout door de
Rijksrecherche, de Nederlandse FBI, op me af te sturen. Ook de BVD en de fiscale
recherche kwamen eraan te pas. Allerlei geruchten werden verspreid, en dat was
stom, want nu kwamen ze op het terrein dat eigenlijk mijn vak is, zodat het er nu
naar uitziet dat ik aan de winnende hand ben. Enfin, je begrijpt dat wij het erg moeilijk
hebben gehad, ook financieel. Op alles wat ik in Nederland had werd beslag gelegd,
en de fiscale recherche zat erop te wachten dat ik naar het buitenland zou gaan om
geld te halen. Uiteraard hebben mijn eigen mensen me niet in de steek gelaten en we
zijn er nu bijna weer bovenop. Er was één grote verrassing voor mij. Emile van
Konijnenburg liet mij niet in de steek, eerder het tegendeel. Hij heeft geholpen waar
hij kon en heeft de leden van de groep-Rijkens de volle laag gegeven. Ook jouw
zaak, of liever gezegd jouw claim op de groep-Rijkens zal er wel uit komen.’220
Hij maakte zich zorgen om zijn vrouw. Ze was in verwachting en hij rekende op
een dochter.221 Wanneer de spanningen van de laatste tijd een nadelige invloed op de
zwangerschap van zijn vrouw zouden blijken te hebben gehad, ‘dan geloof ik dat de
bodyguard die Reindert Zwolsman zich sinds kort heeft aangemeten voor hem echt
niet voldoende zal zijn’. Nog een waarschuwing: ‘De mogelijkheid bestaat dat mijn
post af en toe wordt gecensureerd, dus wanneer je terugschrijft, houd er dan rekening
mee. Sterkte jong, en veel succes. We hopen je over niet te lange tijd te zien en
misschien zijn we dan wel met ons vieren.’
Charles de Gaulle heeft diplomatieke betrekkingen met Peking geopend. De idioten
in Washington zijn ‘upset’.
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Het is essentieel deze brief uitvoerig weer te geven, temeer omdat W. Verrips in december
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laatste opmerking was overigens wishful thinking.
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Om 15.00 uur kwam ik van ‘Dominique’, mijn kapper, toen ik op Fifth Avenue tegen
Rod X. aanliep. Hij zei vlakbij te wonen, op 50th Street tussen Madison en Park
Avenue. Het was een vluggertje, maar hij zoog me op een zalige manier leeg tot het
laatste hormoon. Voelde me enorm opgelucht. Ging naar huis om artikelen te
schrijven.
Loet was gaan vliegen. Hij wil alles op alles zetten om zijn brevet te halen. Ik
stimuleer hem hierin.

28 januari 1964
Alfred Cortot speelt Chopin en Debussy.
Brandde een kaars in St. Patricks. Lunchte in de UNO met dr. Frank Graham en
Willebrord Nieuwenhuis van de KRO. Graham is voorstander van toelating van Peking
in de UNO. Hij vond wel dat China zich dan diende te houden aan de regels van het
internationaal recht. Ik vroeg hem: ‘Bent u van mening dat de VS zich ten opzichte
van Cuba houden aan regels van internationaal recht?’ Hij vond het kennelijk geen
vriendelijke opmerking.
Om 15.00 uur gaf ik een lezing voor de Manor Club in Pelham, New York. Men
leek enthousiast.
De pers staat bol over De Gaulle en Peking. Het is eigenlijk verbazingwekkend
hoe bekrompen Amerikanen zich altijd weer opstellen in de internationale politieke
arena. De New York Herald Tribune zette boven een hoofdartikel: ‘DE GAULLE IN
THE CHINA SHOP’, wat een vondst! Wat hen het meeste bezorgt is dat, terwijl China
voortdurend aan prestige wint, de oorlog in Vietnam steeds slechter gaat. Minister
van Defensie Robert McNamara noemt de situatie in Saigon ‘ernstig’. De Vietcong
had na de coup en de moord op de gebroeders Diem ‘considerable progress’ geboekt,
aldus McNamara. De minister had nu een nieuwe strategie uitgewerkt, ‘a
damage-limiting strategy that will provide a powerful military force, adequately
protected against attack and able to deal enemy forces a destructive blow’.
Jack Ruby, de moordenaar van Lee Harvey Oswald, komt in een serie van vier
artikelen met zijn ontboezemingen over waarom hij heeft geschoten. Het is
verbluffende lectuur. ‘I, Jack Ruby, shot and killed the murderer of President John
F. Kennedy’, aldus begint de nachtclubeigenaar zijn verhaal met een allerminst
bewezen feit. ‘I am now in the Dallas County
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Jail, charged with murder with malice. The State of Texas demands that I be
electrocuted for killing Oswald.’
Nieuwe alinea: ‘What I want Americans to know.’
I did not know the deceased Lee Harvey Oswald before he murdered
President John F. Kennedy.
I was not employed by anyone to ‘silence’ him.
No-one helped me do what I did.
No-one knew what I was going to do.
I am not now, nor have I ever been a Communist.
I am not a member of the so-called extreme right wing, nor do I support
any extremist philosophy. I am not, nor have I ever been, a gangster, a
racketeer, a hoodlum or an underworld character.
I am not a white slaver, a panderer, a homosexual, a sex deviate, or a
narcotic user.222
Ik blijf het in hoge mate een fishy affaire vinden en vraag me af wie Ruby werkelijk
orkestreert, nog afgezien van de vraag wie William Read Woodfield is, met wie hij
zegt zijn stukken te hebben geschreven.

29 januari 1964
Robert Kennedy heeft president Johnson op het Witte Huis anderhalf uur lang ingelicht
over zijn dertiendaagse reis naar het Verre Oosten. Later sprak hij met de
secretaris-generaal van de UNO, U. Thant.
Prinses Irene is rooms-katholiek geworden. Vreemd, en om welke passende reden?
Telefoneerde met het State Department, en ondanks een duidelijke brief van R.
Keedick dat het belangrijk is voor mijn lezingen, wordt geen toestemming verleend
naar Cuba te reizen. Ze zijn gek.
Ontmoette kardinaal Richard Cushing van Boston in het appartement van Dick
Rosen.223 Hij zei nooit van het bestaan van prinses Irene te hebben gehoord, dus het
leek hem niet juist commentaar te geven over haar bekering. Dat was tenslotte ‘an
act of grace of God’. Dick heeft een love-affair met een Fransman achter de kiezen,
en het heeft hem goed gedaan. Het duurde veertien dagen en toch maakt hij nu al
een minder or-

222
223

Jack Ruby en William Read Woodfield in Journal American, 28 januari 1964.
Dick was de administratief assistent van de Attorney General van New York, de heer
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dinaire indruk, en vooral, hij praat nu niet meer alleen over geld en carrière.

31 januari 1964
Een brief van Jonathan. Ik gloei. Hij vond dat het artikel dat ik hem had gezonden224
geen nieuwe of ‘startling unique approaches’ had geboden. Hij schreef: ‘The reason
the study of morality, ethics or values is so interesting, is that they are not subject to
scientific experimentation or any other method of verification. They remain an area
that is entirely subjective, but that is not to say that one opinion is as good as another,
simply because values cannot be proved. The job of literature then, is to transmit
such human values in the highest degree so it shall never become secondary to science.
Your own work does exactly this, and I have often found myself happy for no
particular reason except that I knew that this is what you were doing even though
we were two thousand miles apart. A teacher must always know more than those
who he teaches, for otherwise there would be nothing to be taught, but at the same
time, that teacher must not condescend to his pupils, for it is the job of the teacher
to elevate rather than to be brought down to the level of the pupils. The ladies of
Denver you addressed, were your pupils, as was I, and the reason that we all could
learn was because you sought, by tempering your vast wealth of information with
humor and congeniality, to inform us of the dangerously imminent situation the world
over. I am grateful, and if you think I flatter you, then I make no excuse, for I think
it's more than well deserved: to be overtly modest is only to deny oneself through
unworthy embarrassment. I look forward to seeing you when the time presents itself,
for I also believe in the worth of continuity.’225
Deze brief verbaast me zeer. Ik las hem een aantal malen. Jonathan is negentien
jaar! Hoe heb ik hem gevonden?
Een nieuwe coup in Saigon. Het is nauwelijks te geloven. Hoe hebben ze een asshole
als John Cabot Lodge ooit naar Vietnam kunnen sturen als scout voor Washington?
J.F.K. benoemde de man met een zekere Machiavellian twist, omdat het nooit kwaad
kon een vooraanstaande Republikein de modderpoel in Saigon te laten opruimen.
Terwijl het natuurlijk op hun beurt de Republikeinen waren die Kennedy met de
rotzooi in Vietnam opzadelden. Dit keer heet de coupgeneraal Nguyen Khan,
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commandant van het Eerste-Legerkorps. Niemand weet wat er is gebeurd met de
vorige coupgeneraal, Duong Van Minh. Franse geheime agenten zouden Van Minh
in de richting van neutraliteit hebben willen manoeuvreren, en Khan, de reddende
engel, zou Vietnam strak op de Amerikaanse lijn willen houden.226
Bernard Person vertelde me het volgende. Na de ondertekening vorig jaar van het
Nieuw-Guinea-verdrag in de Veiligheidsraad, ontmoette ambassadeur Van Roijen
de Nederlandse journalisten. De ambassadeur had de aanwezigen de vraag gesteld
wat voor indruk de overdracht in Holland zou maken. ‘Rot’, had Robert Kiek van
De Telegraaf geantwoord, wat natuurlijk waar was. Person had daarop een brief aan
Van Roijen geschreven om zich voor het gedrag van Kiek te verontschuldigen. Van
Roijen had geantwoord dat hij Person zou opbellen wanneer hij in New York kwam,
maar dat heeft hij schijnbaar nooit gedaan en nu is Person boos.

1 februari 1964
Schreef Frits een kort briefje: of hij zin had de komende zomer naar Kew Gardens
te komen, maar ik verscheurde het want het leek me niet verstandig, ook niet financieel
gezien.
J.W.M. Martinot is nota bene hoofdredacteur van het ANP geworden. Het brengt
toch maar geld op, en roem, en een Ridderschap in de Orde van Oranje Nassau,
wanneer je al die jaren mee slijmt met de overheid en een lamstraal als Joseph Luns,
of het landsbelang of de waarheid daarmee is gediend of niet.
Charles de Gaulle (73) heeft een nieuwe knuppel in het Aziatische hoenderhok
gesmeten. Tijdens een persconferentie van 92 minuten, bijgewoond door duizend
personen, heeft hij voorgesteld dat Noord- en Zuid-Vietnam, Laos en Cambodja, de
voormalige Franse gebieden op het Indo-Chinese schiereiland, zouden worden
geneutraliseerd, en dit dan nota bene in nauw overleg met Peking. Vooral dat laatste
werkt in Washington als een rode lap op een stier. De Gaulle is natuurlijk ook echt
een enfant terrible in de internationale politiek, maar hij denkt ook gewoon beter na
dan de rest. Overigens zou het erop kunnen wijzen dat de Amerikanen gelijk hadden:
dat de Fransen bezig waren een neutralistische samenzwering in Saigon te ensceneren.
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2 februari 1964
Lezing voor de Community Church in Boston, onder leiding van dominee Donald
Lothrop. Was eigenlijk veel te moe.

3 februari 1964
Mr. J.C.S. Warendorf zendt me een absoluut schaamteloos briefje, geschreven door
de landsadvocaat mr. E. Droogleever Fortuijn. Deze zegt onder andere: ‘Op 13
februari 1964 heeft de minister van Buitenlandse Zaken (Luns) de ambassadeur te
Washington opdracht gegeven aan de heer W. Stricker van de USIS een brief te richten
van de volgende inhoud: The Netherlands Information Service, A Government Agenct
of the Netherlands, hereby states that according to information received from the
“Federatie van Nederlandse Journalisten” Mr. W.J. Oltmans is a U.S. correspondent
of De Typhoon, De Delftse Courant and the newspapers of the Noorderpers and
derives the principle part of his earnings from his journalistic activities.’ De
landsadvocaat vervolgde: ‘Gezien de verklaring van de Federatie van Nederlandse
Journalisten is de Minister voornemens binnenkort, onder intrekking van de oude,
de heer Oltmans bekende instructie, een instructie te doen uitgaan aan alle Nederlandse
vertegenwoordigingen in het buitenland, dat de heer Oltmans in aanmerking komt
voor normale faciliteiten welke aan alle Nederlandse journalisten wordt verstrekt,
zoals b.v. perscommuniqué's, deelname aan persconferenties en plaatsing op eventuele
distributielijsten voor journalisten.’227
Wat hier dus eindelijk officieel door de landsadvocaat namens minister Luns werd
bevestigd, was dat er ooit aan alle Nederlandse vertegenwoordigingen in het
buitenland een instructie was uitgegaan die volkomen onwettig en in strijd met de
persvrijheid was: om mij geen normale persfaciliteiten te verlenen, om mij als
journalist doodgewoon tegen de klippen op te saboteren. Warendorf was uitgelaten.
Meijer was uitgelaten. Ik was feitelijk razend. Nu had ik eindelijk de bevestiging in
mijn bezit van de smerige wapens die Luns en Buitenlandse Zaken hadden gehanteerd,
om de simpele reden dat ik het oneens was met het Nieuw-Guinea-beleid van de
regeringen-Drees en - De Quay. Met de heer Luns - als voornaamste promotor van
het vasthouden aan de Papoea's, om Soekarno te pesten - op Buitenlandse Zaken.
Verleende mijn afwijkende mening de overheid, Buitenlandse Zaken en Luns het
recht om de uitoefening van mijn beroep nagenoeg onmogelijk te maken?
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Droogleever Fortuijn besloot zijn brief met te benadrukken dat nu de moeilijkheden
uit de weg waren geruimd, er dus ook geen reden meer bestond voor mr. Warendorf
om namens mij een kort geding tegen de minister aanhangig te maken. Ik was de
zaak natuurlijk grondig beu, maar in mijn hart was ik van mening dat met deze
verklaring in handen mijn zaak tegen Luns eigenlijk pas begon. Schreef de heer
Droogleever Fortuijn overigens een briefje of hij ooit mijn naam juist zou leren
spellen, ‘mijn voorletters zijn namelijk W.L. en niet, zoals De Telegraaf het strijk
en zet vermeldt, W.J.’.

3 februari 1964
Droomde dat mijn vader vertelde dat het niet goed was met mijn moeder. Ook een
zeer positieve droom over Frits.
Prinses Irene schijnt zoek te zijn. Prins Bernhard zou haar in Madrid met zijn eigen
toestel zijn gaan ophalen. Mejuffrouw Büringh Boekhoudt zei me vorige zomer al
dat zij zich de meeste zorgen maakte om Irene, want zij dacht dat Beatrix het
kroonprinsessenschap wel aan zou kunnen. Irene is natuurlijk gewoon het slachtoffer
van een absurde notie van ‘een koninklijke familie’ en alle andere shit en franje die
om het Huis van Oranje heen hangt. Wie zou het arme meisje werkelijk kunnen
bevrijden? De paus lijkt me de laatst aangewezen persoon om werkelijke verlichting
te brengen.
Ik heb me verdiept in Nederlands Indië onder de Japanse bezetting, 1942-1945
door professor dr. I.J. Brugmans en diens medewerkers H.J. de Graaf, A.H. Joustra
en A.G. Vromans. Ik zocht achtergronden uit het leven van Sukarno, maar hij wordt
nonstop afgeschilderd als een antiwesterse verrader. Dit is het soort waardeloze
geschriften op basis waarvan heren als Gerbrandy en Drees hun opinies vormden.228
How objective can you get? Wat niet wegneemt dat buiten het uitleven van
anti-Bungkarnoemoties dit boek van 661 pagina's bijzonder veel waardevolle
informatie bevat.
Om 14.00 uur moet ik een lezing geven voor de Woman's Club van Meridan,
Connecticut, in de First Congregational Church. Ik keek naar de dames en
grootmoeders die naar de ingang van de kerk schuifelden. Ik vroeg mezelf af: mijn
God, wat doe ik hier eigenlijk? Maar spoedig werd ik door twee dames vertederd,
een erg oud en een nogal oud. De oudste toonde me een foto van haar enige zoon,
die stervende was aan kanker terwijl hij diende als officier in de marine. Hij was nog
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niet zo lang geleden gehuwd. Hij had de ogen van zijn moeder. Ik zei tegen mezelf:
ik hou toch van mijn werk, van het schrijven en spreken en het maken van vrienden
zoals mijn laatste verovering, Jonathan Raymond. Wanneer ik ziek zou worden,
bijvoorbeeld door kanker, of met een vliegtuig zou omkomen, je weet maar nooit
hoe, dan zou ik toch dankbaar zijn voor de jaren die ik heb geleefd. En vooral jegens
mijn vader en moeder, die me in de wereld hebben gezet, en voor de liefde die ik
van sommige vrienden en kennissen heb ontvangen. Tot dusverre was Frits de kroon
op mijn zoeken naar liefde en vriendschap. Voor hem heb ik het meeste opgebracht.
Ik denk niet dat dit ooit te evenaren zal zijn. Wanneer ik zou sterven zou ik het
betreuren mijn intensieve werk met dit dagboek niet te kunnen voortzetten. Maar
wat had J.F.K. tenslotte niet nog allemaal willen doen, en hoe abrupt eindigde zijn
leven?
Ik moest lachen toen ik Arthur Rubinstein gisteravond op WQXR hoorde zeggen:
‘I swear this is not a commercial’, maar een Steinway-vleugel deed hem herinneren
aan het feit dat soms bij stierengevechten de toreador wordt uitgefloten en de stier
wordt toegejuicht. ‘I feel sometimes the Steinway really deserves the applause instead
of some of the soloists that play on them.’

4 februari 1964
Mr. J.C.S. Warendorf meldt dat de landsadvocaat vraagt om een duidelijker
verzekering dat er geen kort geding meer tegen Luns zal plaatsvinden. ‘Terecht kreeg
hij immers de indruk,’ aldus Warendorf, ‘dat ik nog een slag om de arm had
gehouden.’229
Ik antwoordde Warendorf dat ik (de mogelijkheid tot) het kort geding niet
ingetrokken wilde zien zolang we niet in het bezit waren van de tekst van de intrekking
van de beperkende maatregelen jegens mij. Droogleever Fortuijn kondigde die
weliswaar aan, maar we hadden er geen enkel bewijs van. ‘Ik sta op het besliste
standpunt,’ schreef ik mijn raadsman, ‘lang genoeg gewacht en geknokt hebbende
om nu een unconditional surrender te verlangen.’230
Het schijnt dat koningin Juliana opperstalmeester Bisschoff van Heemskerck naar
Irene heeft gestuurd om haar te doen afzien van een verloving van een niet genoemde
Spanjaard. Ik zou de koningin willen laten weten dat er maar één bemiddelaarster
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moet worden gezonden, en dat is mejuffrouw G. Büringh Boekhoudt.

5 februari 1964
Prinses Irene is in retraite gegaan in een klooster bij Pamplona. Koningin Juliana
heeft gisteren, na een vakantie in Innsbruck te hebben onderbroken, via de radio
bekendgemaakt dat een verloving van Irene van de baan is en zij spoedig bij de
familie zal terugkeren. Ook het parlement schijnt zich met de affaire te hebben
bemoeid. De farce is compleet. Het instituut van het Koninklijk Huis is pijnlijk uit
de tijd en in contradictie met de realiteiten van deze tijd. Een erfelijke monarchie, in
een epoche van ver doorgevoerde democratisering, kan ook eigenlijk niet meer.
Ik neem een expressbus naar Pittsburgh voor een lezing aan Waynesburg College.

6 februari 1964
Mijn optreden voor Waynesburg College was reeds gisteren, een misser die ik nooit
eerder maakte. Ik verloor vijfhonderd gulden en hoop dat ze de lezing opnieuw
kunnen plannen. Nam meteen een nachtbus terug naar New York en vond thuis mijn
bed reeds door Loet opgemaakt. Ben gevoelig voor zoiets.
Nadat ik via WQXR hoorde dat het vliegtuig met koningin Juliana en prins Bernhard
op weg naar Madrid onverrichterzake was teruggekeerd, besloot ik hen een telegram
te zenden waarin ik vroeg mejuffrouw Büringh Boekhoudt te vragen om te bemiddelen
in de problemen met Irene. Ik heb dit al dagen geleden bedacht. Ik geloof er nu
eenmaal in te doen en te zeggen wat ik oprecht meen.
R. Keedick heeft het door Dan Hamrick van de Associated Press bewerkte
manuscript over Bungkarno (getiteld I am Indonesia) naar een contact van hem bij
Doubleday Publishers gezonden. Het antwoord is ‘nee’. Volgens de uitgever zou er
te veel aan moeten gebeuren om het publicabel te maken. Dat is een smoesje, want
Dan Hamrick is een professional. Ze zijn het natuurlijk niet eens met de inhoud.
‘Ach,’ zei Bob Keedick, ‘wanneer jij een uitgever was, zou jij dan nu een boek willen
uitgeven over Ngo Dinh Diem?’ Ik dacht: mijn nieuwe manager is nuts, want wat
hebben Sukarno en de vermoorde Amerikaanse marionet in Zuid-Vietnam gemeen?
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7 februari 1964
Neem een trein naar Philadelphia. De kranten bulken van de onzin, als gewoonlijk.
Prins Bernhard was al in Parijs om naar prinses Irene te vliegen, maar ik begrijp dat
de regering hem teruggeroepen heeft. Ik begrijp gewoon niet dat de Haagse politiek
zich met die precaire zaak bemoeit. Ik ontving de tekst van mijn telegram naar
Soestdijk, dat ik gisteren à l'improviste telefonisch doorgaf:
May I respectfully make a suggestion --- STOP --- perhaps miss Büringh
Boekhoudt, who was my private tutor as a student at Baarns Lyceum can
give Irene the warmth and understanding she needs most now --- STOP
--- not only is miss Boekhoudt a superb pedagogue, but she has the
understanding of a mother --- STOP --- please accept this message as the
outcome of deep concern for you all to whom every Dutchman owes so
much --- STOP --- I pray your children will not become the victims of an
anachronism. WILLEM OLTMANS, journalist.
Fidel Castro heeft voor de gezelligheid het water afgesneden naar de Amerikaanse
basis Guantanamo. Minister van Buitenlandse Zaken Raul Roa verklaarde dat de
Amerikanen desnoods een uur per dag water kunnen krijgen. Senator Barry Goldwater
roept al ‘Op naar Havana!’ En uitgerekend op dit moment verkopen de Fransen, ter
waarde van tien miljoen dollar, driehonderd zware trucks aan Cuba.
Intussen zijn de ministers van Buitenlandse Zaken van Indonesië, de Filipijnen en
Maleisië inderdaad in Bangkok bijeen, zoals gearrangeerd door Robert Kennedy.
Lezing voor de Modern Club of Philadelphia, in de balzaal van het Barclay Hotel.
De trein was weer eens veel te laat. Ik arriveerde vijf minuten over tijd bij de
clubleden, die nerveus waren. Er volgde een lunch. Men prees de Ierse chef en men
sprak over voedsel, visschotels, en zaken die me deden wensen op de maan te zitten.
Slaap weer alleen. Als ik zo doorga zal ik eens behoren tot die oude mannetjes die
in het Apollo Theater op jonge jongens tippelen. Straks verlaat Loet dit huis, en wat
dan? Het begint een triest verhaal te worden, zonder doel en zonder the enjoyment
or luxury of a real friend. Aan Frits wil ik niet eens denken. Wat te doen? Aan een
vrouw kom ik zeker nooit meer toe. Zal ik hier op latere leeftijd spijt van krijgen?
God only knows.
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Van luisteren naar Mahlers vierde symfonie kun je ook niet leven. Frits is voorbij.
Erik waarschijnlijk ook. Martin keert terug naar zijn vrouw. Johnny zit bij Greet.
Erwin laat alleen iets horen bij laag tij. Bertie: onmogelijk. Henk Hofland: de Heer
mag weten waar zijn leven hem naartoe brengt. Geleidelijk aan komt de dag naderbij
dat mijn ouders er niet meer zullen zijn. Broer Theo is langzamerhand een vreemde.
Broer Hendrik ook al vijftien jaar niet meer gesproken. Dan dat constante gevecht
tegen alles en iedereen sinds de dag dat ik in de journalistiek ging. For what? Ik voel
me depressief en verdrietig. Op weg nar huis vroeg een zeer aantrekkelijke jongen
of hij met me mee mocht, en het hoefde niet op seks uit te draaien. Maar ik kon het
niet en wilde het niet.

8 februari 1964
Irene is vorig jaar al rooms-katholiek geworden en niemand in het land wist er iets
van. De gereformeerde kerk is diep geschokt. Nota bene. United Press International
noemt prins Carlos Hugo van Bourbon-Parma (34) als de vermoedelijke figuur rond
wie alle heisa is ontstaan. Carlos Hugo en Irene zouden op het punt staan naar
Soestdijk te vliegen. De New York Times noemt hem een afstammeling van koning
Lodewijk XIV, de beroemde zonnekoning. De Times citeert zelfs een woordvoerder
van de regering in Den Haag, die zou hebben verklaard: ‘Prinses Irene verdient het
grootste openbare pak slaag dat ooit is uitgedeeld. Het gaat niet aan de koningin in
het openbaar van een leugentje te betichten.’ Ik maakte er een bericht over voor mijn
bladen.

9 februari 1964
De verloving van prinses Irene is thans officieel en staat in grote letters in de New
York Times, met een stralende foto van de koninklijke familie op de trap van Soestdijk.
Vertrek per nachtbus naar Toledo, Ohio.

10 februari 1964
Lezing voor de Rotary Club. Er waren driehonderd Rotarians aanwezig en het applaus
was bemoedigend. Ik zat tijdens de lunch naast de president van de Rotary, Otto
Whittman, directeur van het Toledo Museum of Art. Ik heb het museum bezocht, in
de hoop beeldhouwwerken te zien waarvan ik Frits reprodukties kon zenden. Daarna
werd een soort Meet the

Willem Oltmans, Memoires 1963-1964

168
Press-programma van een halfuur opgenomen bij het tv-station WSPD. Ik werd door
drie medewerkers en een moderator beurtelings ondervraagd. Het programma zou
zondag om 16.00 uur worden uitgezonden. Er werd zelfs een vraag gesteld over
prinses Irene. Ik zei onder meer dat ‘het volk’ voorgaf van de koningin en het
koningshuis te houden, maar dat dit schijn was. Want wie werkelijk van deze mensen
zou houden, zou de deur van hun koningskooi wijd openzetten en hun niet langer
het recht onthouden een eigen privé-leven te leiden. ‘Een oplossing zou zijn dat alle
vier prinsessen verliefd zouden worden op de verkeerde man, en het probleem van
de monarchie zou vanzelf zijn opgelost.’ Dat zei ik dus op televisie, in Toledo in
1964. De studiocrew leek enthousiast en zei dat ik in de Jack Paar-show zou moeten
verschijnen.

11 februari 1964
Het is een prachtige, heldere, zonnige dag, en de bus rijdt door Iowa farmland. Zag
jonge, roodbruine paarden. Frits zou ervan hebben genoten. Ik lees met stijgende
verbazing Time, met cover story over Marina Oswald. Zij getuigde vier dagen lang
voor de zogenaamde Warren-commissie in Washington. Ze waren in 1962 in de
Sovjet-Unie getrouwd en Marina, nu 22, beschouwde Lee Harvey Oswald als normaal.
Hij zou veranderd zijn na terugkeer in de VS. Ze zei overtuigd te zijn dat Lee Harvey
de president doodschoot, maar ze kon niet zeggen waarom hij het had gedaan. Tegen
haar had de man nooit anything bad over J.F.K. gezegd. Integendeel, Lee had juist
zeer tegen de president opgezien. Marina was omgeven door geheim agenten die
haar naar Washington hadden gebracht. Zij woont nu ergens buiten Dallas met haar
twee kinderen, onder de bescherming van de veiligheidsdienst.
Gaf een lezing voor de Woman's Club van Mason City, Iowa. De dames waren
dermate enthousiast dat zij ter plekke regelden dat ik - buiten het contract van W.
Colston Leigh om - twee lezingen kon geven op een Junior High School. Ik zeg ze
namelijk altijd dat het om de geïnformeerdheid van de kinderen gaat, maar dat
onderwijsinstellingen geen dure lezingen kunnen betalen en dat ik het daarom best
voor niets wil doen. Dit lukte dus.
Tijdens de maaltijd noemde een dame Kennedy-adviseurs als Arthur Schlesinger
jr. en John Kenneth Galbraith ‘stupid’ en ‘wet behind the ears’. Ik antwoordde flatly:
‘Careful madam, if
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you make a statement like that, it will rather reflect upon you than on these gentleman,
and that can't be to your credit either.’ De dames waren bezorgd over de vraag - nu
J.F.K. er niet meer was - wie er in Washington nog over diplomatieke gaven beschikte.
Ik noemde Bobby Kennedy, wat onder deze Republikeinse dames een golf van
protesten ten gevolge had.
‘He won't be president’, meenden ze.
‘Dat was niet wat u vroeg’, antwoordde ik.
‘No, but that's what we meant’, was het bikkelharde antwoord. Men was hier
pro-Nixon.
De trip naar Mason City werd volkomen goedgemaakt door de beide clandestiene
lezingen voor de middelbareschooljeugd, jongeren in hun adolescentie. Een jongen
zei: ‘I read Arnold Toynbee, and do you think we should encourage internationalism
instead of nationalism, because that's what our history-teacher tells us.’
‘You have a damned effective history-teacher’, zei ik tegen de student. In de andere
groep beloofde ik een dollar aan de student die zou weten welk land, naar
inwonersaantal, het vijfde grootste land ter wereld was. Er werd geraden en geraden,
Japan, Brazilië, Pakistan, tot een jongen riep: ‘Indonesia’. Hij kwam naar het podium
en ik betaalde hem een dollar. Ik dacht: Bungkarno zou me hier bezig moeten zien,
maar goed, ik ben dus ongewenst in zijn land. Er waren uitstekende vragen, over De
Gaulle, over China in de UNO en over het Peace Corps. In de tweede groep zag ik
trouwens een jongen binnenkomen met een Beatles-kapsel en een donkerblauw
sweatshirt met een bast eronder die je eenvoudig niet kon missen. Hij liep ook als
een krachtpatser. Dat soort specimen vind je alleen in Amerika. Mevrouw George
Tice, mijn gastvrouw in Mason City, zei later bij mijn vertrek dat ze slecht had
geslapen als gevolg van al onze gesprekken.
James Baldwin schreef in de Saturday Review: ‘The conquest of the physical world
is not man's only duty. He is also enjoined to conquer the great wilderniss of
himself.’231 Wat ben ik het daarmee eens!
Ik reis weer verder met de bus en lees Bernard Cohens The Press and Foreign
Policy. Het blijft een onveranderlijk feit dat Henk Hofland, en hij alleen,
verantwoordelijk blijft dat ik in dit vak terechtkwam.232
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13 februari 1964
Davenport, Iowa, YMCA
Vreemd, maar ik droomde opnieuw over Frits. Is hij ook met mij bezig? Hij was erg
lief en zat op een gegeven moment op mijn knie. Hij noemde me ‘schat’. Ik zei tegen
hem dat ik na hem met niemand meer naar bed was gegaan, maar het bloed steeg
naar mijn hoofd omdat het een leugen was. Ik wijdde er niet over uit dat wat ik
bedoelde was, dat ik geen liefde had bedreven in de ware zin des woords, en dat is
waar. Ik zou best de rest van de tijd die ik nog te leven heb aan Frits willen geven
of met hem willen delen. Hij heeft trouwens gelijk wanneer hij zegt: ‘Wanneer je
eenmaal een koppie-koppieverhouding met elkaar hebt, is het bed niet meer
belangrijk.’ Ik hou toch wel profoundly van hem.
Er is in Congo een coup geweest die op het nippertje mislukte. Was ze geslaagd,
dan zou de geschiedenis van dit belangrijke Afrikaanse land anders zijn verlopen,
en zouden de Lumumbisten - en mijn vriend Thomas Kanza233 - opnieuw de touwtjes
in handen hebben gekregen. De Times meldt dat op 19 november 1963 zestig
militairen generaal Joseph Mobutu (de minister van Justitie), Justin Bomboko en
Victor Nendaka (het hoofd van de veiligheidspolitie) gevangen hadden genomen om
dood te schieten. Ze werden gebonden in jeeps gesmeten en naar de Livingstone
Falls gebracht. Juist toen ze zouden worden geëxecuteerd, opperde een der militairen
dat er eerst nog een verhoor diende plaats te vinden over hoe de moord op Patrice
Lumumba, drie jaar geleden, in zijn werk was gegaan. Dit vertraagde de executie en
gaf andere militairen de gelegenheid in te grijpen en de gevangenen te redden.
Walter Lippmann analyseert de complete impasse in Saigon op de hem eigen,
unieke, pragmatische wijze, en ik deel zijn analyse volkomen. Hij zegt diep geschokt
te zijn geweest toen hij dezer dagen op hoog niveau in Washington te horen kreeg
‘that if we failed in the attempt to win de Viet-War, as we might, we would have
been defeated, and would have to withdraw American troops.’ Lipmann: ‘The current
policy of the United States - in which the alternatives are military victory or military
defeat - is catastrophic. I consider this a policy which combines a reckless gamble
with defeatism. I do not think that we should consider withdrawing our troops until
a tolerable solution has been worked out for Southeast-Asia. We
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should stay there with our forces in order to retain the leverage and the bargaining
power for a diplomatic settlement before the situation deteriorates, as it is now
deteriorating, into a military defeat.’
Maar wie luistert er in Washington naar Lippmann?

14 februari 1964
Springfield, Illinois
Lezing voor het Springfield Junior College. Mother Annunciata regelde alles. De
microfoon werkte niet. ‘Ik ben belast met het Music Department, ik weet alles van
muziek en niets van techniek’, zei Mother Annunciata. Maar een paar studenten
fiksten het ding. Ik sprak vijftig minuten en kreeg een ovatie. Tot een kleine non op
me afkwam, Mother Benard. ‘I am tired of Birch Society talk... You want our money,
you accept our money. I am tired of foreigners coming here with anti-American talk.
Why don't you go back to France!’ Ik werd woedend en told her to shut up. ‘Don't
ask me to come here and speak for a lousy 150 dollars and then insult me for what
I said!’ brulde ik. Het werd een fikse rel. Mother Annunciata en de studentendecaan
boden excuses aan voor de non Benard. Springfield Junior College loopt behoorlijk
achter bij wat er in de wereld aan de hand is. Ik heb te doen met de studenten, die
op deze manier tekort worden gedaan door een achterhaald rooms-katholiek
onderwijsinstituut. Een zwarte jongen zei later in het cafetaria tegen me: ‘Thank you
for stimulating some intelligent conversation around here.’ Hij had mooie,
betekenisvolle, bruine ogen. Stel je voor dat zo'n jongen straks om het leven zou
komen in een waanzinnige oorlog in Vietnam.
Ben op weg naar Indiana met de bus. Er zijn al lammetjes in de weiden. Vroeger,
op De Horst, zongen we als kind een lied, ‘Op de grote stille heide, dwaalt de herder
eenzaam af.’ Ik geloof dat mijn vader van dat lied hield. Hoe springt zo'n herinnering
toch plotseling in het bewustzijn terug? Het landschap, het soms nog half besneeuwde
akkerland, het zou allemaal Noord-Holland kunnen zijn. Alleen de bouw van de
boerderijen is anders. Ik zit zo intens over Frits te denken dat ik ophoud met lezen.
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15 februari 1964
Terre Haute, Indiana, YMCA
Na aankomst gisteravond zat ik in de lounge tv te kijken toen een aantrekkelijke
neger naast me kwam zitten: Avon X., muziekleraar aan een High School in Los
Angeles. Hij droeg een pak. Ik zei: ‘Waarom trek je niet wat gemakkelijkers aan?’
Vrij vlug kwam hij beneden in strakke jeans. Hij was er inderdaad op vooruitgegaan.
Hij werd tegelijkertijd buitengewoon rusteloos, dus waarom nog delaying tactics
gebruiken? We gingen naar mijn kamer en het werd weer een
tot-de-laatste-druppelnummer. Ik voelde me, vooral toen hij heel lang en indringend
met zijn tong mijn anus bewerkte, toch enigszins verlegen en opgelaten. Avon was
a fine sensitive, educated boy, of maybe 24 or 26, with good taste, a member of the
Los Angeles Symphony, teaches singing, and yet, he engaged in the most basic
animal type of activity in bed. And so did I, allowing him to do it all. But there is a
difference to succumbing to sexual agression or committing it. But I didn't resist.
The flesh is weak.
Na het nummer gingen we samen naar kennissen van hem. Ze noemden zich
existentialisten. De man had nota bene gediend onder Lord Mountbatten in Jakarta,
en ontmoette eveneens in 1945 Sukarno. Het waren Kennedy-fans. Avon kiest zijn
vrienden met smaak uit, maar waar komt dan dat genieten vandaan om the asshole
of a Wayfahrer te belikken?
Lezing voor de Woman's Department Club van Terre Haute Indiana, om 12.00
uur gevolgd door een lunch. De vijfhonderd aanwezigen waren all shook. Er moesten
foto's genomen worden met de Terre Haute Cotillion Princess, Joanna Hunter (17)
en andere meisjes in quasi-Volendammer outfits, plus met bestuursdames in
bontmantels en met hoedjes met lentebloemetjes van papier. Ik vroeg Joanna wat ze
van het Peace Corps dacht. ‘I am against it’, zei ze. Arme prinses! Eén dame zei
tegen de gastvrouw, mrs. Leonard Kincade, doelend op mij: ‘I do not understand
how you managed to kiss him!’
Avon was meegekomen. Op de een of andere manier miste ik mijn aansluiting
naar New York. Hij bood aan me naar Indianapolis te rijden. Het begon te sneeuwen.
Het verkeer kroop en er viel steeds meer sneeuw. Ik was bang dat Avon te snel reed.
Over de lezing zei hij: ‘Don't concentrate on shaking them up out of their complacency
in foreign affairs. How
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about here in Terre Haute itself? The richest man in town, who owns the racetrack
in Indianapolis, will spend his money over there, not here in Terre Haute.’
Ik zei nog eens tegen Avon: ‘Denk je niet dat je te snel gaat? Ik will geen backseat
driver zijn, maar je doet dit voor mij. Ik wil niet dat je in problemen komt.’ Niet lang
daarna begon hij te slippen. We gingen regelrecht naar beneden in een greppel en
kwamen een paar centimeter van een telefoonpaal tot stilstand. Verscheidene auto's
stopten, en iemand bracht Avon en mij naar een garage. Avon vertrok spoedig met
een takelwagen om zijn auto uit de greppel te laten trekken. Ik zou op hem wachten,
maar plotseling stopte een Trailway-bus voor de deur en ik sprong erin. De
ruitenwisser had het begeven, dus we gingen naar Greencastle om van bus te wisselen.
De volgende Trailways-bus begaf het dertig kilometer buiten Indianapolis. Samen
met een paar studenten liftten we verder. Het werd een reis met hindernissen, terug
naar Kew Gardens.

16 februari 1964
Marguerite Oswald heeft getuigd voor de Warren-commissie. De 56-jarige dame
schijnt in extenso over Lee Harvey Oswalds jeugd te hebben gesproken, en over haar
eigen betrekking tot haar zoon. De New Yorkse advocaat Mark Lane schijnt te hebben
aangeboden namens de vermoorde Oswald op te treden om aan te tonen dat hij
onschuldig was aan de moord op J.F.K. Lane verklaarde in de New York Times dat
de getuigenis van Marina Oswald ‘a classic example of brainwashing accomplished
by the secret service and the FBI’ was geweest. Bepaald opzienbarend vind ik
Marguerite's verklaring dat haar zoon voor de Amerikaanse geheime dienst werkte
en dat hij er als scape-goat in werd geluisd.234

17 februari 1964
W. Verrips belde uit Huis ter Heide. Hij wilde weten wat de bron was van het bericht
in mijn bladen dat in Jakarta werd gehoopt de Emile van Konijnenburg Nederlands
ambassadeur in Indonesië zou worden. Ik vermeldde het trouwens als een aanhoudend
gerucht circulerend in New York. Ik kon hem uiteraard niet van dienst zijn. H.J. van
der Jagt van de KLM blijft me waarschuwen om Verrips niet te vertrouwen. Hij is
ervan overtuigd dat de man erop uit blijft mij te schaden. Ik heb dat
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ook geloofd, maar ik ben nu geneigd anders te denken, alhoewel ik er niet zeker van
kan zijn.
Het was prachtig weer. Brandde eerst een kaars in St. Patricks. Bezocht de
Emmerich Gallery en ontmoette Guitou Knoop, een Franse beeldhouwster. Met trots
toonde zij een beeld dat naar Yale zou gaan. Haar werk deed me wel denken aan het
gewriemel van Frits met klei van de afgelopen zomer. Zal hem foto's van haar werk
zenden.
Er is een nieuwe Antara-correspondent in New York, Sumarsono. I like him. Las
America America van Elia Kazan, gebaseerd op de succesvolle film. Was er niet
kapot van. Ben nu bezig aan Nora Beloffs The General says No, over Charles de
Gaulle. De Gaulle is natuurlijk een fenomeen. Een Franse minister heeft hem eens
omschreven als de man ‘die van Nietzsche, Charles Maurras235 en Machiavelli een
zeer persoonlijke salade wist te maken’. Het is een serieuze reportage van deze
Engelse vrouw, die van zichzelf zei: ‘Ik wilde verslaggeefster worden in plaats van
a lady.’

19 februari 1964
Ben op weg naar Cleveland, om te spreken voor de Alpha Omega Fraternity, om
18.30 uur diner en om 20.00 uur de toespraak. Vliegtuigen gingen helemaal niet en
de bus zit nu al drieënhalf uur vast in de sneeuw, op 140 mijl afstand van Pittsburgh.
Eén lange rij trucks en auto's, en geen enkele kans op beweging. Dit betekent weer
een verlies van vijfhonderd gulden. Toch zag ik kans in Pittsburgh vlucht 703 te
halen, en ik kwam op het nippertje op tijd voor mijn optreden. Er werd eerst een film
vertoond, en meteen daarna kreeg ik het woord. Men bood me na afloop nog een
etentje aan. Ik werd afgezet voor het Manager Hotel. Dat was dus te duur. Ik wandelde
naar de YMCA.

20 februari 1964
Lezing voor de Woman's City Club in Akron, Ohio. Tijdens de lunch kreeg ik het
volgende te horen: ‘Please mister Oltmans, do understand our country is being
betrayed right now by Communists who want to disarm us. Khrushchev is out to
burry us.’
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21 februari 1964
Lezing voor de Crescent Hill Woman's Club in Louisville, Kentucky. Middenklasse
dames die hard hun best doen om bij de high society te horen, maar de gemiddelde
outfits en juwelen spraken boekdelen. Levendige discussies. Er volgde een high tea
in de Big Spring Country Club. Ze waren overtuigd dat de communisten J.F.K.
hadden vermoord.
Reisde per bus door naar New Orleans. Een soldaat plofte naast me neer en begon
vrijwel meteen zijn verhaal te doen. Hij was zonder toestemming uit zijn kamp
weggelopen, want hij wilde op staande voet trouwen met zijn vriendin. In detail
beschreef hij de relatie met het meisje, die al vier jaar aan de gang was. Hij sloeg
niets over in de beschrijving van hoe hij haar had gevraagd of ze met hem wilde
trouwen. De halve bus luisterde mee. Hij wilde vier kinderen hebben. ‘She is very
jea lous of me and I am very jealous of her. First, I will go and serve overseas, but I
will come back to her and never leave her.’ Hij liet een foto van zijn prinses zien. Ik
keek naar haar en keek naar hem en trok de gebruikelijke conclusie.

21 februari 1964
We gaan door Alabama, een aantrekkelijke staat wat het landschap betreft.
Ik droomde vannacht dat ik met Henk Hofland op de bovenste verdieping van het
UNO-gebouw liep. Hij had een klein wit met bruin keffertje bij zich. Plotseling sprong
het beest al blaffend naar beneden. Tot mijn ontsteltenis sprong Henk erachteraan.
Ik zie hem nog in de diepte verdwijnen. Wie denkt dat hij dromen kan verklaren is
gek.
Robert McNamara zegt nu dat de VS hopen dat 15.500 man militair personeel voor
het einde van 1965 uit Vietnam te hebben teruggetrokken. Tot dusverre zijn er 101
Amerikanen in Zuid-Vietnam gesneuveld. Dat zijn er 101 te veel. Ze weten gewoon
niet wat ze willen in Washington.

25 februari 1964
New Orleans, Louisiana
Ben hier nu vier dagen. Heb materiaal verzameld voor artikelen voor mijn kranten.
Er lopen hier nog altijd dagelijks Hollandse schepen de haven binnen. Veel gelezen.
Veel mensen ontmoet. Veel in de zon gezeten, ik werd eerst zo rood als een tomaat.
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Life heeft een klinische studie van twaalf pagina's gepubliceerd over hoe het kleine
jongetje Lee Harvey Oswald in 24 jaar uitgroeide tot de moordenaar van J.F.K.. Bij
de mariniers was hij in ieder geval maar een matige schutter. Dus om J.F.K. in zijn
vrij snel rijdende auto te raken moet hij fiks geoefend hebben. Ik ben en blijf niet
overtuigd. Er verschijnt nu alleen nog maar informatie die de schuld van deze man
verder moet bewijzen. De impasse rond Maleisië schijnt compleet. De regering in
Kuala Lumpur heeft Londen om steun in de lucht gevraagd bij het bestrijden van
Indonesische luchtacties. Met die acties probeert Indonesië de op Maleisisch
grondgebied opererende guerrilla's te blijven bewapenen en foerageren. Premier
Abdul Rahman heeft gisteren nog gezegd dat de leiders van Indonesië ‘utterly
irresponsible’ zijn. President Diosdado Macapagal is intussen in Indonesië voor een
officieel bezoek.

26 februari 1964
Lezing om 20.00 uur voor de Louisiane State University in Baton Rouge. Er zijn
hier 11.500 studenten. Ik sprak in de Cotillon Ballroom en hoogstens vijftig studenten
en vijftig mensen van buitenaf waren komen opdagen. En daarvoor werd W. Colston
Leigh vierhonderd dollar betaald en hield ik, vanwege de dure reis, misschien honderd
dollar over.
Eerder zou er een persconferentie zijn. Niemand kwam. Een cameraploeg van
station WBRZ arriveerde veel te laat, maar de reden daarvoor was dat een prominente
advocaat door zijn broer was neergeschoten in het centrum van New Orleans, en dat
had uiteraard voorrang gekregen.

28 februari 1964
Atlanta, Georgia
Per bus op weg terug naar New York. Ik leer warempel diep te slapen in nachtbussen.
Men noemt dit een express, maar het ding stopt om de haverklap.
Premier Chou En-lai (65) arriveerde in Karachi, Pakistan, voor een bezoek van
acht dagen in ‘a chartered KLM plane’.236 Ik vind zoiets opvallend.
Harald Binder is aan het einde van zijn Latijn. Ik heb hem geschreven dat, indien
hij voor een normaal emigratievisum zorgt - vanuit Wenen dus - hij bij mij kan wonen
en vanuit mijn flat werk kan zoeken. Hij antwoordt dat ik hem nieuwe hoop gegeven
heb en dat de aanvraag voor een emigratievisum in Oos-
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tenrijk maar een jaar duurt.237 Vorige week is hij 21 jaar geworden.

29 februari 1964
Landsadvocaat mr. E. Droogleever Fortuijn heeft eindelijk diep ademgehaald en op
14 februari mr. J.C.S. Warendorf gemeld: ‘De instructie aan alle Nederlandse
vertegenwoordigingen in het buitenland als bedoeld in mijn brief van 28 januari 1964
is op 13 februari verzonden.’ Het ei zou gelegd zijn. We kennen de tekst van de
tegeninstructie van minister Luns dan wel niet, maar die komen we waarschijnlijk
ook nooit te weten.238
Mr. J.C.S. Warendorf diende een declaratie van tweeduizend gulden in voor alles
wat hij enkele jaren lang had gedaan. Ik had hem er 350 betaald, dus ben hem nog
1650 gulden schuldig. Dat wordt nog een dobber.
Ik zie dat het Kremlin de VS ernstig heeft gewaarschuwd om de oorlog in Vietnam
niet verder uit te breiden, want ‘the Soviet people would render the necessary support
to the national liberation struggle in South Vietnam’. De officiële verklaring van
persbureau Tass benadrukte dat Washington bezig was de ‘bloody war’ op te voeren
tot ‘the biggest of all military operations in the world’.239 Ook premier Chou En-lai
deed in Dacca, Pakistan, een beroep op de VS om de interventie in Vietnam met
agressieve militaire middelen onverwijld stop te zetten.240
Londen heeft Javelin-gevechtsvliegtuigen, uitgerust met Sidewinder-raketten, naar
de grens van Borneo (het Indonesische Kalimantan) gezonden in de strijd tegen de
Indonesische guerrilla's.

1 maart 1964
Na dertien jaar Hare Majesteits ambassadeur in Washington te zijn geweest, vertrekt
dr. J.H. van Roijen (58) naar Den Haag.241 Hij is benoemd als ambassadeur in Londen.

2 maart 1964
Het doet pijn dat Random House mijn manuscript afwijst. Robert Keedick bracht
het binnen via de uitgever zelf, die ook voor zijn bureau lezingen geeft. Er liggen
weer vele brieven
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van organisaties en personen, die eigenlijk altijd weer unaniem uitdrukking geven
aan de instemming en steun waarmee ze mijn boodschap hebben ontvangen.242
Het proces in Dallas tegen Jack Ruby is een compleet gekkenhuis. Er zitten
honderdvijftig verslaggevers uit de hele wereld bij. Op mysterieuze wijze is een foto
in de handel gekomen van Lee Harvey Oswald met het geweer waarmee hij J.F.K.
zou hebben vermoord. Life kocht de plaat van Marina Oswalds zakelijke adviseur
voor vijfduizend dollar. Intussen slaagde een journalist van Detroit Free Press er
via andere wegen in dezelfde foto te bemachtigen voor tweehonderd dollar. Zijn
krant snoepte dus de primeur af van Life, maar erger nog, de krant gaf de opname
na gebruik door aan de Associated Press op de dag dat Life ermee op de omslag
kwam. Dat is dan het veelgeprezen free enterprise system in de praktijk. Meteen
gingen tientallen advocaten in de weer om na te gaan wie er voor de schade kan
worden vervolgd. Dit land is een eldorado voor money hawks. Intussen beweert
moeder Marguerite Oswald dat de foto een montage is.243

3 maart 1964
Martin Portier is terug in Nederland. Hij schrijft dat hij gaat dienen in Seedorf, bij
Hamburg, en zijn vrouw en Pim gaan mee. Ook verwachten zij nu eindelijk een
tweede kind.

4 maart 1964
Eerst: gebed in St. Patricks. Daarna een ontmoeting met Onno Leebaert, directeur
van de ANVV Tourist Office. Geboren in Bandung, Baarns Lyceum,
oorlogscorrespondent, duur kantoor, foto aan de muur samen met prins Bernhard,
kritisch jegens de sfeer tussen Hollanders onder elkaar in New York, en net als Emile
van Konijnenburg deed hij de uitspraak: ‘Men zit constant aan de poten van mijn
stoel te zagen.’ Ik vond hem aardig en het interview liep prima.
Hierop volgend een ontmoeting met H.J. van der Jagt van de KLM: Onno Leebaert
was een domme man. Hij was naar de afscheidsreceptie van ambassadeur Van Roijen
gekomen ‘gekleed in een colbertje’. De receptie was hem ontschoten, dus hij was
regelrecht van kantoor gekomen. Het bestuur van de Hollandse Club wilde hem,
vanwege zijn tweed jasje, achteraan in de zaal plaatsen, maar Leebaert ging glashard
op de eerste
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rij zitten. Zelfs mevrouw Van Roijen-Snouck Hurgonje had luid te kennen gegeven:
‘Meneer Leebaert kan kennelijk niet lezen’, daarmee doelend op de uitnodigingen,
die hadden aangegeven dat men ‘gekleed’ diende te verschijnen.
Van der Jagt wilde mee naar de UNO, want hij wilde Bernard Person vragen om
lid te worden van de Nederlandse Club. Person antwoordde dat hij de sfeer onder
Hollanders verafschuwde en er niet over dacht lid van de club te worden.
Mijn vriend en collega Charlie Howard244 was bezig Malcolm X. en Cassius Clay
de Verenigde Naties te laten zien. De drie zwarte heren trokken veel bekijks.
Van der Jagt vertelde ook nog dat Sjef van den Boogaert, directeur van de
Netherlands Information Service, een brief van acht kantjes had geschreven aan de
heer Kielman, de KLM-directeur in de VS. Dit om zijn beklag te doen over het feit
dat de KLM in Nederland mevrouw Van den Boogaert niet had gewaarschuwd dat
het KLM-toestel vanwege mist vele uren later vertrok. ‘We hebben haar gebeld, maar
er werd niet opgenomen. Nu moeten we die nonsensbrief ook nog au sérieux nemen
omdat die man een regeringsbureau vertegenwoordigt.’ Sprak uitvoerig met de Chargé
d'Affaires van Zuid-Vietnam, die Madam Nu had begeleid op haar rondreis door de
VS. Ik zei hem voorheen geen contact te hebben opgenomen omdat ik zijn regering
beschouwde als een illusionaire creatie van Washington. ‘I disagreed with the Diem's
all along, sir, but now you can see for yourself the true face of the alliance with the
United States. What was allowed to be done to them and the way Madam Nu was
handled is a total disgrace.’ Ook hij bevestigde, dat indien Hanoi akkoord zou gaan
met het neutraliseren van het gebied van Indo-China, de autoriteiten in Saigon mee
zouden doen. Dat is precies wat Washington niet wil. Het zou erop kunnen wijzen
dat de Fransen inderdaad actief zijn.
Bij het verlaten van de UNO zag ik een witte Triumph Herald met open dak
geparkeerd, en een telefoonnummer gaf aan dat de auto te koop was. Hij behoorde
aan een Oostenrijkse en kostte 1100 dollar. Ik vroeg Loet om advies, die me
aanmoedigde het ding te kopen. Ik had, nu 39 jaar oud zijnde, nog nooit een auto
gehad. Loet ging mee op inspectie. Leende geld van de Chase Manhattan en voilà,
ik rijd.
Dean Rusk heeft in Washington meegedeeld optimistisch te zijn over de oorlog
in Vietnam. De man heeft me nooit bijzon-
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der bright geleken. ‘It's a mean, frustrating and difficult struggle,’ aldus Rusk, ‘but
we think it can be won.’245

5 maart 1964
Maleisië heeft het geschil met Indonesië aan de Verenigde Naties voorgelegd.246 Nu
wordt de affaire pas werkelijk gecompliceerd.
Detective J.R. Leavelle heeft in het proces tegen Jack Ruby getuigd dat de
nachtclubeigenaar, direct nadat hij Lee Harvey Oswald had neergeschoten, had
uitgeroepen: ‘I hope the son of a bitch dies!’247 Leavelle is de dertiende getuige in de
zaak. Aan de verslagen te zien lijkt het meer een circus dan een ernstige rechtszaak.

6 maart 1964
Koning Paul van Griekenland heeft het begeven. Zielig.

7 maart 1964
Heb nu de film America America van Elia Kazan gezien. Ik vraag me af waarom het
boek me eigenlijk niet pakte, terwijl de film strong and poignant bij me overkwam.
Stathis Giallelis speelde prachtig, in de klasse James Dean, alleen donkerder van
huidskleur.
Zeven gevangenen hebben kans gezien uit de Dallas County Jail te ontsnappen
terwijl de rechtszaak tegen Jack Ruby in volle gang was. Het pandemonium was
dermate volledig dat niemand aandacht besteedde aan de zeven, die zelfs langs de
bewuste rechtszaal wegwandelden. In het Dallas-rechtsbestel schijnt alles te kunnen.

8 maart 1964
Dineerde met Loet bij Santo. Marguerite besloot mij toe te voegen: ‘I won, Wim;
Santo is no longer under your influence.’ Ik dacht: ze weet niet beter, en het verhaal
begint pas. Later kwam ter sprake dat Santo een piano wilde aanschaffen om weer
te gaan spelen, want dat doet hij heel aardig. ‘That's the end,’ zei de toekomstige
echtgenote, ‘if you get a piano against my advice, I have had it.’ Ik ben altijd verbaasd
dat jongens als Martin of Santo zich een dergelijke toon door hun geliefden laten
welgevallen. Voor mij zou één zo'n scène voldoende zijn
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om te zeggen: daar is het gat van de deur. Daarom ben ik ook alleen, maar ik vraag
me af wie beter af is.

9 maart 1964
De New York Times becommentarieert de crisis tussen Jakarta en Kuala Lumpur. ‘It
still seems incredible,’ schrijft de Times, ‘President Sukarno will pursue his
imperialistic ambitions to the point of war. He can blow hot and cold, and his present
belligerence may be the only part of the psychological warfare that has won him
victories before.’ Het blad herinnert aan de Indonesische guerrilla's op Maleisisch
grondgebied, noemt het een vermomde invasie en daarom ‘aggression by definition’.
De Times begrijpt van de Maleisië-affaire geen bal.
Het was natuurlijk klinkklare onzin om de kwestie Maleisië te vertalen in
‘imperialistic ambitions’ van president Sukarno en de zijnen. Alsof men
ambieerde Maleisisch grondgebied te bezetten.
Ik was het dan ook volstrekt oneens met het geschrijf in de New York
Times. Indonesië zag in de Maleisische federatie een verkapte poging van
Groot-Brittannië om in Zuidoost-Azië een vinger in de pap te houden.
Anderzijds was het een misrekening van Sukarno en de zijnen om
guerrilla-operaties op Maleisisch grondgebied te ontketenen en dan te
verwachten dat Kuala Lumpur onder deze druk zou onderhandelen. Geen
wonder dat Abdul Rahman het conflict nu aan de UNO voorlegde, want
Indonesië maakte zich inderdaad schuldig aan eenzijdige agressie. In
retrospect denk ik ook dat Sukarno's crush Malaysia-campagne - die
overigens ook nog eens fataal zou mislukken - de eigenlijke hoeksteen is
gaan vormen van Bungkarno's val, een jaar later. De crush
Malaysia-campagne verdeelde Indonesië niet alleen binnenlands-politiek,
maar vooral de tegenstellingen in het leger raakten erdoor op drift. Een
explosie, die sowieso al jaren in de maak was, werd er onvermijdelijk
door.

9 maart 1964
Loet bracht me naar het vliegveld. Ik checkte in voor vlucht 25 van American Airlines
naar Dallas. Terwijl ik ermee bezig was zag ik tot mijn verbazing mevrouw Marguerite
Oswald aan komen wandelen, met drie handkoffers, een hoedendoos en een handtas.
De ticket-agent zei dat ze 36 pounds overbagage had. Omdat ik slechts een handtas
en een suit bag over mijn arm droeg, bood ik haar aan om haar overbagage te laten
bijschrij-
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ven op mijn ticket. Zij wilde aan het raam zitten en kreeg stoel 17F, en ik 17E. Dit
betekende dat wij samen naar Dallas reisden en de gelegenheid hadden om drieënhalf
uur samen te spreken. Ik maakte twaalf pagina's aantekeningen. In weerwil van
degenen die van mening zijn dat mevrouw Oswald weinig belangrijks bij te dragen
had, maakte zij met sommige van haar stellingen indruk op mij.
Hoe is het in godsnaam mogelijk geweest dat, nadat Oswald, verdacht van de
moord op J.F.K., gedurende twee dagen twaalf uur lang op het hoofdkwartier van
politie in Dallas is verhoord zonder dat daar een verslag van is gemaakt? ‘Ja,’ zei
hoofdcommissaris Jessie Currie later laconiek tegen de officiële commissie van
onderzoek, voorgezeten door opperrechter Earl Warren, ‘we hebben wel wat
aantekeningen gehad, maar ik weet niet waar deze zijn gebleven.’ De
Warren-commissie stelde daarop de vraag of het verhoor van de moordenaar van de
president niet met een bandrecorder was geschied. ‘Nee,’ antwoordde Curie, ‘we
hebben geen bandopnameapparaat. We waren al enige tijd van plan er een te kopen.’
Marguerite Oswald vroeg zich terecht verontwaardigd af: ‘Begrijp jij waarom meneer
Warren toen niet doorvroeg en wilde weten of men de vermoedelijke moordenaar
van president niet belangrijk genoeg vond om desnoods ergens een bandrecorder te
lenen?’ Het is natuurlijk inderdaad absurd dat Oswald, die zelf strijk en zet volhield
onschuldig te zijn aan de moord, op deze manier van onderzoek door de politie van
Dallas zelf nooit aan het woord heeft kunnen komen. Hij zou immers binnen de
muren van ditzelfde politiebureau door Jack Ruby worden vermoord.
Mevrouw Oswald: ‘Het is mogelijk dat Lee de president vermoordde, maar niemand
heeft zijn schuld ooit bewezen. Als moeder zal ik voor zijn rechten vechten, ook al
is hij nu dan dood. Zijn schuld dient op grond van onze geldende rechtspraak te
worden vastgesteld. Zolang dit niet is gebeurd zal ik nooit kunnen aannemen dat hij
het werkelijk heeft gedaan. Vind je het vreemd dat een moeder haar zoon gelooft?
Samen met Marina heb ik Lee in de gevangenis bezocht. Ik ken hem door en door.
Hij was volkomen rustig. Hij zei: ‘Mama, ik heb niemand vermoord, ook agent J.D.
Tippit niet.248 Wees vooral niet ongerust. Alles komt in orde.’ Zij vervolgde: ‘Wat
mij vooral verbaasde was dat hij bont en blauw geslagen was in zijn

248

Agent J.D. Tippit zou, toen hij Oswald op straat aanhield voor ondervraging, point blank
door Lee zijn doodgeschoten.

Willem Oltmans, Memoires 1963-1964

183
gezicht. Hij wilde voor ons niet weten dat de politie hem had mishandeld. Hij zei
dat hij de wonden had opgelopen tijdens het gevecht bij zijn arrestatie in de bioscoop.
Hij scheen zo zeker van zijn onschuld dat hij met Marina eigenlijk alleen maar over
de kinderen sprak.’
Terwijl ze over ‘haar jongen’ zat te babbelen, legde zij soms haar hand op de
mijne, en ik kon de warmte van haar hand voelen. Soms boog ze naar me over en
sprak fluisterend en vertrouwelijk, en soms was ze humoristisch en vrolijk. Ik denk
ook dat zij toch beïnvloed was door haar plotselinge bekendheid als moeder van
Oswald. ‘I hold the key to everything,’ zei ze, ‘and some day I will unlock the mystery
of the J.F.K. assassination.’ Ik kreeg de indruk dat zij dit zelf werkelijk geloofde.
Bovendien flitste het, tijdens die avondvlucht naar Dallas, voortdurend door mijn
hoofd: hier zit ik dan toch maar, met de moeder van de man die ervan wordt verdacht
de president te hebben vermoord. Er gebeurt iedere dag weer wat anders. Marguerite
Oswald had al voorspeld, dat wanneer we straks bij avond landen ‘the boys will be
there’. Zij was naar New York geweest om zestien brieven die Oswald haar indertijd
vanuit de USSR had geschreven, aan het blad Esquire te verkopen. Bij iedere brief
had zij bovendien commentaar geschreven. De pers was hiervan op de hoogte en zij
verwachtte een kudde paperazzi. Zij kreeg gelijk. Ze verscheen - samen met mij aan de vliegtuigtrap en de televisiecamera's en -lichten zetten ons in het zonnetje. Ik
had aangeboden haar bagage te dragen, maar in tegenstelling tot in New York wilde
ze nu alles zelf doen.
Links van mij zat tijdens de vlucht een sergeant, John X., die na drie jaar dienst
in het leger op weg naar huis was. Hij vroeg wat ik van Richard Nixon vond. ‘He
will get the Republican nomination’, zei ik.
‘I am glad you are for Nixon.’
‘I am saying he will get the nomination, which doesn't mean I am for Nixon.
Think!’ antwoordde ik.
‘Well, but you approve of him.’
‘No, I don't approve of Nixon.’ Logisch denken leer je niet in het leger.
De misinformatie over Indonesië neemt gestadig misdadiger vormen aan. Een niet
nader aangeduide medewerker van het conservatieve blad US News & World Report
meldde dat de crush Malaysia-campagne ‘een communistische idee’ was, en dat de
PKI bezig was een revolutie in Indonesië te winnen zonder één
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schot te lossen. ‘Sukarno is not believed to be a Communist. Nevertheless, he has
become a front behind which the Communists maneuver freely. At the rate of progress
the Communists are making, it may not be too long before they make their bid to
take over Indonesia, with or without Sukarno.’249 Wanneer de leugens maar vaak
genoeg worden herhaald en wijd en zijd worden gepropageerd, gaan zij uiteindelijk
een eigen leven leiden.
Nam een trein naar Wichita Falls, Texas, waar ik om 01.30 uur aankwam. Ik vroeg
een politieman waar de YMCA was. Hij defrosted zijn voorruit en reed me erheen.

10 maart 1964
Witchita Falls is een trou in optima forma. Ik werd opgehaald in het Marchman Hotel
om een lezing te geven voor de Woman's Club. Nadat ik was ingeleid keek ik eens
naar een vaas met papieren bloemen op mijn katheder en stak mijn neus erin om
zeker te zijn dat het imitatiebloemen waren. Tot aanzienlijke hilariteit van de ongeveer
vierhonderd aanwezige dames zette ik ze vervolgens in het donker achter op het
podium weg.
Na afloop stond ik handen te schudden toen ik twee struise dames met ferme tred
op mij af zag komen. Zij waren belast met de regeling van mijn lezing en
vertegenwoordigden het bloemencomité van de club. Ze wilden weten waarom ik
zo'n onsympathieke interventie had gemaakt jegens de bloemen die zij ter mijner ere
hadden geplaatst. ‘Artificial flowers are art too!’ zeiden zij.
‘Why do you in America use artificial flowers for your graves? Can't you afford
real flowers?’ vroeg ik.
‘But artificial flowers are more expensive!’ wierpen ze tegen. ‘No-one can imitate
nature. No-one can create flowers like the Lord can’, zei ik. Ze waren op hun tenen
getrapt, de dames met hun bontmantels en deftige hoedjes. In de lezing had ik ze ook
nogal stevig aangepakt. Eén dame zag ik zelfs met een betraand gezicht. Het applaus
was bescheiden. Ze wisten kennelijk niet wat met mijn woorden aan te vangen. Ze
wilden me wel meenemen naar een lunch, maar ik bedankte. Voor 275 dollar besteed
ik niet nog meer tijd aan dit gezelschap. Ben lekker alleen in de zon gaan zitten
alvorens naar Dallas terug te vliegen.
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[Afbeeldingen]

Mijn ouders op het terras van de bungalow in Huis ter Heide.
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*2

De eerste keer met Loet Kilian naar het strand van Long Island (maart 1963)

Met Hella Pick (Manchester Guardian) naar Great Falls
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*3

Frits van Eeden met Zoika
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*4

Frits en Harald Binder, uit Wenen

Frits had iets met paarden

Willem Oltmans, Memoires 1963-1964

*5

Mijn broer Theo en zijn Zuid-Afrikaanse vrouw in Rhodesië

Hoeveel voeten heeft deze uitnodiging van ambassadeur van Roijen niet in de aarde gehad?
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*6

Mevrouw Marguerite Oswald als mijn gast in het UNO-gebouw.
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*7

Koningin en Prins met gastheer President en mevrouw López Mateos Mexico City - 9 april 1964
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*8

Robert Kennedy bewerkstelligde een staakt-het-vuren met President Sukarno in de kwestie Maleisië.
Links van R.F.K., ambassadeur Howard P. Jones van de V.S. in Djakarta. Staande (midden) met bril,
de Indonesische ambassadeur in Washington dr. Zairin Zain.

Gesprek met H.K.H. Prinses Beatrix bij de ruines van Mitla (Mexico).
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*9

Wat gebeurde met rechter Joseph Force Crater?
v.l.n.r. Captain John Cronin (N.Y. City Police), Jack Harison Pollack, ikzelf, en Gerard Croiset
bestuderen betreffende kaarten.

Te rade bij mijn oom Alexander Poslavsky
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*10

Roommate Loet Kilian St. Hubert in de Ardennen

Roommate Binu Saha en Sumita Calcutta, India
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Ir. Sukarno gaf persoonlijk de aanwijzingen hoe het paviljoen diende te worden opgetrokken.
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*11

Bezoek aan het oorlogsgebied in Vietnam

‘Rangers’ van het Zuid-Vietnamese leger hebben op 3 october 1964 een VC guerrilla in de Mekong
Delta gevangen.
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[New York (vervolg)]
16.15 uur
Zit in de zon op Love Field in Dallas, in afwachting van mijn vlucht naar John F.
Kennedy. Zat te kijken naar een opstijgende Boeing 720 van American Airlines.
Opeens zag ik een enorme rookwolk bij de vleugel en een enorm object viel op de
grond. Het toestel verloor snel hoogte, maar maakte een langzame draai en landde
weer veilig. Er was een motor afgevallen. Veel commotie op het vliegveld.
Televisiecamera's arriveerden. Het schijnt dat Marguerite Oswald vanmorgen naar
de rechtszaal is gegaan waar het proces tegen Jack Ruby wordt gehouden. ‘My
patience is up’, was haar commentaar.250 Zij wenste gehoord te worden in de zaak.
Rechter Joe Brown, voor een voldongen feit geplaatst, besloot haar inderdaad de eed
als getuige af te nemen, en ze kreeg haar zin. Die dame is een vechtjas.
Ik belde Robert Keedick, vertelde dat ik mevrouw Oswald uitvoerig had gesproken
en of zij geen lezingentournee zou kunnen houden. Hij wilde erover nadenken.

12 maart 1964
Mijn buurvrouw, mevrouw Nina Wachs uit Israël, kwam vertellen dat de huiseigenaar
bij haar was komen informeren of ik homoseksueel was, omdat ik met een andere
jongen samenwoonde. Dat is werkelijk grappig. Ik zwem in de homoseksuele
contacten, maar ik heb die uitgerekend niet met mijn huisgenoten Santo, Binu en nu
Loet. So, to hell with them, de burgerlijke roddelaars.
Gaf een dinerlezing voor de Pennsylvania Wholesale Hardware and Supply
Association in Hotel Astor aan de 45th Street en Broadway. Bob Keedick kwam
luisteren. Hij zei dat hij het met me oneens was dat John Kennedy het respect van
de wereld had afgedwongen door de rakettencrisis met Cuba niet op de spits te drijven.
Ik schrok van deze opmerking, want W. Colston Leigh bemoeide zich al die jaren
nooit met de inhoud van mijn lezingen.
Sjef van den Bogaert zendt me een bericht dat journalisten die het staatsbezoek
van koningin en prins in Mexico willen bijwonen, zich bij hem kunnen opgeven.251
Ik ben van plan mee te gaan. Het wordt de hoogste tijd dat ik normaal meedraai.
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Jack Langguth vanuit Dallas in de New York Times, 10 maart 1964.
Brief d.d. 10 maart 1964.
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13 maart 1964
Bezocht Van den Bogaert om een en ander te bespreken. Ging voor het eerst met de
auto naar de stad.

14 maart 1964
President Johnson heeft een onderzoekscommissie naar Saigon gezonden, bestaande
uit Robert McNamara (minister van Defensie), generaal Maxwell Taylor (voorzitter
van de Joint Chiefs of Staff), John McCone (directeur van de CIA) en David Bell
(directeur van de Agency for International Development). Ze hebben Johnson nota
bene medegedeeld dat ‘the guerrilla war against the Vietcong insurgents is not going
so badly as pictured a few weeks ago’. En: ‘No drastic action, such as direct
commitments of US forces to combat, was required.’252 Misdadig advies.
Jack Ruby is intussen in Dallas veroordeeld tot de doodstraf via de elektrische
stoel vanwege de moord op Lee Harvey Oswald. De jury sprak na twee uur en
negentien minuten het doodvonnis uit. De advocaten van de man noemden de
uitspraak ‘a triumph for bigotry.’253 Het hele land heeft de moord op televisie kunnen
zien. Het is nog mooi dat ze er meer dan twee uur over hebben nagekletst. De man
is een moordenaar. Punt.

15 maart 1964
‘Het is lang geleden’, schrijft Frits, ‘dat je iets van mij hebt gehoord. Afgezien van
het feit dat je wel sympathiek bent, vind ik je toch een klootzak, omdat je uiterlijk
niet overeenkomt met je gevoel. Alhoewel, op mezelf valt ook wel het een en ander
aan te merken, moet ik zeggen.’ Hij wil mijn voorstel om een zomer naar de VS te
komen pas in overweging nemen wanneer hij eenmaal 21 jaar zal zijn geworden. Op
school gaat alles prima. Zijn cijfers zijn weer goed. Hij zal me foto's opsturen van
beelden die in brons moeten worden gegoten. Ik was er de hele dag opgewonden
van.
Prins Bernhard en prinses Beatrix zijn in de VS voor een Bilderberg-conferentie.
Ik hoorde het via WQXR. Ik belde dus Van den Bogaert en vroeg of Nederlandse
journalisten zoiets via de radio behoorden te weten te komen. Hij gaf toe het al t
hebben geweten toen we gisteren samen spraken. Ik belde Willebrord Nieuwenhuis
van de KRO, die op zijn beurt Robert Kiek van De Telegraaf informeerde. Kiek wist
het, maar waarschuwde
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Jack Raymond vanuit Saigon in de New York Times, 14 maart 1964.
Homer Bigart vanuit Dallas in de New York Times, 14 maart 1964.
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Nieuwenhuis: ‘Pas op voor Oltmans, hij is een politieke agent.’ Waar haalt de man
de onzin vandaan?
Mijn aantekeningen van het gesprek met Marguerite Oswald in het American
Airlines-vliegtuig heb ik in een artikel nader uitgewerkt. Ik vroeg haar of ze op de
hoogte was geweest van de politieke inzichten van haar zoon.
‘No, I did not know his views. He would only speak good of President Kennedy,
that I will tell you first. And of course he never said he was a Communist. He might
have been a Marxist. But, again, what does it matter? As a mother, I respected his
convictions and his right as an individual to read about Communism. I never
interfered. But this whole story of Lee's Communist views is deliberately distorted
by the media.’ Ik vroeg wat zij wilde drinken. Zij koos een ginger ale.
‘As a child, Lee was a fine boy. In spite of everything now being written about
us, we are an average American family. Lee was intelligent. He was curious about
things. He was kind to me and to his friends. But at an early age I made him see the
realities of the world around us. Once, he was invited to a birthday party across the
street. I was about to take him there when we saw that the little boy of the neighbours
was playing by himself. He had not been invited. I asked the woman why. “We don't
like that boy”, she answered. So, I told Lee to go and play with the lone boy and skip
the party.’
Zij vervolgde: ‘At the age of sixteen, Lee wanted to join the civil air-patrol as a
cadet. I was against this, because I felt he was too young to join the military. But
soon afterwards, this man in uniform, mind you, came to the house and pleaded that
I should let Lee join. This was the time he began to read Communist literature. Yes.
But what the papers don't write is that at the same time he was studying Marx, he
learned the Marine Corps manual by heart.’ Ze glimlachte bij de herinnering. ‘You
know, I used to tease him and say “Some day you will be a general, the way you
work at that manual.”’ Lee nam dienst bij de mariniers en heeft veel van de wereld
gezien: Japan, de Filipijnen, Formosa en andere landen. Mevrouw Oswald zei: ‘At
first, he seemed satisfied with military life. But what struck me was that he studied
Russian while serving in the Marines. He wrote Russian and spoke it fluently.’ Ze
suggereerde sterk dat ze informatie achterhield om later op het juiste moment vrij te
geven. ‘When Lee disappeared in Russia, I became suspicious. In 1961 I went to
Washington and asked the authori-
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ties where my boy was.’ Waarom was zij achterdochtig geworden? ‘I suspected he
had become a Government agent. I began to see what had happened to him. That
was why he had been recruited into the Marines. That's why he had read about
Communism and began to study Russian. That's why they made him a sharpshooter.
And that's also why he eventually left for Russia.’
Ik vroeg of zij dit kon bewijzen. Ze glimlachte een beetje duivels. ‘I cannot talk
now. But remember Willem, I am the only one that holds the key to the mystery.’
Ik vroeg hoe haar onderzoek in 1961 in Washington was verlopen. ‘They tolde
me five weeks later where Lee was. And six weeks after that, I was informed he was
marrying a Russian girl. Next, I heard he was coming home. You realize the US
embassy in Moscow readily advanced the money for their journey? There was never
a problem bringing Marina into this country either. Why?’
‘When I was in Washington, to be heard by the Warren Commission,’ vervolgde
ze, ‘I planned to go to the Soviet embassy and ask for their cooperation to complete
my survey about the twenty months that Lee spent with the Russians. But I was so
busy in Washington, I guess it will now have to wait.’
Daarna sneed ze een ander onderwerp aan. Ze las ook mee welke notities ik maakte,
alsof ze er zeker van wilde zijn dat ik correct weergaf wat ze zei. ‘You will remember
that from November 22, the day J.F.K. was killed, till November 28, I spent all the
time with Marina.254 Both the children were sick. They had diarrhea. The doctor came
twice a day. I questioned Marina closely on Lee's activities in Russia.’ Opnieuw
impliceerde zij dat ook die gesprekken haar aanvankelijke vermoedens verder
versterkten.
‘November 28 the secret service took Marina away from me. I was never allowed
to see her again. I love her. I want to see my grandchildren very much, but I guess
that too will have to wait.’ Ze bladerde door het nieuwe nummer van Newsweek en
stopte bij pagina 31, bij de foto van Jack Ruby, die haar zoon vermoordde. ‘Lee still
lives, you know. People say to me, it is almost as if your son is talking through you.’
Ze pauzeerde en haar gezicht drukte verdriet uit. ‘I myself have suffered a lot in life.
I have known times that I was really hungry. I would work for 25 dollars a week.
That's why I became a nurse. I wanted to
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devote my life to mankind and to the suffering of people. I worked for nothing, just
barely room and board.’
De stewardess bracht het avondeten. Mevrouw Oswald sloot Newsweek. ‘Do you
know that some 50.000 people already visited Lee's grave? When you enter the
cemetary you immediately see where he lays. It's covered with flowers. But at his
funeral, we were unable to find a Minister. When we arrived at the chapel it was
empty. We had to stand outside. They call it Christianity. People talk. They talk about
being Christians. My closest neighbour did not even have the courage to express
sympathy with the loss of my son. But I tell them now, I don't even know whether
Lee killed the President. He was never given a chance to tell his side of the story.
President Kennedy would have been the first to grant my boy that right.’
Zij geloofde in Lee's onschuld. ‘Do you know that not a single witness has come
forth as yet to say that he saw Lee shoot pa trolman J.D. Tippit? He was angry, of
course, that he had not been granted the right of council. Therefore he shouted at the
press when being transferred to another room: “I am innocent, I did not kill anyone,
I want a lawyer.”’ Mevrouw Oswald noemde haar zoon slim genoeg om, wanneer
hij werkelijk president Kennedy had willen doodschieten, dit niet te doen vanuit het
gebouw waarin hij werkte. Opnieuw gaf ze aan dat ze overtuigd was dat Lee in
enigerlei vorm voor de regering werkte of had gewerkt. ‘Where do you think all the
money comes from Marina has now received as so-called gifts in the mail?’255 Ze
boog naar me over en fluisterde: ‘It was his backpay as an intelligence agent for the
US Government.’ Ze vervolgde: Marina has made the news by saying that she did
not want Ruby to get the electric chair. I said so all along myself. I need Ruby alive.’
Ze kondigde tijdens de viegreis al aan dat ze naar het gerechtsgebouw zou gaan waar
Ruby terechtstond. Zij geloofde verder dat Ruby veel te nauwe contacten had
onderhouden met de politie van Dallas om ‘toevallig’ binnen het politiebureau
aanwezig te zijn op het moment dat Lee werd overgebracht, dwars door alle controle
en bovendien met een geladen revolver. ‘I am not revengeful, like Mrs. Nu’, zei
mevrouw Oswald. ‘I am not afraid. I have faith, you see. I have faith in America that
justice will be done to my son. His case must be heard. I cannot help that he is gone.
But I can fight for his rights. And as people get to know me, they see for themselves
that I am sincere.’
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16 maart 1964
Ontmoette een jongen die Stan heette. Hij kwam mee naar Kew Gardens, maar ik
stak van wal over Frits en wel zo uitvoerig en langdurig dat hij zei dat het hem
verlegen maakte. ‘Wanneer die Frits je zo dierbaar is, waarom praat je er dan zoveel
over?’ zei Stan. Ik werd woedend en hatelijk, omdat ik voelde dat hij gelijk had. Hij
ging dus weg. Ik handelde zeer bekrompen en verkeerd. Jammer.

17 maart 1964
Gisteravond had ik een lang gesprek met Loet Kilian. Ik vroeg hem of hij begreep
waarom Frits had gezegd ‘Je gevoel stemt niet overeen met je uiterlijk.’ Loet begreep
het precies en gaf Frits gelijk. ‘Je beheerst ieder spiertje van je gezicht, Wim, maar
je kent je eigen binnenste niet. Je zou eigenlijk al je dagboeken eens moeten
teruglezen.’ Ik vertelde dat ik verontwaardigd was geweest toen Frits in de
Scheveningse duinen Zoika achter de eenden aan joeg. ‘Ach,’ zei Loet, ‘je gaf toch
niets om die eendjes!’ Wat hij bedoelde was een gebrek aan eerlijkheid tegenover
mezelf. ‘Wim, je beste vriend staat nog altijd een mijl van je af. Waarom accepteer
je dat niet en opereer je vanuit die positie?’
Loet bracht me vanmorgen naar het vliegveld. Ik liet de auto in zijn handen. Ik
vertrouw hem helemaal. Hij zei ook gisteravond: ‘Of je dit bewust of onbewust doet,
maar je kwetst mensen soms heel erg met vlugge, vlijmscherpe antwoorden. Je hebt
nu eenmaal briljante gedachten en invallen, maar je kent jezelf nog altijd
onvoldoende.’
Om 14.00 uur een lezing voor de Woman's Club in Jackson, Michigan, gevolgd
door een thee-uurtje.
Nam een bus naar Grand Rapids om o.a. mijn oude vriend Roel Bijkerk256,
psycholoog, te ontmoeten. Leerde zijn vrouw kennen. Hij heeft vier kinderen. We
hebben tot middernacht in zijn werkkamer zitten praten.

18 maart 1964
Om 10.15 uur lezing voor de Ladies Literary Club van Grand Rapids, gevolgd door
een lunch in de Peninsular Club. Speelde op een ongestemde Steinway achter de
coulissen. ‘Sit he ever so high on a throne, a man still sits on his bottom.’ (Montaigne.)
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Ik lees Fidel Castro & Company van Manuel Urrutia Lleó, de eerste president van
Cuba onder Castro. Hij zet gedetailleerd uiteen na het aan de macht komen van het
regime in 1959 geen reden te hebben gehad om Fidel van communisme te verdenken.
Hij geeft voorbeelden. De communisten moedigden de campesinos aan, landerijen
en boerderijen te bezetten. Urrutia wendde zich tot Fidel. Binnen de kortste keren
vaardigde Castro een Agrarian Reform Law uit die paal en perk stelde aan excessen.
Urrutia tekende de wet en schreef, ‘this episode persuaded me that Castro did not
side with the Communists’. Op 1 mei 1959 reisde Fidel buiten Cuba, en in Havana
gingen er sterke geruchten dat de communisten hem wilden vervangen door zijn
broer Raul. Na terugkeer merkte Fidel tegen de president op: ‘Do you know that the
communists wanted to oust me from the government?’ Zelf werd Urrutia op 1 juni
1959 door Luis Conte Aguero geïnterviewd op televisie. Op een vraag antwoordde
hij: ‘In the government, at least in the council of ministers, I know of no communists.
Dr. Fidel Castro, you may be sure, is no communist, and neither am I.’ Op 17 juli
1959 trad Fidel Castro onverwachts af als premier. Hij was tegelijkertijd onvindbaar.
De president slaagde er niet in hem op te sporen. De climax was nabij.
Castro greep opnieuw naar zijn effectiefste wapen: de televisie. Hij beschuldigde
Urrutia van alles wat los en vast zat, en de president diende zijn ontslag in. Pas toen
realiseerde Urrutia zich dat Castro definitief de weg van het communisme was
ingeslagen. Toch blijkt uit deze authentieke verslagen steeds weer dat Castro geen
communist was toen hij de macht in Cuba overnam, zoals ik steeds heb gedacht.
Washington is er voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor dat Fidel in de
armen van de USSR werd gedreven.

19 maart 1964
President Lyndon Johnson heeft in een vraaggesprek op de televisie gezegd dat na
de moord op J.F.K. zijn gedachten waren gevuld met vraagtekens. ‘I wasn't sure
whether this was an international conspiracy or just what it was, or what might happen
next. I was sure that the whole nation had been shaken and the world would be in
doubt.’ Hij achtte het zijn voornaamste taak de wereld ervan te overtuigen dat het
grondwettelijk systeem van de VS continuïteit garandeerde. Hem werd gevraagd
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wat zijn belangrijkste herinnering was uit ‘de dagen van Dallas’. Hij antwoordde: ‘I
have rarely been in the presence of greatness, but as I went through that period I
observed mrs. Jaqueline Kennedy. I saw her greatness, het gallantry, her graciousness,
her courage, and it will always be a vivid memory. I will always appreciate the
strength that came to me knowing her and from associating with her.’257

20 maart 1964
Cees Meijer, die altijd op het oorlogspad is om te proberen mij nieuwe opdrachten
te bezorgen, had ‘een aardig nieuwtje’. De Emmer Courant ging met mijn kleine
groepje afnemers meedoen. Dit betekende tweehonderd gulden per maand erbij. Ook
had de Rijksvoorlichtingsdienst hem getelefoneerd dat ik thans officieel voorkwam
op de lijst van journalisten die koningin en prins in Mexico zouden begeleiden.

21 maart 1964
René Kilian en ik reden naar Washington DC en arriveerden tegen 14.00 uur op de
residentie van ambassadeur Zairin Zain. ‘Zo meneertje’, was de gebruikelijke
begroeting. We spraken alleen; Bob Tapiheru hield René bezig in een ander vertrek.
De ambassadeur benadrukte dat westerse uitgangspunten geheel anders waren dan
die van Afro-Aziatische landen in opbouw. ‘Men vergeet dat in Indonesië een
revolutie aan de gang is. We kunnen ons niet eerst gaan afvragen of het wel
economisch verantwoord is om de totstandkoming van Maleisië te veroordelen. Men
bedient zich in een revolutie niet van dezelfde maatstaven als landen met een reeds
lang gevestigde orde. De VS gingen ook failliet ten tijde van de burgeroorlog, en
hetzelfde gebeurde met de Sans Culottes in Parijs. De sovjetrevolutie heeft vier
miljoen mensenlevens geëist, de Chinese revolutie tien miljoen.’ Met stemverheffing,
want de ambassadeur raakte opgewonden: ‘Je kunt een revolutie niet terugdraaien.
Wanneer je eenmaal in die maalstroom zit word je meegesleept. Onward! Onward!
Onward! Bungkarno zelf wordt meegesleept. Ook hij kan de klok niet terugdraaien.
Wanneer het Westen dit begrijpt, zal het ook inzien wat er nu met Maleisië gebeurt.
Het is als een bandjir258 die overstroomt.’ In de middag woonden we in de Georgetown
Lutheran Church de Confirmation Service bij van Erling Charles Chris-
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tophersen, de oudste zoon van mijn Yale-vriend Erling en diens vrouw Lorna Blount.
Na afloop gaf de Noorse ambassadeur een officieel diner.259 Het was een
society-aangelegenheid. Op de terugweg naar New York raakten René en ik in een
sneeuwstorm en we besloten in een motel te overnachten.

22 maart 1964
Nauwelijks was ik terug in Kew Gardens of W. Verrips telefoneerde uit Huis ter
Heide. Hij had de faillissementen aangevraagd van dr. Paul Rijkens en Reindert
Zwolsman, en hij zei dat Geert Lubberhuizen van de Bezige Bij meedeed. Hij vroeg
me een telegram te zenden dat ook ik hem steunde, vooral vanwege mijn eigen claim
op Rijkens. Ik zei dat ik in principe meedeed maar niets vanuit de VS wilde besluiten.
Hij zei ook te hebben gesproken met Steketee en met Hofland van het Algemeen
Handelsblad. Ik vroeg hem of Emile van Konijnenburg achter hem stond, maar daar
was hij vaag over.
Er arriveerde een brief van Frits. Hij bedankte keurig voor ‘de poen’, die hem via
mijn vader had bereikt. Hij had foto's laten nemen van zijn recentste kunstwerken.
Op de kunstacademie gaat alles prima. ‘Ikzelf ben innerlijk en uiterlijk veranderd.
Mijn haar is kort geknipt, want ik heb moeite de nichten buiten de deur te houden.’
Hij wil eerst ‘een prachtige expositie’ houden en dan naar het buitenland gaan.
Binu schrijft te zijn getrouwd met een Bengali girl. Ze werken in hetzelfde kantoor,
een designing office. Hij herinnert zich de goede tijden in Kew Gardens en noemt
me zijn oudere broer. Hij vraagt me om hem in India te bezoeken, wat ik zeker zal
doen.
Telefoneerde mijn vader een tweede keer. Hij was inmiddels opgebeld door W.
Verrips en had namens mij andermaal glashelder uitgelegd dat ik niets wilde doen
tot ik zelf in Huis ter Heide was. Nu had Verrips tegen mijn vader gezegd dat het
noemen van mijn naam zijn zaak slechts zou verzwakken. Hij is toch wel een
draaibord. Ik ben blij dat een en ander in mijn vaders handen is. Ik vroeg hem mr.
J.C.S. Warendorf over deze nieuwste verwikkelingen te informeren.

23 maart 1964
Er kwam een telegram van Marguerite Oswald, met een nummer waar zij te bereiken
was. We zullen elkaar morgen om 12.00 uur ontmoeten bij de ingang van de UNO.
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Voor het eerst woonde ik een cocktail bij ten huize van Sjef van den Bogaert, om
kennis te maken met de nieuwe permanente vertegenwoordiger bij de UNO, dr. J.G.
de Beus. Hij leek me aardig. Bogaert stelde me nu officieel voor aan mr. Jan
Polderman, de tweede man van De Beus, die me al jarenlang in de UNO heeft zitten
begluren. Hij zei ergens op reis te hebben gehoord dat ik ‘een boeiende spreker’ was.
‘Ik ben tenslotte een leerling van Sukarno’, antwoordde ik hem. Hij wendde zich
meteen af.
Journalist Max Tak maakte nog een hatelijke sneer naar Bernard Person, waar ik
niet op inging.

24 maart 1964
Reed vroeg naar de UNO en besprak het bezoek van Marguerite Oswald met Kenneth
Kelly van de persafdeling. Geen bezwaar, ‘provided there will be no uproar or scenes’.
Maar de Associated Press, de United Press en een dijkje fotografen liepen natuurlijk
toch uit toen Mrs. Oswald - precies om 12.00 uur - arriveerde. Ook wemelde het van
de veiligheidsagenten. Dus we poseerden voor de fotografen. Ken Kelly kwam me
daarop bedreigen: wanneer het bezoek van Marguerite Oswald uit de hand zou lopen,
zou mijn persaccreditatie worden ingetrokken. Hij was zonder meer onaangenaam.
Het is natuurlijk ook absurd dat de persfaciliteiten in de UNO helemaal in handen van
de Amerikanen zijn. Dat zou snel gewijzigd moeten worden. Kelly probeerde mensen
van ons weg te houden, maar ik organiseerde in de ‘delegates lounge’ een gesprek
met de AFP, de AP, de New York Post, de London Times en de London Observer. We
zouden daarna naar de UNCA-club gaan om andere journalisten te ontmoeten, maar
Ken Kelly verhinderde ons zelfs naar de derde verdieping te gaan. We besloten het
gebouw toen maar te verlaten.
Loet en ik zouden naar Washington rijden, waar hij nog nooit was geweest. Mrs.
Oswald wilde nog altijd een bezoek brengen aan de Sovjetambassade. Ze besloot
met ons mee te rijden en babbelde nonstop tot Washington. Loet en ik waren totaal
gaar. Ze lijkt toch steeds meer over haar theewater te raken.

25 maart 1964
Lezing voor Winthrop College, South Carolina, met tweeduizend studentes. Ik kreeg
een staand applaus. ‘The only other
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standing ovation I saw here, was for T.S. White’, zei dr. John Moore.
Loet wachtte me in Washington op.

26 maart 1964
President Sukarno legde de eerste steen voor een nieuw gebouw van veertien
verdiepingen, waarin de handelsbank van de regering gehuisvest zal worden. Dean
Rusk heeft op 24 maart in Washington gezegd dat de VS geen hulp aan Indonesië
zullen verstrekken zolang het Maleisische probleem voortduurt. Prompt zei Bungkarno
nu: ‘To hell with your aid. We'll never collapse. Indonesia is rich in natural resources.
Indonesia is rich in manpower with its 103 million inhabitants, not like Malaysia
with 10 million.’268
Senator J. William Fulbright, voorzitter van het Foreign relations Committee in
de Senaat, heeft in een lange rede een aantal noten gekraakt die me uit het hart zijn
gegrepen. ‘There is an inevitable divergence, attributable to the imperfections of the
human mind, between the world as it is and the world as men perceive it. As long as
our perceptions are reasonably close to objective reality, it is possible for us to act
upon our problems in a rational and appropriate manner. But when our perceptions
fail to keep peace with events, when we refuse to believe something because it
displeases or frightens us, or is simply startingly unfamiliar, then the gap between
fact and perception becomes a chasm, and actions become irrelevant and irrational.
There has always - and inevitably - been some divergence between the realities of
foreign policy and our ideas about it. This divergence has in certain respects been
growing rather than narrowing, and we are handicapped, accordingly, by policies
based on old myths rather than current realities. This divergence is, in my opinion,
dangerous and unnecessary because it can be overcome by the determination of men
in high office to dispel prevailing misconceptions by the candid dissemination on
unpleasant but inescapable facts.’
Een ander aspect waar Fulbright dringend voor waarschuwde, was dat men altijd
weer de wereld in moralistische in plaats van empirische termen tegemoet trad. ‘We
are predisposed to regard any conflict as a clash between good and evil rather than
as simply a clash between conflicting interests. We are inclined to confuse freedom
and democracy, which we regard as moral principles, with capitalism, federalism,
and the two party sys-
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tem, which are not moral principles but simply the preferred and accepted American
moralism and not a little inconsistency.’261 Voor mij zal Fulbright altijd een der
werkelijke staatslieden van Amerika blijven.262
Het is natuurlijk duidelijk waarom Albert Plesman Emile van Konijnenburg als
een van zijn meest waardevolle krachten beschouwde. Bungkarno zag in februari de
film Holland Today van Gerard Raucamp, die Konijn voor hem had meegenomen.
De president besloot ter plekke dat die filmer iets dergelijks over Indonesië moest
maken en gaf Ruslan Abdulgani, de minister van Voorlichting, opdracht dit te regelen.
Met de bekende Konijnse voortvarendheid stond Raucamp een paar dagen later al
voor Sukarno in Jakarta. De film zal nota bene worden vertoond op 20 april, in een
premièrevoorstelling op het paleis voor Bungkarno. Hoe hebben ze het voor elkaar
gekregen?
In de UNO werd me duidelijk dat de hele kliek van Nederlandse journalisten
berichten had doorgegeven onder de noemer van ‘Oswald-incident’, waarbij het
bezoek van mevrouw Oswald als mijn gast aan de Verenigde Naties in een onplezierig
licht werd geplaatst. Bernard Person had verstek laten gaan. ‘Ik kon jou zelf niet te
pakken krijgen. Ik zou trouwens nooit over zo'n gekkin schrijven,’ zei hij letterlijk.
Ik herinnerde hem aan een gesprek dat we in 1960 in het ziekenhuis hadden gevoerd
en waarin hij precies hetzelfde over Fidel Castro had gezegd. Ik adviseerde hem
Fulbrights' speech nauwkeurig te bestuderen. Person was toch boos over mijn ‘stunt’
met moeder Oswald en zei dat zelfs Sjef van den Bogaert er over had gesproken.
‘Vergeet niet, wanneer de Amerikanen je er uit willen smijten kunnen ze dit te
enigertijd doen, of de gronden wáár zijn of niet,’ aldus Person. Mevrouw Person
vond dat ik te zwak stond om me ook nog met Mrs. Oswald te bemoeien. Iedereen
was het er overeens: ik had opnieuw met vuur gespeeld. Bovendien was Person
razend op Sukarno voor diens to hell with U.S. Aid - redevoering. Ik voelde me mijlen
van het hele stelletje afstaan. Ik begrijp werkelijk niet waar het brouhaha voor nodig
was.
Joyce Eggington van de London Observer zei me dat haar gesprek met moeder
Oswald, dat ik arrangeerde, ‘very useful’ was geweest en dat het aanzienlijke coverage
in London had gekregen. Maar de dame stond haar ontzettend tegen. Aan het einde
van hun gesprek had mevrouw Oswald gezegd: ‘Zal ik u
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een handtekening geven?’ Ik heb dit met mevrouw Oswald besproken. Het was wáár,
maar zij voegde er aan toe: ‘Waar maakt die juffrouw zich dik om, ze heeft toch aan
mij verdient?’ Mevrouw Oswald zat op kamer 513 van de Beekman Towers. Ik belde
haar gisteravond en vanmorgen. Al sprekende begon zij beide keren te huilen, wat
weer het andere uiterste is.263 Vasile Tilinca, de pers-attaché van de Roemeense
delegatie, gaf een ontvangst. Ik ontmoette er een Indisch meisje, dat in het
UNO-secretariaat werkt, Mora Henskens. Dit was een verfrissende afleiding en het
klikte met haar. Ook amuseerde ik me met een Roemeense tenor, die nu in de
Metropolitan Opera optreedt.
Na eindeloos drukken van Cees Meijer en een intense corres - pondentie van enkele
maanden zendt G.W.J. Elfferich, Chef van AVRO's Actualiteiten een overzicht van
geplande Televizier uitzendingen. Wanneer ik een actueel onderwerp zou weten, kan
ik dit nu aanbieden. Maar hoofdredacteur Kunz van de Delftse Courant is gepikeerd,
dat ik nu ook voor Het Vaderland over het koninklijk bezoek aan Mexico zal
schrijven. Alsof die twee kranten elkaar bijten!

27 maart 1964
Terwijl we allemaal in diepe rust waren heeft zich in Kew Gardens een waarachtig
drama afgespeeld. Kitty Genovese (28) kwam op 13 maart 's nachts om 03.20 uur
thuis en werd door een man met een mes aangevallen. De vrouw schreeuwde moord
en brand. In omliggende flats gingen overal lichten aan en mensen keken toe wat er
gebeurde. Dit schrikte de aanvaller eerst af, maar tot driemaal keerde hij terug, tot
zijn slachtoffer was overleden. De politie stelde vast dat er in totaal 38 mensen
ooggetuige op afstand waren geweest, en geen van hen had de politie gealarmeerd.
Pas toen Kitty dood was schijnt een dame naar de recherche te hebben gebeld. De
autoriteiten staan voor een raadsel over de houding van het publiek.264 Voor mij is
dit typisch Amerika.
Op 26 maart is Johan Luger, de commentator ‘Pasquino’ van De Telegraaf,
overleden. ‘Als er ooit reden is geweest de vlag van de toren van het
Telegraaf-gebouw halfstok te hijsen, dan is het nu’, schreef zijn blad. Volgens een
slijmstuk van Jacques Gans kon Luger ‘als een groot kind bewogen en ontroerd
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zijn’. Een begeleidend hoofdartikel beweerde: ‘Johan Luger was een zeldzaam
begaafd journalist, bezeten van zijn vak en bezeten van het zoeken naar recht en
rechtvaardigheid.’ Ik kan over deze meneer alleen maar zeggen dat hij, nadat ik in
1957 vanuit Jakarta waarschuwde dat Nieuw-Guinea een verloren zaak was, Johan
Luger me uitmaakte voor landverrader. Hij schreef toen: ‘Politieke verschillen
brachten Van Oldebarneveldt op het schavot... Wat zal straks Justitie doen wanneer
deze Nederlander in het “moederland” terugkeert?’

28 maart 1964
Mevrouw Oswald zegt me: ‘Of course, after I went to the Soviet Embassy, Dean
Rusk went there also, and now, for the first time, they want to find out more about
what Lee was doing in Russia.’ Zij kwam naar Kew Gardens en Loet prepareerde
een variant van nasi goreng. Mijn maffiavriendje Al Brust kwam langs, evenals Dan
en Judy Hamrick van de Associated Press. We brachten haar terug naar de stad,
haalden Mora Henskens op en gingen voor koffie naar de Hilton Dutch Inn. De
mensen herkenden mevrouw Oswald. We hebben haar afleiding bezorgd. Ik denk
dat het haar goed heeft gedaan. Ik heb er zeer op aangedrongen dat zij juridische
steun zoekt en advies inwint.

29 maart 1964
Ik had de Cubaanse Prensa Latina het kamernummer van mevrouw Oswald gegeven.
Zij telefoneert dat dit persbureau met een volledig team haar een uitvoerig bezoek
heeft gebracht.
Ik vroeg haar herhaaldelijk hoe precies de reactie van de Sovjetambassade op haar
bezoek is geweest. Ze wilde niets loslaten. Is zij werkelijk ontvangen?
Cees Meijer waarschuwt dat er op 26 maart weer een schadelijk bericht over mij
is verschenen in De Telegraaf,265 en dat hij bang is dat dit schade zal toebrengen aan
mijn openingen naar de AVRO. Maar zo is dit soort berichten immers bedoeld.
Mr. J.C.S. Warendorf adviseert me nu om mij inderdaad te distantiëren van W.
Verrips. Dat zal niet eenvoudig zijn, want ondanks alles is er een zekere band tussen
ons gegroeid.

30 maart 1964
Prins Bernhard en prinses Beatrix waren hier voor de Bilderberg Conferentie. Nu
vraagt een meneer Slotemaker de Bruine
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van de PSP of de regering duidelijk wil maken of Bernhard zich in Washington heeft
bemoeid met de kwestie Maleisië en of een Nederlandse diplomaat bij de gesprekken
van de prins aanwezig is geweest. Waar bemoeien zij zich mee? Waar zit bovendien
het lek precies?

31 maart 1964
Om 08.30 uur haalden Loet en ik mevrouw Oswald af in de Beekman Towers. We
reden naar de New York World Fair. Onderweg beklaagde zij zich in krachtige
bewoordingen over haar advocaat Mark Lane. Ze wilde hem ontslaan. En passant
schepte ze op dat ze een groot huis ging huren. Zij stelde voor dat Loet en ik bij haar
op kamers zouden komen wonen. Zij zou dan optreden als huismoeder en voor ons
koken. We hoorden haar stilzwijgend aan. Loet had me trouwens al geadviseerd om
óf werkelijk met haar in zee te gaan, óf haar als een hete aardappel te laten vallen.
Ze begon mij ook te benauwen, maar ik wilde op zijn minst eerst nog een exclusief
televisie-interview met haar maken. Ik slaagde erin een kort gesprek met haar op de
Fair opgenomen te krijgen. Ze was achteraf woedend dat het zo kort was, maar ze
deed enkele krachtige uitspraken. We bezochten het Coca Cola-gebouw. Het was
zonnig maar behoorlijk koud. Ik maakte met de crew nog een aantal opnamen, en
Loet was zeer behulpzaam. Het Indonesische paviljoen wilde ons niet toelaten.
Intussen ergerde het mevrouw Oswald, omdat haar taakje voorbij was, dat we haar
niet meteen naar de stad terugbrachten.
Inmiddels was bij de Fair-leiding doorgedrongen dat ik de opname met mevrouw
Oswald binnen hun muren had gemaakt. Gedonder. Ik bood aan de opname te
retourneren, of op zijn minst ter goedkeuring voor te leggen. Dat nam voorlopig de
wind uit de zeilen.
Ik informeerde later mevrouw Oswald per telefoon. Ze werd erg boos. Ze dreigde
meteen de Fair gerechtelijk te laten vervolgen, en voegde mij toe: ‘You are just like
the others.’ Waarop ze vervolgde: ‘You don't have what it takes to fight power. You
should not have yourself pressured by the Fair people.’ Maar wat zij niet wilde
begrijpen was dat de Fair het zich inderdaad niet kan permitteren ervan te worden
beschuldigd de moeder van de moordenaar van J.F.K. aan publiciteit te hebben
geholpen. Sjef van den Bogaert had me ook al gebeld om te zeggen: ‘Waarom doet
u toch altijd zulke dingen?
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Nu hebt u als Nederlander een in de VS ongunstig bekendstaande vrouw
geïntroduceerd!’
Ik vind dat kuddereacties. Om te beginnen staat niet vast dat Oswald J.F.K. heeft
vermoord. In de VS geldt de regel dat niemand schuldig mag worden bevonden
alvorens de schuld is bewezen. Ik geloof zelfs dat de man onschuldig is, maar het
ligt niet op mijn weg daar iets aan te doen. Zeker niet door bij mijn eerste opdracht
voor de AVRO te beginnen met een rel rond deze dame.
Maar ook in het nieuwe nummer van Newsweek worden ernstige twijfels geuit
over Oswalds betrokkenheid.266 Om te beginnen vraagt men zich af of inderdaad alle
schoten die op J.F.K. werden afgevuurd wel afkomstig waren uit het gebouw waar
Oswald zich bevond. Een tweede enigma schijnt te zijn of Lee überhaupt met een
Italiaans legergeweer de fatale schoten heeft kunnen afvuren. Nu is er een ooggetuige
gevonden die ontkent dat Oswald de man was die agent J.D. Tippit doodschoot. En
ten slotte worden de aanwijzingen voor een samenzwering steeds krachtiger. Ik zie
dus absoluut niet in waarom ik niet met moeder Oswald zou omgaan.
Dr. Zairin Zain vertelde laatst dat president Sukarno had besloten om zijn biografie
te schrijven samen met Cindy Adams, een Amerikaanse veaudeville-artieste. Wat
een rampzalige beslissing. Ik begreep dat veel van Bungkarno's echte vrienden dit
hadden afgeraden, maar het schijnt dat er tegenwoordig geen land meer te bezeilen
is met de Bung. Heel jammer.

Washington-Charleston, West-Virginia
Ik ben er beslist niet van overtuigd dat Oswald J.F.K. heeft vermoord, en daarom
behandel ik diens moeder niet als een misdadigster zoals Sjef van den Bogaert en de
kliek Nederlandse journalisten blijkbaar zouden willen. Ik vond haar een eenzaam
dametje waar niemand zijn vingers aan wilde branden. Ik sta geheel buiten de
Dallas-affaire, dus ik beijverde me een verhaal bij haar los te peuteren. Ik behandelde
haar normaal. Maar Amerikanen doen het altijd meteen in hun broek. Ze hebben
tegenwoordig alle guts verloren. Angst overheerst. Angst om in opspraak gebracht
te worden. Het is natuurlijk ook waar dat in deze samenleving vijanden en ‘haaien’
op de loer liggen voor de kill, voor wraak, om voordeel te behalen, om te exploiteren
en een fast buck te maken. De een zijn dood is de ander zijn
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brood. Het is een terugkeer naar de jungle. Ik zou uren willen praten met een
verstandig iemand, maakt niet uit wie.

1 april 1964
Charleston, West-Virginia
Om 12.45 uur een lezing voor de Woman's Club. Ik liep erheen. Tulpen en krokussen
waren al uitgelopen, tenminste in één tuin. Het milieu waarin ik moest spreken vond
ik een verschrikking. Maar eenmaal op gang zijnde viel het weer mee. Mensen zijn
mensen, ook 84-jarige kettingrokende dames.
De New York Times meldt vandaag dat mevrouw Oswald haar banden met Mark
Lane heeft verbroken. Ik raadde haar deze stap af, maar toen ik begreep dat ze
onvermurwbaar was, heb ik de brief voor haar getypt en samen met haar geschreven.
Op 11 januari 1964 had zij met Lane de overeenkomst gesloten dat hij informatie
zou verzamelen die bestemd was voor de Warren Commissie. Dit was gebeurd. ‘I
consider your work finished, and hereby terminate your representation of my son,
and myself, on our agreement. I would like to have a final report from you on your
activities arising from our agreement. I would also like to have a copy of your report
to the Warren Commission, which I have not seen.’ Zij eindigde: ‘I want to emphasize
that my sole interest is to clear my son's name, and my family's name, of the charges
for which my son has not been either tried or found guilty, and to secure justice as
garanteed by the US Constitution.’267
Er heeft een militaire coup in Brazilië plaatsgehad. President Joao Goulart is
verdreven. Washington heeft moeite zijn voldoening te verbergen over het feit dat
de man, die men als veel te links zag, is vertrokken. Senator J. William Fulbrights
vermaningen zijn aan dovemansoren uitgesproken.
Nikita Khrushchev doet weer van zich spreken. In Budapest heeft hij gezegd dat
marxisten-leninisten, in plaats van zich te bedienen van holle frasen over revolutie,268
zich op de eerste plaats dienen bezig te houden met het scheppen van betere
levensvoorwaarden; dat het volk voldoende te eten moet hebben, dat huizen en
scholen dienen te worden gebouwd en dat er aandacht moet worden besteed aan de
cultuur. ‘If the productivity of labor in socialist countries is lower than in capitalist
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countries, we shall not advance in our march to Communism and the conquest of
capitalism.’269

2 april 1964
Keith Mackriell van de Foreign Press Association deelt me mee dat ik ben toegelaten
als actief lid van de organisatie.270
Schaamteloos heeft president Lyndon Johnson zijn ‘warmest wishes’ aan de
Braziliaanse coupleiders gezonden.271 De VS poseren als 's werelds beschermheren
van souvereine rechten en democratie, maar wanneer landen een eigen onafhankelijke
koers varen - of in links vaarwater terechtkomen, althans in de ogen van Washington
- dan worden militaire coups met enthousiasme begroet. Het is eigenlijk schandalig.
Waarom mag een land niet links of socialistisch zijn?
De Marguerite Oswald-film is door de Fair-leiding ‘niet schadelijk voor hun
instelling’ bevonden. Loet en ik hebben deze vanavond met de KLM naar de AVRO
verzonden. Keep my fingers crossed.

3 april 1964
Vertrek met Eastern Airlines van J.F.K. naar Mexico. Onno Leebaert introduceerde
me bij Claire Bonebakker in de plaats Taxco, waar ik enkele dagen zal logeren
alvorens koningin en prins arriveren.

4 april 1964
Taxco, Mexico, ‘La Cumbre Sonada’
Het is hier paradijselijk. Gieren cirkelen boven de bergen. Een Siamees ligt in de
schaduw te slapen. Er zijn twee cocker-spaniels. Duizenden bloemen in de tuin. Er
staat bananenbomen. Het ruikt hier bijna als in Indonesië. Gods aarde kan
onvergetelijk zijn. En wat een onuitsprekelijk contrast met Yankeeland! Vanmorgen
vroeg, met dauw in het berglandschap, ben ik gaan wandelen. Er zijn overal kinderen,
dat valt me het meest op. Die te produceren kost dan ook de minste moeite. Maar
dan, later. Ze zijn niet verlegen. Ze geven gretig een handje. Het zijn toch echt de
mensen die de hartslag van een land bepalen. Mexicanen mogen arm zijn, misschien
zelfs erg arm, maar het zijn toch totaal andere wezens dan Yankees. De behuizingen
in de omgeving zijn dikwijls primitief. Toch hoor
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je een radio schreeuwen. Ik kijk naar de kinderen met hun grote witte hoeden, op
hun beladen bergpaardjes. Er zijn prachtige vergezichten. Overal vlinders en insecten.
Een koel briesje hierboven. Onvergetelijk. One falls in love.
Claire is van huis uit schilderes. Ze heeft mooie doeken gemaakt. Ze is een
uitzonderlijke dame, misschien wat overdreven, en heeft iets van een Haagse
achtergrond. Ze verliet Indië toen ze twaalf jaar oud was en zei altijd te hebben
gedroomd van een wit huis op een berg. Het is bewonderenswaardig wat deze vrouw
hier met een ongelooflijke energie heeft opgebouwd. Zij neemt logé's als betalende
gasten. Er is hier een echtpaar uit Wassenaar, Fred en Poek Zumpolle, van de bekende
leerzaken, en het is wel gezellig. Claire liet me een fotoboek zien, en tot mijn niet
geringe verbazing bleek ook prins Bernhard hier te hebben gelogeerd, ditmaal met
een Mexicaanse jongedame. Ze waren in een knalrode Corvette décapotable naar
Taxco gekomen. Later, toen ik met Claire alleen was, opperde ik dat het beter was
om die foto's eruit te halen, maar het scheen haar niet te deren.
Ben op het paard van Claire 45 minuten de bergen in geweest, not much fun, want
het doet niet anders dan voortsjokken. Ik wandelde later naar Taxco en brandde een
kaars in de kathedraal. Veel jongetjes bedelen. Een, met een blinde oma bij zich,
wilde ik iets geven, maar de oude vrouw griste de munt weg. Wanneer je goed kijkt
spelen zich daar talloze kleine en grote drama's af.

22.00 uur
Iedereen slaapt. Ik lig in een lange stoel op het terras. De honden blaffen. Is er onraad?
Claire zegt dat ze altijd alles openlaat en geld nooit opbergt. Starend naar de lichten
in de vallei dacht ik: wat ontbreekt nu nog? Een vrouw? Nooit. Een vriendje? Maar
wie? Erik? Frits? God mag weten hoe we straks, met zeven maanden ertussen,
tegenover elkaar zullen staan. Misschien weet ik met één oogopslag dat ook die
geschiedenis voor altijd voorbij zal zijn. Niets schijnt permanent te zijn. En zij die
denken het wel te hebben gevonden, hebben goedschiks of kwaadschiks een
compromis getroffen, of erger, ze verlakken zichzelf, bewust of onbewust. Misschien
is het toch wel de allergrootste kunst van het leven te leren accepteren dat het leven
alleen verwerkt moet worden, zonder ezelsbruggen en verdovende middelen van
zogenaamde partners in de liefde.
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Het zou masturberen in de liefde moeten zijn geblazen zoals er masturberen met
hormonen is. Een onoplosbare opgave.

5 april 1964
Opnieuw een goddelijke dag. De zwarte spaniel kwam met me ontbijten. Met zijn
poot vroeg hij om heerlijkheden. Het is nog steeds Frits die ik het meest mis.
Heb een uitstekend boekje gelezen, Sihanouk Speaks van professor John P.
Armstrong, waarin het staatshoofd van Cambodja zijn politieke gedachten ontvouwt.
Zijn opmerkingen over het Westen en de communistische landen zijn volkomen
Bandungesque en lopen parallel aan de benadering van Sukarno, Nehru, Nasser en
andere Bandung-ondertekenaars. Schreef professor Armstrong een briefje.
Het rommelt weer in Moskou. Mikhail Suslov heeft bekendgemaakt dat Vyacheslav
Molotov, Georgii Malenkov en Lazar Kaganovich (respectievelijk voormalig minister
van Buitenlandse Zaken, voormalig premier, en voormalig vice-premier) uit de partij
zijn gezet. Suslov noemde Molotov ‘a better Catholic than the pope’.272

7 april 1964
Kwam met de expresbus naar Mexico City en kreeg kamer 828 toegewezen in hotel
Maria Isabel. De persattaché A.A.M. Stols van onze ambassade tekende de betreffende
documenten en mijn naam stond boven aan de lijst van veertien begeleidende
journalisten. Aan het einde van het staatsbezoek gaat men naar Acapulco en de pers
zal worden verboden mee te gaan. De Oranjes hadden zelfs gedreigd niet te gaan
wanneer er journalisten zouden komen.
In de avond de tentoonstelling bezocht van vijftiende-, zestiende- en
zeventiende-eeuwse schilderijen in het Instituto Nacional de Bellas Artes,
georganiseerd door de ambassade.

8 april 1964
Aan het ontbijt lees ik Newsweek en zie dat Walter Lippmann senator Fulbright
uitzonderlijke lof toezwaait voor diens recente speech. Heel puntig schreef Lippmann
dat wanneer Nixon, Rockefeller en Goldwater hun mond opendeden, zij slechts
verklaringen aflegden. Fulbright was de enige die werkelijk analyseerde. Ook zie ik
dat er weer veel te doen is over welke mevrouw Sukarno er mee zal gaan naar de
opening van het In-
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donesische paviljoen op de New York Fair. Het is jammer dat dit gebeurt, want het
leidt de aandacht af van de werkelijke Bungkarno.
Koningin en prins zijn met prinses Beatrix in een Fokker Friendship gearriveerd.
De gebruikelijke show: erewachten, kanonschoten en ander vervelend officieel gedoe.
Beatrix was in fel groen gekleed, wat nogal vloekte bij de donkerblauwe lange mantel
van Juliana. Bij het Wilhelmus krijg je dan toch weer een brok in de keel. Luns stond
er lullig bij te drentelen. Ik zag dat ook de Indonesische ambassadeur en mevrouw
Thajeb ter verwelkoming in de rij stonden.
Later werd ik door Thajeb opgebeld. Hij nodigde me uit te komen dineren. Ik
bracht 24 rode rozen mee en gebruikte de maaltijd samen met het echtpaar Thajeb.
Een voor een kwamen de vijf kinderen - twee jongens en drie meisjes - hun
opwachting maken. Ik voelde me weer even helemaal thuis. Later reed ik samen met
de ambassadeur en mevrouw Thajeb naar het Paleis voor Schone Kunsten, waar in
het kader van het koninklijk bezoek een dansvoorstelling zou worden gegeven. Ik
was er eigenlijk zeer trots op samen met de Thajebs uit de slee met een Indonesische
vlag te kunnen stappen.
Claire Bonebakker was er ook. Ik bracht haar naar de box van de Thajebs en hoopte
aldus een nieuw contact voor haar te hebben gelegd. Zij vertelde indertijd een
Indonesisch prinsesje te hebben geschilderd dat had gedanst op het huwelijk van
Juliana. Het bewuste prinsesje bleek een nicht van mevrouw Thajeb te zijn geweest.
Eerder had Claire me verteld dat ze ook koningin Wilhelmina had gekend. Ze
herinnerde zich een anekdote van toen ze samen met Wilhelmina in Veere een
tentoonstelling van ‘water-colors’ had bezocht.273

9 april 1964
Mexico City
Belde mijn ouders in Huis ter Heide en Loet in Kew Gardens. Er was een brief van
Frits.
In Brazilië is een heksenjacht op zogenaamde communisten begonnen. Er werden
duizenden arrestaties verricht.274 Altijd weet Washington weer handlangers te vinden
die het vuile werk willen doen, om tegemoet te komen aan het Amerikaanse complex
over communisme en de smerigste razzia's te ontketenen. Het zijn natuurlijk altijd
en overal de militairen die zich tot dit soort fascistisch gedrag laten verleiden.
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Nikita Khrushchev is van leer getrokken tegen Peking. Op bezoek in Hongarije
noemde hij het ‘crazy’ dat de Chinese leiders zijn doelstellingen om de
levensstandaard van de sovjetburgers zo snel mogelijk te verhogen ‘degenerate’
hadden genoemd. Ook veroordeelde hij onzinnige Chinese redeneringen inzake
oorlog. ‘The Chinese leaders tell us,’ aldus Khrushchev, ‘that if there is a war, so
what? Suppose one half of mankind will be destroyed. The other half will remain.
Time will pass. Women will again bear children and mankind will be the same number
as before. In my opinion it is not from an excess of brains, but from an abscence of
them that people say such things.’275 Ik moet zeggen dat ik het eens ben met
Khrushchev, en niet met Mao.
Hoogtepunt van deze dag was het galadiner, aangeboden door de minister van
Buitenlandse Zaken in het Palacio de Mineria, in avondkleding en smoking.
Aanvankelijk bestond er veel verwarring over waar journalisten zouden zitten. Ik
wendde mij tot ambassadeur Justo Sierra, die bij de organisatie was betrokken. Deze
reageerde onmiddellijk met: ‘Sit with me, my wife and niece.’ De andere mensen
aan onze tafel waren eveneens VIP's, waarvan er een zei dat hij de decoratie die hij
droeg had gekocht in een winkeltje in Hongkong. Sierra is persoonlijk bevriend met
Lopez Mateos en is diens voornaamste reizende ambasadeur. Hij had reeds reizen
naar De Gaulle, Tito, J.F.K. en nu Lyndon Johnson gemaakt. Zijn grootvader was
oprichter geweest van de National University.
Ik roerde het onderwerp Fidel Castro aan. Hij was een persoonlijke vriend. Toen
ik zei dat ik vermoedde dat Castro zich zou los wurmen uit de greep van Moskou als
Washington Cuba met rust zou laten, wond iedereen zich zeer op. ‘Wanneer ze Castro
niet vermoorden,’ meende Mrs. Sierra, ‘all of Latin America will be gone.’ Ik bracht
de analyse van senator Fulbright ter sprake, maar volgens mevrouw Sierra was
Fulbright ‘an idiot’. De ambassadeur was het hiermee oneens: ‘Dat is niet zo. Fulbright
is een van Johnsons jongens.’ De stemming werd er na de onenigheid tussen de
Sierra's niet beter op. Ambassadeur Siera mengde zich zelfs helemaal niet meer in
het gesprek. Mevrouw Sierra sputterde nog na door te zeggen dat hij boos was
geworden omdat zij haar mening had durven uitspreken, en dus niet diplomatiek
genoeg was geweest. Ik begreep best dat Sierra zich zorgen maakte om zijn
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publiciteit. Het bewees andermaal wat een emotioneel onderwerp Fidel Castro hier
is.

10 april 1964
Terwijl ik gisteren in de gang van het paleis stond te wachten op de komst van Hare
Majesteit, zag ik een Nederlandse rechercheur smoezen met een Mexicaanse detective.
De Mexicaan kwam op mij af en vroeg naar mijn papieren. Ik toonde mijn
UN-perskaart en NYC-politiekaart. Hij nam ze mee en liet ze zien aan het nogal
Hollands-boers uitziende type. Even later kreeg ik ze terug. Ik was woedend, maar
hield me in. Het muisje zou een staartje krijgen.
Tegen 17.00 uur was ik op de Nederlandse ambassade, waar ik Claire Bonebakker
ontmoette en ook andere bekenden, zoals een voormalige Nijenrode-student, nu
directeur van Philips in Mexico stad. Nadat het koninklijk paar was gearriveerd,
schuifelden we eerst langs persattaché Stols; daarop ontmoetten we eindelijk
ambassadeur Baron van Heemstra, en vervolgens riep Jan Hein van de Mortel de
namen af. Ik ontmoette als eerste Hare Majesteit de Koningin. Zij keek naar ik dacht
bezorgd, en zei: ‘Meneer Oltmans.’276 De prins was gewoon joviaal aardig, maar
Beatrix spande de kroon. Haar zeer vriendelijke groet en bijzondere ogen vielen op.
Ik schreef dezelfde avond mejuffrouw Büringh Boekhoudt277 en mijn ouders over
deze ervaring. Ik schreef zelfs president Sukarno over dit staatsbezoek, omdat het
me deed denken aan zoveel reizen die ik met hem maakte.
Claire Bonebakker werd zeer hartelijk door de prins bejegend, wat me niet zo
verwonderde, wetende dat haar huis een toevluchthaven voor bepaalde escapades
kon zijn. Ook bleek zij de freule Röell, de hofdame van de koningin, uitstekend te
kennen.
Maar toen was er dus toch weer echt Hollands gedonder. Want toen ik de kamer
wilde verlaten waar de koninklijke familie de gasten begroette, kwam de rechercheur
met het boerensmoel van gisteren naar me toe, en hij vroeg hoe ik hier kwam en of
ik een uitnodiging had. Hij deed dit in de salon vol met gasten. Ik zei: ‘Zeker. ik ben
hier als journalist, en u heeft mij dit gisteren ook al geflikt.’
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Hij drong erop aan mijn uitnodiging te laten zien. Ik toonde deze.
‘Mag ik uw naam ook weten?’ vroeg ik.
Hij antwoordde: ‘Dat zeg ik u niet.’
‘Echt Hollands,’ zei ik, ‘maar met mij bent u nog niet klaar.’
‘Dreigt u mij?’ vroeg de man.
‘Dat zult u wel merken’, zei ik, en liep weg. Ik ging direct naar Stols en vroeg hoe
de assistent van Seesink van Soestdijk heette. ‘Dat is meneer Van der Heiden.’ Ik
vertelde Stols wat er tot tweemaal toe was gebeurd en diende een fel protest in. ‘Nu
kan ik niets doen’, zei Stols. Ik zag hem even later met Luns praten. Ik was absoluut
witheet. Telefoneerde Cees Meijer in Zaandam en er - in overleg met mijn
hoofdredacteur - een protesttelegram aan Stols overheen.
Later droomde ik dat ik werd overreden door een auto met een Deens of Noors
vlaggetje erop. Vervolgens had ik, nog altijd in mijn droom, seks met een vlieger in
een overall.

11 april 1964
Gisterochtend werd ik al om 08.15 uur afgehaald door Manuel Alcala (17), het zoontje
van de directeur van de Nationale Bibliotheek. Ik wilde met studenten spreken en
dat lukte. Hij reed me in een stationwagen naar de universiteit, waar vijftien collega's
met een docent mij opwachtten. Er volgde een discussie naar aanleiding waarvan de
docent later zei dat hij verbaasd was hoe ik Latijns-Amerikaanse politiek analyseerde.
‘Your intuition, as you say, is remarkable.’ Ik benadrukte vooral dat mijns inziens
de toekomst van dit continent zou moeten worden geïnspireerd door ‘de derde weg’,
gekozen in Bandung in 1955.
Walter Ortiz, voorzitter van de studentenraad, vroeg of ik wilde terugkomen en
formeel een lezing geven in het auditorium van de universiteit. We prikten de datum
14 april 1964, om 19.30 uur. Ik dacht: dat moet meteen maar in het kader van het
koninklijke bezoek worden volbracht.
Ik typte in het hotel een communiqué en bracht het bij ambassadeur Justo Sierra,
die het ter gelegenheid van de ‘Visita de su Majestad La Reyna de Los Paises Bajos
y la Familia Real’ op papier liet zetten en vermenigvuldigen.278
Liep in het krantenwinkeltje van het hotel tegen ambassadeur Van Heemstra aan,
en ik vroeg of hij dacht dat ze in Nederland zouden beseffen wat de koninklijke
familie met dit bezoek
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voor het land had gedaan. ‘Dat hangt veel van u af’, zei hij diplomatiek.
Intussen schreef ik de heer Röell (kamer 828), belast met de veiligheid van de
familie: ‘De rechercheur Van der Heiden - hij vermocht zich niet voor te stellen,
hetgeen erop duidt dat hij niet in de omgeving van de koninklijke familie thuishoort
(ik weet dus ook niet de juiste spelling van zijn naam) - heeft mij thans tot tweemaal
toe lastiggevallen. Ik bespaar u gaarne de details, doch na telefonisch overleg met
mijn hoofdredactie ben ik thans genoodzaakt formeel tegen het optreden van uw
rechercheur te protesteren. Ik verzoek u te interveniëren en ervoor te zorgen dat
herhaling van dit ongepaste optreden van deze ongemanierde man de nog resterende
dagen van het koninklijk bezoek wordt voorkomen.’
Ambassadeur Thajeb zond me met zijn chauffeur een exemplaar van het
Indonesische blad Pantjasila (nummer 1, van 1 oktober 1963), waarin op pagina 21
een artikel van mij over Indonesië en Bungkarno uit De Typhoon is overgenomen.
Zo hoor je nog eens wat.
Claire Bonebakker kwam naar Hotel Maria Isabel om met me te lunchen. Zij had
een uitgebreid gesprek met de koningin gehad. Toen zij Juliana vertelde dat zij bij
de familie De Casembroot haar schilderijen aan Wilhelmina had getoond, kreeg de
koningin tranen in haar ogen. Claire zei dat ze van de weeromstuit hetzelfde had
gedaan. ‘Wanneer ik eraan denk, begin ik weer’, zei ze.

12 april 1964
We bezochten de Ruinas de Uxmal. De koningin had een veren hoedje op en haar
gezicht was rood gevlekt van de zon. Haar lipstick was eigenlijk afschuwelijk
vuurrood. Beatrix, zonder hoed, stapte uit de bus en ging er met haar camera alleen
op uit. Toen zij ergens stond te filmen, stevende ik op haar af en zei: ‘Wat ik u al
steeds wilde zeggen is dat wij een gemeenschappelijke vriendin hebben, mejuffrouw
Boekhoudt in Baarn.’ Haar reactie was: ‘Dat is inderdaad een erg lieve vrouw.’ We
spraken nog een paar woorden, waarvan ik me altijd herinnerd heb dat ik mejuffrouw
Boekhoudt ‘mijn tweede moeder’ noemde, waarop de prinses antwoordde dat zij dit
ook zo beschouwde. Maar ik heb het die dagen niet genoteerd, dus absoluut zeker
ben ik er nu (in 1989) niet van. Bovendien zag ik van enige afstand freule Röell,
meneer Van Tuyll en rechercheur Van der
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Heijden met argusogen kijken, dus poetste ik de plaat maar weer.
De prins schitterde door afwezigheid. Hij was met de heer Geertsema de eerste
steen voor een fabriek gaan leggen.
D.G. Simons van het NOS Journaal bleek Piet ter Laag en Fred Emmer enigermate
te terroriseren, bijvoorbeeld door ze opdracht te geven om 22.00 uur naar bed te
gaan. Vroeger zat Simons bij de NCRV. Ze denken dat het met de Kerk te maken
heeft. Mopjes keurt hij allemaal af en vloeken is helemaal taboe. Piet zei ook dat er
steeds ‘u’ wordt gezegd.

16.30 uur
Consternatie. Er gaan geruchten dat Nikita Khrushchev is overleden. Henk van
Stripiaan haastte zich naar de koningin om het nieuws te vertellen, en Luns zegt
geschokt te zijn.

14 april 1964
Oaxaca, Mexico
Gisteravond was er een dansvoorstelling. Het podium lag tussen twee oude kerkjes.
Spaanse stijl, feeëriek verlicht. De jongen die de leiding had droeg een open hemd
waar een absoluut zalig lijf doorheen schemerde. De dansen noch de muziek boeide
me erg. De prins stak een vette sigaar op en amuseerde zich prima. De koningin
klapte als een schoolmeisje. Ik heb het gevoel dat zij nog altijd smoorverliefd is op
de prins. Als hij grapjes zit te maken met bijvoorbeeld mevrouw Lopez Mateos of
andere Spaanssprekend leden van het gevolg, voelt zij zich buitengesloten en kijkt
ze een beetje zielig. De koningin is eigenlijk een eenzame en verdrietige figuur,
omdat zij in de grond van de zaak niet in de vlotte omgeving van de prins (en Beatrix)
past.
De fotograaf Jan Stevens kwam me vertellen dat hij van enige afstand een prachtige
foto had gemaakt toen ik tijdens het filmen met Beatrix sprak. Hij zei dat hij haar
nog had horen zeggen ‘O, wat leuk’ toen ik de prinses vertelde dat ik tijdens mijn
schooltijd ook onder de hoede van juffrouw Boekhoudt heb gestaan.
Wat me ook opvalt is dat de koningin soms met haar handen in het gezicht zit. Ze
lijkt me melancholiek op zo'n moment. Luns is steeds oernerveus en dikdoenerig.
Hij hangt altijd weer de populaire drol uit, sigaretten presenterend uit een gouden
koker, maar met alles altijd net iets te veel, met opgelegd pan-
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doer, de eeuwige parel op zijn das inbegrepen. De prins bood hem mezcal aan en
Luns kreeg prompt tranen in zijn ogen. Klein wraakneminkje?
Het bezoek aan de ruïnes van Mitla vanmorgen was aardig. Nam tientallen foto's.
Het is altijd weer hetzelfde. Is er een moeilijk trapje, dan is Luns present om Hare
Majesteit een arm te geven, maar wanneer deze figuur ook maar één keer goed naar
het gezicht van de vorstin zou kijken, dan zou hij begrepen dat ze in werkelijkheid
denkt: man, hoepel op.
De wijd en zijd verkondigde lezing aan de universiteit werd een complete flop.
Er waren overal aankondigingen maar er waren geen studenten. Tenslotte vonden
we een leslokaal; er waren misschien vijftig aanwezigen. Walter Ortiz was nergens
te vinden, en wie weet of hij op zijn donder had gekregen met zijn spontane voorstel.
Alles wat ik zei moest worden vertaald in het Spaans, en het was een vermoeiende
affaire, die toch nog anderhalf uur duurde.

15 april 1964
Daniel Molina, de redacteur van Politica, had me gevraagd een artikel voor ze te
schrijven. Ik vertelde dit aan persattaché Stols, die reageerde door te zeggen dat
Politica uiterst links blad was dat op slechte voet stond met de Mexicaanse regering.
Hij ging nota bene zover te zeggen dat wanneer ik een artikel voor Politica zou
schrijven, ‘dan nodigen wij u een volgende keer niet meer uit’. Mijn klomp brak.
Leren ze het dan nooit, deze zogenaamde diplomaten? Hoe durft hij zoiets te zeggen?

17 april 1964
Gebruikte het ontbijt met de heren ir. D.L. Asjes (van Verolme) en Francis van der
Vliet, eveneens aan het Verolme-concern verbonden.
Ik ben blij dat ik vertrek, want ik word kortademig hier in Mexico Stad. Tot mijn
verbazing reist minister Joseph Luns ook naar New York, alleen zit hij eerste klas.
Eastern Airlines, vlucht 300. Zond hem mijn kaartje en zei mijn opwachting te willen
maken, buiten de publiciteit om. Er gebeurde niets. Ik schreef al in mijn dagboek dat
hij een lafaard is. Pas toen het toestel bij New York aan de landing begon - over
uitgekookt gesproken - zag ik de minister de toeristenafdeling binnenkomen en me
zoeken. Ik stond op en liep naar hem toe.
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‘Ik mag u in de eerste klasse niet ontvangen, meneer Oltmans, maar ik wilde u toch
even groeten.’ Ik heb toen, staande in het gangpad, iets gezegd als dat ik hoopte dat
het verleden nu werkelijk was vergeten, en dat we met een schone lei zouden
beginnen.
‘Zeker, zeker’, zei de minister.
‘Dat is sportief van u en ik dank u zeer’, zei ik, en hij wenste me verder een goede
reis. Ik was onder de indruk van zijn optreden en toezegging.279

18 april 1964
Bij thuiskomst was er veel post. Mejuffrouw Büringh Boekhoudt schreef dat ze
hoopte dat de koninklijke familie een prettige reis naar Mexico zou hebben, ‘want
na alle miserie van de laatste maanden hebben ze een opfleuring nodig. Met Irene
heb ik erg te doen. Zij heeft zich lelijk in de nesten gewerkt, en als het ooit tot een
huwelijk met deze knaap (Hugo de Bourbon Parma) komt - wat ik, nu er nog steeds
geen huwelijksdatum bekendgemaakt is, begin te betwijfelen - zal ze het zeker heel
moeilijk krijgen. Hier in Holland is niemand met haar huwelijksplannen ingenomen.
Zelfs de katholieken hebben kritiek op haar geloofsovergang.’ Ze zou met haar
vriendin juffrouw Van Veen voor vakantie naar Joegoslavië vliegen. Er waren ook
brieven van Penny Hedinah, zoals altijd, en van Martin en Frits. Mr. C.N. van der
Spek schreef dat er nog altijd geen schot zat in de levering van kinabast. Hij wilde
er geen druk voor uitgeoefend zien. Dr. John Moore van Winthrop College meldde:
‘I want to assure you how very effective your visit here was. In one of my classes,
the next day we spend most of the hour discussing points you raised. I have never
seen the students so stirred up... except that is, by the Cuban crisis of 1962 and the
death of J.F.K. last November.’
De schrijver van het boek Sihanouk Speaks, professor John Armstrong, vroeg me
hem te bezoeken. ‘We live in the country, 25 miles from Washington. We could talk
about what makes Sukarno tick.’

19 april 1964
Loet denkt erover een training voor piloot te gaan volgen in Oklahoma. Dat zou een
ramp zijn. Ik ben zeer aan hem gehecht geraakt. Ik haat de gedachte dat hij weg zou
gaan.
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Dr. Subandrio is dus in Nederland geweest, en is door de koningin op Soestdijk
ontvangen. Een komst van president Sukarno naar Den Haag is besproken en schijnt
te worden overwogen, maar bij Nederlanders hangt zoiets altijd op de eerste plaats
af van het gedrag van de tegenpartij.
Irene schijnt nu toch te zullen trouwen, op 29 april in Rome.

20 april 1964
Intussen heeft een rechtse militaire junta de broze coalitieregering van Laos
omvergeworpen. Deze keer schijnt Washington vastbesloten te zijn om, met snel
georganiseerde steun van Parijs en Londen, de coalitieregering weer terug in het
zadel te manoeuvreren.
Met Loet, ten afscheid, bij Santo gaan eten. We hebben lang samen gepraat en
zijn ‘close, for sure’.
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Huis ter Heide
22 april 1964
Mijn ouders haalden me af van Schiphol. Het was heerlijk om weer thuis te zijn. We
bezochten eerst mijn grootmoeder Poslavsky en gingen in Bella Vista dineren.

23 april 1964
Zocht Frits in Amsterdam, maar vond hem niet.

24 april 1964
Telefoneerde mevrouw Röell. Inez280 is in Lausanne, maar ze schijnt ziek te zijn.
Ontmoette hoofdredacteur G.G. Kunz van de Delftse Courant. We lunchten in de
Prinsenkelder. Hij was vol éloges over mijn Amerikaanse bijdragen. Hij verhoogde
mijn honorarium tot 125 gulden per maand.
Daarna bezocht ik W. van Wijk, hoofdredacteur van Het Vaderland. Hij had
honderd gulden gereed liggen voor mijn beide bijdragen uit Mexico. De staf was
ook wel ingenomen met mijn werk. Daarna bezoekje bij Jolle Jolles.
Deze week zijn er 26 Amerikaanse soldaten gewond geraakt in Vietnam, waarvan
er een overleed. Het aantal Zuid-Vietnamese doden bereikte de tweehonderd. Er zijn
540 gewonden en 140 zijn er vermist of door de Vietcong gevangen genomen.281 De
waanzin begint daar goed van de grond te komen.
In de avond belde Frits. Ik zie hem morgen.

25 april 1964
Vrijwel het eerste wat Frits zei toen ik zijn kamer in de Van Woustraat binnenkwam
was: ‘Je bent in je voordeel veranderd!’ Dat was misschien wat hij had gehoopt en
prompt projecteerde.
Hij zag er prima uit, blauw corduroy hemd, slim fits, loafers. We tastten elkaar af,
en het was meteen prettig. Hij maakte een knol van een boterham met leverworst.
Een Siamese poes
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scheet op de grond. Ik zag de foto-opnamen van zijn nieuwe beelden en kreeg er
twee. Hij was twee weken opgenomen in een ziekenhuis vanwege darmkoliek, een
gevolg van onvoldoende eten. Vorige week was hij in Artis flauwgevallen en met
een taxi thuisgebracht. Hij schijnt ook hartproblemen te hebben. Hoe kan dat? ‘Ik
word toch niet oud, maar ik heb tenminste genoten!’ zei hij. We zaten lang bij te
praten.
Ik kan eigenlijk niet beschrijven hoe het was om Frits terug te zien. Misschien kan
ik het het beste omschrijven door Loet te citeren, die tegen me zei: ‘Nu zal je Frits
pas zien zoals je hem altijd had moeten zien.’
Het Mexicaanse hemd dat ik voor hem had meegebracht vond hij niet fijn. Hij
wilde het niet eens hebben.
Zijn moeder had gebeld om te zeggen dat zijn broer en zus jarig waren, wat hij
totaal vergeten was, dus reden we naar Den Haag. Hij wilde me eerst een bloemenzaak
aan de Prinsessegracht laten zien waar vier van zijn beelden in de etalage stonden.
In de Wittebrug kocht ik het Algemeen Handelsblad. Ik vond een gigantisch artikel:
‘NEDERLANDERS EN AMERIKANEN IN HET CONFLICT OM NIEUW-GUINEA’. Dat kan
niet anders dan afkomstig van W. Verrips zijn. Zouden Steketee en Hofland erin
getrapt zijn mee te werken aan een tegenzet van Verrips? Ik kom er wel achter. Vooral
details - als dat de grondslag van het plan-Bunker op 22 oktober 1961 werd gelegd
in de aanwezigheid van de Kennedy-adviseurs W.W. Rostow, George Ball en George
McGee - wees op kennis van deze gebeurtenissen van Verrips. Daarna kwamen in
het geheim Indonesiërs en Nederlanders bijeen, eerst op 21 december 1961 te Parijs,
en daarna - en dat was een zeer belangrijke meeting - van 30 januari tot 6 februari
1961, in een luxe hotel in Ostia, bij Rome. Vooral deze laatste bijeenkomst was
hermetisch afgesloten geweest en in het grootste geheim gehouden, en, naar zijn
zeggen, geheel door W. Verrips gearrangeerd. Er namen leidende Indonesiërs en
vertegenwoordigers van de Nederlandse AR, KVP en PvdA aan deel.
Het Handelsblad meldde: ‘De kosten van deze conferenties met hun entourage
van privé-bewakingsdiensten om spionnen van vijandige politici en journalisten (de
Lunsianen?) op een afstand te houden, beliepen meer dan 100.000 gulden.’ Zowel
Amerikanen als Nederlanders hielpen een en ander financieren. Maar dat waren nu
juist de zaken die niet met Verrips werden afgere-
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kend, en dit opzienbarende artikel in het prestigieuze Algemeen Handelsblad was
een duidelijke overwinning voor Verrips om zijn geld uiteindelijk te kunnen
binnenhalen.

26 april 1964
Bezocht Verrips om de hoek. Hij wist te melden dat Emile van Konijnenburg, logerend
op kosten van de KLM, huisarrest zou hebben in Hotel Indonesia, met een M.P. voor
zijn deur. De aanklacht: deviezenzwendel. Het lijkt me sterk. Volgens Verrips is hij
door generaal S. Parman van de Inlichtingendienst opgebeld. Konijn had zich eruit
willen redden door te zeggen in opdracht van W. Verrips te hebben gehandeld.
Generaal Parman had vervolgens een telex naar Huis ter Heide gezonden met het
verzoek om opheldering. Verrips antwoordde glashard er niets over te weten, wat
waarschijnlijk waar was. ‘Voer hem maar rode rijst en vis, en vertel mij maar wat
hij allemaal zegt’, aldus Verrips tegen generaal Parman, die hij al jaren schijnt te
kennen.
's Avonds ontmoette ik Frits om 21.00 uur in Hotel Terminus in Den Haag. Hij
was met zijn speciale vriend, Chris, die me overigens straal negeerde maar me toch
wel aardig leek, fris, groot, appetijtelijk, met een kalende kruin.
We moesten eerst een Siamese kat naar de Van Woustraat brengen en daarna
gingen we de stad in: naar Eldorado en later naar In Cognito. Bracht hem laat thuis
en belandde zelf nog later in bed in Huis ter Heide. Veel van de eerdere spanningen
tussen ons zijn weg. We hebben heel wat af gepraat. Niet dat mijn gevoelens voor
Frits veel zijn veranderd, maar het contact is nu meer in de stijl van Loet en mij.

27 april 1964
Bezocht Elfferich bij de AVRO. Max Tak had rechtstreeks naar Sietze van der Zee
gebeld om te protesteren tegen mijn eventuele medewerking. Dit had een intern
conflict veroorzaakt. Hij draaide het filmje van het gesprekje met mevrouw Marguerite
Oswald af dat ik uit New York had laten sturen. Het hing inderdaad als los zand aan
elkaar en was niet best. ‘Bovendien,’ zei Elfferich, ‘niemand hier is in mevrouw
Oswald geïnteresseerd.’ Hij was bereid mij desalniettemin 250 dollar voor kosten
en moeite te betalen. Voorlopig wilde hij van me weten of ik hem kon tippen wanneer
ik in de VS tv-films zag die voor de AVRO van belang konden zijn.
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Lunchte met Cees Meijer in Zaandam. Hij is mijn voornaamste promotor in Nederland,
loyaal en behulpzaam. Het is bovendien gezellig om met hem samen te zijn.
Haalde vervolgens Martin Portier op in Alkmaar. We bezochten zijn moeder in
Heemskerk en mijn ouders in Huis ter Heide. We eindigden in Hotel Unique in de
Kerkstraat, maar sliepen slecht door het vele kabaal op straat. Het was niet helemaal
als vroeger. Martin wordt steeds meer gebelandariseerd.

28 april 1964
Bracht de dag door met Frits. We spraken veel over Amerika. We dineerden in Deli
en zagen de film Hud. Hij nam afscheid met zijn armen om me heen en zoende me.

29 april 1964
Erik van der Leeden haalde me af op het station in Eindhoven. Het was eerst weer
even aftasten geblazen, maar er was kennelijk niets veranderd. Hij zag bleek en
mager. Probeert van tweehonderd gulden in de maand te leven en slaat wel eens
maaltijden over. We zaten later nog met Helga te praten in Cocagne.
Erik blijft speciaal. Ik zie hem nu met meer objectiviteit, misschien iets koeler,
maar zeker met dezelfde affectie. Soms denk ik dat ik niet meer in staat zal zijn nog
eens verliefd te worden. In dat opzicht ben ik reeds doodgegaan. Mijn droom komt
toch nooit uit, dus ik geef het op. Maar waar leef je voor wanneer het niet liefde,
affectie of seks is? Het oudebesjestehuis is voor mij gearriveerd op 38-jarige leeftijd...
Bovendien: het oude liedje, ik sprak Erik voortdurend met ‘Frits’ aan.

30 april 1964
Ontmoette Henk Hofland voor een kop koffie. Op het groot opgemaakte artikel in
het Handelsblad van 25 april - inderdaad voornamelijk door W. Verrips geïnspireerd
- had nagenoeg de hele groep-Rijkens gereageerd, met Paul Rijkens zelf als nummer
één. Hij drong erop aan dit Verrips niet over te brieven. De groep zat volgens Henk
inderdaad te beven van angst dat er meer publicaties zouden komen. Verder had hij
niet zoveel te melden, omdat hij toch altijd weer psychopaten als W.F. Hermans, W.
Verrips en Willem Oltmans als vriendjes had.
Daarna gingen Frits en ik met zijn vriendinnen Dobbie en Janna naar de duinen
in Zandvoort. In Dobbies huis zei hij tegen
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me: ‘Kom eens’, waarna hij me meenam naar een andere kamer en me omhelsde en
kuste.

1 mei 1964
Schreef opnieuw naar dr. Paul Rijkens over mijn claim op de groep waarvan hij aan
het hoofd stond.
Bezocht de chargé d'affaires van de Chinese Volksrepubliek, om opnieuw een
mogelijke reis naar Peking te bespreken. Hij stelde vele vragen, vooral over mijn
werk in Amerika. Hij had mijn eerdere verzoeken doorgegeven en nimmer antwoord
gekregen. ‘We have our ways of doing things’, zei hij, en zijn assistent knikte
bevestigend. Deze laatste was aanwezig om ieder woord in het Chinees te vertalen,
en omgekeerd in het Engels.

2 mei 1964
Regelde voor Frits dat hij iedere maand voor vijftig gulden kruidenierswaren bij de
firma Eichholtz in de Leidsestraat kon afhalen. Frits vertelde de avond van
Koninginnedag 's nachts om 03.00 uur door twee kerels te zijn aangesproken. Een
mepte hij het ziekenhuis in, de andere was ook lens. De politie kwam, en omdat hij
het een en ander had gedronken werd hij tot 07.00 uur meegenomen. Hij sprak over
de kapsones van agenten met koppels en pistolen, maar ik dacht tezelfdertijd aan de
problemen die er zouden komen indien hij in Kew Gardens zou wonen.

3 mei 1964
Verrips vertelde Henk Hofland tweemaal te hebben opgebeld om erachter te komen
of Paul Rijkens op het artikel had gereageerd. Hofland had dit volgens Verrips
ontkend, maar ik wist dus beter. Dr. Anne Vondeling had inmiddels in een brief aan
het Handelsblad geschreven dat er geen socialistische politici aanwezig waren geweest
in het George V Hotel in Parijs, noch in Ostia bij Rome. W. Verrips noemde professor
Samkalden. Vondeling roerde in een potje zonder de feiten te kennen.
Wat me wel opviel was dat Verrips meedeelde nu ruzie te hebben met zijn oude
vriend Frans Goedhart. En dit terwijl Goedhart een aardig zomerhuisje heeft
overgehouden aan zijn bemoeienis met de groep-Rijkens, een bemoeienis die
aanvankelijk door Verrips werd gefinancierd. Verrips wil nu zelf met Henk Hofland
de heer Vondeling bezoeken - maar Hofland
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schijnt op reportage in Parijs te zijn voor een gesprek met D.U. Stikker - waarna
Vondeling dan zijn brief aan het Algemeen Handelsblad zou moeten intrekken. Het
blijft een ongelooflijk wespennest. Volgens Verrips is Paul Rijkens nog altijd close
met prins Bernhard, ondanks alle officiële verklaringen van het tegendeel.

4 mei 1964
Sprak enkele uren met een van mijn moeders beste vriendinnen, Meta de Vries.282 Ik
heb altijd een bijzondere relatie met haar gehad.283 Ik kon, over welk onderwerp dan
ook, volkomen open met haar spreken. We genoten allebei evenveel van onze tête
à têtes.
Ik hoorde van de heer Jongerius van de Federatie van Journalisten, dat collega
Peter Schröder van Het Parool had gevraagd om inlichtingen over de gronden waarop
een medelid geroyeerd zou kunnen worden. Zowel Jongerius als Van Rantwijk
begreep dat Schröder het op mij had gemunt. Gezellig, zulke mensen in je vak. Ik
begrijp Bernard Person steeds beter op dit punt.
W. Verrips had vanmorgen een gesprek met Henk Hofland, die opnieuw ontkende
dat dr. Paul Rijkens tegen het stuk van 25 april had geprotesteerd. Henk verzekerde
Verrips dat zijn positie op het spel stond voor wat betreft de informatie van Verrips,
vooral de bewijzen inzake de manipulaties van de socialistische politici in genoemde
geheime gesprekken met de Indonesiërs. Ik was deze hele affaire reeds gepasseerd
met de reis van de heren Suurhoff en Goedhart naar New York in 1962, en alle
ontkenningen daaropvolgende, welke zouden leiden tot mijn definitieve breuk met
Vrij Nederland, terwijl de socialisten erop los logen.
Dit keer zat Hofland dus in een soortgelijk parket. Volgens Verrips was hij zeer
nerveus geweest. Vondelings protestbrief zou in de krant worden opgenomen. Verrips
had een passend antwoord geschreven. Hij las het voor, maar ik vond het bull-shit.
Ik herschreef het in een stukje van tien regels waar alles letterlijk in zat. Ik vroeg me
af of Verrips mijn stukje of zijn eigen geklets naar het Handelsblad zou sturen. Henk
zit nu in een moeilijk parket. Ik begrijp niet dat hij me niet belt.
Ik bezocht mejuffrouw G. Büringh Boekhoudt direct na haar terugkeer uit
Joegoslavië. Ik liet haar de foto zien van mij sa-

282
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De andere vriendin was Annie Wibaut.
Eigenlijk komt mijn hartelijke contact met haar in deze memoires te weinig tot uitdrukking.
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men met Beatrix, haar lievelingsleerling. We raakten in gesprek over alle vier de
prinsessen. Zij denkt dat als het zo doorgaat, dat Beatrix misschien zelfs nooit zal
trouwen. ‘Trix had moeite op school, want zij zag steeds de grote lijnen, niet de
details. Trix kan anderen meeslepen. Zij geeft zich met enthousiasme aan iets, zoals
het organiseren van een bazaar.’ Beatrix vergat nooit haar verjaardag en ook afgelopen
24 maart was er weer een boodschap gekomen. Zij liet me die zien, getekend ‘Trix’.
Aunty is nu 71 en het was heerlijk bij haar te zijn. Zij liep deze avond mee met de
stille omgang. Ze vond dat vooral prins Bernhard verdrietig keek. Aunty's ogen leken
me anders. Vreemd. Het lijkt wel of ik alle mensen nu met andere ogen zie.
President Sukarno heeft zijn bezoek aan de New York Fair, gepland voor 16 mei,
afgelast. Misschien gaf Washington te kennen dat hij weg moest blijven. In zijn
jongste rede heeft Bungkarno namelijk gezegd dat wanneer prins Abdul Rahman
blijft weigeren te onderhandelen, Indonesië de Maleisische federatie ‘met geweld
zal ontbinden’. Dat lijkt me een dubieus avontuur.

5 mei 1964
Pak Wiarto van de Indonesische ambassade bevestigt dat het gewraakte stuk van
Hofland van 25 april 1964 ‘buitengewoon belangrijk’ is. Ook liet hij doorschemeren
heel goed te weten dat W. Verrips erachter had gezeten. Maar terwijl ik met Wiarto
sprak werd ons gesprek verbroken.
Onmiddellijk hierna belde Verrips, die nog een wijziging in mijn concept had
aangebracht. Dus ik typte de tekst andermaal en gaf deze bij de portier van het
Handelsblad af voor Henk Hofland.
Frits schreef zijn droom van gisteren in mijn dagboek. ‘We gingen, mijn lichaam
en ik, aan boord van een groot schip, dat allang was verlaten, maar het was er warm
en het gaf me het gevoel rust te hebben gevonden. Totdat ik door een luik viel. We
kwamen in de duinen terecht, waar ook een ongewone stilte heerste. Op dat moment
besefte ik dat ik droomde, maar ik wilde verder dromen. Het landschap had de sfeer
van mijn vroegere tekeningetjes, blauw afgewisseld met andere kleuren. Ik was erg
gelukkig, en mijn lichaam geloof ik ook, totdat ik op een goed ogenblik vastgroeide
in het landschap. Ik had niet meer de wil en de kracht mij los te maken, dus was ik
volko-
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men afhankelijk van de invloeden van het landschap.
Ik werd ziek. Welke ziekte weet ik niet meer. Wel herinner ik mij dat mijn ribben
vanbinnen loslieten en het zooitje bij het minste of geringste windzuchtje begon te
rommelen. Soms, wanneer twee van die ribben elkaar raakten, ging er iets door mij
heen. Een soort stroom, die via mijn voeten mijn lichaam verliet. Waar het naartoe
ging wisten we niet, alleen hoopten we dat het weer terug zou komen. Na de trillingen
van de wind was alle rust weer verdwenen en leek het of alles even onrustig was als
in het begin, voor we aan boord gingen.’
We hadden een heerlijke laatste dag aan het strand, aten in Deli en zagen de film
Elektra. Hij gaf me af en toe een aai over mijn hoofd, en later schreef hij op de
motorkap ‘voorzichtig rijden’ en ‘goede reis’. Hij was gewoon lief. Om 00.45 uur
namen we afscheid. Ik zag hem in de richting van de Munt hollen. Hij stond stil,
keek om, en zwaaide een laatste keer. I love him, en toch denk ik dat het voorbij is,
voor altijd. Wat mankeer ik toch? Het minste van alles kennen we onszelf. Hou ik
nog van Frits? Zal ik hem schrijven? Zal ik later toch weer met hem samen zijn? Wat
gaat er gebeuren? Alleen de Heer zal het weten. Terugrijdend naar Huis ter Heide
deed ik een schietgebedje.

6 mei 1964
KLM

643, de Albert Plesman naar New York

Ik vond het vertrek erg vervelend dit keer. Iedereen vindt mij veranderd, zelfs mijn
vader, die zei: ‘We vonden het een leuk bezoek.’
W. Verrips vertelde: ‘Ik heb tegen Kaat284 gezegd: “Willem is een kerel geworden.”’
Erik ging met me mee tot aan de vertrekhal. Helaas sprak ik hem duizendmaal met
‘Frits’ aan. Hij kwam vanmorgen al vroeg naar Huis ter Heide en we wandelden in
het bos. ‘Je vriendjes zijn voor jou speelgoed,’ zei hij, ‘je bespeelt ze en speelt met
ze.’ Ik dacht: waar haalt hij het vandaan? Hij herhaalde overigens dat hij, iedere keer
wanneer we elkaar hadden ontmoet, weer enige tijd nodig had om zich aan te passen.
Belde mijn ouders vanuit Schiphol en kon mijn tranen niet bedwingen, wat
natuurlijk ook met Frits te maken had.

284

Alleen Werner Verrips zelf, en later ik ook, noemde Anneke Verrips ‘Kaat’, en ik doe dat
25 jaar later nog, want zij werd en is een vriendin.
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New York
7 mei 1964
Bij aankomst op J.F.K. werd mijn residencecard ingehouden, en ik werd
voorwaardelijk het land binnengelaten. Ik moet me vandaag op 20 Broadway melden.
Loet haalde me af. Hij heeft geen lening kunnen krijgen om naar de vliegschool in
Oklahoma te kunnen gaan. Ik leef met hem mee.
Ze lieten me bij de immigratiedienst eerst een uur wachten. Daarna moest ik precies
opgeven waar ik in Mexico was geweest, en alles werd uitgetypt. Ik diende de eed
af te leggen en te verklaren, voor de zoveelste maal, dat ik geen communist was of
tot een communistische organisatie behoorde of had behoord. Ze zijn gek.
In de UNO dezelfde parade van gezichten. Hella Pick dook ook weer op, wat me
herinnerde aan een uitspraak van haar, de laatste keer dat ik haar ontmoette: ‘Why
don't you marry me?’ Hoe komt ze erbij?
Ik reed met de auto naar Waterburry, Connecticut. Herinneringen aan mijn Yale-tijd
en Freddy Heath in 1948-1949. De kap was open, en de heesters langs de Parkway
stonden in bloei en roken heerlijk. Ik miste Frits. Stopte in New haven en wandelde
de Yale Co-op in. Pierson College, mijn favoriete plekje waar ik een jaar woonde,
was in full swing.
Om 18.30 uur gingen we aan tafel en om 20.30 uur sprak ik voor de Waterbury
University Club. Na afloop wilde ik Loet bellen, maar ik werd aangesproken door
een dameskapper, Joe. Hij nam me eerst mee naar huis en gaf me een blow job, zodat
ik, na een rit van twee uur, flink moe thuiskwam. Het viel me op dat niemand aan
de dinertafel in staat was ook maar één titel te noemen van een lezing in het
achterliggende seizoen.

8 mei 1964
Roger Baldwin, de voorzitter van de International League of the Rights of Man,
schreef me en vroeg of ik zitting wilde nemen in zijn organisatie.285 Ik vroeg Rob
Keedick om advies. Hij raadde het af. Ik voel er ook weinig voor.

285

Brief d.d. 9 april 1964; telefonisch had hij me het voorstel eerder gedaan, en ik had hem
gevraagd het schriftelijk te bevestigen.
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Lunch met Santo.
Peter Schroeder, secretaris van de Group of Netherlands Correspondents in the
United States, deelde mij mee dat de groep tijdens de vergadering had besloten om
mijn aanvraag tot lidmaatschap aan te houden en tot nader order uit te stellen.286
Hiervoor probeerden Van Rantwijk en Jongerius mij dus te waarschuwen. Ik weet
niet wie er precies in die fameuze groep zitten, maar het moeten wel lichtgewichten
zijn.
Esquire is deze maand verschenen met vijftien brieven van Lee Harvey Oswald
aan zijn moeder, geschreven vanuit de USSR. Het Oswald-verhaal blijft mysterieus.
Loet sprak vanavond lang en diepgaand met me over meisjes en belangstelling
hebben voor vrouwelijk schoon. Maar mijn gedachten dwaalden af naar Frits. Ik
mijmer en droom over hem en ben in gedachten met hem bezig, en merk nauwelijks
wie er om me heen is. Wanneer ik naar muziek luister wil ik meteen terug naar Huis
ter Heide. Frits heeft me gedwongen onverschillig jegens hem te handelen. Ik zou
hem willen schrijven, maar hij wil dat ik een komedie opvoer en niet toegeef aan
gevoelens. Ik zal zwijgen en alles voor mezelf houden, maar het is er helemaal: ik
hou van hem. Zelf is hij eenzaam en zegt dan opeens: ‘We zoeken eigenlijk allebei
hetzelfde.’

10 mei 1964
Moederdag. Ik schrijf aan mam.
Ik zag dat National Education Day in Jakarta werd gevierd met het verbranden
van vijfhonderd Nederlandse, Duitse, Franse en Engelse boeken.287 Ik vind dit
onbegrijpelijk, en kan me niet voorstellen dat Sukarno of Abdulgani iets dergelijks
sanctioneren.

11 mei 1964
Lezing voor de Massachusetts Federation of Woman's Clubs in Newtonville,
Massachusetts. Reed met Loet naar Cambridge, waar we logeerden bij Jake Celosse.
Ook de weg terug was prachtig, zonnig, we reden met open kap en hebben genoten.
We namen een marinier mee, Gray Stirk (19), die op het punt stond te trouwen en
bij ons in Kew Gardens overnachtte.

286
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Brief d.d. 2 april 1964.
United Press International, 2 mei 1964.
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14 mei 1964
Dartmouth College
Vloog gisteren naar Hanover, New Hampshire, en werd door professor Herbert
West288 afgehaald. We reden rond de campus, die ik eigenlijk nog aantrekkelijker
vond dan die van Yale. Het is hier trouwens puur Ivy League. Peau de suède boots
zijn in. Het moet worden toegegeven: Yankees zien kans zich sexy op te tuigen.
Beautiful guys everywhere. Herbert Faulkner West, professor in Engelse literatuur,
is een verwoed collectioneur van boeken. Zijn huis wordt eronder bedolven. Hij
schildert met waterverf, meestal vogels. Hij noemt zichzelf de populairste professor
van de campus, want meer dan vijfhonderd studenten schrijven zich voor zijn colleges
in.
Vanmorgen gaf ik dus - buiten het bureau van W. Colston Leigh om - een
clandestiene lezing in een klas van professor West. Ik kon niet echt op gang komen.
De respons was uitstekend, maar ik had veel beter voor de dag kunnen komen. Er
waren geen echte hoogtepunten.
We lunchten in de Hanover Inn. Veel studenten hadden toch vragen. Gaf een
interview aan het College Radio Station, met interviewer John Haskins (20), een
student rechten. Hij bood aan me naar Boston te rijden in zijn high powered Corvette.
Omdat hij 's zomers op Long Island aan autoraces meedoet, gaf General Motors hem
de auto. Zijn vader is hier tegen, omdat hij zijn enige zoon is. ‘Maar dad was in de
oorlog een gevechtsvlieger en hij kwam er als generaal uit. Nu is hij strafpleiter. Ik
vind dat ik ermee moet doorgaan.’ Hij heeft veel plezier in het afnemen van
radio-interviews. Hij ondervroeg Malcolm X, die hij ‘niet goed bij zijn hoofd’ noemde,
terwijl James Baldwin trachtte hem ervan te overtuigen dat hij niet wist wat hij miste
door de homoseksualiteit af te wijzen. ‘I was told as a kid that it was less bad to go
out and lay a girl than to jerk myself off’, zei hij. Als gevolg was hij ‘into women’.
De autorit van tweeënhalf uur was uiterst plezierig.
President Humberto Branco van Brazilië heeft gedaan wat Washington van hem
verlangde: de banden met Cuba verbreken. Als reden werd opgegeven dat Cuba zich
te veel zou mengen in de binnenlandse aangelegenheden van Brazilië. Onzin.

288

Ik ontmoette mevrouw Karin West in een vliegtuig toen zij op weg was naar de familie Blom
in Maartensdijk, ook kennissen van mij, beginnend in de Baarns Lyceumtijd.
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Minister van Defensie Robert McNamara heeft president Johnson een nieuw plan
voorgelegd voor opgevoerde militaire en economische hulp aan Zuid-Vietnam. Sedert
1961 zouden 128 Amerikanen in Vietnam zijn gesneuveld.

15 mei 1964
Life wijdt, verlucht met foto's, veertien volle pagina's aan de ‘Insider's Chilling Story
of Hoffa's Savage Kingdom’. Ed Partin, een van Hoffa's naaste medewerkers, doet
uitvoerig uit de doeken hoe gangster Hoffa een complot bedacht om Robert F.
Kennedy en een aantal Kennedy-kinderen te laten vermoorden. Het is toch je reinste
waanzin dat een vooraanstaand blad als Life zich bezighoudt met dergelijke drek.
Het lijkt wel of men de loslopende gekken in dit land - en dat zijn er nogal wat - op
het idee wil brengen Bobby Kennedy alsnog koud te maken.

16 mei 1964
Pittsburgh, Pennsylvania
Arriveerde met de nachtbus uit New York. Naast me zaten twee zwarte tieners,
minnaars. De een droeg jeans en had een snorretje. De ander, tenger met brilletje en
niet erg aantrekkelijk, liet zich knuffelen. Ze sliepen de hele nacht in elkaars armen.
Op mijn vraag vertelden ze dat de romance reeds drie maanden duurde.
De moeder van Gray Stirk, de marinier die Loet en ik hadden meegenomen, belde
gealarmeerd vanuit Boston. Gray had haar aan mijn werktafel in een brief geschreven
dat hij wilde deserteren en niet naar zijn kamp wilde terugkeren. De moeder was
begrijpelijkerwijs in alle staten. Loet zette hem op de New Jersey af. We weten niet
wat hij verder heeft uitgespookt.
Lezing voor de College Club van Canton, Ohio. Vermoeiende zaak. Vooral het
geklets. Sommige dames waren in tranen. Een prettig intermezzo was dat mijn oude
vriend Jim Barnard weer eens opdook. Hij werkt nu als hard-hat en zit in een kraan
bij een staalbedrijf.

17 mei 1964
Lieve brief van mijn vader. ‘Welbedankt, ook namens mam, voor al je brieven. Zoals
ik al zei vonden wij je verblijf erg prettig.’
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Mijn vriend Diarto had als staflid van Ruslan Abdulgani, de minister van Voorlichting,
een aanbod gekregen om naar het Indonesische paviljoen in New York te gaan, maar
hij blijft op Java. ‘Ik ben een van de weinigen die liever van dichtbij het gebeuren
in Indonesië observeert. Voor mij betekenen deze gebeurtenissen een vorm van
colleges die je op geen enkele universiteit vindt. Gebeurtenissen in mijn land zijn
vaak onlogisch volgens de normale logica of mathematica. Volgens Amerikaanse of
Europese maatstaven moest Indonesië al lang ophouden te bestaan. Maar het is een
feit dat onze republiek er nog altijd is, en we danken God voor zijn zegeningen.
Onder Bungkarno bloeit de islam, bloeit het christendom, bloeit het nationalisme en
tegelijkertijd ook het communisme. Ondenkbaar voor iedereen die deze groeperingen
in de maatschappij als antagonistisch beschouwt. De levensfilosofie van Indonesië
wordt helaas van alle kanten bedreigd door mogendheden die een andere
levensbeschouwing hebben.’289 Mijn eigen analyse van Indonesië en het beleid van
Bungkarno liep exact parallel aan die van Diarto. De anticommunistische hysterie
van Washington, de CIA en de met die twee krachtenvelden bevriende Indonesische
militairen, zal nog eens rampen veroorzaken. Zoals overal ter wereld, nu ook weer
in Saigon.
Henk Hofland schrijft 5 regels: ‘Beste Wim, voordat je nog eens verhalen aan
Verrips vertelt of fragmenten uit je dagboek voorleest, laat het mij dan even weten.
Hartelijke groeten, Henk.’290
Na alles wat we langzamerhand weten vind ik het nog steeds onbegrijpelijk
dat Henk met W. Verrips in zee ging, aan de hand van diens sensationele
maar tegelijkertijd toch wel gedetailleerde informatie over geheime
pourparlers tussen Indonesiërs en Nederlanders, waaronder socialistische
politici. Hij besloot desondanks een opvallend artikel te plaatsen in het
Algemeen Handelsblad van 25 april 1964. En vervolgens, na een blijkbaar
onvoorziene lawine van protesten en ontkenningen van Paul Rijkens,
Vondeling en anderen, kroop hij als gewoonlijk in zijn schulp. Hij piekerde
er dus niet over ruiterlijk met Verrips verder te strijden. Op 8 mei 1964
plaatste Henk wel Vondelings brief, die zei dat geen leidende PvdA'ers
hadden deelgenomen aan geheim overleg in Parijs of Ostia. Het door
Verrips en mij opgestelde weerwoord werd echter niet door hem
gepubliceerd. Het was het oude liedje: Henk was
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iets begonnen, maakte het niet af, en hoopte maar dat het incident met een
sisser zou aflopen.

18 mei 1964
Ik had een zeer diepgaand gesprek met Loet en zal er niets over opschrijven. Het
was zeer privé. Ik zal het echter niet vergeten.291 Er waren momenten dat hij tranen
in zijn ogen had. Om 22.00 uur gingen we naar vliegveld J.F.K. om de privé-secretaris
van de Indiase minister van Onderwijs, Janak Khendry af te halen. Hij is gekomen
voor het debat in de UNO over Kasjmir. Hij logeerde bij ons. We spraken nog uren.
Janak is erg vrij en open, on-Aziatisch eigenlijk. Hij sliep bij mij wel typisch
Aziatisch, affectionate, close en toch verder niets.
Het blijft een eenzaam bestaan in New York. Ik voel me tenminste vrij miserabel
en verdrietig, ondanks mijn eigen flat, auto, geen onmiddellijke geldzorgen, en
prachtig weer met zon. Loet is er nog. En toch.

21 mei 1964
Mevrouw Person had me gezegd de Indonesische dansen in het paviljoen op de Trade
Fair ‘eentonig, wel lief maar slaapverwekkend’ te hebben gevonden. Toen ik dit Loet
vertelde antwoordde hij: ‘Ik niet.’ Zo kwam de aap uit de mouw. Hij was
zaterdagavond naar de dansen in het paviljoen gaan kijken. Iemand had hem
meegevraagd. Er is altijd weer een ‘iemand’ die belangrijker is, en terwijl wij toch
al geruime tijd samenwonen werd er met geen woord over gerept. Loet en ik zouden
vandaag naar de tennisbanen in New Jersey zijn gegaan. Maar ik wil niet mee. Ik ga
nu naar de UNO. Je wordt gedwongen de ander precies zo te behandelen. Ik heb
schoon genoeg van die Indische tinka's.292
Ambassadeur Adlai Stevenson hoorde ik vervolgens in de Veiligheidsraad toegeven
dat Zuid-Vietnamese troepen op 7 en 8 mei de grens met Cambodja waren over
getrokken om Vietcong-terroristen achter hun vodden te zitten die zich daar
verscholen. Saigon had daar reeds verontschuldigingen voor aangeboden.
Ambassadeur Nikolai Fedorenko van de Sovjet-Unie diende de Amerikaan van
repliek. Hij vroeg zich af hoe Stevenson werkelijk kon denken dat hij een regime in
Saigon op de been hield en soldaten naar Zuidoost-Azië kon zenden in de over-
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tuiging dat dit gebeurde in het belang van de wereldvrede. ‘It's very strange what
one can do with logic’, aldus Fedorenko. Eigenlijk vervelend propagandistisch
gebekvecht.

22 mei 1964
Een bijzondere brief van Erik. ‘Ik heb even tijd nodig gehad om mijn gedachten te
ordenen’, schreef hij. ‘Het leek me niet bepaald geslaagd een verward verhaal te
spuien waarmee ik mijn vernieuwde ideeën kon uiten... Ik heb een vriend terug. Er
is ergens in Eindhoven een zonnetje doorgebroken.’ Hij zette uiteen dat zijn
aanstaande vrouw mij langzamerhand was gaan waarderen en de vriendschap tussen
Erik en mij tenslotte had geaccepteerd. Hij schreef dat onze relatie een niet in te
nemen plaats in zijn mind vertegenwoordigde. Verderop meldde hij: ‘Ik heb een
nieuwe eigenschap bij je ontdekt. Je rijdt als een beest, dat weet je zelf, maar wel
goed en safe!’
Hij spoort me aan terug te keren ‘tot het oude recept’ en een vriendin te zoeken.
‘Ik ben nu, mede door de verhalen over de volgelingen van markies De Sade, tot de
overtuiging gekomen dat jou willen zien en het beleven van nieuwe dingen een soort
onverzadigbare lust tot nieuwe prikkels is.’ Ik maakte onbevredigend gebruik van
mijn capaciteiten. ‘De wereld kun je niet veranderen, dus waarom verander je jezelf
niet?’ Loet gaat vanavond naar Holland en neemt een antwoord en een pakje voor
hem mee.
Dartmouth College heeft een ‘Great Issues Course’ waar alleen bekende sprekers
voor worden gevraagd. James Cusick, een lid van de directie, schrijft me dat men
me uitnodigt om op 30 november naar Dartmouth te komen en een rede te houden.
Blijkbaar hebben zoveel studenten uit het college van professor Herbert West hierom
gevraagd dat ze hiermee de wens van de studenten vervullen.

23 mei 1964
Bezocht het Indonesische paviljoen op de World Fair. Er drukt inderdaad een
Sukarno-stempel op. Het lijkt wel of de Indonesische vrouw centraal staat. Overal
kleurenfoto's.

26 mei 1964
Doelloze dagen. Soms breng ik ze in de UNO door, soms op Jones Beach. Het is leeg
zonder Loet.
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Onno Leebaert kondigde aan dat een Nederlandse meneer een boek moet komen
aansmeren dat over zijn leven gaat. Maar hij spreekt geen Engels. Er wordt een tolk
gezocht. Ik aarzel.
Het tijdschrift Look wil niet onderdoen voor Life en komt eveneens met een
reportage: ‘Behind the plot to assassinate Robert Kennedy’ geschreven door Clark
Mollenhoff.293

27 mei 1964
Jawaharlal Nehru is overleden. Hij werd 74 jaar. De wereld verliest een staatsman
van formaat. India is niet voor te stellen zonder deze man. Wat zal er gebeuren?
Behalve Dean Rusk zou ook Jaqueline Kennedy naar New Delhi moeten gaan.
Mora Henskens introduceerde me bij de New Yorkse advocaat baron Van Heemstra,
een neef van de familie Luns, aan wie ik vroeg of de Immigration Service iets zou
kunnen ondernemen tegen mijn emigratie-stuts en groene kaart. Intussen vertrouwde
Nol Vas Dias van de NRC me toe dat de Netherlands Correspondents Circle vooral
bewaren had tegen het feit dat ik mevrouw Oswald in het UNO-gebouw had
meegenomen. Dit is toch onvoorstelbaar!
Woonde tien minuten de receptie bij ten huize van Sjef van den Bogaert voor
consul-generaal B.J. Slingenberg en zijn vrouw.
De Chinese zaakgelastigde in Den Haag, de heer Liao Ho-sho, schreef me dat ik
naar Peking zou kunnen reizen wanneer ik maar wilde, niet als journalist maar als
toerist.294 Toch vermoed ik dat Washington me, evenmin als naar Cuba, me niet naar
China zal laten gaan.
Mao is zeventig geworden. De bladen staan boordevol reportages.

30 mei 1964
Eindelijk een dag met Santo doorgebracht. Ik was al om 08.30 uur in zijn flat. We
bezochten eerst de zoon van zijn grote baas en daarna de heer Ginsburg zelf, die dus
zijn architectenbureau leidt. We bleven voor de lunch.
In de middag reden we naar een huis dat Santo heeft ontworpen en gebouwd op
een heuvel die uitziet op de Hudson rivier. Daarna stopten we bij Arnold Brackman295
en zijn vrouw in Dobbs Ferrie. Brackman had zojuist een reis gemaakt naar de
Filipijnen en Maleisië, inbegrepen de omstreden gebieden.
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De mensen in Noord-Borneo beschouwden Indonesië als een fascistisch land en
wilden bij Maleisië blijven, zei hij. We gingen later naar een film, Cool World, en
ik ontdekte warempel dat een der acteurs Joe Dennis was, de jongen die ik in 1960
in Detroit leerde kennen.
Santo's vader heeft hem gevraagd naar Indonesië terug te komen. Hij is nu zeven
jaar in de VS. Het wordt tijd, en ik denk dat hij dan niet meer naar hier terugkomt.
Hij wil Marguerita meenemen opdat zij een indruk krijgt van haar toekomstige
vaderland.

31 mei 1964
Loet is terug op zijn verjaardag. Hij zag er prima uit, was opgewekt, en reed de auto.
Hij bracht een cadeautje voor me mee: Tempo Doeloe deel 2. Hij lunchte met zijn
broer Roy bij mijn ouders. Frits had mijn vader gebeld om te bedanken voor het
doorzenden van een pakje. W. Verrips had het pakje opgehaald dat ik voor hem had
meegegeven. Ze hadden met zijn allen op het terras gezeten. Mijn vader heeft een
Austin gekocht, model 1962.

1 juni 1964
Loet zei onder de indruk te zijn van hoe homoseksualiteit in Holland steeds opener
is geworden. Er schijnt zelfs een gay bar te zijn in de straat waar zijn ouders wonen.
Ook op het Scheveningse strand, zei hij, wemelt het tegenwoordig van de nichten.
Ik denk dat hij er kijk op gekregen heeft.
De New York Times waarschuwt dat de Warren Commissie naar alle
waarschijnlijkheid de oorspronkelijke conclusie van de autoriteiten in Dallas zal
bevestigen, en Lee Harvey Oswald als de moordenaar aanwijzen. Ze maken zich er
met een jantje van leiden vanaf. Het rapport zou minstens zesduizend pagina's
beslaan.296
Schreef Bungkarno voor zijn verjaardag van 6 juni een aangetekende brief. De
vraag is of hij die ooit zal ontvangen. G.W.J. Elfferich van de AVRO bericht, dat pas
nadat de heer Max Tak deze zomer in Hilversum is geweest, inzicht zal zijn verkregen
of er afspraken mogelijk zijn met mij. Dat kan ik dus verder vergeten, want wat die
man betreft deel ik de mening van Bernard Person.
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2 juni 1964
Frits schrijft dat hij zich nu ook bezighoudt met ballet, met vier lessen in de week.
Hij versnippert zo zijn talent. Hij had beter judo kunnen gaan doen, of tennisles
nemen. Maar zijn brief is lief.
Heb Frans van Heemstra nu zelf ontmoet. Hij werkt in het advocatenkantoor van
Aberlee, Kooiman, Amon & Marcellino in Wall Street. Hij is niet mijn type ongetwijfeld oprecht, maar ik vraag me af hoe slim hij is. Hij wil nagaan of het zin
heeft mijn immigratiestatus dan maar op te geven, opdat ik ongehinderd kan reizen.
Fidel Castro heeft bekendgemaakt dat er ballonnen boven Cuba zijn gesignaleerd.
Hij verwacht dat de VS een bacteriële oorlog zullen beginnen. Washington noemt
die beschuldiging ‘absurd’.297

3 juni 1964
Lal Bahadur Shastri gaat het overnemen in India. Na Nehru wel een erg zwakke
broeder.
Tot diep in de nacht met Loet over het onderzoek van de immigratiedienst
gesproken. Gisteren adviseerde hij me W. Verrips te bellen en diens steun te vragen.298
Dat heb ik gedaan en hij zegde direct toe actie te zullen ondernemen.
Intussen schijnt uitgeverij Doubleday mij als tolk te willen voor de twaalfdaagse
rondreis van een Nederlander die zijn boek komt aansmeren. Dat is positief nieuws:
zeshonderd dollar meer.
Professor Ivo Samkalden heeft aangedrongen op de samenstelling van een witboek
over de Nieuw-Guinea-affaire, maar minister Luns blijft het afhouden. Luns wil niet
dat bepaalde informatie openbaar wordt. Harm van Riel (VVD) stelde daarop als
tussenweg een historisch onderzoek voor, maar Luns houdt in alle toonaarden de
boot af.299 Natuurlijk, want hij barst van de boter op zijn hoofd. Maar hoe krijgt hij
het toch iedere keer weer voor elkaar?
De KLM vliegt vanaf 12 juni weer tweemaal per week op Jakarta.

6 juni 1964
Schreef voor mijn kranten een pagina ter gelegenheid van Bungkarno's verjaardag,
die heden 63 jaar is geworden.
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Verrips benadrukte in ons telefoongesprek dat hij had vernomen dat de Republikeinen
in Washington een onderzoek willen naar wat zich heeft afgespeeld rond de
Nieuw-Guinea-affaire. Ik belde Bernard Person, die vertelde van Hofland reeds een
telegram te hebben ontvangen met de vraag uit te zoeken wat ervan waar was. Person
riep de hulp in van (nota bene) Sjef van den Bogaert om erachter te komen.

7 juni 1964
Om 07.30 uur belde W. Verrips. Hij had de zaak persoonlijk met Robert Kennedy
besproken. Het volgende beeld tekende zich af: 1) Robert Kennedy was woedend
dat ik mij met mevrouw Oswald had ingelaten, want vrijwel meteen hierna was zij
in contact gekomen met communisten en de sovjetambassade. 2) Ik bleef omgaan
met mensen die geschaduwd werden door de geheime diensten. 3) Ik ging door met
contacten met homoseksuele vrienden. Loet Kilian was ook een homo en Verrips
zei: ‘Doe die jongen weg, ga alleen wonen, en kleed je voortaan niet meer als een
jongen van negentien.’300 4) Je bent in je lezingen erg kritisch. Dat is niet zo erg.
Maar je valt ook Amerikaanse senatoren aan en dat is onder hun aandacht gebracht.
5) Nu is bekend geworden dat je naar China wilt reizen en nu houdt men je ook weer
in Holland in de gaten. 6) Toen mij werd gevraagd naar mijn mening heb ik je gezegd
dat ik in het verleden ook wel ruzie heb gehad, maar dat je het afgelopen jaar rustig
was geworden, tv ging doen en een boek ging schrijven.
Op de vraag of ik voor de communisten werkte, moet Verrips hebben geantwoord
dat hij dit niet wist. ‘I don't think so, and if he does, it is for the money’, moet hij
hebben gezegd. ‘Die jongen is ergens een geniaal journalist, maar soms is het precies
een snotjongen van twintig jaar die zich niet kan beheersen.’ Verrips vervolgde: ‘Ik
heb niet geëist dat ze je met rust laten op basis van “ik heb jullie in het verleden ook
geholpen”, want dan krijg je dat als je over een halfjaar een foutje maakt ze je er
alsnog uitgooien. Die lui in New York krijgen de pest in als er uit Washington bevel
komt je te laten gaan, want dan zoeken ze juist iets. Dan gaat de middenmoot pas
goed aan je werken.’ Ik heb Verrips een brief van zes pagina's geschreven waarin ik
een en ander precies uiteenzette.
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8 juni 1964
Lunchte met een Roemeense diplomaat, Georghe Popa, een voormalig ingenieur bij
een oliebedrijf. Oost-Europa vraagt zich af of Washington werkelijk een oorlog in
Zuidoost-Azië gaat ontketenen, vooral nu de Barry Goldwater-supporters steeds
sterker schijnen te worden. Tegen het einde van de maaltijd kwam de verkoop-clou.
Hij had een vriend bij het Roemeense blad World, en of ik eens een artikel, desnoods
onder een andere naam, wilde schrijven? In geen duizend jaar!
Mevrouw Muhadi van de Indonesische missie informeert me dat ambassadeur
Zairin Zain en mijn vroegere vriendin Emily Machbul301 zijn getrouwd.
In de New York Times trachtte een schrijver uit Harlem de ‘black psyche’ te
verwoorden. ‘Just as surely as East is East and West is West,’ schreef hij, ‘there is
a “black” psyche in America as there is a “white” one, and the sooner we face up to
this social and cultural reality, the sooner the twain shall meet. Our emotional
chemistry is different from yours (whites) in many instances. Your joy is very often
our anger an your despair our fervent hope. Most of us came here in chains and most
of you to escape your chains. Your freedom was our slavery, and therein lays the
bitter difference in the way we look at life.’ En verderop: ‘My fight is not to be a
white man in a black skin, but to inject some black blood, some black intelligence
into the palid mainstream of American life, culturally, socially, psychologically,
philisophically. This is the true deeper meaning of the Negro revolt.’
W.W. Rostov schreef in een mijns inziens alarmerend artikel in de Times dat de
veiligheid van de zogenaamde ‘vrije westerse wereld’ zou afhangen van westerse
‘superior nerve and skill’. Ik schreef mijn oude vriend een brief waarin ik in zes
punten tegengas gaf aan sommige van zijn stellingen. ‘I fear that we are walking at
present straight into the Chinese communist trap in Southeast Asia. De Gaulle's
analysis is correct. Neutralisation of the entire area is the only way. I am afraid our
Asian specialists in Washington excel in self-delusion.’302

9 juni 1964
Brief van Frits van Eeden. Hij genoot van de Chopin-platen die ik had gezonden. ‘Ik
draai ze zo ongeveer dag en nacht.’ Een poes is van zijn dak gevallen en brak een
poot en een kaak. ‘Het is geen gezicht, zoals ze erbij loopt.’
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Newsweek wijdt een omslagverhaal aan Ho Chi Minh. Dat is een man waar de
Amerikanen de komende jaren nog wel eens veel over te horen kunnen krijgen.
Ben naar de Immigration Service gegaan, en sprak met Soberman en een FBI-agent
om duidelijk te maken waarom ik me met mevrouw Oswald had ingelaten, naar
China wilde en niet was ingegaan op het voorstel van de heer Popa om een artikel
voor de Roemenen te schrijven.
Om 11.00 uur was ik bij Doubleday Publishers en ontmoette ik Lebaron Barker
(redacteur), zijn p.r.-dame Louise en ook Jack Harrison Pollack, de schrijver van het
boek over de Utrechtse paragnost Gerard Croiset.303 Pollack leek een zenuwachtige
joodse meneer, met ongewassen handen en zwarte nagelranden. Je vraagt je af hoe
dit soort lieden het altijd zover brengt. Ik begrijp nog niet helemaal precies wat
Croiset doet, maar daar kom ik nog wel achter.

10 juni 1964
Voel me niet erg jarig onder de omstandigheden. Een telegram van Theo uit Salisbury,
Rhodesië. Lieve brieven van mijn moeder, grootmoeder Poslavsky en natuurlijk
Aunty. Zij had het gevoel dat ik ‘wat meer wind in de zeilen’ had gekregen, ‘en daar
verheug ik me erg over.’ Zij wees er ook weer op, rekening te houden met mijn oude
dag. Maar het gevecht om nú is dermate hevig dat ik daar werkelijk nog lang niet
aan toe ben. Ze bedankte me voor de opname van Beatrix en mij in Mexico. ‘Jij staat
er beter op dan de jonge dame, maar het is toch heel grappig om te hebben.’ Inderdaad,
want tenslotte waren Beatrix en ik haar beide ‘aangenomen kinderen’.

11 juni 1964
Lees met stijgende verbazing het boek over Gerard Croiset. Helderziendheid moet
een gave zijn, die Croiset heeft geprobeerd te analyseren op een wetenschappelijke
manier. Hij schijnt Albert Plesman ook te hebben gekend, wat me verbaasde. Het
zal een bijzondere ervaring worden die man hier te hebben. Ik wil niet dat hij me
ook maar iets over de toekomst van mijn leven vertelt, noch over mijn vrienden of
mijn werk. Ik wil er gewoon niets over weten, vooral omdat ik denk dat ik zal gaan
geloven in die man zijn gaven.
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12 juni 1964
Om 06.30 uur kwam een schilder, blijkbaar op instructie van de huisbaas, de ramen
schilderen. Loet en ik sliepen nog (als altijd ieder in zijn eigen bed), maar we vonden
dit ongelegen. Om 07.00 uur telefoneerde ik de huisbaas, Mr. Jack Spolan. Diens
bejaarde moeder verscheen hierna aan de deur en begon te schreeuwen: ‘Son of a
bitch! Faggot! Fairy! I will break your neck!’, en tegelijkertijd werd er hevig gebeld,
tot Jack Spolan haar kwam weghalen. Onze buren, Ernst en Mina Wachs, met twee
tienerzonen, die we uitstekend kennen, waren diep verontwaardigd. Mrs. Wachs had
gehoord dat deze mevrouw Spolan Loet omschreef als een ‘yellow beast’. Loet zei
dit zelf ook te hebben gehoord. Begaf me later naar het politiebureau en besprak de
zaak met een captain. Hij bevestigde dat het enige wat ik kon doen, is de Spolans
voor het gerecht te dagen. Mina Wachs zei tegen Loet dat het ‘yellow beast’ haar
deed denken aan het schreeuwen van ‘dirty jew’ vroeger in Wenen. De Spolans zijn
nota bene zelf joden, net als de Wachs'.
Ik schreef een rapport over de affaire aan de Commissioner of Police, met een
kopie naar de altijd actieve heer Soberman van de Immigration Service.

13 juni 1964
Waldorf Astoria Hotel
Gerard Croiset is gearriveerd. Italiaans strohoedje en een koffer die niet sloot, maar
hij is er. Pollack was door het dolle heen. Hij liep op het vliegveld als een aap rond
te springen. Toen hij Croiset bij de douane zag riep hij: ‘Hij is er, hij is er!’ Hij vroeg
of hij bloemen voor Croiset zou kopen.
‘Would that be silly?’
‘Yes, it would’, antwoordde ik. Hij zag er behoorlijk pathetisch uit.
Ik reed Croiset naar het Waldorf in mijn Herald. Hij begon mee te rijden, keek
van tijd tot tijd op de snelheidsmeter, maar scheen vooral opgewonden in Amerika
te zijn. Hij zei het meeste zin te hebben zich te gaan bemoeien met het geval van de
‘Boston strangler’. Ik vroeg hem of hij de World Fair wilde zien. Of misschien de
Verenigde Naties? Interesseerde hem allemaal geen bal. ‘Ik stel alleen belang in mijn
werk’, zei hij.
Hij zei problemen te hebben met professor W.H.C. Tenhaeff, directeur van het
Parapsychologisch Instituut in Utrecht, die tegen deze reis was geweest.
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Na het Waldorf reed ik naar New Jersey om Loet bij zijn tennisbaan op te halen.
Brief van Frits. Het gaat meestal over geld, maar hij leeft dan ook van een absoluut
minimum, wat hem mateloos irriteert. Hij denkt er zelfs over zijn studie een jaar te
onderbreken, om door werken eerst zijn financiën op poten te krijgen.

15 juni 1964
Ben door de affaire-Croiset behoorlijk van slag. Ik kom tot niets omdat het tolk zijn
me volkomen in beslag neemt. Doubleday betaalt me er vijftig dollar per dag voor.

18 juni 1964
Northwest Airlines naar Chicago
Deze trip met Gerard Croiset is een buitengewoon prettige aangelegenheid. We
werden door Marilew Kogan van Doubleday Chicago afgehaald in een airconditioned
Cadillac limousine. We logeren in het Sheraton Hotel.
Een foto in de krant van een doodgeschoten Vietcongstrijder op straat grijpt me
erg aan. Een heel leven weg, in een oorlog die wordt gevoerd door idioten die gewoon
niet weten waar ze mee bezig zijn.

19 juni 1964
Chicago, Sheraton
Wanneer je van de vroege ochtend tot de late avond iemand moet bijstaan die
nauwelijks Engels spreekt, is er jammer genoeg geen tijd voor een dagboek. Ik maak
zo veel mogelijk aantekeningen, die later worden uitgewerkt.

20 juni 1964
Teddy Kennedy heeft zijn rug gebroken bij een vliegtuigongeluk. Het zit de Kennedy's
niet mee.
Bungkarno is in Tokio voor een nieuw gesprek met premier Abdul Rahman van
Maleisië. De president schijnt woedend te zijn weggelopen uit een eerste ontmoeting.
Dan moet het wel heel erg zijn geweest, want dat doet hij niet gauw. De Chicago
Tribune schrijft dat Peking goed moet begrijpen dat Washington gereed is om een
volledige oorlog in Azië te ontketenen. Ze zijn stapelgek en weten als gewoonlijk
niet waar ze over spreken.
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Ik belde Willebrord Nieuwenhuis, die op weg is naar Alaska als gast van de
Amerikanen. Ik bood hem aan te ontbijten met Croiset en mij, ‘al verdien je dit niet’.
Waarom hij dit niet verdiende? Omdat hij nooit hetzelfde voor mij zou hebben gedaan,
maar dat zei ik hem maar niet.

21 juni 1964
Telefoneerde mijn moeder voor haar verjaardag. Ze was bezorgd, want mijn
grootmoeder Poslavsky was onwel geworden.

22 juni 1964
Droomde van Bungkarno. Ik wachtte in zijn hotelkamer en een kleine jongen vroeg
wie hij was. Terwijl de president begon te antwoorden zag ik opeens dat hij het
helemaal niet was. H.J. van der Jagt belde en zei dat Paul Redeker304 een uitnodiging
voor me had om Cuba te bezoeken, en dat ik een aantal weken zou moeten blijven
deze zomer. Maar ik mag dus niet van Washington. Loet en Santo kwamen voor het
ontbijt naar het Waldorf Astoria Hotel. Santo's zwager, generaal Ashari, had kolonel
Sutikno (nu militair attaché in Washington) geïnstrueerd om contact met Santo op
te nemen indien er vragen over mij waren, omdat hij me tenslotte van haver tot gort
kent.
In de ochtend heeft Gerard Croiset in het Rockland State Hospital proeven gedaan
met dr. Karlis Osis en diens team. In Chicago had Croiset tegen me gezegd: ‘Hier
zijn het crooks, maar wacht maar tot ik bij dr. Osis ben, hij is de ergste van allemaal.’
In een briefwisseling was hij overeengekomen dat hij zich zou bepalen tot het geven
van een lezing. Was er tijd over, dan was hij bereid tot enkele experimenten. Dr.
Osis had Croiset vijfhonderd dollar toegezegd, maar dit per telegram teruggedraaid
naar vierhonderd dollar. Toen Osis aan Croiset ten slotte een cheque van tweehonderd
dollar overhandigde, heeft hij die ter plekke verscheurd. ‘If you make a deal with a
Dutchman you keep it. I don't want your money.’ Osis werd wit van woede. ‘Hij zijn
geld,’ zei Croiset, ‘ik mijn eer. Hij zit ermee, niet ik.’ Toch gaat hij door met dr. Osis
samen te werken, want Croiset vroeg aan Loet of hij er even een film wilde afgeven.
Voor Croiset gaat het om het doel, namelijk het helpen bevorderen van de
parapsychologie in de VS.

304

Directeur KLM Havana, zie ook Memoires 1961-1963.
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De redacteur van Bantam Books voegde zich bij ons. Hij zei 200.000 exemplaren
van Croisets boek in paperback te willen drukken.
Om 16.00 uur was er een persconferentie bij Doubleday. Loet ging mee. Ik
vertaalde alles en heb het zaakje zo goed mogelijk bijgestuurd. Loet en ik haalden
na afloop een borreltje in de UNO en brachten Gerard Croiset naar zijn vliegtuig voor
vertrek naar Amsterdam. We dineerden met kolonel Sutikno in de Village.
Er was een brief van W. Verrips.305 Hij antwoordde op mijn brief van 7 juni, waar
volgens hem halve waarheden in zaten. ‘Tenslotte ben ik niet van plan een lang geval
aan de Office van Attorney General Robert Kennedy te zenden.’306 Hij vervolgde:
‘Na je telefoontje, waar je bovendien een maand te laat mee kwam, heb ik gedaan
wat ik juist achtte, namelijk Washington laten weten dat ik het op prijs zou stellen
dat je je werk in de US voort kan zetten, met het argument dat je vaak impulsief
dingen doet, zonder de consequenties te overzien, vaak vergeet dat je een gast bent
in de US en geen Amerikaan, en wel eens te veel praat. Verder dat je wel een aardige
jongen bent met bepaald grote capaciteiten, die na veertig jaar eindelijk ineens
begonnen is die capaciteiten te gaan benutten. Tijdens ons tweede telefoongesprek
heb ik je gezegd rustig je werk te gaan doen. Dan zal het allemaal wel in orde komen.
But who is still busy shooting his mouth off about the evil powers in Washington
trying to destroy the bigshot Willem Oltmans? Natuurlijk Willempie Oltmans! En
wat gebeurt er dan? Een gewone routinezaak wordt opgeblazen en barst op een zeker
moment. En Willem Oltmans barst mee. Doe me een plezier, doe je werk, klets niet
met iedereen over je moeilijkheden van het ogenblik, en gebruik in godsnaam niet
het argument dat vrije voorlichting van het Amerikaanse volk op deze manier niet
mogelijk is. Het Amerikaanse volk komt heus wel aan zijn trekken wat dat betreft,
ook zonder Willem Oltmans. Het gaat er niet om wat het Amerikaanse volk denkt
van jouw ideeën, maar het gaat erom dat die paar duizend Amerikanen die de show
daar runnen niet tegen de schenen worden geschopt. Want zij hebben de macht je
het land uit te schoppen, niet het Amerikaanse volk. Hou die klep op elkaar en het
zal wel in orde komen. Is het over een paar weken formeel nog niet in orde, dan zien
we wel verder.’

305
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Brief d.d. 15 juni 1964.
Dat W. Verrips in contact stond met Robert Kennedy werd mij ook door de Indonesische
inlichtingendiensten bevestigd.
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23 juni 1964
Kolonel Sutikno vertelde ons gisteravond W. Verrips uitstekend te kennen. ‘Vroeger
kwam hij zelfs veel naar mijn huis. Maar het is een kwajongen. Hij deed inderdaad
die overval op die Javaanse bank in Surabaja, en ging het iedereen vertellen op de
koop toe. De commandant van de plaatselijke Militaire Politie vroeg hem dus op
kantoor langs te komen. Hij deed wat er werd gevraagd en sprong op zijn fiets. Hij
werd prompt gearresteerd en heeft op die manier een aantal jaren bij ons in de kast
gezeten.’ Ik amuseerde me een beetje vanwege Verrips' adviezen aan mij.

24 juni 1964
Begon met mijn vader op te bellen voor diens zeventigste verjaardag. Grootmama
Poslavsky is weer helemaal hersteld.
Een brief van Frits beroerde me. ‘Bij schemertijd geschreven’, stond erboven. Hij
droomt ervan eens een groot eigen atelier te hebben. In 1965 komt hij van de
kunstacademie.
De New York Herald Tribune wijdde gisteren een zevenkolomsartikel van Don
Ross aan Gerard Croiset. Alleen jammer dat zijn werk wordt opgehangen aan een
experiment van vorige week, waarbij we in Westchester Country gezocht hebben
naar de plek waar rechter Joseph Force Crater (die in 1930 op geheimzinnige manier
was verdwenen) zou zijn begraven.
Langzamerhand kom ik aan mijn aantekeningen over Croiset (55) toe. De eerste
dagen hebben we onder vier ogen over seks gesproken. Hij vertelde in zijn leven
eenmaal met iemand te hebben gebroken. Dat was met een geestelijke die trachtte
jonge jongens tot homoseksuele daden over te halen. Croiset vindt relaties tussen
mannen ongezond en abnormaal, en wil er eigenlijk niet over spreken. Loet en ik
denken dat hij ons van een affaire verdenkt, die er beslist niet is, ook niet een beetje.
Toch zijn we zeer op elkaar gesteld, ook zonder seksueel contact. Loet zei dat het
hem niet zou verwonderen als Croiset ‘een onderonsje’ had gehad met Gerda Mus,
de secretaresse van Onno Leebaert.
Toch zijn de meeste van Croisets mopjes sex-related en wijvenmopjes. ‘Ik heb
bijna geen seks nodig’, zei hij, en schreef het toe aan zijn drukke werk. Later zei hij:
‘We hebben er nu over gesproken, nu Schluss.’ Eerder had hij tegen me gezegd: ‘Je
bent waarschijnlijk biseksueel.’ Hij begrijpt niets van me. Voor Gerda Mus had hij
inderdaad een sterk vaderlijk gevoel gehad:

Willem Oltmans, Memoires 1963-1964

240
‘Ik zou haar wel hebben willen knuffelen.’ Zo begint tenslotte alle katjesspel. ‘Je
moet je vrouw, je pen en je automobiel nooit uitlenen’, aldus Croiset.
Hij leek ook heimwee te hebben. ‘Wat een belevenis, deze reis, ik kan de hele dag
wel huilen... Toch zal ik me nooit aan dit land kunnen hechten.’
‘Maak je geen zorgen over je dagboek,’ zei hij, ‘alles wat je hebt geschreven ligt
vast in de kosmos. Ruimtevaartgeleerden ontdekken steeds nieuwe wetten die op
parapsychologie zijn gebaseerd. Tenhaeff heeft mij analytisch leren denken, dus om
buiten te gooien wat niet belangrijk is.’
Croiset deed wat mij ook steeds overkomt. Hij noemde me soms Gerard, wat zijn
lievelingszoon schijnt te zijn en die ook bijzondere gaven moet hebben. Zo haal ik
soms Erik en Frits door elkaar. Tegen mij zei Croiset: ‘Je moet niet zo scherp zijn.’
Dat was in de flat van tv-talkshowman Irv Kupcinet in Chicago. Daar kom ik later
op terug. Wanneer iemand onzin tegen hem sprak of gewoon loog, voegde Croiset
me steeds toe: ‘Aan m'n zuster...’
Ik sneed het onderwerp Marguerite Oswald met hem aan. Hij reageerde meteen
met: ‘Hou maar op, dat weet ik wel.’ Ik vroeg me af wat hij bedoelde. ‘Zag’ hij
aspecten van de J.F.K.- affaire? Jack H. Pollack vroeg me Croiset mee te delen dat
dr. Osis hem iets wilde tonen, verband houdende met de moord in Dallas. We werden
in Manhatan begeleid door captain John Cronin, hoofd van de afdeling Missing
Persons van de New York City Police. Tijdens de lunch in het Waldorf Astoria vroeg
Croiset mij onverwachts aan Cronin te zeggen: ‘U zult van regeringszijde binnenkort
worden benaderd in verband met een top secret-affair.’ Dat zou de Oswald-zaak
kunnen zijn. Hij vervolgde: ‘Het is maar goed dat J.F.K. is doodgeschoten, want hij
kende de militaire verhoudingen in de wereld niet. Hij zou de mensheid tot een ramp
hebben gebracht. Ook stonden de militairen niet achter hem.’307
Croiset vertelde dat men hem in Utrecht mijn foto had getoond. Dat had hem doen
besluiten dat ik zijn tolk in de VS moest worden. ‘Ik zag er alleen maar positiefs in.
Jij richt je op perfectionisme, maar je moet eigenlijk twee dingen tegelijk doen, je
op twee aparte, van elkaar verschillende dingen volledig concentreren om in evenwicht
te blijven, om je innerlijke harmonie te bewaren. Wanneer de balans is verstoord
krijg je

307

Ik beschouwde Croiset allerminst als een Orakel van Delphi, en vond zijn analyse van J.F.K.
achterhaald. De Cubaanse rakettencrisis had Kennedy juist tot geheel andere inzichten
gebracht.
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een ziektebeeld.’ Ik vroeg hem of enerzijds schrijven en anderzijds lezingen geven
voldoende was. ‘Nee,’ zei hij, ‘je zou er muziek bij moeten doen, anders glijd je af
naar perversiteit. Ziekten zijn een onderbreking van de harmonie. We moeten ons
leren bewust te maken dat er gedachten bestaan die er zijn voordat wij dat denken.’
Hij zei het zonder blikken of blozen. Die uitspraak hield me bezig.

25 juni 1964
Lieve brief van Erik. Hij kreeg op zijn verjaardag van vriendin Helga en andere
familieleden een vergrotingstoestel, en ‘de eerste foto's die ik erop heb afgedrukt
waren die van jou en je ouders in Huis ter Heide.’308
Ik zit met de fall-out van Croisets vertrek. Captain Cronin belde dat men de hele
dag had gegraven op aanwijzingen van Croiset maar het karkas van rechter Joseph
Crater nog niet had gevonden. De pers zat hen achter de vodden en men maakte zich
zorgen. Zelf werd ik door Don Ross van de Herald Tribune gebeld. Ook de Journal
American was ermee bezig, en de Associated Press had al een verhaal op het net.
Sovjet-troobleshoter Anastas Mikoyan is in Jakarta en verscheen samen met
Bungkarno op een massabijeenkomst. Hij verklaarde dat Moskou aan Indonesië de
modernste wapens zou leveren, opdat de ‘crush Malaysia’-campagne zou slagen. Ik
kan me geen ernstiger provocatie voorstellen, althans niet in de ogen van de antirode
hysterici in Washington. De idee van het zogenaamde wereldcommunisme wordt
door president Sukarno op irritantere manier dan ooit tevoren in de kaart gespeeld.
De VS zitten al knel in Vietnam, Laos en Cambodja. Peking roert zich op allerlei
fronten tegelijk. En als Bungkarno tot de tanden zou worden bewapend door het
Kremlin, wordt de dreiging voor het pro-westerse Maleisië steeds nijpender.309

26 juni 1964
Marilew Kogan van Doubleday belde om te zeggen dat ik me er geen voorstelling
van kon maken hoeveel navragen waren gekomen na de tv-show met Irv Kupcinet
in Chicago, ook vanwege mij. Zij was ervan overtuigd dat ik opnieuw door Irv zou
worden gevraagd, nu niet als vertaler voor Croiset maar op

308
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Later kreeg ik van Erik, een vergroting van vijftig bij zestig centimeter, op hout geplakt, die
25 jaar later in mijn slaapkamer hangt en nog steeds perfect is.
Ik denk nog altijd dat de Maleisië-affaire Washington deed besluiten de hoop op Sukarno
op te geven, en opnieuw een CIA-coup voor te bereiden. Met het bekende resultaat van het
militaire Suharto-regime in 1967.

Willem Oltmans, Memoires 1963-1964

242
eigen houtje. ‘Playboy wil ook over jullie schrijven. Je moet er minstens tweeduizend
dollar voor vragen’, adviseerde ze.
Ik lees The Invisible Government van David Wise en Thomas Ross. Ze beschrijven
bijvoorbeeld hoe de kranten in Miami precies wisten met welke smerige zaken de
CIA bezig was jegens Guatemala (‘right under their noses’), maar de pers zweeg.
Terecht vragen Wise en Ross zich af: ‘What was their responsability to a free society,
during peacetime? Was it to report the truth to their readers, or to suppress the truth
for the government?’ Ze hadden ‘truth’ beter kunnen vervangen door ‘facts’, maar
desalniettemin zou ik in een ander verband deze vraag kunnen stellen aan meer dan
één Nederlandse journalist. Ik vind dat schrijven over Amerika vandaag de dag gelijk
staat aan ooggetuige zijn van de geleidelijke afgang van een ‘great society and great
nation’.

(notities Gerard Croiset, vervolg)
Hij werd op 9 maart 1909 geboren. Nu 55 jaar oud zat hij vol verrassende - althans
voor mij - uitspraken. ‘De mens is een lichtbundeling, zoals de sterren weerkaatsen.
Er bestaat een aura der schepping.’ Hij overhandigde me een schema dat handelde
over het Onbewuste Zijn. Croiset sprak over de passieve aanschijn Gods, licht, wens,
attribuut, en aura Gods. Hij probeerde me aan de hand van een tekening die hij met
veel geduld maakte, in rode en zwarte inkt, uiteen te zetten dat we wat hij noemde
‘de actieve aanschijn Gods’ zouden leren kennen. Aangezien ik plompverloren in
de mindscape van Croiset parachuteerde, had ik de grootste moeite op mijn stoel te
blijven zitten, want het duizelde me. Toch begreep ik dat hij de moeite nam om
jarenlang denkwerk met me te delen, en zijn overtuigende redeneertrant dwong
respect af, of ik het nou kon volgen of niet.
En wanneer ik lang genoeg naar zijn theorieën had geluisterd, keerde hij terug op
aarde en sprak hij met me over de wereld. ‘Willem, politiek is een smerige rotzooi.
Twaalf man regeren de mensheid. Ik vraag me af hoe dit in Moskou werkt. Waar
ging het om in Algerije? De olie in de Sahara. Het doet me denken aan die twee joden
op het Waterlooplein, die elkaar overdag beconcurreren en elkaar 's avonds vragen:
“Wat heb jij verdiend?” Zo gaat het feitelijk tussen Rusland en Amerika.’
We hadden een ander verplicht nummer: bezoek aan de Hollandse Club, waar een
‘haring-diner’ zou worden geserveerd.
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Een meneer Jordaan van Slavenburg's bank stond op een stoel, hij werd begeleid
door een accordeon en zong: ‘Zo schoon zijn de dijen van Mies van Loon, en Mies
van Loon heeft mooie billen, zou je niet eens willen tussen de billen van Mies van
Loon?’ (Dinsdagavond 16 juni 1964.) Ik wil dit soort bijeenkomsten stante pede
verlaten, maar was tenslotte door Doubleday ingehuurd. Croiset amuseerde zich wel
met dit soort zaken, maar wilde eigenlijk weg omdat hij meende zijn tijd te verdoen.
Ik noteerde tal van opmerkingen. Zoals: ‘Laatst kwam er een vrouw uit een klooster
naar me toe die 25 jaar niet buiten was geweest. Zij had toestemming van Rome mij
te consulteren. Ik heb nog nooit zo'n fijn mens “gezien”.’
Een ander verhaal: Croiset reed eens met Tenhaeff naar een lezing in Amsterdam,
en de professor zei een inleiding te zullen geven. ‘Pardon,’ zei Croiset, ‘dit is mijn
lezing.’ Tenhaeff is toen midden in Amsterdam uit de auto gestapt.
En dan weer: ‘Bezit is iets wat jezelf begrenst. Ik heb niets dat mij begrenst. Ik
kan niets verliezen, omdat ik niets heb.’ Of: ‘De ene mens heeft de andere nodig als
een larve in een omhulsel.’
De paar dagen in Boston waren zeer boeiend. Ik ging 's avonds laat nog uit het
hotel naar Jake Celosse en sliep bij hem. We hadden zalige seks, om dan 's ochtends
prompt weer te verschijnen aan het ontbijt in het Ritz-Carlton Hotel, waar dan George
Frazier van de Boston Herald en verscheidene politionele autoriteiten aanwezig
waren om met Croiset in de zaak van de strangler te duiken. Frazier vroeg Croiset
of hij ook iets wilde zeggen over een verdwenen vrouw. ‘Liever niet’, antwoordde
de paragnost. ‘Die vrouw is een hoertje geworden, en het is voor de man en de
kinderen veel beter dat ik haar niet vind.’ Ons bezoek aan Chicago was een absoluut
hoogtepunt. Ik zag Croiset voor het eerst werkelijk in actie. Men had ons verteld dat
er een baby uit een ziekenhuis was gestolen. Doubleday en de politie vroegen Croiset
die zaak te entameren met een bezoek aan de ouders van de ontvoerde baby. Marilew
van Doubleday reed ons weer in de bekende Witte Huis-limousine naar een highrise
appartment building aan het meer. Bij het betreden van de uiterst luxueuze flat troffen
we een echtpaar aan in dat ver in de vijftig was. Zonder dit eigenlijk te verbinden
met de leeftijd van de zogenaamde moeder, rook ik onmiddellijk lont.
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Na de verwelkoming gingen we allemaal in een uiterst gerieflijke en stijlvolle
woonkamer zitten. Om het gesprek op gang te brengen vroeg ik, wijzend op een
portret, aan de gastvrouw: ‘Wie is die absoluut prachtige vrouw?’ Mevrouw barstte
in snikken uit. Gerard Croiset zat in gepeins verzonken, alsof hij zich in de zaak
verdiepte. En ik probeerde erachter te komen waarom mijn openingsschot een drama
teweeg had gebracht. Wat bleek? Het portret van het meisje was, aldus de moeder,
‘my strangled daughter’. Ik begreep meteen dat we erin geluisd waren. Ik werd
woedend. Toen Marilew ook nog deed alsof we van tevoren wisten waar we naartoe
gingen, maakte het gelieg me pas goed kwaad. Croiset zei dat het hem zelf ook
woedend maakte, maar de prioriteit van zijn reis lag bij het bewijzen dat
helderziendheid serieus diende te worden genomen. Ik wilde weg en adviseerde
Croiset te vertrekken, omdat er niets goed te verwachten was van een experiment
dat met een truc begon. We waren namelijk terechtgekomen bij Irv Kupcinet, de in
Chicago beroemde talkshowhost en diens vrouw. Hun dochter - ze was filmster was enige tijd geleden in Hollywood vermoord. We zouden op Kup's show komen.
Croiset benadrukte dat we het belang van paranormaal onderzoek voorrang dienden
te geven. ‘Wees nu maar aardig tegen Marilew’, zei Croiset. ‘Zij heeft ons deze poets
niet gebakken. Het is Jack Pollock die geen open kaart durfde te spelen, uit angst dat
ik nee zou zeggen. Marilew weet nu wat ze aan je heeft, maar blijf nu niet afstandelijk
jegens haar. Bovendien, ze kan je boek misschien uitgeven...’
Mevrouw Kupcinet benadrukte dat haar leven met de dood van haar dochter was
vernield. Ze had nog wel een zoon, die ook aanwezig was. Hij droeg strakke jeans
en zag er zeer aantrekkelijk uit. ‘I hate life now’, zei de vrouw. ‘I want to go. I do
not mind that she could never become a famous star, but I wanted Karyn to live, to
have children, raise a family.’ Ze had het boek over Gerard Croiset gelezen en
prepareerde negentien pagina's aantekeningen om haar man te helpen de televisieshow
met succes te volbrengen. Irv zelf had het boek kennelijk niet gelezen, maar zou later
op tv voortdurend doen alsof dat wel zo was. Ik hield Croiset voor: ‘Maar die Marilew
is niet oprecht. Ze zegt voortdurend tegen u hoeveel ze van u houdt. Ze had Bob
Hope als gast, maar u spande de kroon.’ Hij antwoordde dit ook allemaal in haar te
‘zien’, maar, zei hij, ‘Ze kent haar werk.’ Later schreef hij in het exemplaar van zijn
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boek voor Marilew: ‘Voor een vrouw die niet alleen een goede moeder voor haar
kinderen is, maar ook uitstekend kan organiseren.’ Ik was perplex; Croiset merkte
dit. ‘Zo is het leven’, zei hij. ‘Vergeet niet dat ik wil dat zij mijn volgende reis naar
de VS organiseert.’
Vervolgens beleefde ik een van de uitzonderlijkste optredens die ik Croiset ooit
zag volvoeren. De commotie om de affaire van de vermoorde dochter scheen hem
in een dubbele overdrive te hebben gebracht. De aanwezige politionele autoriteiten
lieten de bandrecorders lopen, en Croiset vertelde. Karyn was in april 1964 in haar
appartement aan Sunset Boulevard in Hollywood vermoord gevonden. Ook dient
men te bedenken dat Croiset voor het eerst in de VS en nog nooit in Californië was
geweest.
Een van de eerste beelden die hij kreeg was dat van een aantal sigaretten die rond
het meisje op de grond hadden gelegen. Hij beschouwde dit beeld als ‘de sleutel’.
Vrijwel onmiddellijk daarop zei hij: ‘Het is geen moord.’ Karyn had de avond voor
haar dood een feestje gegeven. Zij had een vriendje - Andy Prine, ook een acteur die er op getoonde foto's erg aantrekkelijk uitzag. Maar Karyn wist dat hij de laatste
tijd met een vriendin van haar naar bed was geweest. Tijdens het feestje was de
verhouding tussen Karyn en Andy nogal bekoeld. Uit dépit flirtte Karyn daarop met
een andere jongen, die haar de volgende middag rond 15.00 uur bezocht. Hij had een
grote map met tekeningen bij zich om Karyn te laten zien.
Opnieuw flirtte Karyn met de jongen. Zij droeg een doorzichtig nachthemd. ‘Zij
wist die man precies op geraffineerde manier te prikkelen’, zei Croiset, die me tevens
vroeg de saillante details achter te houden in verband met de gemoedstoestand van
de moeder. De jongen, die toch al geruime tijd op Karyn had getippeld - raakte
dermate opgewonden van haar dat hij haar wilde pakken. Ze ontvluchtte de
slaapkamer, terug naar de woonkamer, en pakte een doosje sigaretten op. Dat was
het moment dat de jongen, die inmiddels door het dolle heen was, haar met een
geweldige kracht greep. Er volgde een korte worsteling, en Karyn brak haar nek. Ze
was op slag dood. De jongen schrok zo verschrikkelijk dat hij het op een lopen zette.
‘Hij woont niet eens zo ver van haar af’, zei Croiset tegen de stomverbaasde
politionele autoriteiten, die reeds vijfhonderd mensen in Hollywood hadden verhoord
en geen enkele aanwijzing hadden. ‘Te voet misschien tien minuten van Karyns
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huis’, zei Croiset. Daarop beschreef hij in verbluffend detail de weg die de jongen
had bewandeld om bij zijn eigen studio te komen. Hij gaf details als een
kinderspeelplaats, een telefooncel, een brandweergarage, en de meest uitzonderlijke
landmarks.310
Mevrouw Kupcinet drong erop aan dat Croiset de slaapkamer van Karyn binnen
zou gaan. Maar dat wilde hij niet. Daarop kwam ze aanzetten met de ring die Karyn
had gedragen op het moment van haar dood. Croiset verloor zijn geduld en zei: ‘Maar
deze tafel is toch voldoende? Die heeft haar toch toebehoord?’ Het bleek dat de
betreffende tafel inderdaad uit Los Angeles was teruggekomen.
Geleidelijk aan raakten we toch met de Kupcinets bevriend. En de laatste avond
in Chicago, tijdens een afscheidsdiner, nam Croiset de bewuste ring toch even in
handen. ‘Als ik kwaad ben geweest heb ik altijd weer spijt,’ zei Croiset, ‘maar heb
ik me in Chicago in het algemeen niet toch goed gehouden? Er is maar één ding dat
ik steeds in de gaten houd. Ik zoek in ieder mens de reflectie van God, en al het
andere zie ik niet.’ Mevrouw Kupcinet had een staat van trance bereikt. ‘I now call
him Saint Croiset’, zei ze. Ze omschreef de geliefde van Karyn, Andy Prine, als ‘a
fag’ (een nicht). ‘It are always fags who do those things’, zei ze uitgerekend tegen
mij. Het leek wel of ze teleurgesteld was dat de jongen die er met de vriendin van
haar dochter vandoor was gegaan, niet als de moordenaar kon worden aangewezen.
Croiset gaf haar daarop een soort reprimande door te zeggen dat Irv Kupcinet haar
ook nodig had en dat zij langzamerhand haar wraak- en haatgevoelens onder controle
diende te krijgen opdat ze niet iedereen zou meeslepen in haar eigen gevoelens van
zelfmedelijden. Bovendien had Croiset mij voortdurend zinnetjes toegevoegd als
‘Die Karyn was anders geen lief poesje’ of ‘Zeg het niet aan de moeder, maar die
griet hield werkelijk van naaien.’ Croiset was kennelijk tot de conclusie gekomen
dat Karyn haar ongeluk feitelijk aan haar eigen gedrag te danken had. Maar hij troostte
de moeder met woorden als ‘Uw dochters taak op aarde was beëindigd, maar in de
hemel is zij hooggeplaatst. U moet nu uw levenswil opnieuw versterken.’
In Chicago heeft Croiset zich ook nog met een andere zaak beziggehouden. Daarvoor
moesten we een afgelegen boerderij

310

Later zijn de ouders van Karyn met een politiehelikopter in Los Angeles de gegevens van
Croiset gaan natrekken: elf van de aangegeven dertien landmarks werden gevonden, evenals
de jongen in zijn atelier (waarover later meer).
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zoeken en charterde Doubleday een tweemotorig vliegtuig (op mijn advies). Maar
nauwkeurige aantekeningen heb ik er niet van gemaakt. Er zijn slechts foto's van.

27 juni 1964
Loet, die blijkbaar een romance ziet in de kennismaking met Mora Henskens,
moedigde me aan met haar uit te gaan. Het is waar dat Croiset hetzelfde deed en mij
er voortdurend op wees ‘wat een intelligente vrouw je daar hebt’. Eigenlijk ging ik
tegen mijn zin met haar naar de Fair.

28 juni 1964
Met Mora naar Fire Island. We liepen Sunarjo tegen het lijf, die in een sarong op het
strand liep te tippelen en achter een Engelse jongen aan zat, een vetzak met een eng
snorretje.
In Mississippi hebben zich weer frisse toestanden voorgedaan. Drie
burgerrechtenactivisten - Andrew Goodman (20), Michael Schwerner (24) en James
Chaney (21) - worden vermist, terwijl hun uitgebrande auto is gevonden. Lyndon
Johnson zond ‘out of all people’ Allen Dulles, hoofd van de CIA naar Jackson. Minister
van Justitie Bobby Kennedy raadpleegde zwarte leiders en J. Edgar Hoover van de
FBI. Ze willen het ‘antizwarte terrorisme’ in het zuiden bestrijden, maar het gif zit
in de hoofden, nergens anders. Precies als overal in de wereld. Johnson zond verder
tweehonderd zeelieden naar Jackson om te helpen de vermiste jongens te zoeken.
Later was ik op de Sterling-tennisbanen met Loet en Mora, die tegen elkaar
speelden. Mevrouw Spolan, eigenaresse van het gebouw waar ik reeds zes jaar in
woon, had me met Mora gezien, en riep me na toen ik thuiskwam: ‘Why are you
going out with a girl, you are a girl yourself!’ Ik keek de bejaarde jodin nog eens aan
en dacht: stakker.

29 juni 1964
Captain John Cronin belde. Nog steeds geen resultaat bij het graven op aanwijzingen
van Croiset in de zaak van rechter Crater.
Robert Kennedy houdt vol dat Lee Harvey Oswald alleen en op eigen houtje J.F.K.
heeft doodgeschoten. Hij zei dit opnieuw tijdens een bezoek aan Polen, in een rede
voor de gemeenteraad van Krakow. Hij liet er zelfs geen twijfel over bestaan. ‘Oswald
was a professed Communist, but the Commu-
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nists, because of his attitude, would have nothing to do with him. What he did, he
did on his own and by himself.’311 Ik geloof er geen barst van. Maar waarom houdt
R.F.K. aan dit standpunt vast? Begrijp het niet.
Hoe meer ik The Invisible Government lees, hoe meer ik geschokt raak over de
niet-aflatende serie leugens en verzinsels die het Amerikaanse volk en de wereld
sedert jaren vanuit Washington wordt voorgeschoteld. Het hoofdstuk over Birma is
verbluffend, en toch kraait er geen haan naar in dit land. Wie leest het boek van Wise
en Ross werkelijk? In hoofdstuk 8, ‘Indonesia: Soldiers of Fortune’, wordt volledig
uit de doeken gedaan op welke ongelooflijk smerige manier de CIA in Indonesië heeft
ingegrepen. Het geval van Allen Pope, die in 1957 opdracht kreeg vanuit de Filipijnen
Indonesisch grondgebied te bombarderen, wordt nauwkeurig gereconstrueerd.
Opzienbarend is de notitie dat toen president Sukarno in 1961 voor een eerste
ontmoeting met J.F.K. naar Washington kwam,312 de president tegen zijn Witte
Huis-medewerkers zei: ‘No wonder Sukarno doesn't like us very much. He has to
sit down with people who tried to overthrow him’ - refererend aan de pogingen van
de CIA, waar ook Verrips bij betrokken was geweest - een coup in Jakarta te
bewerkstelligen.313

30 juni 1964
Loet en ik zagen Dr. Strangelove. Gevaarlijke, typisch Amerikaanse onzin.

1 juli 1964
Pierre Monteux is overleden in zijn slaap in Hancock, Massachusetts. Een van mijn
favorieten, met Bruno Walter, Otto Klemperer en Rafael Kubelik.

2 juli 1964
Frits geeft zijn rapport, dat inderdaad schitterend is. Beeldhouwen: 8; Opgaven: 8;
Compositie: 8; Vrijwerk: 8; Modeltekenen: 8; Artis: 8; Anatomie: 9; Materialenleer:
8; Technologie: 8; Kunstgeschiedenis: 7; Opzet: 7; Doorzettingsvermogen: 8; en
Verzorging: 8. ‘Het is maar goed dat ze op school niet weten hoe weinig zin ik er
nog in heb,’ schreef hij, ‘anders had ik nooit een 8 voor doorzettingsvermogen
gekregen.’ Hij wil in zijn vakantie beeldhouwen en lesgeven.

311
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Arthur Olson in de New York Times, 29 juni 1964.
Zie Memoires 1961.
David Wise en Thomas Ross, The Invisible Government. Random House, 1964, p. 145.
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3 juli 1964
Ontmoette Henri Marescot, de general manager voor de Noord- en
Centraal-Amerikaanse en Caribische divisie van Air France, in diens riante flat aan
Fifth Avenue en 80th Street. Lilly Marescot was in Holland, maar Klaas Conijn, de
scheepsbouwer, was er ook. De Japanse chef prepareerde een heerlijk maal.

4 juli 1964
Weer een boek dat me razend maakt. Oswald: Assassin or Fall Guy?, geschreven
door Joachim Joesten, een Duitser. Het is namelijk meer dan duidelijk dat de
goegemeente maar wat op de mouw is gespeld ten aanzien van wat er in Dallas
gebeurde. En het onthutsende aspect van alles is, dat men de leugens en verdraaiingen
slikt als brave schaapjes.

5 juli 1964
Ontmoette een vriend van Siregar, Adji (24), de vader is Indonesiër, de moeder
Française. Ideale combinatie. Hij ging naar school in Frankrijk en is een heerlijke
mixture van Oost en West, een beetje als Erwin Aschmoneit. Hij beschouwt zichzelf
op de eerste plaats als Indonesiër. Verder scheen het bon ton te zijn gereserveerd
over Bungkarno te spreken. Maar ik vond hem aardig. Hij ging mee naar mijn flat.
In Amsterdam had hij Walter Kous, en in Den Haag Cruys Voorbergh ontmoet. We
sliepen samen en hebben er intens van genoten. Nu had flateigenaresse mevrouw
Spolan op de gang mogen schreeuwen, want nu had ze voor één keer gelijk.
Life wijdt twaalf pagina's aan de explosie van homoseksualiteit in verschillende
Amerikaanse steden: New York, Chicago, Los Angeles, New Orleans, Miami, en als gay capital van de VS, met zeker dertig homobars, -sauna's en pickup-tenten San Francisco. Het populaire blad gaat in op details en fringe-gebeuren als SM-bars,
waar de leerscene zich uitleeft. Gelukkig veroordeelt Life eveneens een absurd rapport
van de New York Academy of Medicine, waarin de geleerde heren tot de conclusie
komen dat communisten en homoseksuelen de rest van de maatschappij onder de
voet willen lopen. Ernest Havemanns verhaal van vijf pagina's over hoe de wetenschap
ertegenover staat, citeert opnieuw het Kinsey-rapport uit 1948 dat zegt dat nagenoeg
de helft van de Amerikaanse jongens wel een homoseksuele ervaring heeft
meegemaakt.314

314

Life, 26 juni 1964.
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Viste uit de bibliotheek van het Metropolitan Museum of Art een boekje van James
J. Rorimer op, Ultra-Violet Rays and their use in the examination of Works of Art.
Ik maakte er een fotokopie van en zond die naar mijn vader, die het materiaal nodig
had in zijn studie over het doorlichten van palimpsesten.

6 juli 1964
Nyasaland is nu Malawi. Er is een einde gemaakt aan 73 jaar Britse overheersing.
Dr. H.K. Banda is premier geworden.
G.W.J. Elfferich van de AVRO heeft geen belangstelling voor mijn reis naar Peking.
Luns gaat naar Indonesië. Verloopt dat bezoek - dat tien jaar te laat komt ‘bevredigend’, dan zal het Den Haag ‘behagen’ president Sukarno uit te nodigen
voor een officieel bezoek aan Nederland. Bespottelijk. Ik begrijp niet dat Bungkarno
nog wil komen. Na wat hij van Nederland heeft ondervonden, zou ik zeggen: ‘Ze
kunnen de pot op met hun belanda-houding.’
Mijn ouders zijn samen bij het echtpaar Verrips op bezoek geweest. Verrips schijnt
onlangs Robert Kennedy in Berlijn te hebben ontmoet, zo meldde mijn vader.315 ‘Hij
heeft ook nog met R.F.K. jouw geval besproken.’ Verrips zou gezegd hebben dat
mijn oordeel de laatste tijd was verbeterd, en dat men het daarom enige tijd met mij
aan moest zien. Daar zou Kennedy het me eens zijn geweest. Ik had mijn vader
gevraagd honderd gulden aan Verrips te geven, namens mij, voor de verscheidene
telefoongesprekken, maar dat geld wilde hij niet hebben.

7 juli 1964
De Amerikaanse weekbladen knokken om exclusieve verhalen over Lee Harvey
Oswald. Nu komt Life met een serie dagboekbladen van Oswald, geschreven tijdens
zijn verblijf in de Sovjet-Unie. Men heeft zijn abominabele Engels intact gelaten.
Het stuk is met exclusieve foto's geïllustreerd. De documenten zijn door Marina aan
Life verkocht.

8 juli 1964
Gisteravond ontmoette ik Pat Craig, die nu op 220 East 54 Street woont. Ik had hem
een jaar niet gezien. Hij woont samen met Billy X., een baseball-ster van de New
York Yankees. Op een dag kwam Billy's jongere broer, momenteel in dienst bij de
mariniers, een weekend logeren. ‘He was just coming
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Brief van mijn vader d.d. 2 juli 1964.
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out, so then I ended up in bed with Bobby. We even have sex all weekends now,
which makes Billy go mad of jealousy.’
Murray Fisher, eindredacteur van Playboy, schrijft me met de vraag of ik in China
een interview kan bemachtigen met Mao of Chou En-Lai.316 Hij sluit als voorbeeld
gepubliceerde Playboy-gesprekken in: met Nehru, Albert Schweitzer, en Bertrand
Russell. Ze hebben elf miljoen lezers, dus het zou de moeite waard zijn.
Santo vertelde dat de Indonesische dames in Washington het huwelijk van dr.
Zairin Zain met Emily Machbul hebben geboycot. Typisch Indonesische
kleinburgerlijkheid. Wie weet van de Hollanders geleerd.
Lieve brief van Frits. Hij spreekt nog steeds over ‘mijn plannen om naar Amerika
te gaan’. Dat klinkt positief.
Woonde de persconferentie van U Thant bij. ‘Whenever I read of the death of an
American or a Vietnamese,’ zei hij, my heart bleeds... it makes no difference to me
whatever the dead is - Vietnamese or American. I do not believe in a military
settlement of the Southeast-Asian war - 10.000 villages were already destroyed, 100
American lives were lost and 10.000 Vietnamese. I believe in a diplomatic and
political solution..’ U Thant bood goede diensten aan en stelde voor dat in Genève
opnieuw zou worden geprobeerd een wijdere oorlog te voorkomen. Ik denk er
natuurlijk precies zo over.
Bernard Person vertelde dat The Invisible Government van Wise en Ross volgens
hem in de buurt van landverraad kwam. Hij schreef er twee artikelen over voor het
Handelsblad, waar Henk Hofland hem mee heeft gecomplimenteerd. Hij verwachtte
trouwens dat de NRC de aandelen Handelsblad zou opkopen en de kranten zullen
samengaan. Hij houdt zijn hart vast voor wat dit voor zijn positie zou kunnen
betekenen. Ik begrijp dit. Hij had gehoord dat Peter Schroeder van Het Parool als
correspondent was ontslagen.
Minister Luns schijnt van 25 juli tot 2 augustus naar Jakarta te gaan. Je moet toch
wel een olifantshuid hebben om een dergelijke stunt zonder blikken of blozen uit te
halen, vooral gezien wat die man ten aanzien van Indonesië en Sukarno op zijn
kerfstok heeft.
Vanmiddag ging ik even liggen. Ik realiseerde me later dat ik droomde dat mijn
vader in Huis ter Heide een lichte hartaanval heeft gehad.317
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Zie bijlage 8 voor de brief van Murray Fisher.
Mijn vader, mr. ir. A.C. Oltmans, zou in 1966 plotseling aan een hartaanval overlijden in
Huis ter Heide.
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10 juli 1964
Playboy telegrafeert dat ze me tweeduizend dollar bieden voor een interview met de
top in Peking, en als regel geen reiskostenvoorschot verstrekken. Ze zouden bereid
zijn een interview met Sukarno te overwegen.
Het State Department reageert koeltjes op de voorstellen van U Thant. Ze leren
het nooit in Washington. De New York Times is positiever in een hoofdartikel.

12 juli 1964
Indro Noto Suroto schrijft dat er in Indonesië ‘een gestapoterreur’ heerst. Hij is in
Den Haag om na te gaan wat de kansen voor hem in Nederland zijn. Toen ik Santo
dat vertelde, werd hij boos. ‘Laat Indro maar oppassen’, zei hij.
Gerard Croiset schrijft, in vrij onleesbare hanenpoten: ‘Eindelijk heb ik dan je
adres. Al ben ik honderdmaal helderziende, je schrijven zonder een adres te weten
ging niet... Wat je me vraagt over artikelen, jongen, daar heb ik echt geen verstand
van. Handel zoals je hart je ingeeft en niet naar je portemonnee... Prinses Beatrix
zou me graag op de thee genodigd hebben, maar ze had geen passende japon om me
te ontvangen, dus dat gaat ook al weer over.
Je hebt dus regelmatig contact met Marilew Kogan. Doe haar de groeten... Ik ga
nu slapen. Van harte, Gerard.’

13 juli 1964
Sing Sing Al Brust zit nu in een motorbende: para-boots, jeans, veel leer en shirts
zonder mouwen. Hij wil voortaan alleen 's zomers werken, en 's winters gaat hij dan
rentenieren met zijn motorvrienden in Florida, terwijl hij intussen een
werkloosheidsuitkering zal opstrijken.

15 juli 1964
Ontmoette Bill Arthur, de hoofdredacteur van Look, en ik ontving een klinkende
accreditatiebrief voor als ik naar China zou reizen. Hij was bereid vooraf vijfhonderd
dollar in de kosten bij te dragen.
Om 16.00 uur ontmoette ik Stan Swinton, assistent-manager van de Associated
Press. Hij bracht me naar Keith Fuller en Nat Polowetzky. Ook zij bleken bereid me
te accrediteren voor China - plus vijfhonderd dollar voorschot.
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Tweede telegram van Playboy. Ze zijn nog steeds niet bereid vooraf bij te dragen in
de kosten. ‘Your assignment still firm in any event. Murray Fisher.’ Bij Playboy
zitten ze dus ook graag voor een dubbeltje op de eerste rang.

18 juli 1964
Mijn vader schreef dat W. Verrips op 13 juli 's avonds bij mijn ouders was
binnengelopen met de mededeling dat hij op 14 juli, op uitnodiging van enige
Indonesische generaals, naar Moskou zou vliegen. Zij bevonden zich bij minister
Subandrio. Hij kende hen van vroeger. ‘Toen ik zei dat je de eerste week van augustus
naar Indonesië wilde gaan, zei hij dat je voor het bezoek van Luns te laat zou komen,
want die reist 2 augustus af naar India.’318

19 juli 1964
Na overleg met Cees Meijer zond ik minister Luns een telegram: of ik mee kon naar
Jakarta. Verzond een tweede telegram naar de Immigration Travel Branch, om te
zeggen dat ik mijn green card terug wilde hebben omdat ik op 21 juli met de
Lufthansa 405 zou afreizen.
Marguerite Oswald zendt me een tekst van zes pagina's, door haar ondertekend,
inzake haar getuigenis voor de Warren Commissie op 10 februari 1964.319 Zij liet
zich bijstaan door de advocaat John Doyle. Omdat Lee Harvey werd doodgeschoten
voordat hij ooit zelf zijn mond zou kunnen opendoen, vroeg zij meteen of er een
advocaat zou kunnen worden aangewezen die de belangen van haar zoon zou kunnen
behartigen. Nu kon bijvoorbeeld Marina Oswald voor de commissie haar verhaal
vertellen zonder dat er iemand in een kruisverhoor corrigerende vragen in het belang
van Lee stelde. Ik vond dat de moeder daar groot gelijk in had. Ze had zich hierover
voortdurend bij mij beklaagd. ‘I have documents’, aldus mevrouw Oswald. ‘I am
not asking you to believe me as a mother. I can prove the statements I make.’
Opperrechter Earl Warren antwoordde dat de commissie niet was bedoeld om Oswald
te veroordelen. De enige taak van de commissie was om na te gaan hoe J.F.K. precies
was vermoord. Mevrouw Oswald bleef op haar standpunt staan en vocht als een
leeuwin. Zij liet zich niet intimideren. Ik heb er bewondering voor.

318
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Brief d.d. 15 juli 1964.
De tekst, door haar ondertekend, bevindt zich in mijn dagboek.
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20 juli 1964
Het is nauwelijks te geloven, maar dit land, althans de Republikeinse partij, heeft de
conservatieve zwamneus Barry Goldwater (van Arizona) gekozen als
presidentskandidaat voor de verkiezingen van november aanstaande. Op de
partijconventie in San Francisco kreeg hij 883 stemmen, tegen 214 voor gouverneur
William Scranton van Pennsylvania. Zijn vice-president zou William Miller (van
New York) moeten worden. Johnson blijft natuurlijk zitten.
Op 16 juli is de zwarte James Powell (15) doodgeschoten door luitenant James
Gilligan, een blanke politieagent. De zwarte wijk Harlem is dolgedraaid. In het
weekend zijn er wilde rellen uitgebroken. Veel mensen raakten gewond. De schade
was aanzienlijk. De verhouding tussen zwart en blank in dit land lijkt onder controle,
maar bij het minste of geringste blijkt wat er werkelijk broeit.

21 juli 1964
Ik had Sjef van den Bogaert gevraagd of ik met Luns mee kon naar Jakarta. Hij
dicteerde me het telegrafische antwoord van de minister: ‘Verzoek betrokkene in
kennis te stellen dat een Nederlandse correspondent die mijn bezoek aan Jakarta wil
verslaan, wat mij betreft vrij is zulks te doen, doch voor eigen rekening en
verantwoordelijkheid. Ten overvloede wil ik erop wijzen dat journalisten geen deel
uitmaken van mijn ambtelijke begeleiding. Luns.’
Ik kan nog niet vertrekken, want ik moet eerst zowel met het State Department
als met de Immigration Service mijn reisplannen bespreken.

22 juli 1964
Martin schrijft vanuit Seedorf dat hij trots is op mijn vriendschap, ‘vanwege je
eenvoud, alhoewel je een hooggeplaatste bent’. Hoe kan hij, die een diep gelovig
mens is, nu zoiets denken of voelen? Dat is toch onzin?

26 juli 1964
Moise Tsjombé is, na een jaar geleden uit Congo te zijn gevlucht, teruggekeerd. Hij
heeft het bestaan om een krans te gaan deponeren bij het monument voor Patrice
Lumumba, de man voor wiens dood hij in eerste plaats verantwoordelijk is. Wie
weet heeft de meneer nog staan grienen ook. Politici blijken altijd weer tot alles in
staat.
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James Reston refereert in zijn artikelen nu ook onverbloemd aan ‘de moord van
Oswald’. Dat verwondert me. Reston is toch niet de eerste de beste journalist, maar
een man aan de top. Vorige week vergeleek hij nota bene de verkiezing van Goldwater
met het aan de macht komen van Hitler en Napoleon. Hij lijkt wel niet goed bij zijn
hoofd, en toch is hij een der bekwaamsten.
Ik had prinses Beatrix het nieuwe boek over Croiset van Jack Harison Pollack
gezonden, en in een begeleidend briefje nog eens herinnerd aan ons gesprek bij het
filmen van de ruïnes van Mitla. Haar particulier secretaresse, M.C.C. Wijnen, schrijft
me namens H.K.H. om me te bedanken. Ook de prinses herinnert zich ons gesprek.320
(Nu begrijp ik ook beter Croisets uitlating dat Beatrix geen passende jurk had om
hen te ontvangen: we hadden misschien verwacht dat zij in een reactie op het boek
eens met Croiset had willen spreken.)

27 juli 1964
‘US TO ENLARGE VIETNAM FORCE BY 5,000 ADVISERS’, aldus de kop in de New York
Times. Daar begint het gedonder. Lyndon Johnson schijnt er de voorkeur aan te geven
met open ogen een communistische val binnen te trekken.
Ik mis toch wel iets bijzonders nu ik niet met Luns mee naar Indonesië kan gaan.

28 juli 1964
Omdat de Immigration Service het onderwerp homoseksualiteit had aangesneden,
heb ik onmiddellijk gesteld dat ik daar alleen over wil spreken met artsen of een
psychiater. Vandaag werd ik ontvangen door een dr. Fuerberg, psycholoog van de
US Public Health Service op Staten Island.
‘Why did you get yourself involved in all this?’ vroeg hij met verbazing.
‘You tell me’, antwoordde ik. Het werd een prettig gesprek.

29 juli 1964
De Indonesische confrontatiepolitiek jegens Maleisië is bekoeld, meldt Seth King
vanuit Jakarta.321 De afgelopen weken zijn nog slechts enkele incidenten met
Indonesische guerrilla's gerapporteerd. God zij dank. Dat was een zwakke affaire.
Vrijwillige militairen, gedrild voor de crush Malaysia-campagne,

320
321

Brief d.d. 7 juli 1964. Zie bijlage 9
In: de New York Times, 29 juli 1964.
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zullen nu worden ingezet voor publieke werken. King meldt eveneens dat Luns in
Indonesië is en dat er veel werk van zijn bezoek is gemaakt.322
Om 13.15 uur een nieuwe ontmoeting met zowel dr. Fuerberg als dr. Paul Smith,
psychiater van de Public Health Service. Dr. Smith opende als volgt: ‘To determine
whether someone is homosexual, we sometimes ask what books they read... But once
there was a guy in the Coast Guard who was asked at full sea by his commanding
officer: “How would it feel to be a Communist?”’ Ik nam vanaf dat moment het
gesprek over en sprak anderhalf uur. Een vrije lezing van op zijn minst 250 dollar.
Toen ik uitgesproken was zei Fuerberg: ‘I have but one word for you: Fabelhaft.’
Dr. Smith vond dat ik ‘brinkmanship’ praktiseerde. Beiden waren van mening dat
ik gevaarlijk leefde. Ik dacht: ja ja, als Bungkarno, Vivere Pericoloso. Dr. Fuerberg
zei, waar ik bij zat, tegen dr. Smith: ‘He is masochistic.’ Ze meenden dat ik gevaarlijk
leven juist prettig vond en mezelf opzettelijk in gevaarlijke situaties bracht. Onzin.
Fuerberg: ‘Are you trying to prove continuously that you can do things others don't
dare to do? Why don't you join one newspaper and take it easy?’ Hoe kan dat nu?
Ik legde uit dat ik plannen had om naar China te gaan, en hoe ik het had aangelegd
met Playboy, Look, en de Associated Press. Wat was hier verkeerd aan? Het zou
bovendien mijn lezingen ten goede komen. Maar dr. Fuerberg wierp tegen: ‘But by
asking a visa for China, you are trying to say to the US Government: ‘You are nuts
and I will have my way.’ Ik dacht: inderdaad, ze zijn in Washington gek ten aanzien
van Peking, maar dat zal ik deze keer inslikken. Ik wees erop dat ik zeer bonafide
opdrachten had voor Peking, en dat het me verder geen barst kon schelen wat voor
kritiek erop kwam. Dr. Smith concludeerde: ‘I have learned a lot this afternoon. We
rarely see such an individualistic person.’ Ze waren het erover eens dat ‘You fly
continuously into the face of convention, but look at the dangers you place yourself
in.’
Ik citeerde mijn oude vriend Vladimir Archawski323, de succesvolle zakenman uit
Wall Street: ‘The worst that can ever happen to you is to die.’
Dr. Smith zei: ‘This is fascinating. You have material for a book here.’
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In 1966 zou ik het bezoek van minister Luns in Jakarta uitvoerig bespreken met president
Sukarno.
Zie Memoires 1925-1953.
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Dr. Fuerberg: ‘You are a second Pierre van Paasen324.’ Ik dacht: wat kletsen ze toch?
Ik ben Willem Oltmans en daarom lijk ik op geen hond.
Het gesprek eindigde met de vraag of ik ooit was veroordeeld, een gemakkelijke
vraag dus, en of ik homoseksueel was. Ik moest met ja of nee antwoorden. Met die
beperking schreeuwde ik dus ‘Nee!’ Fuerberg: ‘Ze hebben u homoseksualiteit ten
laste gelegd, maar wij hebben er geen bewijzen voor gevonden.’ Hij benadrukte dat
hij nooit zou kunnen leven zoals ik deed. Eens was hij een angry young man geweest,
maar op den duur was hij tot rust gekomen en had hij zich aan zijn job gezet. Ik
herken dat: ze worden getemd en denken dan alleen nog aan de maandelijkse pay
check, ten koste van principes. Zelfverlakkerij.
In Den Haag heeft zich weer eens een staaltje van oer-Hollandse burgerlijkheid
voorgedaan, opnieuw onder de bezielende leiding van Joseph Luns. De minister had
alle Nederlandse ambassadeurs opgedragen zich strikt te onthouden van contacten
met prins Carlos Hugo en prinses Irene. Terwijl Carlos en Irene door het Spaanse
staatshoofd generaal Franco werden ontvangen, besloot ambassadeur jhr. W.E. van
Panhuys een lunch met het prinselijk paar niet uit de weg te gaan. Het vond plaats
in een Madrileens restaurant, alwaar Irene het gastenboek tekende als de hertogin
van Madrid. Ook de Oostenrijkse prins Sterrenberg woonde het déjeuner bij. Luns
razend. De Telegraaf verwacht dat een ambassadeur die de toorn van zijn minister
weet op te wekken, zal worden teruggeroepen.325 Goedemorgen.

30 juli 1964
Om 08.45 uur arriveerde FBI-agent Kenneth Caldwell in mijn flat. Hij wilde slechts
mijn contacten met de Roemeense diplomaat Popa bespreken. Ik had zowel de
immigratiedienst als Popa zelf meegedeeld openlijk onze lunches te hebben besproken.
Ook telefoneerde W. Verrips vanmorgen, om te informeren of de moeilijkheden
met de autoriteiten thans voorbij waren. Ik belde mijn ouders om te zeggen dat ik
eraan kwam. Mijn vader vertelde dat de heer Verrips bijna iedere dag aan de telefoon
hing.
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In de VS beroemd geworden Nederlandse journalist, schrijver en geestelijke.
De Telegraaf, 26 juli 1964.
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Kreeg een boodschap van Marguerite Oswald dat zij 1 augustus weer in de Beekman
Towers in New York zou zijn. Ik liet weten dat ik naar Nederland zou vertrekken,
maar wenste haar sterkte in haar eenzame strijd.

31 juli 1964
Seth King zegt dat er in Indonesië een spelletje wordt gespeeld wie Bungkarno's
opvolger zal zijn. De naam van dr. Subandrio schijnt tegenwoordig bovenaan te
staan, wat ik slecht nieuws vind. Als tweede kandidaat wordt nog altijd generaal
Nasution genoemd, terwijl Chaerul Saleh de derde mogelijkheid is.326
Ambassadeur Diallo Telli nodigde me uit voor een buffetdiner in Riverdale, maar
ik schreef hem een vriendelijk briefje dat ik op het punt stond om af te reizen en
verhinderd was.

1 augustus 1964
Bracht drie hutkoffers met bagage naar het s.s. ‘Gorredijk’.
Woonde een lunch bij in de Williams Club met premier prins Abdul Rahman van
Maleisië. Ik bekeek de man nog eens goed, zag zijn entourage, en besloot geen vraag
te stellen. Ik had willen weten waarom er nog altijd een Britse generaal de
strijdkrachten van Maleisië commandeert, want dat is nu precies wat Bungkarno
bedoelt met ‘een verkapte Britse voorpost in Zuidoost-Azië’. De premier stotterde
herhaaldelijk, zocht naar woorden, kon geen wijs uit de stapel papieren die voor hem
lag, en keek eigenlijk nauwelijks naar zijn gehoor. Met andere woorden: die man is
geen tegenpartij voor Sukarno, met diens absolute zelfverzekerdheid, donderende
stem en revolutionaire aanpak. Ik vond Rahman eigenlijk zielig.
Ik zat tussen mijn oude vriend Charlie Howard327 en de Rus Sergei Lossev328 in. Ik
zei tegen Lossev dat ik er geen gat in zag naar Moskou te gaan, want het bleef een
soort constante bevalling om met Russen een open gesprek te voeren. ‘Your society,
your life; Communism left you the legacy that you must always be on guard. But
who knows, maybe some day we will be able to really talk.’ Het schijnt dat Mike
Polonik terug in Moskou is. Dat hoorde ik nu pas. Sovjetfunctionarissen verdwijnen
zonder een woord te zeggen.
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Seth King in de New York Times, 28 juli 1964.
Hij deelde mee, de best betaalde zwarte journalist in de VS te zijn.
Ik leerde hem later goed kennen als hoofdredacteur van Tass.
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2 augustus 1964
Ontmoette Dick Rosen. Hij vertelde ook te zijn onderworpen aan een nauwkeurig
onderzoek naar homoseksualiteit toen hij de post aanvaardde van assistent van de
Attorney-General van New York. Hij weet dat bepaalde details hierover in zijn dossier
zitten, en hij denkt dat hem dit vroeg of laat schade kan berokkenen. Wat het geduvel
met Mrs. Spolan en haar scheldpartijen betreft, adviseerde hij te verhuizen, waar ik
natuurlijk niet over pieker. Loet Kilian vertelde nu pas dat hem ook was afgeraden
bij mij in te trekken omdat dit moeilijkheden zou kunnen veroorzaken. Ook hij piekert
er kennelijk niet over te vertrekken.

3 augustus 1964
De koppen in de New York Herald Tribune van vandaag: ‘VIET REEDS FIRE ON OUR
WARSHIP’ Drie Noord-Vietnamese P.T.-boten hebben in internationale wateren van
de Tonkin Golf, tussen China en Noord-Vietnam, het Amerikaanse oorlogsschip
‘Maddox’ aangevallen en beschoten. De Amerikaanse torpedobootjager heeft het
vuur direct beantwoord. De commandant van de Amerikaanse vloot, admiraal Ulysses
Grant Sharp heeft gezegd dat dit het zoveelste bewijs is van de agressieve bedoelingen
van de communisten in Zuidoost-Azië. President Johnson heeft onmiddellijk zijn
voornaamste militaire en politieke adviseurs naar het Witte Huis geroepen. Er is
duidelijk een ernstige nieuwe crisis in de maak.329
Eindelijk heb ik mijn green card terug en kan ik vertrekken.

22.15 uur, KL 644 New York-Amsterdam
Loet was lief en bracht me naar het vliegtuig.
Begon een brief aan Sukarno om de lunch met Abdul Rahman te beschrijven, maar
ik heb hem verscheurd.
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Jaren later zou vast komen te staan dat de CIA het incident met eigen schepen had uitgelokt
om Johnson te dwingen hardere maatregelen tegen Hanoi te nemen.
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Huis ter Heide
6 augustus 1964
Mijn ouders wuifden vanaf het terras van Schiphol. Ik was blij en dankbaar ze daar
te zien. Er komt een dag dat zij er niet meer zullen zijn om me te verwelkomen. Mijn
vader had de auto, die ik per boot vooruit had gezonden, al ingeklaard. Hij was tijdens
het vervoer opengebroken en er was van alles uit gestolen.
Om 16.00 uur ontmoette ik W. Verrips, waarover ik later zal schrijven. Om 18.00
uur - ik praat nu nog steeds over 4 augustus - was ik bij Frits. We gingen samen eten.
Hij leek me nerveus en in sommige opzichten anders. Mijn eigen gevoel voor hem
scheen dood. Hij had een nieuwe vriend, in Den Haag. Frits is op ijs. Ik maakte geen
nieuwe afspraak.
Intussen heb ik Indro Noto Suroto teruggezien. Wat hij over Indonesië vertelde
was niet bemoedigend. Het vroegere Hotel der Nederlanden was een hoerenkast voor
Bungkarno's lijfwachten geworden. Kolonel Sabur was ‘een grote schoft’ en corruptie
vierde overal hoogtij.

7 augustus 1964
Was kort bij Gerard Croiset in Utrecht. Mrs. Kupcinet had mij een kopie gezonden
van de kaart waarop Croiset de onheilsplaats had aangegeven waar volgens hem haar
dochter was vermoord. Ook stuurde ze een kaart, van de politie van Los Angeles,
waarop de werkelijke situatie te zien was. Inderdaad bleken verbluffend veel van de
door Croiset aangegeven landmarks aanwezig te zijn. ‘The police were very interested
in everything that Mr. Croiset told us, and they are following up the leads. We are
amazed to see Mr. Croiset's drawing come to life.’330 Ik overhandigde alles aan Gerard.
Daarna kwam er een briefje van Irv Kupcinet zelf, geschreven na het bezoek aan
Los Angeles. Hij sloot enkele tientallen grote kleurenopnamen in, vanuit een
helikopter in de lucht genomen. Croiset vroeg me voorlopig niet over de zaak Kupcinet
te schrijven.
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De rest van de dag met Erik doorgebracht. Hij heeft het niet gemakkelijk, noch met
zijn vriendin, noch met zijn studie. Wat kan ik voor hem doen, anders dan van hem
houden? Het leven lijkt soms echt onmogelijk. Erik vond me ‘keihard’ geworden,
wat onzin is. Maar hij wilde autorijden en ik durfde dat niet aan, met het oog op de
verzekering.
Frits was tot dusverre de meest rake love affair, maar ik hoop voorlopig ook de
laatste. Ik denk niet dat ik het zou ambiëren nog eens door zo'n geschiedenis heen
te moeten. We reden naar Den Haag en bezochten John en Greet van Haagen in
Rotterdam.331

9 augustus 1964
Bezocht Henk Hofland in de Boticellistraat. Ik maak me zorgen om hem. Mimi en
Henk junior gaan twee weken naar Italië. Edmond begint te lopen en is een aardig
kereltje. Ik weet niet of de relatie tussen de ouders nog zo goed is als vroeger. Ik zou
dat erg jammer vinden.
Evenals Cees Meijer adviseerde Henk me met enige aandrang om alleen naar W.
Verrips te luisteren, maar vooral zelf niets te zeggen of te vertellen. Hij had eigenlijk
ook geen notie wie Verrips precies was, wat hij deed, voor wie hij werkte en waar
hij zijn geld vandaan haalde. ‘Maar daar kom ik nog wel achter’, zei hij. Maar hij
was ook van mening dat Verrips ‘een aardige kerel’ was. ‘Hij heeft me ook wel op
ideeën gebracht’, aldus Henk.
Frits had tweemaal mijn ouders gebeld. Ik reed dus naar zijn kamer. Hij lag naakt
op bed en was erg, erg lief. Lag dus een tijdje naast hem. Hij was moe en wilde
dagenlang slapen. Er waren problemen met zijn vader geweest.
Ik lees over het bezoek van Luns aan Indonesië, dat president Sukarno en de
minister op 26 juli vier uur met elkaar spraken in het zomerpaleis van Bogor.
Mevrouw Luns was erbij. Het Handelsblad schreef dat de sfeer ‘behaaglijk,
ontspannen en uitstekend’ was geweest. Het was een ontmoeting die het ijs moest
breken. Van tijd tot tijd kon men beide heren ‘luid horen lachen’. Otto Kuijk was
uiteraard mee voor De Telegraaf. Op Tampaksiring, op Bali, werd besloten dat nog
dit jaar ambassadeurs zullen worden uitgewisseld. Sudjarwo Tjondronegoro gaat
naar Den Haag en Schiff naar Jakarta.
Vier heren van de staf van Luns - J.M.H. Timmermans van het directoraat-generaal
van buitenlandse economische betrekkin-
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gen; A. Rinnoy Kan, vice-thesaurier-generaal; J.H.O. Graaf van den Bosch, directeur
van de Nederlandse Bank; en last but not least mr. dr. H.J. Roethof van het bureau
internationale technische hulp van Buitenlandse Zaken - verklaarden op Schiphol
dat Luns, door zijn optreden in Indonesië, ‘groot respect had afgedwongen’.332 Deze
Roethof, ook al vond ik hem persoonlijk aardig, is natuurlijk altijd een overheidsman
geweest. Hij was mijn Indonesië-redacteur bij de NRC in 1956-1957. Het was feitelijk
aan zijn laffe, imbeciele journalistieke houding te danken dat ik het initiatief nam
om in 1957 vanuit Jakarta aan de Staten-Generaal een Adres te zenden over
Nieuw-Guinea.333 En dan zie je maar hoe zo'n man jaren later, uitgerekend in het
gezelschap van Luns in Indonesië, kan opduiken. Luns heeft er een handje van om
zij die het spel meespeelden ruimschoots te belonen.
Voor vertrek naar India maakte minister Luns ten afscheid bekend dat Indonesië
honderd miljoen gulden kon krijgen, als exportkrediet over 1965, voor levering van
een palmoliefabriek door de Verenigde Machine Fabrieken. Die ‘wind’ liet de minister
volgens Otto Kuijk ‘als klap op de vuurpijl’.334
En dan heeft Joop van Tijn, als spuit elf, een interview met president Sukarno
gehad. Met opvallende letters zet hij op de omslag van de Haagse Post van 8 augustus
1964, dat zijn interview ‘het eerste gesprek in vijf jaar van een Nederlandse journalist’
met het Indonesische staatshoofd is geweest.
HP: ‘Wat hebt u voor indruk van de heer Luns gekregen?
Sukarno: ‘Een heel capabele man.’
HP: ‘Hij vond u geestig en charmant.’
Sukarno: ‘Ik vond hem charmant en geestig.’
HP: ‘Zou u een uitnodiging om naar Nederland te komen aanvaarden?’
Sukarno: ‘In het joint communiqué is vermeld dat daarover gesproken werd.’
HP: ‘Over de mogelijkheid?’
Sukarno: ‘Over de mogelijkheid van een uitnodiging van president Sukarno naar
Nederland.’
Ik sprak vandaag opnieuw twee uren met W. Verrips. Ik kan er niet omheen, ik vind
hem aardig. Toch ben ik niet echt van zijn bedoelingen overtuigd. Hij noemt Emile
van Konijnenburg nu toch definitief ‘een flessentrekker, en flessentrekkers
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Het Algemeen Handelsblad, 27 juli 1964.
Zie Memoires 1953-1957.
Otto Kuijk in De Telegraaf, 3 augustus 1964.
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worden tot op de naad uitgekleed’. Van Konijnenburg zou zich na ontvangst van een
brief van Verrips bedreigd hebben gevoeld. Het zou gemakkelijk zijn om iemand
die veel naar Azië reist te laten verdwijnen. Konijn richtte zich eerst tot minister
Scholten van Justitie, de procureur-generaal Van Gilsen, en ten slotte de officier van
justitie te Utrecht, die proces-verbaal tegen Verrips opmaakte. Tot mijn schrik
vervolgde Verrips: ‘Konijnenburg krijgt nu nog één keer een visum om naar Jakarta
te reizen, en dan is het afgelopen.’ Ik dacht aan de tijd dat Paul Rijkens en Konijn
Verrips introduceerden bij ambassadeur Zain, en Verrips werd ingeschakeld om mij
uit te schakelen. Verrips zei dat Konijn nu ‘beefde als een rietje’. Minister Subandrio
en Chaerul Saleh ontvingen hem niet meer. De generaals Nasution en Yani hadden
de heer Barkman, Nederlands zaakgelastigde, op het matje geroepen en hem
gewaarschuwd dat wanneer er iets met W. Verrips zou gebeuren, het leger de
Nederlandse regering verantwoordelijk zou houden. Hofland had recent ook Konijn
ontmoet en was tot de conclusie gekomen dat Verrips ‘alles eigenlijk vertekent en
daardoor veel onwaarheid spreekt’. Toch had Hofland samen met Verrips op 24 april
1964 een opzienbarend artikel in zijn krant gepubliceerd. Henk schreef overigens
een fraai stuk proza in Podium van 7 augustus. Titel: ‘Waar moet het heen?’
Intussen zie ik dat president Sukarno in augustus 1964 voor de AVRO-televisie
verklaarde blij te zijn dat Luns naar Indonesië was gekomen. Bungkarno's volgende
berekening: hij wil naar Den Haag.

12 augustus 1964
De oorlog in Vietnam is naar nieuwe hoogten opgevoerd. L.B.J. heeft vier bases in
Noord-Vietnam laten bombarderen als represaille voor de beschieting van de s.s.
‘Maddox’.335 er zouden 25 PT-boten voor Hanoi verloren zijn gegaan. Twee
Amerikaanse toestellen werden neergehaald. Noord-Vietnam geeft een verlies van
vijf toestellen op en zegt een Amerikaanse piloot gevangen te hebben genomen.
UPI wees er terecht op dat dit de eerste militaire actie is tegen Noord-Vietnam zelf,
en dat de oorlog in Indo-China nu dus omvangrijker is geworden. President Johnson
is op 4 augustus op de Amerikaanse televisie verschenen om de actie toe te lichten.
Het Amerikaanse antwoord op de beschieting van de torpedobootjager was ‘limited
and fitting’ geweest. Robert
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McNamara, minister van Defensie, kondigde aan dat de VS troepenversterkingen ‘on
a global scale’ naar Zuidoost-Azië zouden zenden.
Op 5 augustus 1964 sprak L.B.J. een rede uit voor de School of Journalism aan
de universiteit van Syracuse, New York. ‘Repeated acts of violence against the armed
forces of the United States must be met not only with alert defense, but with positive
reply.’ Op 2 augustus was de Maddox beschoten en op 4 augustus twee andere
torpedobootjagers. Johnson: ‘The attacks were deliberate. The attacks were
unprovoked. The attacks have been answered (...). [North Vietnamese] aggression deliberate, willful and systematic aggression - has unmasked its face to the world.
The world remembers - the world never forgets - that aggression unchallenged is
aggression unleashed. We of the US have not forgotten. Therefore we have answered
the aggression with action. (...) North Vietnam has now struck out on the high seas
in an act of aggression against us. There can be no doubt about the responsability of
men and nations devoted to peace.’336
Op het moment dat hij deze woorden tegenover de studenten in Syracuse
uitsprak geloofde Lyndon Johnson zelf dat hij ‘honest to God’ de absolute
waarheid sprak. Als commander in chief was hem de informatie van de
beide beschietingen verstrekt. Hij meende een passend antwoord gegeven
te hebben. L.B.J. loog echter in commissie alsof het gedrukt stond, zoals
een aantal jaren later zou blijken. Dat hij zich in 1968 niet herkiesbaar
stelde hield direct verband met het notoire Tonkin Gulf-incident van 1964.
De president realiseerde zich dat zelfs hij de CIA - die hij prompt omschreef
als ‘that damned Murder Incorporated’ - niet in de hand had. Hoe bedenk
je het om op je eigen oorlogsschepen te laten schieten om de president een
alibi te verschaffen de frische fröhliche Krieg tegen Hanoi pas goed te
beginnen? Een oorlog die schande over de VS zou brengen en in een totaal
drama zou eindigen.
Bernard Person beschouwde The Invisible Government van Wise en Ross
als een vorm van landverraad. Ik niet. Ik begreep uitstekend dat er in hun
verregaande analyse veel waarheid moest schuilen, vooral na de moord
in Dallas en nu de oorlog in Vietnam. De spionagediensten schenen
werkelijk een autonoom apparaat binnen de regering te vormen, waar
niemand, ook L.B.J. niet, vat op had.
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13 augustus 1964
In Congo is een nieuwe Patrice Lumumba aan het firmament verschenen. In een
radioboodschap vanuit Stanleyville verklaarde Gaston Emile Soumialot dat hij de
reïncarnatie van Lumumba was, aan het hoofd stond van een bevrijdingsleger, en
dat hij spoedig naar Leopoldville zou oprukken. ‘Lumumba said something stronger
than himself would come and complete his work. I am that man.’ Ik hou mijn hart
vast, want dat belooft opnieuw uitzichtloos bloedvergieten te worden.
Frits schrijft dat hij, na goed over onze relatie te hebben nagedacht, tot de conclusie
is gekomen ‘een streep onder de zaak te zetten’. De brief kwam wel als een schok,
maar over die brug komen we ook wel weer. Intussen heb ik de tekeningen van de
kruipende en waggelende baby laten inlijsten. Zijn klas moest namelijk voor een
werkstuk een vrouwelijk naaktmodel tekenen. De vrouw had een klein kind
meegenomen dat, terwijl de anderen die vrouw tekenden, voortdurend op de grond
kroop en rondtippelde. Frits had in plaats van de opdracht tekeningen van het kind
gemaakt. De docent had hem een hoog cijfer gegeven. Ik heb twee van die tekeningen
gekregen en laten inlijsten.

17 augustus 1964
Staande op de trappen van het Merdeka paleis heeft president Sukarno een felle
aanval op de VS gelanceerd. Hij deed dat in zijn jaarlijkse rede ter gelegenheid van
de Indonesische onafhankelijkheid. Hij voorspelde dat Amerika in Vietnam zal
worden verslagen, zoals Indonesië tezijnertijd Maleisië zou verpletteren. ‘Wij
veroordelen de Amerikaanse agressie tegen Noord-Vietnam krachtig. Ik bid ook voor
de snelle hereniging van Noord- en Zuid-Korea. Het ziet er naar uit dat het lot van
de Franse generaal De Lattre de Tassigny thans andere generaals van een ander land
te beurt zal vallen.’

18 augustus 1964
Dineerde met Henk Hofland en een meisje - ik denk van het Handelsblad - in het
Americain. Ik mocht vooral Verrips hier niets over zeggen. Henk leek deze avond
warempel op de vriend van Nijenrode, zoals ik hem vroeger had gekend. Hij lachte
tranen om het verhaal dat in de oorlog de heer Lens, oud-resident uit Indië, bij ons
op De Horst kwartet kwam maken, zijn cello op de rug had gebonden, met de fiets
slipte op
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het gladde wegdek van de oprijlaan, in zijn cello viel en met een zak met 160 houtjes
het huis binnenkwam. De cello is gelijmd en de toon van het instrument was mooier
dan ooit. Ik vond de vriendin wel aardig, maar vroeg me af of hij, vergeleken bij
Mimi, er op vooruit was gegaan.
Om 12.30 uur belde Verrips. ‘Ik heb goed nieuws voor jou. Je krijgt een visum
voor Indonesië. Noch het leger noch Emigratie heeft bezwaar. Het hangt van KEMLU
(Buitenlandse Zaken) af.’ Eigenlijk was dit niets nieuws. Ik wist dat Subandrio me
geen visum zou geven. Ook vertelde hij dat Paul Rijkens tot 02.30 uur in de ochtend
had geconfereerd met commissarissen van Reindert Zwolsman. Hofland zegt: ‘Ook
oud nieuws. Het is bekend dat Rijkens daar vanwege zijn leeftijd zal aftreden als
president-commissaris.’
Denk veel over Frits.

19 augustus 1964
W. Verrips zegt dat de Amerikanen de oorlog in Vietnam zullen verliezen. ‘Je kunt
geen jungle-oorlog voeren met moderne wapens.’ Hij bepleit een brengun en een
kapmes, ‘en zeventig kilometer per dag lopen. Lopen en nog eens lopen is de sleutel
tot dat soort oorlog.’ President Johnson maakte in de tuin van het Witte Huis bekend
dat de VS nieuwe vliegtuigen gaan ontwikkelen om bij guerrillaoorlogen te worden
ingezet.

21 augustus 1964
Mam stond op met hoofdpijn. Mijn grootmoeder Poslavsky is weer achteruitgegaan.
Mijn beide ouders zijn er zichtbaar van onder de indruk. Ik zou iets liefs voor ze
willen doen, maar wat? Moet veel thuis zijn deze dagen.
Sprak een uur met professor W.H.C. Tenhaeff. We bespraken de Amerikaanse
reis van Gerard Croiset.337

24 augustus 1964
W. Verrips zei genoeg te hebben van Hofland. Henk had hem verteld dat zijn
commentaar bij de brief van Anne Vondeling reeds gezet was geweest, maar Henk
had het nooit doorgegeven. Verrips beweerde erachter gekomen te zijn dat Hofland
hem hierbij voor het lapje had gehouden. Hij liet doorschemeren dat Rijkens en
Zwolsman hem thans hadden betaald.
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26 augustus 1964
W. Verrips zei me dat hij gisteren met Paul Rijkens de twee KLM-wereldtickets had
besproken die me waren toegezegd. Rijkens zou Koos Scholtens hierover bellen.
Verrips wil proberen via Zwolsman een kwart miljoen los te peuteren, en zegt
geïnteresseerd te blijven om de Haagse Post op te kopen. Van zaken samen met
Emile van Konijnenburg heeft hij twee miljoen te goed, die hij eveneens in het
weekblad zou willen stoppen.
Mijn mind is bij Frits.

27 augustus 1964
Reed naar het strand in Scheveningen en zag Frits van verre, maar ging niet naar
hem toe.
Ontmoette dr. M. van Blankenstein, nu 84 jaar. Hij blijft vitaal maar heeft last van
bloedvatenvernauwing. Minister Subandrio had de heer Tempel van Unilever naar
Sukarno gezonden, die deze zakenman in het bijzijn van Emile van Konijnenburg
ontving. De president had Konijn gevraagd de heer Tempel de presidentiële
schilderijenverzameling te tonen, ‘ook die in de slaapkamer’. Rein Vogels had hem
verteld dat Van Konijnenburg weer in de gratie was bij de KLM, en dat het conflict
feitelijk een zeer persoonlijke controverse was geweest tussen Ernst van den Beugel
en Konijn. Ik vroeg hem of hij nog wel eens informatie over Verrips had gekregen.
Ja, maar hij was de details vergeten.
In de avond maakte ik samen met Croiset een tape voor het echtpaar Kupcinet in
Chicago. Croiset liet me de stroom van post uit de VS zien, in reactie op zijn
televisieoptreden en het onlangs verschenen boek. Drama na drama verdwijnt in de
prullenmand. Het kan ook niet anders. Ik heb er een aantal brieven uit gevist die ik
wil bewaren.338 Een Finse jongen raakte verlamd nadat hij in zijn rug was geschoten.
Croiset wist zeker dat hij niet te helpen zou zijn. Een Amerikaanse sheriff schreef
dat hij braaf orgel in de kerk speelde, maar dat niemand wist dat hij in het geheim
contacten met homoseksuelen had. Nabij Los Angeles werden twee jongens van
zeventien en negentien jaar al vijf weken vermist. Een Chinees jongetje van vijftien
was overleden na een experiment met menselijke onsterfelijkheid. De meeste brieven
bevatten foto's en tekeningen. Croiset pikt er bepaalde gevallen uit waarvan hij het
gevoel heeft er iets mee te kunnen doen.
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28 augustus 1964
Mijn grootmoeder Poslavsky gaat achteruit. Ze leek vermagerd en erg afwezig. Ik
vraag me af in hoeverre er een psychologische achtergrond voor haar verdriet is, nu
haar oudste zoon en oogappel aan een tweede huwelijk is begonnen. Zij schijnt dit
niet te willen accepteren, terwijl zij nota bene zelf ook tweemaal huwde en zelfs
tweemaal scheidde. Ze leek me opeens erg oud geworden. Voor het eerst kon ik niet
uit mijn woorden komen toen ik haar zag in deze deplorabele staat die ik helemaal
niet van haar ken. Ze sprak over Indië als ‘het land van mijn geboortegrond’.339 Ze
herinnerde zich het buitenhuis op Tjandi aan de Kanarielaan, ‘met de marmeren
terrassen en gangen’.
Intussen heeft zich in Saigon weer eens een regeringscrisis voorgedaan. Generaal
Nguyen Khan is onder druk van de studenten en boeddhistische priesters
teruggetreden. Intussen schijnt niemand het eens te kunnen worden over wie moet
opvolgen.

29 augustus 1964
Mijn oom Poslavsky en de huisarts hebben mijn grootmoeder moeten informeren
dat zij een kankergezwel heeft waar weinig meer aan te doen is. Er zal echter een
internist worden geraadpleegd.
In Vietnam opnieuw pandemonium. Regeringstroepen bevechten jonge mensen
in de straten, die pro-Vietcong lijken te zijn. Een woordvoerder van het State
Department in Washington zei letterlijk: ‘As far as we know, Khanh was Premier
this morning.’340 De Amerikanen steken hun nek uit voor een bende.

30 augustus 1964
Nguyen Xuan Oanh heeft een interim burgerregering in Saigon gevormd. Er waren
119 arrestaties verricht en dertien personen hadden bij rellen het leven verloren.
Ik lees De avonden van Gerard Reve. Er zijn soms bladzijden, maar meestal
paragrafen, die ik niet had willen missen. ‘Schrijven is voor mij van zulk een belang,
dat seks, eten, mooie kleren en comfort, daarbij vergeleken, vrijwel betekenisloos
worden, en dat terwijl ik een geil, hartstochtelijk en gulzig mens ben...’ Prachtige
passage op pagina 161. Hij wierp twee flessen
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in de zee: een met een Franse en een met een Engelse tekst, waarin hij precies aangaf
welke voorkeuren en kwaliteiten een nieuwe vriend zou moeten hebben. ‘Hij wil
nooit meer van me weg, en elk jaar laat ik een nieuw matrozenpak voor hem maken.’
Wat heeft die man met matrozenpakken? Ik stoor me aan lange tussenpassages, ook
al staan ze tussen boogjes.
Holland is toch een soort ongelukkige liefdesaffaire voor me. Altijd verheug ik
me er weer op hier terug te komen en iedere keer is het weer een teleurstelling. Op
een dag kom ik niet meer terug. En toch was het vanmiddag gezelliger in Amsterdam
dan ooit in New York. Echt besluiten zal ik wel nooit. Ben gewoon niet in staat
hierover een finale beslissing te nemen.
Ik verlang zeer naar Loet. Wanneer hij in Kew Gardens zou wegvallen kan ik me
de situatie daar niet meer voorstellen.

2 september 1964
Santo is met zijn vriendin in Holland. Hij wil naar het graf van een zusje die in 1928
in Den Haag werd begraven, maar hij heeft verder geen gegevens.

3 september 1964
Het bureau van de Chinese zaakgelastigde in Den Haag laat me per expres weten dat
mijn visum voor Peking in orde is. Dit veroorzaakte veel activiteit.
Indonesië schijnt bij Labis in Zuid-Jahore dertig guerrilla's te hebben afgeworpen,
wat internationaal opnieuw commotie veroorzaakt. Premier Abdul Rahman kondigde
de noodtoestand af. Ook de Veiligheidsraad is bijeen geroepen.
Onder druk van Washington heeft generaal Nguyen Khanh het premierschap over
Zuid-Vietnam weer op zich genomen.

4 september 1964
Opnieuw een expresse van de Chinese legatie. Ik moet ernaartoe.

7 september 1964
Met honderdzestig kilometer per uur samen met W. Verrips naar Den Haag. Hij had
informatie gekregen dat ex-kapitein Raymond Westerling door Maleisië was
aangezocht om te helpen tegen de Indonesische guerrilla's. Verrips bezocht Pak
Wiarto op de Indonesische ambassade. Wiarto had gezegd:
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‘Wanneer dat bekend wordt in Jakarta wordt de Nederlandse ambassade platgebrand.’
Verrips belde het bericht ten slotte door aan het Algemeen Handelsblad. Later
constateerde ik dat Westerling de voorpagina had gehaald. Ik denk overigens dat
Verrips dit gerucht verspreidde om erop toe te zien dat Westerling door de regering
hier wordt gehouden. Hij speelt daarmee Indonesië in de kaart.
De heer Liao op de Chinese legatie vroeg me om mijn reisprogramma. Hij was
zeer hartelijk en behulpzaam.

8 september 1964
Pak Wiarto draaide de Westerling-affaire vanmorgen op een laag pitje. Hij ging
‘misschien’ naar Buitenlandse Zaken. Er waren behoorlijke betrekkingen tussen Den
Haag en Jakarta. Hij had geen zin de ‘ordeverstoorders’ in de kaart te spelen. B.
Sluimers van Antara zei altijd ‘te ruiken’ wat nieuws was en wat niet. Hij had geen
zin om door de propagandist van Maleisië te worden gebruikt.
Intussen telefoneerde ik dr. K. Scholtens (Shell) van de groep-Rijkens. Inderdaad
had Paul Rijkens - precies zoals W. Verrips me had gezegd - hem opgebeld en
gesproken over de belofte van Van Konijnenburg en Scholten. Het zou worden
uitgezocht.341
Mijn vader las de memoires van Westerling en concludeerde dat Indonesië wel
blij moest zijn indien Bungkarno een keer zou oplazeren. ‘Dan krijgt hij een mooi
mausoleum, zoals met Stalin is geschied, en kunnen ze zeggen: Hier ligt de man die
Indonesië naar de donder hielp.’ Ik zei maar niets.
Mijn moeder kwam uitgeput van mijn grootmoeder terug, stil en verdrietig. Ik
denk dat zij begrijpt dat haar moeder gaat sterven, want zij is een realiste, maar het
zijn vooral de ups en downs die haar aangrijpen.

9 september 1964
Na al het gelazer over mijn Indonesische visum heb ik Pak Wiarto nu geschreven
dat mijn reisplan naar Peking vastligt en ik geen visum meer nodig heb. ‘Ik begrijp
heus wel dat ik niet welkom ben in Jakarta, wat geen compliment voor uw land is.’
Ook schreef ik president Sukarno. ‘Allerlei oplichters en flessentrekkers zijn op uw
paleis welkom bij de grote Bungkarno, en zij die zijn opgebruikt kunnen wegblijven.
Degenen die
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hun vrienden aldus behandelen zal het slecht vergaan. Vorig jaar was ik speciaal uit
New York gekomen om u in Wenen te ontmoeten, maar u wilde me niet ontvangen
In 1957 was het nog: “Ini wartawan belanda, wartawan baik”, maar omdat die
wartawan geen zin had mee te doen met smerige zaakjes, werd hij in een hoek
geschopt. Wat die Amerikaanse juffrouw Cindy Adams nu allemaal over u schrijft
heeft toch geen waarde, want er is niemand die een juffrouw van een
veaudeville-groep au sérieux neemt wanneer het gaat om de herinneringen van een
staatshoofd. Eens zal de werkelijke geschiedenis van Bungkarno worden geschreven.
Zij die u hebben gekend zullen niet aarzelen te schrijven hoe het werkelijk was.’
Pak Wiarto heeft B. Sluimers rechtstreeks opdracht gegeven de Westerling-affaire
op het Antara-net te zetten.
Ik liep even bij Verrips binnen, die informatie wilde hebben van DAF en opbelde:
‘U spreekt met Willem Oltmans van De Typhoon.’ Daar zat ik dan bij. Hij zei dit
dikwijls te doen en ook de naam van Henk Hofland regelmatig te gebruiken.
Er is een staatsbezoek uit Noorwegen aan de gang. Wanneer je prins Bernhard en
koning Olaf ziet staan, in admiraalsuniformen, met sabels en wapperende steken,
dan vraag je je in goede gemoede af of het normaal is.
Intussen verklaarde ‘kapitein’ Westerling niet door Maleisië te zijn benaderd.

10 september 1964
Schreef mijn oude trouwe vriend Mas Diarto in Jakarta op het Ministerie van
Voorlichting: ‘To hell with Bungkarno's Indonesia!’ Heb mijn woede over de
visumweigering op hem afgereageerd.
Ik heb mijn vader ervan weten te overtuigen dat mijn moeder nu echt huishoudhulp
nodig heeft. Hij reed naar Zeist en vroeg Gé Zijtveld, die voor de oorlog al bij ons
op De Horst werkte, terug te komen. Ook haar vriendin, mevrouw Maas, zal komen,
dus mam heeft tweemaal per week assistentie. Ik ben tevreden.

11 september 1964
W. Verrips zegt me dat zijn paspoort is bevroren op verzoek van de Foreign Office
in Londen. Hij denkt dat dit verband houdt met een gesprek met generaal S. Parman
van de Indonesische geheime dienst in een Londens restaurant. De MI-5
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had dit afgeluisterd. Verder had Pak Wiarto hem toevertrouwd dat Subandrio mij
persoonlijk niet in Indonesië wilde hebben. Geen wonder. Ik heb die man al heel
lang door. Hij is altijd een ramp voor Bungkarno geweest, maar die wil het gewoon
niet zien.
Stond vanavond een paar uur aan de kant in het DOK naar de boys te kijken. Ik zal
er wel nooit uitkomen. Een beslissing nemen houdt een oordeel vellen in. Ik ben
gewoon niet in staat over menselijke relaties een objectief besluit te nemen. Ik keek
naar ze. Ze dansten, ze zoenden, ze flirtten. Met sommige jongens zou ik willen
praten om te weten wie ze zijn. Het schouwspel is eigenlijk wel fascinerend. Ik stel
mezelf duizend vragen en observeer de kleinste details. I wonder, I wonder, I wonder.
Het verwart me. Waarom verbrak Frits alle contact? Wanneer zal Erik tot een besluit
komen over zijn vriendin? Heb ik Loet te veel laten merken dat ik zijn vertrek uit
Kew Gardens een ramp zou vinden? Hoe kom ik de komende tijden weer door?
Wanneer ik het niet kan verdragen alleen te blijven, waarom doe ik het dan? Dus
toch trouwen? En dan al het gesodemieter van verantwoordelijkheden, emotionele
toestanden en vooral Wie zal het betalen, zoete lieve Gerritje? Dan toch maar een
boyfriend? Dat bestaat ook niet. Je krijgt hetzelfde emotionele gezanik. Ik vind het
al verschrikkelijk moeilijk om van Loet te scheiden, laat staan van een man waar je
een liefdesrelatie mee hebt.
De kardinale vraag blijft hoe je in het algemeen emoties in juiste banen leidt. En
wat te doen wanneer emoties krachtig zijn, diep worden gevoeld, en je in verwarring
brengen? Loet en ik bewaarden altijd een afstand tussen elkaar. En toch, als hij weg
zou gaan lijkt het me een nachtmerrie hem te moeten missen.

12 september 1964
Henry Miller zegt in Playboy: ‘I have never knowingly been cynical or insecure.’
Hij durft.

13 september 1964
Ontmoette een aardige Indische jongen, Misjah de Boer (29). In de middag sprak ik
een paar uur met Bill en Kaat Verrips in kamer 1106 van het Hilton Hotel, waar ze
logeren. Kaat zag er stralend uit. Verrips vertelde nu voor het eerst dat hij, op het
moment dat ik hem in Elseviers in de publiciteit bracht, op het punt stond president
van de Zwolsman-groep te worden. ‘Ik
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had mijn huis in Arnhem al verkocht. Zwolsman, die in die tijd bezig was respectabel
te worden, werd prompt door zijn zuster en anderen aangespoord om mij te laten
zakken.’ Emile van Konijnenburg zou op verzoek van dr. Paul Rijkens bemiddelen
tussen Zwolsman en Verrips. ‘Maar in plaats daarvan waarschuwde Van Konijnenburg
Zwolsman dat ik mij in een positie bevond Paul Rijkens te kunnen chanteren indien
ik dat zou willen. Dat maakte de breuk definitief.’ Wel sleepte Van Konijnenburg
nog vijftigduizend gulden voor Verrips in de wacht. Daarop is Verrips fulltime aan
de vernietiging van Zwolsman gaan werken. Toen dit de eerste resultaten opleverde,
volgde eerst een verzoening tussen Paul Rijkens en Verrips, en later tussen Zwolsman
en Verrips. Daarop zei hij: ‘Precies als met jou is de vernietiging van Zwolsman
moeilijk terug te draaien.’

14 september 1964
Bij Oude Rijn stond er een blonde Duitse jongen te liften. Hij droeg een korte
Lederhose, was donkerbruin verbrand en kon prima een douche gebruiken. Hij heette
Hans Hoyer (20) en kwam uit Kassel. We reden terug naar Huis ter Heide. Mijn
ouders waren naar Apeldoorn. Na het bad volgde een nummer, dat ik beschreef als
‘werkelijk zalig: alles gebeurde volkomen natuurlijk’. Hij moet in oktober achttien
maanden gaan dienen in de Bundeswehr. We gingen naar Amsterdam.
De Associated Press trekt zich terug voor wat mijn reis naar Peking betreft. Keith
Fuller aarzelde vanaf het begin. Blijkbaar heeft senator Wayne Morse, die ik in een
persoonlijke brief over mijn plannen voor China had geschreven, deze brief gewoon
in het Congressional Record342 laten zetten. Volmaakt idioot. Geen wonder dat de AP
zich een hoedje is geschrokken. AP zegt nu dat ik de zaak op flagrante wijze heb
verdraaid en ‘mispresented’. Dat valt wel mee. Ik ben wel onvoorzichtig geweest,
maar het zal me verder worst wezen.

16 september 1964
Croiset vroeg langs te komen, hij wilde praten. Ik kreeg meer brieven uit de VS te
zien. Toch begrijp ik niet precies waarom hij regelmatig contact zoekt.
Intussen een nieuwe gigantische rel in Saigon. Keet tussen de generaals.
Regeringsgebouwen bezet, maar generaal Nguyen Khanh weigert te buigen voor de
eisen van rebellerende generaals. Generaal Maxwell Taylor heeft ingegrepen en de
zaak ge-
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sust. Er is een nieuwe groep militairen gevormd, nog steeds met Khanh aan het hoofd.
Hoe denkt Washington die chaos ooit op te lossen?343
De regering in Kuala Lumpur maakte bekend dat Indonesië thans zestien bataljons
bij de grenzen van Sabah en Sarawak had samengetrokken. Tot dusverre zou Maleisië
vijftien Indonesische para's hebben gedood en dertig gevangengenomen.

18 september 1964
De oude heer M. van Blankenstein is overleden. Hij had nog drukke plannen,
bijvoorbeeld om in oktober zijn zoon in Washington te bezoeken. Ik ben blij dat ik
hem onlangs nog bezocht. Zijn laatste column ging over Bungkarno en Maleisië. Zal
deze naar dr. Zairin Zain zenden.

19 september 1964
Loet Kilian arriveerde op Schiphol. Strakke broek, laarzen, foulard, zonnebril. Hij
was in high spirits. Hij heeft voor alles in de flat in Kew Gardens gezorgd. Gaf hem
de sleutel en hij reed naar zijn ouderlijk huis in Den Haag.
Mr. J.W. Beijen en Paul Rijkens herdenken Van Blankenstein in Het Parool. Ik
ben het met Rijkens eens dat de sleutel tot het bedrijven van internationale
journalistiek inhoudt dat men off the record informatie kan verstrekken die niet naar
buiten komt. Rijkens schilderde Van Blankenstein af als een volmaakt betrouwbare
tussenpersoon bij delicate onderhandelingen, ‘en iedereen vertrouwde hem’.344
In retrospect vraag ik mij af of M. van Blankenstein inderdaad de potdichte
vertrouwensman was, zoals hij bij zijn dood door zijn vrienden werd
afgeschilderd. Tegen mij sprak hij zeer vrijuit, en tot deze memoires, 25
jaar later, heb ik er nooit over geschreven.345 Van Blankenstein zei me eens
dat jonge journalisten - en hij noemde met name Hofland - geen moed
meer hadden. Maar had hij zelf wel de moed die hij zich toedichtte? Dat
zovelen in Den Haag hem als waterdichte vertrouwensman zagen kwam
misschien omdat men uitstekend wist dat hij de moed miste om buiten
‘hun boekje’ te gaan.
Want ook een journalist-vertrouwensman kan in een situatie terechtkomen
dat hij de moed moet kunnen opbrengen strikt vertrouwelijke informatie
desalniettemin in de openbaarheid te bren-
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gen. Op 3 juni 1961 beschouwde ik het een bittere noodzaak - ook al had
ik reeds vijf jaar in het geheim met de groep-Rijkens samengewerkt - hun
in scheve schaatsen ontaarde beleid in de openbaarheid te brengen.346 Ik
denk dus dat het establishment mijn vriend Van Blankenstein thans bejubelt
omdat men weet dat hij niet tot zoiets in staat was. Au fond zat Van
Blankenstein in de zakken van de bejubelaars.
Als journalist heb ik nooit in iemands zak gezeten, ook al probeerde
menigeen (zoals P.M. Smedts van Vrij Nederland) me daarvan te
beschuldigen. Wie dat van me zei projecteerde helaas zijn eigen positie,
zeker in het geval van Smedts, partijgebonden met de PvdA-bonzen.347
Voor mij is er een duidelijke grens tussen vertrouwelijkheid en geheim.
Wanneer geheimen bezig zijn te ontaarden in maffiapraktijken of monkey
business, zoals bij de groep-Rijkens in 1961 het geval was, dan is er maar
één passend antwoord: in de krant. Ook al kost dit jarenlange
vriendschappen of benadeel je jezelf er financieel mee, zoals in 1961
duidelijk gebeurde. De ordinaire beweringen dat ik de groep-Rijkens in
de publiciteit bracht omdat ik ruzie met de heren had of omdat men mij
niet meer betaalde, heb ik in deel vier van deze Memoires weerlegd.
Bovendien, dit dagboek illustreert ruimschoots hoe ik tegenover zaken als
geld, invloed en het establishment in het algemeen sta en heb gestaan.

20 september 1964
Ging afscheid nemen bij mijn grootmoeder Poslavsky. Ze was weer uitstekend, en
mijn moeder paste op haar. Ze was zeer geïnteresseerd in mijn reis naar het Verre
Oosten en vroeg me er met Sinterklaas over te komen vertellen. ‘Dag liefje’, zei ze,
en het voelde niet als een afscheid. Ik moet een kaars voor haar branden.
Tussen Zoetermeer en Den Haag werd ik gepasseerd door prinses Beatrix in een
donkergroene Volvo, AA-99. Achterin zat een rechercheur. Ze overtrad alle
verkeersregels. Ik passeerde haar eerst en liet haar toen opnieuw voorbijgaan. Ik
kreeg de bekende Beatrix-glimlach. Eigenlijk zou ik een stukje moeten schrijven dat
de kroonprinses zich beter kan laten rijden.
Bij Loets familie was iedereen aanwezig. Ook zijn nieuwe vriendin, Tieneke, een
blonde verpleegster. Zij leek aardig en ik denk dat ze eigenlijk al van Loet houdt.
Hij noemt haar een penvriendin, maar is er niet meer aan de hand?
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21 september 1964
Mijn vader zei laatst dat het doel van het leven is, de fakkel over te dragen. Men
ontvangt het leven om het over te dragen. De wijsheid die je hebt vergaard geef je
door aan het nageslacht. ‘Alles wat een mens heeft of “bezit” heb je maar te leen,’
zei hij, ‘en pas wanneer je een gezin hebt gesticht leer je enorm veel. Je bloedeigen
kinderen geven het leven pas zin.’ Ik dacht: hij kan best gelijk hebben, maar het is
voor mij een te grote gok en een onaanvaardbare verantwoordelijkheid. Trouwens,
wanneer we alles te leen hebben, dan hebben we levenspartners en kinderen eveneens
‘op zicht’.

22 september 1964
Ik haalde Loet af. Hij stond gereed om te vertrekken. Terwijl hij zijn vriendin belde
vertelden zijn ouders me dat ze hem hadden aangeraden de gevoelens van het meisje
te sparen en ofwel serieus te worden, ofwel haar te laten schieten. Toen we weg
wilden rijden stond ze bij haar huis schuin tegenover de Kilians in tranen. We namen
haar mee naar Café de la Paix. Later brachten we haar thuis en de reis zou beginnen.
Terwijl we in de richting van Utrecht reden, begreep ik dat er een ongeluk was
gebeurd in het ziekenhuis waar het meisje werkte. Zij voelde zich schuldig en was
zelf met ziekteverlof gestuurd, en was nu erg kwetsbaar. Intussen had ik natuurlijk
ook gezien dat Loet toch onder haar invloed was. ‘Ik heb geen bezwaar met haar te
trouwen. Ik mag haar graag en zeg nu eens een keer niet nee...’
Ik besloot naar Den Haag terug te rijden en hen opnieuw eerst bij elkaar te brengen,
omdat ik vreesde dat we het meisje zeer ongelukkig maakten door af te reizen voordat
er werkelijk spijkers met koppen werden geslagen. Ik zette hem af in De Posthoorn
- of was het Het gouden Hoofd? - en kwam een paar uur later terug. Loet en Tineke
hadden besloten te trouwen. Hij kondigde het als volgt aan: ‘Zal ik je eens iets leuks
vertellen?’
We brachten Tineke thuis en vertrokken richting Maastricht. In Eindhoven
omtmoetten we Erik en Helga en bereikten tegen 22.00 uur Hotel Derlon. We lagen
nog lang te praten. Hij zei: ‘Als je je later alleen voelt, dan kom je maar altijd naar
mij toe.’
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23 september 1964
Brussel, Hotel Touring
Heb met Loet een prachtige tocht gemaakt. We logeren in het hotel waar ik eerder
met Inez Röell en Erwin Aschmoneit was.

24 september 1964
Parijs, Hotel de France et Choiseul
Droomde van Frits. Hij zei: ‘Ik ben trouw.’

25 september 1964
We reden via Château Thierry en St. Hubert in de Ardennen terug. We stopten bij
de kathedraal om een kaars te branden. We overnachtten in Hotel Cocagne in
Eindhoven en Erik zat tot 03.00 uur bij ons te praten.348

26 september 1964
De dagen met Loet waren compleet en onvergetelijk. ‘Een vriendschap als met jou
heb ik nog nooit meegemaakt’, zei hij. ‘Je moet er niet over praten, want onze
verhouding begrijpt toch niemand.’ Ik had geopperd dat we een team zouden moeten
vormen: hij filmen en fotograferen, en ik schrijven. Maar zijn liefste wens blijft piloot
te worden. Maar hoe? Nu gaat hij ook nog trouwen. Wanneer zal ik ooit zelfs een
rustpunt vinden? Mijn moeder gaf Loet gelijk. ‘Je vader en ik verloofden ons op 2
januari 1921 en we trouwden op 24 mei 1921. Ik hou niet van lange verlovingen.’
Stapte ten afscheid bij W. Verrips binnen. Het DAF-contract met Indonesië wordt
dezer dagen getekend, en Van Konijnenburg en Verrips zullen de commissie van
380.000 gulden samen delen. Andere nieuwtjes: Paul Rijkens had gezorgd dat prins
Carlos Hugo een positie bij Unilever zou krijgen, en hij had gezegd: ‘Dat zal het
bedrijf geld gaan kosten.’ Dr. M. van Blankenstein had de avond voor zijn dood aan
zijn schrijftafel gezeten, kreeg een hartaanval en was na twee uurtjes dood. Ik vraag
me altijd weer af hoe Verrips aan de details komt.
Zijn vrouw en hij vroegen mij of ik op 5 december Sinterklaas voor de kinderen
wilde zijn. Ik beloofde het.
Hij was woedend dat er 22 fazanten uit zijn volières waren gestolen.

348

Zoals altijd wanneer ik me in de zevende hemel voelde, zijn er veel foto's van onze trip, zoals
van Loet in St. Hubert, maar weinig of geen dagboekaantekeningen.
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Bombay
28 september 1964
Ter begroeting was de heer S. Pohekar aanwezig. Hij is hoofdredacteur van het blad
United Asia, waar ik sinds enkele jaren artikelen voor schrijf. Hij had een boeket
bloemen bij zich die ik het liefst aan mijn moeder zou hebben gegeven, en verder
een fotograaf en een auto met chauffeur.
Loet had me naar Schiphol gebracht, want hij zou de auto houden. ‘Wij zijn twee
fantasten, Wim, zoals de wereld nog niet heeft gezien’, zei hij ten afscheid. Hij is
sterk in mijn gedachten. Het toestel stopte in Rome, waar ik overstapte op Alitalia
764 om rechtstreeks naar India te kunnen vliegen.
Ik werd geïnstalleerd in het Sea Face Hotel. De heren Pohekar, Dinkar Sakrikar,
zijn afgevaardigde en een student, Pradip Khandwalla, vergezeld van diens vader,
gebruikten er de lunch. Ik was moe en had moeite me aan de conversatie en de
stemming aan te passen. Ze waren en bloc anti-Sukarno. Ze dachten dat hij in een
complot met Peking zat om Maleisië aan te vallen. Mijn jetlag verhinderde me van
leer te trekken.

29 september 1964
Pohekar (45) is een actieve man, en vrijgezel. Hij woont sinds 1940 in het paleis van
de Khatau-familie, die tot de puissant rijke industriëlen van India behoort. Het gebouw
staat op een heuvel langs de zee en bestaat uit zeven terrassen. Er woont een
honderdtal personen, waaronder zeker zestig bedienden, misschien zelfs meer. Er
staan wachten bij de oprijlaan. De binnenplaats stond vol met Cadillacs, Mecedes
Benzen en ook kleine Fiats. Vier takken van de Khataus wonen hier. Pohekar is
bevriend en woont in de vleugel van Abhay Khatau en diens charmante gezin. Hij
was schilder, werkte enige tijd in Wenen, en is nu de ontwerper van de patronen van
de sari's die worden vervaardigd in de Khatau-textielfabrieken, de grootste van India.
We dineerden bij de Khataus.
Vanmorgen heb ik de Khatau-textielfabrieken bezocht. Ze draaien al honderd jaar
op volle toeren. Er zijn achtduizend
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werknemers. Er wordt 12.500 meter sari per dag geproduceerd. Slechts twintig procent
van de productie is voor export bestemd. Eindeloze hallen snorrende machines met
een handjevol personeel dat toezicht hield.
Wandelend door het bedrijf stond iedereen voor ons op, maar de mij begeleidende
directieleden negeerden hen. Toen ergens vier arbeiders opstonden, zei ik: ‘Die
mensen staan voor u op.’ ‘Ja, dat hoort bij de discipline. Ik sta zelf ook op wanneer
mijn principaal binnenkomt’, was het koele antwoord. Ik gaf het op. Hier gelden
andere normen, de nasleep van het vermaledijde kastensysteem.
Pohekar omschreef het verschil tussen Oost en West en zei dat vooral in de VS het
leven totaal vercommercialiseerd is. ‘Everything is priced in the West. But isn't there
a difference between price and value? On price you can bargain, but on value one
should not and cannot compromise. It's like the difference between culture and
civilization.’ Daarop vertelde hij een anekdote. ‘There were three men hacking stones.
The first man was asked: “What are you doing?” He said: “Are you blind? Can't you
see I am hacking a stone?” The second man replied: “I am hacking stones to earn a
living and fill my belly.” The third man replied: “I am earning a living and we are
building a beautiful temple over there!”’ Pohekar besloot: ‘That's the difference in
the meaning of life in the East and the West. Civilization earns a living. Culture also
builds a temple.’
In de late middag vertrok ik met Indian Airlines naar Calcutta. Pohekar deed me
officieel uitgeleide. Ik gaf zijn chauffeur uitdrukkelijk een hand om te bedanken voor
zijn diensten van de afgelopen twee dagen. Ik hoorde Pohekar, denkende dat ik hem
niet zou horen, tegen iemand zeggen: ‘That gesture I call classless humanism.’
Het werd snel donker. Het zijn de sterren die ons met elkaar verbinden. En anders
het graf wel.

30 september 1964
Mijn voormalige kamergenoot Binu en zijn vrouw Sumita wachtten me op Dum
Dum Airport op. Zij was een schoonheid. Binu was veel en veel te dik geworden.
Hun flat lag in de buurt van een golfclub, nogal ver van het centrum. Ze boden me
aan in hun bed te slapen, wat ik vervelend vond. Zij rolden matten uit in de
woonkamer en overnachtten daar. Hij werkt nu al twee jaar voor Benson Ltd., een
‘desigining firm’.
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Net als Bombay maakt Calcutta me depressief. Letterlijk duizenden mensen zochten
gisteravond langs de weg en op de trottoirs een onderkomen voor de nacht. Misère,
misère, misère. Binu liet zich ontvallen: ‘Geen wonder dat veel mensen buiten slapen,
dat is koeler dan in hun huizen.’ Maar wat voor huizen. Veel van deze mensen komen
hun geluk zoeken in de stad en flansen dan een soort hutten in elkaar. Overal langs
de weg wordt gebaad, hoofden ontluisd, kaart gespeeld en God weet wat nog meer.
Soms worden de riksja's zelfs door grijze oude mannen voortbewogen, en dan moet
je de vette types zien die zich met koffers en al door hen laten rijden. Voordat ik in
zo'n ding zou gaan zitten! Vooral als blanke. Binu vertelde dat ze een periode
verboden waren, maar weer toegelaten in de strijd tegen werkloosheid. Degene die
dit land meent te moeten leiden is óf een moedige held, óf een absolute idioot. Want
waar begin je in India? Er is geen einde aan de problemen, dus waar maak je een
begin?
De dag hier begon met een staking van dokwerkers. Een stoet van stakers door de
stad. Alle verkeer stond stil. Politiemannen keken met gekruiste armen toe. Honderden
rode banieren, en toch verliep alles gemoedelijk. Ze willen hogere lonen.
Ik ontmoette in het KLM-kantoor de heer Van Dijk, assistent-manager. Hij vertelde
over een bejaarde Nederlandse pastoor, H.F. Koster, die veertig jaar geleden aanwezig
was geweest bij de aankomst van het eerste KLM-toestel in Calcutta. Hij heeft een
kerkje in de buurt van Dum Dum Airport. Later bracht Van Dijk me ernaartoe. De
pastoor begon me te vragen of ik rooms-katholiek was. Ik bestudeerde hem, luisterde,
en dacht: ik moet boven mijn artikel zetten ‘Verloren Nederlanders’.
Ierse soldaten hebben het verveloze kerkje honderdvijftig jaar geleden gebouwd.
De omgeving werd beheerst door de fabrieken die de beruchte dumdumkogels
maakten, die door de Britten in Zuid-Afrika voor het eerst werden ingezet. Ik
wandelde alleen in de kerk, prevelde dat ik het liefst Loet bij me zou hebben gehad,
en wilde liever niet knielen en bidden. Ik zou door de pastoor worden begluurd,
vooral nu hij wist dat ik van huis uit protestant was. Ik luisterde naar de man die al
pratende aan zijn witte baard trok, en ik probeerde mij zijn leven met 1200
parochianen in een Aziatisch land voor te stellen. ‘Het hindoeïsme maakt een mens
kapot’, meende hij. Dat komt ervan wanneer je je ziel aan één club verkoopt.
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Lunchte met Bas Hazeu en diens zeer charmante vrouw, directeur van de plaatselijke
Philips-vestiging. Ik kende zijn ouders sinds de dagen op Nijenrode.349 Het verbaasde
me dat hij zonder blikken of blozen vertelde dat Philips hier nog meer winst maakt
dan in Nederland. Ik dacht: ten koste van wie? Er waren inderdaad voortdurend
arbeidsproblemen met vakbonden, meestal over lonen. Er zijn twee fabrieken, een
in Calcutta en een in Poona, elk met duizend werknemers. Hij noemde de
communisten hier ‘zeer sterk’. ‘Zoals ik het zie ligt India op de weg van de Chinese
mars naar de oceaan’, zei hij. De Hazeus leken me nog steeds verliefd. Ik dacht: het
kan dus wel.
Bernhard Krisher had, als Azië-specialist van Newsweek, met Bungkarno een
gesprek in paleis Bogor. Boven zijn artikel zette hij: ‘A talk with Sukarno: “I AM
INDONESIA”’, wat dus ook de door mij gekozen titel voor mijn boek is. Natuurlijk
kwam de kwestie aan de orde dat de indruk bestond dat de PKI de macht wilde
overnemen. Sukarno: ‘No! I feel even a little angry when people say that I am under
the influence of te PKI. All the political parties in Indonesia have differences with
me, but on the whole they agree with my line of policy. It does not mean I am a
Communist tool. Oh, you Americans (laughing), you have what I call Communist
phobia.’ Sukarno heeft hier natuurlijk volkomen gelijk. Hij wees naar premier Nguyen
Khanh van Zuid-Vietnam op een omslag van een tijdschrift, en zei tegen Krisher:
‘This man is a puppet. He has no support. Me, I was nothing, but I came from the
people. I was made of the people. I am Indonesia.’350
Intussen is in Amerika het Warren Report over de moord op J.F.K. verschenen:
300.000 woorden, 888 pagina's om de wereld ervan te overtuigen dat Lee Harvey
Oswald in zijn eentje zou hebben besloten de president te vermoorden. Het is eigenlijk
een grof schandaal dat zoiets kan gebeuren, en dat de blinde schaapjes hetgeen ze
krijgen voorgeschoteld braaf en voor zoete koek slikken. De FBI heeft voor deze
onzin 25.000 mensen ondervraagd en 2300 rapporten geschreven. De Amerikaanse
geheime dienst voerde nog eens 1550 gesprekken en schreef 800 rapporten. Newsweek
van 5 oktober wijdt 24 pagina's aan het sprookje van Warren. Ik weet niet hoe het
wel zit, maar ik geloof er helemaal niets van.

349
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Zie Memoires 1925-1953.
Newsweek, 5 oktober 1964, p. 56.
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2 oktober 1964
Vlieg met een BOAC Comet-4 naar Kuala Lumpur, Maleisië. De glimlachen van Binu
en Sumita bij het afscheid op Dum Dum Airport zullen me bijblijven.
Intussen zit ik hier in een fit of sadness. Het beeld van Loet stormt steeds door
mijn hoofd zoals vorig jaar zo dikwijls met Frits gebeurde. Mijn moeder wist nota
bene dat ik vorig jaar ook op 27 september was weggevlogen.
Ik wil mejuffrouw Boekhoudt schrijven. Ze wist mijn Duits van een drie op een
zeven te brengen, maar wat ze me niet leerde was hoe met mezelf te leven. Waar zal
ik de kracht vandaan halen om alleen verder te gaan? Alsof de dood niet al een
eenzame weg genoeg is om te gaan. Waarom ben ik toch zo helemaal anders dan
anderen? Inteelt?351 Ik denk van niet. Vanmorgen vroeg ik Binu: ‘Voel je je beter nu
je bent getrouwd?’ Hij zei: ‘Eh, eh...’ en knikte toen slechts. Klonk niet al te
overtuigend, maar dat is zijn zaak.

18.15 uur, Starlight Hotel, Kuala Lumpur
Het lijkt me hier een klein Indonesië, alhoewel Chinese en niet-Javaanse gezichten
lijken te overheersen. De welvaart ligt op straat en het is niet te vergelijken met
Bombay en Calcutta. De pers staat bol van aanvallen op Bungkarno. De Malaysian
Times van 1 oktober meldt in een kop dat de Britse, Australische, Nieuw-Zeelandse
en Maleisische vlooteenheden een gezamenlijk plan opstelden om een Indonesische
verrassingsaanval af te slaan. Dezelfde krant meldde op 2 oktober dat de Singaporese
minister van Cultuur S. Rajaratnam de Indonesische revolutie had omschreven als
‘one vast hamburger’. Hij vergeleek het opscheppen van Sukarno met de opschepperij
van Hitler en Mussolini.
De Malay Mail van 2 oktober heeft een kop over Nikita Khrushchev steun aan
Sukarno in diens crush Malaysia-campagne. Moskou zendt meer transportvliegtuigen
en helikopters naar Jakarta. Er is een hoop geklets onder de hier circulerende
propaganda, getuige de kop ‘Sukarno's land of hunger’ uit de Straights Times van
vandaag.

3 oktober 1964
Schreef een aantal artikelen voor de pers thuis. En nog eens dertig ansichtkaarten.

351

Mijn ouders waren immers volle neef en nicht.
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4 oktober 1964
Om 10.00 uur ontmoette ik de Nederlandse ambassadeur L. Kruytbosch. Secretaresse
juffrouw Bakker waarschuwde al dat haar baas weinig tijd had. Toen ik H.M.'s
vertegenwoordiger zag, dacht ik: wat een lul. Het werd een hakkelend gesprek met
af en toe een moeizaam lachje. Maleisië importeerde voor 120 miljoen uit Nederland
en exporteerde naar Nederland voor 60 miljoen. Ik zei tegen de man dat ik het amusant
vond dat de enige aankondiging die ik in zijn gang vind, een formulier was met
toelichting hoe men schadeclaims tegen de regering van Indonesië kon indienen. Ik
hield me aan het consigne van juffrouw Bakker en stapte na precies een kwartier op.
Op het Ministerie van Voorlichting had ik van 12.00 tot 13.00 uur een geheel ander
gesprek met de minister, Euche Senu Bin Abdul Rahman. Hij trok zijn jasje uit en
ging ervoor zitten. Hij vertelde, dat toen luitenant-generaal Gusti Djatikusomo
ambassadeur in Maleisië was, hij een complete spionagedienst runde. Hij had
Maleisische officieren altijd bespot en erop gewezen dat hun bevelhebber nog altijd
een Britse officier was. Dat is natuurlijk ook knots. Ik zei tegen hem dat ik niet
verwachtte dat Bungkarno zou opgeven. ‘You think so?’ antwoordde hij met de
teneur van ‘daar ben ik ook bang voor’. ‘U kent ze beter dan ik’, vervolgde hij. Hij
vond dat ik premier Abdul Rahman moest ontmoeten. Hij belde naar diens bureau,
maar het bleek onmogelijk. Toen ik hem zei bereid te zijn wat later te vertrekken
belde hij een tweede maal, maar het bleek weer onmogelijk. Ik moet hierbij vermelden
dat hij de Maleisische ambassadeur was geweest die op eigen houtje het gesprek
tussen Luns, minister Yamin en ambassadeur Zain in New York arrangeerde.352
Hij vertelde dat hij die ontmoeting tegen het advies van zijn medewerkers in had
geregeld. ‘Ik probeerde minister Luns de gevoelens van Indonesië inzake
Nieuw-Guinea over te brengen, maar hij veegde mijn argumenten van tafel en zei
me: “Ik weet dat de Indonesiërs niet te vertrouwen zijn.”’ Minister Rahman vervolgde:
‘En nu is onze premier teleurgesteld. Hij is, tegen het advies van zijn kabinet, naar
Tokio gevlogen om met Sukarno te onderhandelen. Hij nam zijn eigen besluit. En
toen hij eenmaal in Japan was nam Sukarno met alles een loopje. Hij kwam altijd
opzettelijk te laat en gedroeg zich alsof de show hem toebehoorde. En toen uiteindelijk
de laatste, beslissende samenkomst plaatsvond - vraagt u het hem zelf maar -
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toen vertrok Sukarno ostentatief na vijftien minuten praten, zogenaamd om een
afspraak na te komen met de Japanse televisie. Hij liet premier Rahman en president
Macpagal van de Filipijnen gewoon zitten. Hij kwam weliswaar na twee uur terug,
maar na een uur vertrok hij opnieuw.’ Ook de minister vergeleek Bungkarno's gedrag
met dat van Hitler. ‘We hebben Indonesië om een symbolische terugtrekking langs
de grens met Borneo gevraagd, want we konden moeilijk onderhandelen met een
pistool tegen ons hoofd. Onze premier heeft zelfs gezegd: “Al zijn het maar twee of
drie militairen, het gaat om het gebaar.” Daar was Sukarno het mee eens. Indonesië
haalde 35 militairen langs onze grens weg die ze de dag tevoren stiekem binnen
hadden gesmokkeld.’
Ik had minister Subandrio ‘Sukarno's evil genius’ genoemd. De minister haakte
hierop in. ‘Toen ik in Jakarta was gestationeerd onderhield ik uitstekende betrekkingen
met Subandrio, maar ook met Sukarno. Toen wij voorstelden een economische
samenwerking voor Zuidoost-Azië te organiseren, werd dit door Bandrio getorpedeerd,
met het argument dat de samenwerking binnen het raamwerk van de UNO voldoende
was. Ik ben toen rechtstreeks naar Sukarno gegaan en heb voor ons plan gepleit, maar
u weet zelf hoe hij dan reageert: hij zegt toe het te zullen bespreken. Later kwam
Bandrio zelf met het voorstel van Maphilindo, samenwerking tussen de Filipijnen,
Maleisië en Indonesië. Daarop ontmoette Subandrio in Manilla onze vice-premier,
en beklaagde zich erover dat ik me als ambassadeur in Jakarta weinig verdienstelijk
had gemaakt. Maar tegen mij zei hij indertijd: “Verlaat ons niet: op een dag zult u
minister van Buitenlandse Zaken zijn. We zullen dan alles samen regelen.”
Ik antwoordde: “Don't speak that way, Mas Bandrio”, because the Tengku Abdul
Rahman was Foreign Minister of Malaysia at that time and I thought his remark
inopportune.’
Vervolgens vertelde minister Rahman een uitermate belangrijke gebeurtenis die
ook mijns inziens precies aangaf hoe onbetrouwbaar Subandrio was en hoe Sukarno
zich jarenlang door deze man in de luren heeft laten leggen.
‘Na als ambassadeur van de Maleisische federatie in Indonesië zich te Kuala
Lumpur het vuur uit de sloffen te hebben gelopen, slaagde hij erin zijn regering ervan
te overtuigen dat president Sukarno officieel diende te worden uitgenodigd voor een
bezoek aan het land. De koning richtte de uitnodiging aan
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Bungkarno. Ambassadeur Rahman reikte de door de koning geschreven brief
persoonlijk uit op het presidentiële kabinet op het Merdeka-paleis, omdat hij zich op
het standpunt stelde dat hij alle recht had een brief van zijn staatshoofd, gericht aan
het staatshoofd van Indonesië, rechtstreeks op het paleis te deponeren. Minister van
Buitenlandse Zaken Subandrio was razend toen hij er lucht van kreeg. De brief aan
president Sukarno raakte weg.’
Voor mij was dit verhaal niets nieuws. Ik had Bandrio's gewoonte om op zijn
strepen te staan al ontdekt in 1957 en president Sukarno daar in een gesprek onder
vier ogen op gewezen.353
Het valt te raden hoe Bandrio zijn smerige spelletjes ten koste van Sukarno zeven
jaar later had geperfectioneerd. Had de brief van de koning van Malakka Bungkarno
wel op tijd bereikt en zou er een gesprek tussen de vorst en de president hebben
plaatsgehad, dan was het conflict met Maleisië mogelijk nooit geëscaleerd en zouden
de tegenstellingen in Jakarta nooit zo hoog zijn opgelopen. Subandrio dacht niet
primair aan het belang van Indonesië. Deze man vroeg zich altijd op de eerste plaats
af wie er op zijn pik had getrapt. In dit geval dus de ambassadeur van Maleisië, die
volgens Bandrio de brief via hem had moeten doorgeven. Het is te danken aan
mevrouw Supeni, Sukarno's reizende ambassadrice, dat Bungkarno - achttien maanden
nadat de koning de brief had geschreven - op de hoogte werd gebracht van de tekst
van de boodschap. Toen was het inmiddels veel te laat om een confrontatie nog terug
te draaien aan de hand van een verzoeningsontmoeting.

6 oktober 1964
Na een nachtstop in Singapore ben ik in Saigon gearriveerd. Het vliegveld wemelde
van de vliegtuigen en helikopters. Overal zag je Amerikaanse militairen. Washington
is al veel dieper in het Vietnamese moeras gezonken dan de meeste Amerikanen zich
bewust zijn. Er liepen ook overal parachutisten. Er heerste nervositeit in de stad.
Het was moeilijk een kamer te vinden, maar ik zit nu in de dependance van het
Atlanta-hotel, een soort boarding house voor Amerikaanse officieren, met vier op
een kamer.
Ben naar de USIS geweest en had via directeur W. Noyes Smitt in een wip mijn
persaccreditatie in orde. Hij stelde me voor aan luitenant-kolonel J. Mahr. Ik kon
vanavond meteen mee op
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een missie met C-123 vrachttoestellen van de US Pacific Air Force, die boven het
strijdgebied lichtfakkels uitgooien zodat er werkelijk geknokt kan worden.
Morgenochtend zou de chef-staf van Nieuw-Zeeland, generaal-majoor L.W. Thornton,
samen met de ambassadeur Stephen Weir een inspectie maken van de Mekong-delta.
Er was geen bezwaar dat ik die tocht in een der begeleidende legerhelikopters zou
meemaken. ‘Draag donkere kleren,’ maande generaal Mahr, ‘want in geval de
helikopter naar beneden komt, zou je op een kilometer afstand gezien worden.’ De
heren waren van mening dat het vormen van een stabiele burgerregering van
levensbelang was voor de oorlog, ‘en wanneer ze een militaire regering willen is dat
ook prima. Als er maar normaal geregeerd wordt.’ De Vietcong zou nooit de steden
kunnen innemen, omdat ze er niet toe uitgerust waren. Het Zuid-Vietnamese leger
was bovendien sterk.354
Om 17.00 uur woonde ik een briefing bij van brigadier-generaal William E. Du
Puy. Ik liep er tegen Bernie Kalb355 van de New York Times aan. Vorig jaar had hij
in het Merdeka-paleis nog een lang gesprek met Bungkarno gehad.
Generaal Du Puy: ‘The Vietcong ambush where no American expects them. They
ambush against all practical principles, for instance in the middle of an open field.
That is contrary to our training, at least to my training. Then, during the riots here,
they sat back to await the outcome. After the Saigon riots they rerouted their activities
to other fields, mainly ambushes in areas where we have little intelligence. Our
pacification program is moving very very slowly. General William Westmoreland
is pressing us to work harder in preventing ambushes. Their armed attacks stay
relatively on the low, but terror actions, kidnapping and ambushes are going up. They
aim at destroying authority on the side of the government of South Vietnam. When
we put up more aircraft, the number of ambushes decreases. When more combat
helicopters become available, we can supply more overhead cover to our troops.
From the Vietcong documents we captured, we can see that their fear is that they
move too fast themselves. Our fervent hope is that some day they will stick out their
necks with six batallions or so, because then we would defeat them since we can
now move our troops very fast.’

354
355

De VS moest later ondervinden dat de Vietcong er in slaagde Saigon binnen te komen;
eigenlijk zijn de Amerikanen uiteindelijk in der haast uit Saigon gevlucht.
Zie Memoires 1953-1957.
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Bernie Kalb vroeg de generaal om een reactie op twee Vietcong-incidenten, nog
geen twintig kilometer buiten Saigon. ‘Nothing new,’ antwoordde generaal Du Puy,
‘they have had secret bases there for years. But this situation will eventually have to
be met by offensive American operations.’ Ook zei hij dat de politieke onrust weinig
effect had op de militaire operaties, behalve misschien dat men tijdelijk
gepreoccupeerd was door deze zaken.

19.05 uur
Aan de horizon van het vliegveld gaat de zon onder in een rode gloed. Een kolonel
komt even aan boord van onze tweemotorige C-123. Er staan zestien van deze
toestellen. De kolonel zei tegen me, wijzend op vier Zuid-Vietnamese para's aan
boord: ‘You never know if these people are for you or against you.’ Ik wist niet wat
ik hoorde.
De piloten, William Booth en George Gleaser, waren beiden kapiteins. Booth, uit
Florida, legde uit wat we dienden te doen in geval van een ‘crash landing’. Wanneer
er zes korte bellen zouden afgaan diende men zich gereed te maken. Wanneer er dan
één kort belletje volgde was het zaak iets over je hoofd heen te doen, bijvoorbeeld
een regenjas. Hij wees ook de nooduitgangen aan. We zouden boven Saigon blijven
cirkelen totdat er uit een van de oorlogsgebieden een aanvraag voor lichtfakkels
kwam. De kolonel hoopte dat er actie zou komen. De Vietnamese para naast me, met
rode baret en een zeer aantrekkelijk gezicht, zegt in 1949 door de Fransen te zijn
opgeleid.

19.30 uur
We zijn nu vijf minuten aan het cirkelen en er is een eerste aanvraag voor fakkels
gekomen. De kist met fakkels wordt opengemaakt. Ze staan gereed in rijen van
tientallen bussen. Ze zijn meer dan een halve meter lang. Alle jongens zijn nu bezig.
De kolonel staat er in een T-shirt met zijn neus bovenop. Hoe moeten ze zich voelen
om dermate gewantrouwd te worden? Zij riskeren immers evengoed hun leven.
De kolonel laat me zien hoe een fakkel brandklaar wordt gemaakt. Hij wijst op
een kaart en zegt dat we ongeveer vijftien kilometer ten zuidoosten van Tay Minh
moeten zijn. We vliegen op vierduizend voet en ze noemen dat nguy, gevaarlijk.
Men kan geen contact met de grondtroepen krijgen. Ze heb-
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ben orders in dat geval geen fakkels te werpen. Ik zie beneden lichtjes van dorpen
en ik denk dat die mensen zich nu net zo moeten voelen als wij deden tijdens de
Tweede Wereldoorlog. Hoe dikwijls lag ik niet bang te luisteren naar de geallieerde
eskadrons, in bed op De Horst.

21.00 uur
Er waren lichtsignalen op de grond zichtbaar. We vuurden vanuit ons toestel twee
fakkels af. Je ruikt de lucht van het kruit. Er zijn wat sluierwolken, maar het is
fantastisch wat die twee lichtkogels verlichten.

7 oktober 1964
Saigon, Continental Palace hotel
We keerden gisteravond om 01.00 uur terug op het vliegveld. Reed met de kolonel
mee naar de stad en lag om 02.30 uur in bed. Hij zei trouwens dat de VS tijdens het
Tonkin Gulf-incident de kans van hun leven hadden gemist om Noord-Vietnam de
genadeslag toe te brengen. Ik mocht hem niet citeren. Ik had trouwens toch zijn naam
niet. Hij dacht dat bij het neerlaten van de fakkels de Vietcong vanzelf op de vlucht
was geslagen, ‘because when we get there in time, we can relieve the defenders’.
Vroeger lieten ze de fakkels om beurten met de Zuid-Vietnamezen neer, maar wanneer
er weer politieke problemen waren in het land kwamen ze soms gewoon niet opdagen.
‘So now we fly all missions.’
Nu vlieg ik mee in een UH-1B legerhelikopter, voor een vlucht naar Can Tho in
de Mekong-delta. Het zal ruim een uur duren. Een Japanse fotograaf, net als ik in
een open shirt, is bij ons ingedeeld. De crew krijgt kogelvrije vesten, wij niet. Beide
zijden zijn open om militairen met mitrailleurs te kunnen plaatsen. Het is regenachtig
en bewolkt. We vliegen vrij laag, onder de wolken, en het is winderig en koud.
Mensen staan in de rijstvelden te werken. Ons is verteld dat er op helikopters wordt
geschoten, maar waar is de Vietcong?354 De vlucht duurt inderdaad ruim een uur.

09.15 uur
De Nieuw-Zeelandse gasten arriveren in een aparte zwerm helikopters. De straten
werden afgezet. Mensen stonden naar de

354

Jarenlang heb ik verteld dat wij die ochtend ook beschoten werden, maar er staat geen letter
over in mijn dagboek. Zo zie je hoe de fantasie het geheugen altijd weer parten speelt, met
als gevolg dat men onwaarheid spreekt.
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bezoekers te gapen. Wat een treurige vertoning. Een sergeant liet me het nieuwste
model automatisch geweer zien, met 22 kogels die op enige afstand beginnen te
wentelen zodat ze de slachtoffers werkelijk openrijten. ‘I have seen the effects on
these guys and their bodies’, zei de sergeant.
‘You mean Vietnamese victims?’ vroeg ik.
‘Of course!’
En ik dacht aan mijn paravriend van gisteravond in de C-123, die in zijn sexy
overall naast me lag te slapen terwijl we steeds maar rondcirkelden.
Het hospitaal werd bezocht. Ten hemel schreiende toestanden. Een
Nieuw-Zeelandse dokter staat aan het hoofd. De outillage, de smerige vloeren,
ongelooflijk. En dan al die mensen die zitten te wachten om behandeld te worden.
Een soldaat had zijn been gebroken. Een bejaarde, schele arts is bezig het in het gips
te zetten. Wandelde in het stadje. Sprak met mensen. Maakte veel foto's. Wat hangt
deze mensen nog allemaal boven hun hoofd?
Ik nam een snack in de Amerikaanse officierskantine. Kapitein Bill Masters uit
Austin, Texas vertelde dat vanmorgen twaalf helikopters, met honderd militairen,
op twintig kilometer buiten Saigon een actie hadden uitgevoerd. ‘It is like hunting
quail’,357 zei hij. ‘Except the Vietcong are even more elusive. We first hunt them
down. Then we bring in troops with helicopters, swift and fast, which is a very
effective method. Saturday alone we killed 143 of them, just shot them, one by one.’
Zijn geklets ging me door merg en been.
De vervoersproblemen terug naar Saigon bleken onoplosbaar. Toevallig zag ik
een eenmotorig legertoestel landen met generaal Du Puy. Ik ging snel naar hem toe.
Hij vond het prima dat ik om 15.30 uur met hem mee terugvloog naar Saigon. Ik had
namelijk een afspraak met jhr. mr. E.S.B.T. Beelaerts van Blokland, de zaakgelastigde
in Vietnam, ressorterend onder de ambassade in Manilla.
Generaal Du Puy was te laat maar ik zag kans mee te vliegen in een tweemotorig
toestel van de United States Operations Mission (USOM), zodat ik slechts twaalf
minuten te laat arriveerde op 147 Phan Dinh Phung bij de heer Beelaerts. De heren
van USOM vertelden dat zij 18.000 ton kunstmest hadden voorgeschoten aan boeren
in de negen provincies ten zuiden van Saigon, waarvoor zij na de oogst zouden
betalen. De Vietcong liet deze operatie met rust, ‘which is quite sensible of them’,
zei een functionaris.

357

Het is net jagen op kwartels.
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Jaren later heb ik, ook in mijn Amerikaanse lezingen, absoluut onopzettelijk
het verhaal verteld dat ik met generaal Du Puy terugvloog naar Saigon,
en dat deze me off the record had verteld dat hij me zou vermoorden als
ik het zou citeren maar dat de VS de oorlog in Vietnam nooit zouden kunnen
winnen. Door de jaren heen had ik de gewoonte om werkelijke confidenties
soms niet te noteren. Maar wanneer ik nu in mijn dagboek zie dat ik
uiteindelijk niet met generaal Du Puy maar met het USOM-toestel
terugvloog, dan moet ik die uiterst belangrijke uitspraak de avond van
tevoren hebben gehoord van de kolonel in de C-123. Een fabeltje gaat
door de jaren heen een eigen leven leiden. Het geheugen, de intelligentie,
de fantasie, de mind-fabriek in het hoofd, haspelen een aantal op zichzelf
ware feiten door elkaar tot er een geheel nieuw plaatje ontstaat, bestemd
voor de consumptie. Het mag feitelijk in details waar zijn en wordt als
waarheid gepresenteerd, maar in wezen is de werkelijkheid uit het verleden
voldoende verdraaid om er het predikaat ‘onwaar’ aan te verlenen.
Het gesprek met de heer Beelaerts voltrok zich in een ontspannen sfeer, al lag de
man me niet. Zijn veel te grote gouden manchetknopen met de letter B en ingelegd
rood steentje getuigden niet van verfijnde smaak. Hij vroeg me vrijwel meteen of ik,
verblijvende in oorlogsgebied, wel een levensverzekering had afgesloten, zoals Otto
Kuijk en Martin Duyzings immers ook hadden gedaan. Deze journalisten hadden bij
Lloyds in Londen een dure dekking afgesloten. ‘Wel, meneer Beelaerts,’ zei ik, ‘ik
ben geen kardinaal Spelman.’
‘Wat bedoelt u?’
‘Wanneer de kardinaal met Kerstmis de troepen komt toespreken laat hij zich duur
bij Lloyds verzekeren. Ik ben hier op basis van De Heer is mijn herder, en eerlijk
gezegd, ik heb meer vertrouwen in de Heer dan in Lloyds.’ De heer Beelaerts keek
wat bedremmeld en zei: ‘Maar wanneer u als gijzelaar zou worden meegenomen op
een weg buiten Saigon, vrees ik toch dat ik maar weinig voor u zou kunnen doen.’

9 oktober 1964
Empress Hotel, Hongkong
Droomde van mijn grootmoeder Poslavsky. Ze hield een vinger tegen mijn keel,
zoals vice-premier Johannes Leimena eens deed in Wenen. Ik piekerde over de
betekenis van de droom.
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Voerde een telefoongesprek met Oom Kwee Djee Hoo358, die tegenwoordig hier
woont. ‘Ach,’ zei hij, ‘u en ik zitten in hetzelfde schuitje. Vroeger wilden ze niet met
Luns spreken en wel met ons, en nu is het omgekeerd: Jakarta houdt zich met Luns
bezig en wij tellen niet mee.’ Hij wil dat zijn kinderen hier afstuderen.
Ontmoette Barry Chan, een jongen die ieder spoor kwijt was. Zijn vriend was naar
Formosa vertrokken om voor Chiang Kai-shek te vliegen. Hij voelde zich door God
en iedereen verlaten en wilde het liefst naar ‘rood China’, wat ik hem eigenlijk uit
zijn hoofd probeerde te praten. ‘Hongkong is a rotten city and a dirty society’, zei
hij, waar ik hem geen ongelijk in kon geven. Maar in Hongkong is men tenminste
vrij, en wanneer men geen ‘rotten’ en ‘dirty’ mens wil worden heeft men die keus.

10 oktober 1964
Het doel van mijn reis was nog altijd naar Peking te reizen. Ik bracht een bezoek aan
de Nederlandse consul-generaal H.M. Walt van Praag. Nam riksja nummer 380 om
het dan toch maar eens te hebben gedaan. Nooit meer. Ik keek naar de voor mij uit
lopende oude man en diens gebogen rug en weifelde of ik er weer uit zou springen.
De consul-generaal leek me een prettige man. We wandelden later samen in de
richting van de Hongkong Club, waar hij iemand zou ontmoeten. Het leek hem
onverstandig tegen de wil van Washington toch naar Peking te gaan.
Lunchte met Cees Haagoort van Nijenrode, die hier met vrouw en kinderen woont
en voor de Nederlandse Handels-maatschappij werkt.
Daarna wilde Barry mij beslist de Victoria Peak laten zien, waar men met een trein
naartoe gaat en vanwaar men een vergezicht heeft op het eigenlijke China. Hij bracht
me een cadeautje, een doos met twee zakdoeken. Ook kreeg ik twee briefkaartfoto's
van hem die hij had getekend met ‘Barry’, en hij wilde dat ik op beide een zoen gaf.
Later hielp hij me de schoentjes te vinden die ik Kaat Verrips had beloofd omdat
Emile van Konijnenburg al enkele jaren zijn belofte niet was nagekomen. Net als
gisteren bleef Barry bij me slapen.
Er lag in Hongkong een brief op me te wachten van mijn manager R. Keedick, uit
New York. Hij schreef van het State De-
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Kwee Djee Hoo was eerste Hoge Commissaris van Indonesië in Den Haag, en later
consul-generaal in New York.
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partment definitief bericht te hebben ontvangen dat het mij niet werd toegestaan als
journalist naar Peking te reizen. Als ik het toch deed, dan zou ik mijn ‘resident-status’
in Amerika verliezen. Bob Keedick adviseerde me dus niet te gaan. Ik begreep dat
ik me aan het dictaat van Washington had te houden om geen nieuwe problemen te
krijgen. Er lag bovendien op het U.S. Consulate General in Hongkong een brief van
het State Department voor mij die mij verbood naar de Chinese Volksrepubliek te
reizen. Ik telefoneerde of men die brief wilde doorzenden naar Kew Gardens.
Met de Associated Press deed zich een incident voor dat veel zegt over de
mentaliteit van de top van dit vooraanstaand persbureau. Via Stan Swinton en Keith
Fuller in New York had ik een vorm van samenwerking vanuit Peking besproken,
zoals vastgelegd in de brief van Fuller van 17 juli 1964. Ik had senator Wayne Morse
vervolgens in een privé-brief bericht dat ik naar Peking wilde gaan en voor Look,
Playboy en de Associated Press zou schrijven. In Hongkong wachtte mij een brief
van Fuller, die het bestond om te spreken over een ‘flagrant misrepresentation’ van
de afspraken met AP. Senator Wayne Morse had mijn brief aan hem ongevraagd
laten afdrukken in het Congressional Record van 21 augustus 1964, wat leidde tot
dit incident. De beide brieven (zie bijlagen 10 en 11) geven een fraai inzicht in hoe
Amerikanen te werk gaan.
Ik besloot meteen terug te reizen naar New York. En toen ik vanmiddag tegen
13.45 uur met Philippine Airlines vlucht 301 richting Honolulu vertrok, stond op het
bezoekersterras van het vliegveld een eenzame Chinese jongen. Dat was Barry Chan.
Miljoenen Barry's over de hele wereld lopen 's nachts over straat, in jeans en sexy
shirts, op zoek naar wat affectie. In plaats daarvan vinden ze perverse stunts van
viezerikken. Hoe kan dat toch, dat je in twee dagen een verbondenheid schept met
een ander met wie je zelfs geen werkelijke zoen hebt gewisseld maar aan wie de
herinnering toch onvergetelijk lijkt? Waar is mijn vriend André Gide? Die zou ik nu
bij me willen hebben om in te lezen. Waar heb ik toch die zin opgepikt dat het zinniger
was te communiceren met geavanceerde en erudiete geesten in een boek, dan je tijd
te verdoen met leeg geklets met de man naast je in een vliegtuig?
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New York
11 oktober 1964
Kew Gardens
Reisde via Honolulu en San Francisco rechtstreeks naar New York. Op Hawai werd
mijn green card weer eens ingehouden, want ze willen natuurlijk controleren of ik
in Peking ben geweest. Ze zijn gek.
Er lag een welkomstbriefje van Loet Kilian, wat me opkikkerde. Brandde eerst
een wierookkaars waarvan ik samen met Binu in Calcutta enkele dozen heb gekocht.
Geniet van het luchtje.
Schreef artikelen.

12 oktober 1964
Opnieuw een brief van Loet en ook van Frits. Meldde me bij iedereen terug.

13 oktober 1964
Lezing op het State College in Salem, Massachusetts, de eerste job voor R. Keedick
Lecture Bureau. Professor George Torrey haalde me in het Statler-Hilton Hotel af
en reed me naar Salem. We kwamen door plaatsen als Marblehead en Swampscott,
waar ik in mei samen met Loet langs was gekomen. Het maakte me triest. Ik voel
trouwens dat ik ziek zal worden.

14 oktober 1964
Lezing voor het Teacher's College in Plymouth, New Hampshire.

15 oktober 1964
Lezing voor studenten van het State College in Keene, New Hampshire. Haastte me
naar Kew Gardens en de huisarts gaf me onmiddellijk antibiotica om kou en koorts
te bestrijden. Ik heb dit in de winderige helikopters in Vietnam opgelopen.
Walter Jenkins, special assistent van president Lyndon Johnson, is in de pisoir van
de YMCA, twee straten van het Witte Huis,
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gesnapt in een homoseksuele handeling met een andere heer en gearresteerd.359 Veel
heisa in Washington, en Barry Goldwater's presidentiële campagne spint er garen
bij.

16 oktober 1964
Nieuwe sensatie. Nikita Khrushchev (70) is afgezet in het Kremlin. Hij wordt
opgevolgd door Leonid Brezhnev (57), met Aleksei N. Kosygin (60) als premier.
Ook Khrushchevs schoonzoon, Aleksei Adzhubei, werd vervangen als hoofdredacteur
van Izvestia. Als reden werd opgegeven dat hij te oud en te ziek was geworden.360
Onzin natuurlijk. We zullen wel nooit weten wat er in werkelijkheid is gebeurd in
het rode ghetto. De media staan bol met verklaringen en hoofdartikelen, maar eigenlijk
weet geen hond waarover hij spreekt. Maar dat het muisje nog een staartje zal krijgen
lijkt waarschijnlijk. Om de feestelijkheden in Moskou glans bij te zetten heeft Peking
tegelijkertijd een eerste - lang verwachte - atoombom tot ontploffing gebracht. Het
plaatje van machtsverhoudingen in de wereld blijft zich wijzigen.
Ik telefoneerde (voor mijn plezier) de heer Soberman, die met zijn team al jaren
tracht mijn homoseksualiteit te bewijzen aan de hand van een delict. Ik zei hem dat
hij zijn werkterrein maar eens naar het Witte Huis moest verleggen. Hij antwoordde
glashard dat het zijn taak was alleen ‘alien residents’ te onderzoeken.
Opmerkelijk is het bezoek dat minister Luns bracht aan Nikita Khrushchev,
drie maanden voor diens aftreden, en waarvan ik bij thuiskomst een
beschrijving door Otto Kuijk vond.361 Het historische gesprek vond plaats
op 8 juli 1964 in Khrushchevs kamer in het Kremlin, in aanwezigheid van
minister Andrei Gromyko. Luns overhandigde Khrushchev ‘een
vredesboodschap’. Deze bestond uit een memorandum, voorzien van een
begeleidende tekst in het Russisch, waarin het Nederlandse standpunt over
de multilaterale kernmacht van de NAVO was vervat. Het stuk scheen als
doel te hebben om de sovjetleiders hun vrees voor de West-Duitse
atoombewapening te ontnemen en tevens om hen volledig in te lichten
over de Amerikaanse atoomplannen.362 Verder overhandigde Luns drie
kostbare, achter glas ingelijste wandkaarten van
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Max Frankel in de New York Times, 14 oktober 1964.
Kop voorpagina The New York Herald Tribune, 16 oktober 1964.
De Telegraaf, 9 en 10 juli 1964.
Volgens Kuijk gonsde Moskou van de geruchten over dit memorandum.
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Rusland en de Oekraïne, vervaardigd door een zeventiende-eeuwse
Nederlandse kaartentekenaar. Khrushchev droeg een eenvoudig bruin pak
met open sandalen, aldus Kuijk.
Op 9 juli lunchte minister Luns met vice-premier Anastas Mikoyan. En
uitgerekend op 10 juli, terwijl Luns doorreisde naar Leningrad en Kiev,
arriveerde minister Subandrio in Moskou.
Het is jammer dat Joseph Luns zich altijd weer laat verleiden tot
flutpublicaties. Schrijvers als Michiel van der Plas of Pierre Huyskens
weten hem over te halen wat in de ruimte te kletsen, waardoor de indruk
ontstaat dat de oud-minister meer mopjes heeft te spuien dan serieuze
herinneringen, of memoires waar de geschiedschrijving mee gediend zou
zijn.

17 oktober 1964
Woede alom over de Chinese bom. Had ik kunnen doorreizen, dan zou ik in een
unieke positie zijn geweest om erover te berichten. Vooral Japan en India schijnen
zich zorgen te maken, wat in het geval van Tokio onzin is, want zij liggen al onder
de Amerikaanse atoomparaplu. Dat de VS vandaag prompt een eigen atoombom
lieten ontploffen mag natuurlijk wél. Hoe kon Peking anders duidelijk maken dat ze
menen gelijke rechten te hebben? Lyndon Johnson bestond het uitdrukking te geven
aan medelijden met de Chinese massa, die in armoede leefde en andere prioriteiten
had dan atoomwapens.
Pravda schrijft nu in een hoofdartikel dat - al noemden ze de voormalige premier
niet bij naam - Nikita Khrushchev deed aan ‘harebrained scheming’, ‘bragging and
phrase-mongering’ en dat hij ‘armchair’-methoden gebruikte. Onder het
Khrushchev-regime waren ‘onvolwassen conclusies’ en ‘haastige beslissingen en
acties zonder realiteitszin’ schering en inslag geweest. Ambassadeur Anatoly Dobrynin
is president Johnson op het Witte Huis komen geruststellen dat er in essentie niets
is veranderd.
Ik schreef mijn vriend Diarto in Indonesië dat ik mijn buik vol had van zijn land,
en dat hij niet meer hoefde te schrijven omdat ik niet langer in vriendschap van
Indonesiërs geloofde.363 Ik zal Sukarno insgelijks informeren.
De huisarts zegt dat ik nog twee weken nodig heb om te herstellen.

363

Verstuurde mijn woedende brief niet. Deze zit nog in mijn dagboek. Tenslotte betuigde
Diarto mij altijd vriendschap, ook in 1990 nog.
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18 oktober 1964
Brandde eerst een kaars in St. Patricks. Daarna begaf ik mij naar kamer 1040 van
het Hilton Hotel aan Avenue of the Americas, omdat generaal-majoor S. Parman
(chef van de Indonesische militaire inlichtingendienst) mij wilde spreken. Toen ik
arriveerde ging kolonel Sutikno Lukitodisastra juist weg. De generaal en ik hebben
een aantal uren samen gesproken en zelfs de lunch op de kamer laten serveren. Hij
was eerst in Holland geweest, maar had zijn vriend W. Verrips gemist. Hij had een
vreemd verhaal over een kwijtgeraakt adresboek. Ik stelde voor dat we Verrips zouden
telefoneren. Ik belde mevrouw Verrips in Huis ter Heide, die meedeelde dat haar
man zich bevond in de woning van Reindert Zwolsman in Wassenaar. Ze gaf mij
het nummer. Even later kon ik Verrips aan generaal Parman doorgeven. Ze voerden
een hartelijk gesprek. De generaal vertelde te zijn bevorderd, terwijl Verrips blijkbaar
bleef aandringen waarom de generaal hem in Holland niet had gebeld. Zij zouden
elkaar in ieder geval toch kortelings in het vaderland ontmoeten.
Generaal Parman vertelde zeker tweemaal per week een persoonlijk rapport uit te
brengen aan de president op het paleis. ‘Ik spreek Bungkarno dus voortdurend. Ik
kende hem trouwens al toen ik zestien jaar was.’ De generaal gaf aan dat er ook
problemen waren geweest, zoals ik die thans ondervond, waarbij president Sukarno
en hij van mening verschilden. ‘Dan werd ik niet herkend, laat staan gegroet.’ Ik
zette uiteen dat het bij ons geen kwestie van meningsverschil was, maar dat Bungkarno
opzettelijk leugens over mij waren verteld364 om de verhouding te verstoren. Parman
zei: ‘Bungkarno laat twee partijen gewoon vechten. Hij zal, wanneer ik in een gevecht
verwikkeld ben, mij heus niet steunen, al ben ik zijn vriend. Hij kiest eenvoudig de
winnaar.’365 Hij vervolgde: ‘De president laat eenieder denken: ik ben zijn kroonprins,
en weet op die manier veel loyaliteit om zich heen te verzamelen. Zelfs Subandrio
staat soms perplex wanneer Bungkarno in een vergadering zijn mening geeft.’ Deze
woorden klonken niet als die van iemand die Bungkarno werkelijk bewondert. Dat
hij een der topmensen was in de inlichtingendienst (met generaal Sukendro, kolonel
Magenda en direct resorterend onder Nasution) stond vast. Ik probeerde erachter te
komen of Sukarno met de benoeming van generaal Jani (een ‘uitverkoren zoon’ van
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Zoals: dat ik artikelen in Elseviers had geschreven die in werkelijkheid niet van mij waren.
Zie Memoires 1961.
Dit geloofde ik overigens helemaal niet: zo was Bungkarno niet.
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Bungkarno) tot commandant van de strijdkrachten, generaal Nasution (als minister
van Defensie) niet feitelijk reeds buitenspel had gezet. Parman antwoordde dat
generaal Jani hem als persoonlijke adviseur gebruikte.
Over zijn vriend W. Verrips zei generaal Parman dat de verhalen dat hij naar
Moskou reide om Indonesische generaals te ontmoeten, allemaal onzin waren. ‘Verrips
kent generaal Jani zelfs helemaal niet. Dat is grootdoenerij. Maar ondanks dat mag
ik hem graag. Verrips zegt ook altijd dat hij prins Bernhard in vijf minuten te spreken
kan krijgen als hij wil.’ Het was wel zo dat Paul Rijkens, wanneer hij op Soestdijk
had geluncht, bij de heer en mevrouw Verrips in Huis ter Heide afstapte voor thee.
‘Wat Verrips uitstekend kan,’ aldus de generaal, ‘is in twee dagen een aantal
Nederlandse kamerleden, waaronder Goedhart en Suurhoff, bij elkaar trommelen
voor een conferentie in het buitenland.’ Ik was perplex: dus toch Suurhoff?
De generaal vertelde dat de hartaanval van ambassadeur Sukardjo Wirjopranoto
in 1962 tot stand was gekomen door een tragische omstandigheid. Sukarno's reizende
ambassadrice mevrouw Supeni was in New York en had over een protocollaire
kwestie een telegram naar Bungkarno gezonden. De codeofficier van de Indonesische
missie bij de UNO had routineus een kopie ervan op Pak Kardjo's bureau gelegd.
Toen het telegram - dat neerkwam op klikken door mevrouw Supeni over Bungkarno's
vriend Sukardjo - hem onder ogen kwam, kreeg hij een acute hartaanval die hij niet
overleefde. ‘Mevrouw Sukardjo zal dit mevrouw Supeni nooit vergeven’, zei de
generaal.
Ik opperde vervolgens de gedachte dat Subandrio wellicht informatie aan president
Sukarno onthield. ‘Ik zorg er anders wel voor dat dat niet kan gebeuren’, aldus
Parman. ‘De president ontmoet de legerleiders iedere week.’ Ik vertelde hem dat het
Bandrio wel degelijk was gelukt om een brief van de koning van Malakka aan
Bungkarno domweg zoek te maken. Ik zei verder dat ik van de hele Maleisische
kwestie niets begreep en dacht dat de sop van de herrie over Kuala Lumpur de kool
niet waard was. ‘Met al zijn revolutionaire slogans heeft Indonesië, mij dunkt, genoeg
binnen eigen grenzen te doen om zich op die wijze bezig te houden met anderen.’
Voor het eerst antwoordde de generaal: ‘Ik zeg niets!’
Ik concludeerde: ‘Aha, dan zit hij waarschijnlijk dus toch aan de kant van
Nasution’, dus de anti-Bungkarno-kant van het leger.
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‘Ik kon aan de president zien,’ aldus generaal Parman, ‘wanneer Emile van
Konijnenburg op het paleis is. De president mag hem graag en hij wordt geloofd.’
Parman zei ook dat Van Konijnenburg er thans prat op ging de eerste Nederlander
te zijn geweest die had gepredikt dat Nieuw-Guinea aan Indonesië diende te worden
overgedragen. ‘Waar waren de heren van Paul Rijkens en Van Konijnenburg toen
wij vanuit Jakarta in 1957 een Adres aan de Staten-Generaal zonden dat om overdracht
vroeg van de Papoea's? Het enige wat Konijn toen deed,’ zei ik, ‘was een grote in
zijn broek.’
‘U had het spel van Emile van Konijnenburg moeten doorzien’, zei de generaal.
‘U had hem voor moeten zijn. U kende zijn karakter toch?’ Toen ik in die eerste
jaren met hem samenwerkte kende ik Van Konijnenburgs karakter helemaal niet. Ik
ben er eigenlijk blij om dat ik al die smerige streken en leugens die zouden volgen,
niet heb kunnen bedenken. Alleen mijn moeder waarschuwde na een eerste ontmoeting
dat ze zijn konijnenogen niet vertrouwde. Maar ik luisterde niet, want ik wilde het
misschien niet zien en wilde dus ook niet geloven dat ik werd gebruikt en in de maling
genomen.
Generaal Parman was eigenlijk zeer verrast dat W. Verrips en ik thans
vriendschappelijk met elkaar omgingen. Dat was nieuws voor hem. ‘Hij sprak indertijd
heel erg slecht over u.’ Ik vroeg of hij een brief voor Bungkarno wilde meenemen,
maar daar ging hij niet op in.

19 oktober 1964
Krijg tranen in mijn ogen bij het lezen van een lange brief van mijn moeder. ‘Ik ben
je bijzonder dankbaar dat je het in dienst nemen van het team Gé Zijtveld - mevrouw
Maas hebt doorgedrukt. Ik voel me nu al beter. De duizeligheid in mijn hoofd en de
doofheid zijn totaal weg, echt heerlijk.’ Mijn grootmoeder Poslavsky bleef ondanks
heer ongeneeslijke ziekte opgewekt, wat mijn moeder ‘bewonderenswaardig moedig’
vond. Mijn grootvader Poslavsky was intussen in Luik geopereerd en lag in een
ziekenhuis. ‘Ik vind het allemaal maar heel akelig, al die misère op je oude dag.’ Ik
leefde intens met haar mee.

20 oktober 1964
Droomde van Loet. Hij stond met Tieneke in een lift.
De tijd kruipt. Tenslotte verliet ik Huis ter Heide pas vier weken geleden en intussen
ben ik om de wereld gevlogen. Wilde
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Loet schrijven, maar ik ben niet in staat te schrijven wat ik werkelijk wil zeggen. Ik
ben dankbaar, erg dankbaar, voor alles wat ik weer heb mogen beleven, maar intussen
voel ik me ondraaglijk alleen.
Al Brust kwam me vertellen dat ik nog altijd te veel rotzooi las. Sloeg dus
Tagebücher, 1910-1923 van Franz Kafka open, en wat vind ik? ‘Sonntag, den 19.
Juli 1910, geschlafen, aufgewacht, geschlafen, aufgewacht, elendes Leben...’366 Lezen
alleen is niet genoeg. Het lichaam heeft warmte nodig. Het is niet genoeg om in
gedachten dicht bij een ander te zijn. Ik hoor Frits nog zeggen, over een ervaring met
een vriendje: ‘En hij heeft mij weer zowat verscheurd.’ Misschien is dat het andere
uiterste, maar slapen met Barry Chan in het Empress Hotel in Hongkong is niet de
oplossing.
Lezing in de Crystal Ballroom van het Mayo Hotel voor de Woman's Dinner Club
van Tulsa, Oklahoma. Neal Rowland van de Tulsa Tribune haalde me van het
vliegveld af. Dwight Eisenhower scheen gezegd te hebben dat hij ervan overtuigd
was dat Nikita Khrushchev zich het liefst met zijn familie in het buitenland zou
vestigen. De oud-president was erachter gekomen dat Khrushchev eerlijk tegen hem
was geweest. Khrushchev had hem gesproken over zaken die hij bij de CIA had
moeten natrekken, en die bleken waar te zijn geweest.
De dames in Tulsa bleken voornamelijk Goldwater-supporters. Ze maakten me
eigenlijk radeloos.
Kan niet slapen. Ik ben bezig mijn persoonlijk leven naar de knoppen te helpen.
Straks ben ik veertig jaar. Geen rust. Geen togetherness. Geen point d'appui. Het is
een komen en gaan en je blijft alleen achter. Waar zou er een plaatsje open zijn in
Nederland? Op een krant? Waar? In Maastricht, of Hoorn? En dan in het weekend
in de rij staan op het DOK? Ik zal een besluit moeten nemen, één vriend werkelijk bij
zijn kraag pakken en samen blijven tot het bittere einde. Maar wat betekent dat?
Niets is blijvend. Penny Hedinah in Jakarta zweeft me dikwijls voor ogen. Wat zou
ik haar werkelijk kunnen geven? Een paar kinderen? En hoe dan verder? Hoe
financiert men een gezin wanneer je bestaan zo onzeker is, beperkt als mijn middelen
zijn? Hoe raak ik uit deze vicieuze cirkel?

366

Franz Kafka, Tagebücher, 1910-1923. S. Fischer Verlag, 1948, p. 14.
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21 oktober 1964
Tulsa, Oklahoma
Was al om 05.30 uur beneden. Liep wat rond, las de krant, ging weer naar bed.
Op het vliegveld van Omaha, Nebraska, werd ik verwelkomd door vijftien
journalisten, drie tv-stations en twee radiozenders. De VIP-ruimte was gereed. De
camera's konden draaien. Ik begreep die ophef niet, maar wat bleek? Men had mij
geadverteerd als ‘zojuist uit Peking teruggekeerd’. Ik stond de aanwezigen uitvoerig
te woord, maar onderstreepte dat het State Department mij in Hongkong had
verhinderd verder te reizen.
Dineerde met de president en mrs. Bail van de universiteit van Omaha, het hoofd
van het College of Adult Education, mrs. William Utley, en enkele andere gasten.
De lezing, voor enkele honderden studenten, was om 20.00 uur. De uitkomst was
uitstekend. Op naar het volgende ‘pompstation’.
Intussen is Bungkarno in Parijs, waar hij met dr. Subandrio en Chaerul Saleh een
bezoek bracht aan Charles de Gaulle in het Elysée. Na premier Pompidou te hebben
gesproken en een lunch te hebben gebruikt met Couve de Murville, had president
Sukarno een langdurig onderhoud met de Franse leider. De situatie in Vietnam vormde
de hoofdschotel.
Otto Kuijk schijnt geprivilegeerde toegang tot Bungkarno te hebben. Hij sprak de
president bij het ontbijt in Hotel de Crillon.367 Dat regelt Emile van Konijnenburg
tussen vinger en duim. Ook de nieuwe echtgenote, Dewi Sukarno, uit Japan, schijnt
in Parijs te zijn. Hoe moet Ibu Hartini zich hierover voelen? Vreemd bedrijf, die
islam, met veelwijverij onder de dekking van de koran. Maar misschien is het zowel
psychisch als lichamelijk wel een gezondere regeling dan wij er in de christelijke
wereld op na houden.

22 oktober 1964
Omaha, Sheraton-Fontanelle hotel
Ontbijt. Stil en triest. Sta op en ga naar bed met in mijn hoofd al die vragen over
Frits, Erik en Loet.
De chauffeur van de vliegveldlimousine vroeg of ik de schrijver was die voor
Playboy uit China was gesmeten, althans zoiets had hij begrepen van het tv-verslag
van gisteravond. Je kan eigenlijk net zo goed je mond houden. Men luistert toch niet.

367

Meneer Kuijk zou pas een werkelijk rotboekje over Sukarno schrijven nadat deze door
Suharto was verraden. Precies als Cindy Adams, die een aardig boek over Sukarno schreef
toen hij aan de macht was, maar hem nadien de grond in pende.
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Tweede lezing om 20.00 uur voor het International Press Institute in St. Paul
Minnesota. Logeerde weer op Malacester College. Er was een nieuwe groep
journalistiekstudenten. Ik bracht drieënhalf uur met ze door.
Jean Paul Sartre (59) heeft dan eindelijk de Nobelprijs voor Literatuur gekregen,
‘for his authorship, which has always been rich in ideas and which has had a vast
influence on our times, mainly through its spirit of liberty and quest of truth’. Maar
Henk Hofland schreef na een gesprek met Sartre dat hij net zo goed een straatje om
had kunnen gaan wandelen. Wel.
U Thant, de Aziaat uit Birma, heeft een sensatie veroorzaakt door tijdens een
persconferentie in de UNO te verklaren dat het ‘helpful and even desirable’ zou zijn
indien Nikita Khrushchev ‘were able or inclined to make a public statement on the
circumstances leading to his exit from power’. Hij prees Khrushchev in verscheidene
toonaarden als ‘an effective worker for peace’. Hij hoopte dat de regering
Brezhnev-Kosygin het beleid zou voortzetten opdat de koude oorlog verder zou
kunnen worden teruggedraaid.

24 oktober 1964
Lezing om 14.30 uur, gevolgd door een seminar op Keuka College in Rochester,
New York. Heb zelden zoveel buitenlandse studenten in de VS bij elkaar gezien, ook
Indonesiërs. Een Hollands-Indische familie, met een aantrekkelijke zoon, kwam me
vertellen dat ze hoopten dat Sukarno zou doodvallen en Mohammed Hatta het land
zou overnemen, en meer van dergelijke onzin. Alles bij elkaar een aardige dag.
Ik lees Gide. Hij blijft mijn favoriet. Hij meent dat de kunstenaar zich alleen via
zijn werk leert kennen, wanneer hij tenminste produceert. Produceer ik, behalve
bullshitsessies op scholen en damesclubs en artikelen in De Typhoon? Ik schrijf al
25 jaar pagina na pagina in mijn dagboek. Ik verzamel duizenden actuele historische
gegevens. En toch heb ik nog altijd niet de ideale methode gevonden uit te drukken
wat ik te zeggen heb, bijvoorbeeld in een boek. Loet zei eens: ‘Er zit meer in je leven
dan je er nu uithaalt.’
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25 oktober 1964
Boston, Massachusetts
Gide vraagt zich af waarom hij schrijft. Een van de redenen is ‘mettre quelque chose
à l'abri de la mort.’368 Dat is ook de bestaansreden voor een dagboek.369
Om 20.00 uur sprak ik in Jordan Hall voor het Ford Hall Forum. Er waren duizend
mensen. Ik was voorzichtig in bijvoorbeeld het beantwoorden van een vraag over
rassenproblemen in de VS. Een dame stond op en zei dat ik de meest welbespraakte
spreker was sinds Mrs. Franklin Roosevelt hen had toegesproken.
Bij thuiskomst lag er een aardige brief van Erik. Hij schreef besloten te hebben
spoedig met Helga te trouwen. Hij had zelfs een huisje gevonden. Er was ook een
brief van Jonathan Raymond: hij had Boulder, Colorado verlaten en was in New
York City gearriveerd. Hij had me al gezocht en had vernomen dat ik in het Verre
Oosten was. Blij met hun brieven beantwoord ik ze meteen. Er was ook een brief
van Barry Chan in Hongkong en van Rafael Catian uit Havana.
Bepaald nijdig was ik over een brief van dr. K. Scholtens (Shell) van de
groep-Rijkens. Ik had altijd gedacht dat hij zou kunnen behoren tot de weinige
gentlemen die een gegeven woord gestand doen. Dankzij de actie van W. Verrips
bij Paul Rijkens om de mij gedane toezegging van twee wereldreizen gestand te doen,
en kennelijk na een telefoontje van Rijkens, schreef Scholtens onder meer: ‘Een
poging mijnerzijds om te zien of ik de heer Van Konijnenburg te pakken kon krijgen
is niet gelukt, hetgeen u niet zal verbazen. Ik ben ervan overtuigd dat, indien u de
heer Van K. zelf schrijft, u wel lang op antwoord zal moeten wachten. Zelf sta ik
evenzeer buiten deze affaire als dr. Paul Rijkens.’370
En dat is nu juist waar, laten we zeggen dat het geheugen van de heer Scholtens
hem in de steek laat. Gedetailleerd heb ik in Memoires 1961 uiteengezet hoe Scholtens
en Van Konijnenburg (die ik beiden een onbetaalbare dienst bewees door hen in
Washington, tegen alle odds in, samen te brengen met Sukarno) mij in verschillende
toonaarden toezegden mij te zullen belonen na afloop van het Papoea-drama. Had
ik dan moeten zeggen: ‘Wilt u dat even in een briefje vastleggen?’ Zeker in

368
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André Gide, Journal, 27 juli 1922, p. 738.
Met de uitspraak van toen dat een dagboek als rechtvaardiging zou hebben om iets van jezelf
‘voor na de dood te vrijwaren’ ben ik het 25 jaar later niet meer eens.
Brief (eerst naar Huis ter Heide gezonden) d.d. 28 september 1964.
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het geval van dr. Scholtens ging ik ervan uit dat hij zich drie jaar later zijn beloften
zou herinneren. Maar hij is geen haar beter dan de rest.
Ook bereikten mij de geraffineerde formuleringen van het State Department
waardoor ik niet naar China kon reizen. Frederick Farnsworth, Chief Consular Section
van het State Department, schreef me naar het consulaat-generaal van de VS in
Hongkong onder meer: ‘Your informal request for permission to visit Communist
China the Department is unable to consider favorably. However, the Department is
prepared to reconsider your application if you were appointed by an approved
American news-gathering organization as its representative designated to travel to
Communist China.’ Het gemene van deze uitspraak is dat het departement wist dat
ik van Playboy en Look schriftelijke opdrachten had. Tegen Playboy zouden ze
bezwaren kunnen inbrengen, maar tegen Look onder geen beding. Ze hielden zich
eenvoudig oostindisch doof om mijn reis te saboteren. Nog absurder was de slotalinea:
‘As an alternative you may abandon your residence status in the US and apply for a
new immigrant visa after your visit to Communist China. No assurance can be given
that you would qualify for such a visa’, aldus meneer Fransworth. Je hebt toch
eigenlijk naar alle windrichtingen en op alle niveaus altijd weer met crooks te maken.

26 oktober 1964
Om 10.20 uur een lezing gegeven aan het City College in Jersey City, New Jersey.
Er waren een paar duizend studenten. Tijdens het vragenuurtje stond een dame op.
‘I find it inexcusable that you favor the recognition of China, while, for your
information, China is represented as a permanent member on te Security Council of
the UN. But that is not what I want to ask you: do you Dutch have no influence over
Sukarno to stop his aggression against Malaysia?’
Ik was woedend. ‘What do you mean by “China is on the Security Council”? Or
do you mean by “China” the Kuomintang clique on Formosa? Do you really feel
that Chiang represents the Chinese any longer?’ En ik voegde eraan toe: ‘Do not
accuse me of ignorance of UN matters, because I worked there for the past seven
years.’
De vrouw stond opnieuw op en zei: ‘Who are you to tell us Americans whom to
allow into the United Nations or the Security Council?’
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Ik antwoordde: ‘You seem to feel that America owns the United Nations and the
Security Council as well. Don't invite me to come and speak and insult me when I
criticize US policies or possess a different opinion than yours. The entire world
disagrees with Washington on the matter of Peking, so apparently all of us must be
crazy.’
Later pas ontdekte ik dat zij een geschiedenisprofessor was met een Ph.D., een
Amerikaanse van geboorte maar gehuwd met de heer Tsien-Chung Chou van de
Formosa-delegatie bij de UNO. Als ik dat geweten had! De organisator van de
bijeenkomst, Daniel Di Salvi, Assistant Director of Students, bood zijn
verontschuldigingen aan voor het gedrag van de vrouw. Intussen was de sfeer - en
dus de lezing - bedorven.
Ik ging terug naar Manhattan en lunchte met Santo in de UNO. Ik vertelde wat er
was voorgevallen, en dat dit soort incidenten me een gevoel van machteloosheid gaf.
Wat kan je ertegen doen? ‘Een revolutie ontketenen’, was zijn antwoord. Santo viel
deze keer in voor André Gide.
Hella Pick was ervan overtuigd dat Moise Tsjombé in Congo aan de macht zou
blijven, omdat hij Washington achter zich had. Het was me tijdens mijn reis duidelijk
geworden dat deze smeerlap uit Katanga - die altijd het spel voor de Belgen en nu
de Amerikanen had gespeeld, en vrijwel zeker medeverantwoordelijk moest worden
gehouden voor de laffe moord op Patrice Lumumba - inderdaad premier was
geworden. Ik las op reis een artikel van Sanche de Gramont in de Saturday Evening
Post, waarin hij eveneens concludeerde: ‘The Congo is as wild as ever, and now
Moise Tshombe, who caused much of the trouble, is presiding over the whole mess.’371
Joseph Mobutu, de commandant van het leger, heeft zich nu - natuurlijk eveneens
in opdracht van Washington - bij Tshombe aangesloten.

27 oktober 1964
Loets afwezigheid in mijn flat geeft me een miserabel gevoel van leegheid, vooral
wanneer ik koffiezet, of tegen heug en meug eet, meer als medicijn.
Minister Luns heeft de val van Khrushchev aan een ‘paleisrevolutie’ toegeschreven.
‘Het Westen wist wat men aan hem had. Hij heeft ongetwijfeld persoonlijk een rol
gespeeld in de ontdooiing van de betrekkingen tussen West en Oost. Het was een
man die zakelijk de vraagstukken kon bespreken en dat
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Sanche de Gramont in de Saturday Evening Post, 3 oktober 1964.
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deed met een gevoel voor relativiteit der problemen... De toekomst is onzeker. Zo'n
plotselinge verandering kan worden gevolgd door verdere wijzigingen.’372
De New York Times publiceert een foto waarop je ziet hoe Zuid-Vietnamese rangers
een jongen - in een onderbroekje, de handen op de rug gebonden - bij het ondervragen
kopje onder houden in een vat. Ik gruwel van dergelijke plaatjes, en het lijkt wel of
Amerikanen immuun zijn voor dit soort wreedheden. Het schijnt niet door te dringen
tot het bewustzijn. Ik heb in mijn leven in voldoende Aziatische ogen gekeken om
zoiets als verschrikkelijk te ervaren.
Lezing om 15.00 uur voor de Manor Club in Pelham, New York. Ik tekende in
het gastenboek net onder Yoke Palar373, die vorige week was geweest.
Schreef een lange brief aan mejuffrouw Büringh Boekhoudt over mijn Aziatische
reis.

28 oktober 1964
Lezing om 11.00 uur aan het Rochester Institute of Technology. Gaf een
televisie-interview aan WHEC, channel 10, en ik veroordeelde ‘de Indonesische
agressie’ jegens Maleisië.

29 oktober 1964
South Bend, India, Pick Olivier Hotel.
Lunchte met Walton Collins, editorial writer van de South Bend Tribune, oplage
120.000. Een pijprokende jonge kerel, met heldere ideeën over China, Vietnam en
Cuba. WSBT-tv maakte een interviewtje.
Om 18.00 uur een lezing voor de Fork and Knife Club. De lokale Leger des
Heils-band gaf zelfs een concertje. Ik kreeg een staande ovatie, omdat de voorzitter,
John Kagel, naast mij stond.

30 oktober 1964
Jonathan Raymond kwam naar Kew Gardens. Hij herinnerde me opnieuw direct aan
Frits: groot, brede schouders, enorme handen, lang haar met dezelfde glans als het
haar van Frits, een zwarte broek met een winkelhaak bij de knie. Zijn laarzen waren
behoorlijk gehavend. Ik gaf hem een paar schoenen, die hem als gegoten zaten. Hij
begon met te zeggen dat hij pas
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NRC, Overzeese editie, 20 oktober 1964.
Echtgenote van de Indonesische ambassadeur bij de UNO, L. Palar.
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vanmiddag had ontdekt dat het zijn verjaardag was. Hij had een baan in een pakhuis
gehad, en samen met twintig anderen was hij vanmiddag ontslagen.
‘There is no pure love. It's all animal love, including me’, zei Jonathan. Als jongen
van tien jaar was hij meegenomen op een boot op de Hudson, waarbij hij door een
kerel was gemolesteerd en verkracht. Hij heeft het nooit kunnen vergeten. Evenmin
kon hij het vergeven. Later, in een jongenskamp, was hij tegen een zwarte jongen
aangelopen, ‘perfect muscles, dark eyes, absolutely beautiful. The guy said to me:
“I have to fight it not to grab you.” But once, we did have sex, but at the same time
it had all been over after it happened once.’ We hebben uren zitten praten. Hij had
de zomer bij zijn ouders in New Haven doorgebracht en orgel leren spelen. Omdat
hij geen geld had om een cello te kopen speelde hij nu cellosonates op een gitaar.
Hij was in therapie. ‘I have got to know myself.’ Bracht Jonathan terug naar
Manhattan en liep bij Sunarjo binnen. Het werd laat, ik bleef slapen.

31 oktober 1964
Op weg naar een beeldententoonstelling stond een kerkdeur open en ik ging naar
binnen, brandde een kaars en wilde ‘pauzeren’. Maar een man met een zak was bezig
de uitgebrande kaarsjes op te halen en de geldkistjes leeg te maken. Het is onmogelijk
je te concentreren bij ordinair lawaai. Waarom halen ze de poen niet na sluitingstijd
op? De beelden maakten veel goed. Zal Frits de brochures zenden.

1 november 1964
Om 05.00 uur belde W. Verrips op uit Huis ter Heide. Hij begon te vragen naar mijn
gezondheid en of de kwestie met mijn papieren was opgelost. Het scheen hem te
verwonderen toen ik hem verzekerde dat er geen vuiltje aan de lucht was. Ik voelde
er niets voor om toe te geven dat ik weer zonder green card zat. Ik dacht juist: daar
kan hij toch niet voor bellen?, toen de aap uit de mouw kwam. Hij vroeg me wat
generaal S. Parman wilde. ‘Niets bijzonders, hij zocht jou, en omdat jullie vrienden
waren heb ik je opgespoord en met hem verbonden.’ Verrips scheen niettemin nogal
verontrust. Ik vermoed dat Parman verder niets van zich heeft laten horen en dat dat
Verrips bezighield.
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Ging terug naar bed en droomde opnieuw van Loet. We waren op het strand. Ik vroeg
hem wanneer hij terug zou komen en zei dat ik altijd op hem zou wachten. Hij schrijft
nog niet. Seymour Topping bericht vanuit Peking dat het prestige van Mao na de val
van Khrushchev verder is gestegen. In de hoofdstad hangt een gigantisch scherm
met Mao's portret. Uit luidsprekers klinken dag en nacht tweeduizend stemmen die
zingen dat de ‘great helmsman’ in werkelijkheid ‘the sun in our hearts’ is. Onder
slogans als ‘The East is red’ wordt Mao aangeprezen als onsterfelijke leider, samen
met Marx, Engels, Lenin en Stalin. Het lied vervolgt: ‘We praise the country, we
praise the party, we praise Mao Tse-Tung, the world will be liberated.’374
Intussen is de burgemeester van Saigon, de heer Tran Van Huong, de zoveelste
premier van Zuid-Vietnam geworden. Senator Barry Goldwater, de
presidentskandidaat, voorspelt dat de chaos in Saigon zal leiden tot een derde
wereldoorlog.375
Bungkarno heeft problemen, daar bestaat geen twijfel over. The New York Herald
Tribune schrijft openlijk dat in Washington gefluisterd wordt dat zijn positie wankelt.
In een hoofdartikel onderstreept het blad dat ook de laatste aanval van zestig
Indonesische guerrilla's op Maleisië in de kiem werd gesmoord, en dat Sukarno in
de crush Malaysia-campagne het zoveelste fiasco incasseerde. ‘Acting President
Subandrio has dropped a hint that he may retire’, aldus de Tribune.376 Ik kan eenvoudig
niet geloven dat de situatie al zover is verslechterd.
Eind 1963 overhandigde W. Verrips mij een zeer geheim rapport waar ik
wellicht onvoldoende aandacht aan heb besteed. De eindconclusie was de
volgende: ‘Ten gevolge van het optreden van de groep-Subandrio is het
politieke evenwicht tussen de strijdkrachten en de Indonesische
communisten verbroken.377 President Sukarno's dictatuur is door dit
verbroken evenwicht in gevaar gebracht. Indien de triomfgevoelens over
het bereiken van het nationale doel Nieuw-Guinea zijn uitgewerkt, zal er
in eerste instantie een strijd om de macht ontstaan tussen Sukarno,
Subandrio en D.N. Aidit, met de strijdkrachten neutraal op de achtergrond.
De Indonesische economie is een chaos en het land is financieel bank-
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Seymour Topping in de New York Times, 25 oktober 1964.
Jack Langguth in de New York Times, 30 oktober 1964.
The New York Herald Tribune (editorial), 31 oktober 1964.
Het genie van Bungkarno's leiderschap was juist gebaseerd op de balance of power
van nationale en psychologische stromingen in de archipel. Suharto kon dit slechts
bereiken door raw power.
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roet. De Russische invloed op het land is groot, terwijl de parafrasering
van het Moskou-verdrag door dr. Subandrio betekent dat Indonesië op het
punt staat de weg van Fidel Castro te volgen.’ Het rapport gaf aan op welke
wijze ‘deze fatale ontwikkeling’ voorkomen zou kunnen worden:
1) De positie der strijdkrachten waar mogelijk versterken;
2) Een werkelijk westers economisch hulpprogramma opstellen, dat zijn
eigen plaats inneemt naast de bestaande westerse bilaterale
hulpprogramma's;
3) De hele gang van zaken rond het Moskouse Verdrag en de inhoud
daarvan op het juiste moment aan de wereld voorleggen;
4) Een militair hulpprogramma opstellen dat eveneens een werkelijk
westers programma moet zijn, dat in de plaats komt van de huidige
bestaande bilaterale overeenkomsten.
Een van de gecompliceerdste aspecten van het internationale touwtrekken
om Sukarno en Indonesië is voor mij steeds geweest, om te bepalen waar
waarheid en feiten ophielden en waar de inlichtingendiensten, CIA en
contraspionageactiviteiten begonnen. Zij zaaiden opzettelijk verwarring,
wantrouwen, en haat en nijd tussen personen die aanvankelijk - soms zelfs
jarenlang - gezworen bondgenoten waren. Het Verrips-rapport, gedateerd
september 1962, zie ik nu als de aanloop tot de coup van 1965. Het lijkt
wel of het toen gepresenteerde scenario naar de letter is gevolgd.

2 november 1964
De zaak staat weer op de kop. De Vietcong heeft met mortieren een Amerikaanse
basis bij Saigon beschoten en een aantal supersonische B-57 bommenwerpers
vernietigd. Natuurlijk zijn opnieuw ook Amerikaanse militairen gesneuveld. Peter
Grose meldt uit Saigon dat, een jaar na de moord op de gebroeders Diem, de situatie
alleen maar is verslechterd. Dat kon een kind op zijn vingers natellen, maar de top
in Washington blijkbaar niet. Die doet vrolijk verder en laat de Amerikaanse jeugd
de kastanjes uit het vuur halen.
Santo merkte gisteravond op: ‘Don't you think that the second half of this century
will be much more interesting than the
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first?’ In de eerste helft van de twintigste eeuw vonden twee wereldoorlogen plaats,
dat is waar. Toch ben ik allerminst gerust over deze tweede helft, ook niet als er geen
derde wereldoorlog zou komen.
Nol Vas Dias meldde in de NRC: ‘WASHINGTON ZIET MR. LUNS ALS
SLEUTELFIGUUR.’ Volgens dit bericht zou mr. J.M.A.H. Luns drie uur hebben
gesproken met Dean Rusk, minister van Buitenlandse Zaken. Daarna zou hij zijn
vertrokken naar een ambassadeursconferentie op de Antillen, om op 7 november
opnieuw in Washington te verschijnen, voor een tweede gesprek met Rusk. Volgens
Vas Dias, die uitermate vaag blijft en met zijn stuk de kop allerminst dekt, zou Luns
een sleutelrol spelen bij de besluitvorming inzake West-Europese atoombewapening
en het daarbij te voeren beleid. Mij verwonderde dit bericht vooral omdat de papieren
van Luns - althans bij de regering-J.F.K. of diens broer Robert Kennedy - om
begrijpelijke redenen bijzonder slecht waren geweest. Zoals uitvoerig uiteengezet in
Memoires 1961.

3 november 1964
Gide is bezorgd dat wanneer men eens zijn dagboeken zou publiceren, er allerlei
misverstanden zouden ontstaan. Gedurende lange perioden van mentaal evenwicht
was hij nooit aan dagboekschrijven toegekomen, ‘mais bien durant périodes de
dépression, ou j'avais besoin de lui pour me ressaisir, et où je me montre dolent,
geignant, pitoyable.’ Dat begrijp ik niet. Ik heb altijd, dag in dag uit, gelukkig of
ongelukkig, mijn dagboek bijgehouden. Onvoorstelbaar dat iemand - ook mijn vriend
Gide - een dagboek zou gebruiken als prullenmand voor problemen, sombere tijden
of, zoals hij zegt, ‘périodes de dépression’ zou gebruiken.

4 november 1964
Op naar de Amerikaanse ‘geheime politie’! Het kan best zijn dat dit the end of the
line is en ze me de VS uitzetten, maar ik zal behoorlijk tegenstribbelen. Om 09.15
uur was ik bij de Immigration Service. Inspecteur Ebaugh bracht me naar een kamertje
waar een stenograaf zat. ‘You realize,’ zei de man, ‘that if you say untruth or make
false statements, you can get up to five years in prison or a 2.000 dollar fine?’ Ik
antwoordde dat ik wenste te worden bijgestaan door een advocaat. Hij antwoordde
dat dat in dit stadium niet nodig was en ik er zelfs het recht
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niet toe had. Frans van Heemstra zei later dat dit baloney was. Frans stelde me gerust
door te zeggen dat het hele verhoor waardeloos was omdat ik niets had getekend.
Hij noemde het ‘scare tactics’ van de Immigration Service.
Ebaugh vroeg me het hemd van het lijf. Over mijn ouders, waar ze waren geboren.
‘Father born in Indonesia? Is he Indonesian?’
‘Nee, mijn ouders zijn allebei Nederlanders.’
Hij wilde weten waarom Frieda en ik uit elkaar gingen, en ik zei botweg dat ik
geen zin had om daarop te antwoorden, want dan zaten we morgen nog te praten. Of
ik haar huwde om naar de VS te komen? ‘Ik hield aanvankelijk van haar, maar er is
te veel gedonder ontstaan. Bovendien had ik me, voor ik Frieda ontmoette, al lang
ingeschreven voor emigratie naar de VS.’
Daarop vroeg hij linea recta: ‘Did you have sexual relations with Harisanto?’
Ik antwoordde: ‘That's perfectly ridiculous, and you know it.’ ‘Did you have sexual
relations in the Paramount Hotel in the late fifties with someone called Bill?’
Ik antwoordde: ‘No!’, en vroeg me af wat voor valstrik die vraag kon zijn. Daarop
volgde een reeks vragen over Cuba en Congo, en hoe ik mijn reizen had gefinancierd.
‘Did you ever say or write that Communism is the wave of the future, and the world
would do better to go Communist now?’
‘That's against everything I stand for or believe in’, zei ik. Er was nog meer geklets,
maar eindelijk kon ik vertrekken en ik behoefde niet te wachten op het uittypen van
de tekst.
Ik telefoneerde Soberman en liep ook bij hem binnen. Hij ontving me met een
ooggetuige. Ik lichtte hem in dat ik achter al dit gezanik de hand van W. Verrips
vermoedde, met wie ik thans een redelijke verhouding had maar die me indertijd niet
alleen had bedreigd, maar vermoedelijk ook alle problemen in gang had gezet. Zij
vonden de ‘Verrips-angle’ meer iets voor de politie en de FBI.
Daarna telefoneerde ik dus met de neef van Luns, Frans van Heemstra, die mij
een hart onder de riem stak en zei me geen zorgen te maken. Hij vertrok trouwens
naar Mexico City om daar tot 10 december te logeren bij zijn familielid ambassadeur
baron Van Heemstra.
Dineerde met Santo in de UNO. Hij vertelde me nu pas dat hij en Binu Saha, als
mijn roommmates, samen bij de immigratie-
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dienst hadden moeten komen. Ze werden in aparte kamers verhoord, en ambtenaren
liepen heen en weer om te zeggen: ‘Binu heeft dat en dat gezegd’, en dan vroegen
ze om commentaar en omgekeerd deden ze hetzelfde. Santo zei: ‘Can you imagine
that people get paid for this type of work?’ Ook Santo dacht dat alle ellende
oorspronkelijk was veroorzaakt door démarches van W. Verrips. ‘Blijf kalm, Wim,
en ga bedachtzaam te werk’, adviseerde hij.

5 november 1964
H.J. van der Jagt heeft opnieuw geprobeerd mij ervan te overtuigen dat mij maar één
ding te doen staat, en dat is ‘to drop Verrips like a hot potatoe’. ‘Doe het geruisloos,
zonder beschuldigingen, zonder scènes, zonder problemen, gewoon verder negeren’,
aldus de KLM'er in New York, die me oorspronkelijk (op verzoek van Paul Rijkens
en Emile van Konijnenburg) met Verrips in contact bracht. Hij vertelde dat Sjef van
den Bogaert onlangs tegen hem had gezegd dat ik een hopeloos geval was omdat ik
met mevrouw Marguerite Oswald naar de UNO was gegaan en me nu weer met haar
had ingelaten. Ik vond dit normaal journalistiek werk.
H.J. van der Jagt verkeerde in de veronderstelling dat ik uiteindelijk alleen maar
had aangepapt met W. Verrips omdat hij had beloofd de groep-Rijkens hun
verplichtingen jegens mij te laten nakomen. Onzin. Ik moest wel met Verrips in zee
gaan, doodeenvoudig omdat hij bij mijn ouders om de hoek was gaan wonen. Verder
wilde ik erachter komen wie die man was. Hij viel voor mij eigenlijk in de moeder
Oswald-categorie, zeker na alles wat er was gebeurd. Zijn toezegging te zullen werken
aan mijn geld van de groep-Rijkens kwam pas veel en veel later. Toch ben ik het
met Van der Jagt eens dat ik Verrips beter kan laten vallen. Dat moet nu gebeuren.378
Lunchte in de UNO met de tweede man van de Permanent Mission van India,
Narendra Singh. We spraken vooral uitvoerig over Sukarno, Indonesië, Maleisië en
Vietnam.
Lyndon B. Johnson heeft de verkiezingen van die meneer uit Arizona gewonnen.
Bungkarno, op reis in China, zond L.B.J. een gelukwenstelegram. Bernhard Person
zei er bij het schrijven van een artikel voor de Haagse Post ernstig rekening mee te
hebben gehouden ‘dat men in Holland geen kwaad woord over Sukarno meer wil
horen’. Hij zag op tegen de aanstaande
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Voor ik in december naar Holland zou terugkeren, zou W. Verrips bij een auto-ongeluk nabij
Sassenheim om het leven komen.
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persconferentie van Luns in New York, ‘die dan probeert vriendjes te worden met
de journalisten door middel van goedkope mopjes, waar vooral Max Tak dan altijd
om brult’.

6 november 1964
Veel post, maar geen letter van Loet, wat me wel doet bekoelen. Ik vind het bovendien
laf, want van hieruit ben je machteloos. Het verdriet me wel.
Ik vernam dat dr. Zairin Zain tijdens een vlucht van Parijs naar Tokio een hartaanval
had gekregen. Hij ligt in Japan in een ziekenhuis.
Een Indonesische diplomaat noemde Bungkarno's Maleisiëpolitiek ‘een blunder’.
‘Zowel Tito als Nasser begrijpt er niets van’, zei hij.
Ik zie dat de NRC en Het Handelsblad nu samengaan in de Dagbladunie NV. Wat
betekent dit voor Henk Hofland?
Al Brust kwam langs. Hij had zijn vriendin gevraagd met zijn veertienjarig broertje
de koffer in te duiken. Hij was er niet bij geweest, maar naar wat hij er in de kamer
ernaast van had gehoord, was de inwijding uitstekend verlopen.

8 november 1964
Fidel Castro heeft C.L. Sulzberger verzekerd dat hij controle uitoefent op de surface
to air-raketten die de Sovjet-Unie hem heeft toegezonden. Fidel sprak zes uur met
Sulzberger. Hij omschreef sovjetadviseurs als ‘militaire touristen’. Om 05.15 uur
leidde de Cubaanse leider de doodvermoeide Amerikaanse journalist nog eens langs
de haven van Havana. Pas bij het krieken van de dag kon men naar bed gaan. Typisch
Castro.
De hoofdredacteur van de Nieuwe Limburger, G.A. Knepflé, schrijft dat hij de
toegezonden artikelen uit Azië ‘wel interessant’ had gevonden, maar bij nieuwe
besprekingen met de Persunie was gebleken dat er blijvende bezwaren bestonden
tegen een geregelde samenwerking met mij. Daarom hadden ze niets gepubliceerd,
‘ondanks het feit dat de ingezonden stof bijzonder goed was’.379
Vanavond belde ik met Huis ter Heide. Mijn moeder klonk erg verdrietig omdat
het met grootmama weer slecht was. Wandelde eerst op en neer naar Forrest Hills.
De bomen roken naar de herfst.

379

Brief d.d. 4 november 1964.
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9 november 1964
Er staat vandaag een foto in Newsweek waarop duidelijk te zien is dat bij ondervraging
van een Vietcongsoldaat een Vietnamese ranger een mes flink diep in diens blote
buik heeft gestoken. Ik kan er met mijn verstand niet bij dat de zucht naar bloedige
sensatie de media reeds zover heeft gedreven. Niemand die er iets van zegt. Niemand
die het verder merkt.
Schreef Henk een brief om hem te zeggen dat hij moet oppassen voor W. Verrips.
De schoentjes die ik in Hongkong voor mevrouw Verrips kocht heb ik aan Judy
Hamrick gegeven, want ik heb besloten nooit meer een woord met Verrips te wisselen.

10 november 1964
Lezing voor duizend studenten op Waynesburg College in Waynesburg, Pennsylvania.
De ontvangst was uitstekend, en toch kwamen maar weinig studenten na afloop
discussiëren. Ontmoette trouwens een paar aardige, zeer aantrekkelijke studenten.
Een professor kwam naar me toe: ‘You have an ideal face for my make-up class.
Those lines of your face, you are a born actor.’

11 november 1964
Prachtig zonnig herfstweer. Het Fisher theater is magnifiek, met drie balkons. Lezing
om 11.00 uur voor de Town Hall in Detroit, Michigan. Ik werd ingeleid door de
directeur van het Associated Press-bureau, Clem Brossier. Vooraf dronken we een
kop koffie. Hij zei dat Sukarno acht jaar geleden in Detroit was geweest en een
schandaal had veroorzaakt door van tevoren zes callgirls te bestellen. Nee, hij had
het bericht niet op het net gezet, want hij had het niet bevestigd kunnen krijgen. Ik
wist dus wat voor vlees ik in de kuip had.
De lezing werd een aantal malen door applaus onderbroken. Sommige dames
hielden me voor een Goldwater-man.
Er zijn zeer veel armen in Detroit. Er was een Veteran's parade aan de gang,
bespottelijke zaak. Ik bestudeerde de mensen. Zeer veel zwarten, en het wemelde
van de kinderen. Iedereen was opgetuigd al naar gelang diens ‘belangrijkheid’, tot
en met het hoofd van de brandweer toe.

Willem Oltmans, Memoires 1963-1964

314

12 november 1964
Battle Creek, Michigan
Hier heb je een modern College, opgetrokken met miljoenen van Kellogg's Cornflakes
(1957), met schitterende omgeving, vijvers en fonteinen. Bij een bezoek aan de
bibliotheek bleek mij dat de school over slechts vijfduizend boeken beschikte. Over
Indonesië alleen de klassieker van professor George McTurnan Kahin en één boek
van Jeanne Mintz. Dat was alles over het naar bevolking gemeten vijfde grootste
land ter wereld. Er is voor alle studenten zegge en schrijve één exemplaar van de
New York Times beschikbaar. ‘Eigenlijk onnodig,’ werd me door de bibliothecaris
gezegd, ‘want niemand leest de Times.’ En een professor merkte op: ‘De studenten
luisteren toch niet wanneer we ze adviseren meer te lezen.’
Altijd weer kom ik tot de conclusie dat studenten meestal in één richting zijn
gehersenspoeld, dat ze moeite hebben met het volgen van andere gedachten over of
een andere benadering van onderwerpen waarover ze a priori een mening hebben
gevormd. Zoals de student die me toeriep: ‘How do you dare say that Castro was not
a Communist? He read Marx when he was in the mountains.’ Ik vroeg hem welke
boeken hij over Cuba of Castro had gelezen. Hij was zo eerlijk om ‘geen’ te zeggen.
Vervolgens vroeg ik of hij de Times wel eens las. Ook niet. De Supervisor of Schools
van Battle Creek verliet op dat moment de lezing, want hij was ervan overtuigd dat
ik, die de New York Times aanbeval, een communist was. Moest ik proberen die
jongen uit te leggen dat zelfs indien Castro in de Sierra Maestra Marx had gelezen,
dat niet bewees dat hij toen al Cuba op een Moskou-koers wilde zetten? Of dat iemand
een communist moet zijn du moment hij Marx of Lenin leest?
Later sprak ik bijvoorbeeld met professor Karl Lutern, die politieke wetenschappen
doceerde. ‘I agree entirely with you,’ zei hij, ‘but I could not speak as daring as you
did here in my classes. You leave tomorrow, but I am a faculty-member.’ Hij
beschreef L.B.J. als iemand ‘who would sell Ladybird to Cuba if he could get money
for it’.
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16 november 1964
Chicago, Illinois
Marilew Kogan, de Doubleday-vertegenwoordigster, was zo vriendelijk geweest mij
op de plaatselijke ABC-ochtendshow met Jim Conway te krijgen, via WBKB Channel
7. Op een vraag over Bungkarno antwoordde ik dat ik hem van nabij had leren kennen
en op hem gesteld was geraakt, maar dat hij duidelijk niets in Maleisië had te zoeken,
evenmin als Washington het recht had guerrilla's naar Cuba te zenden.
Ik ontmoette in de studio een bijzonder aantrekkelijk meisje, Mary Frann, en ik
beloofde haar mee uit te nemen wanneer ze in New York was.
In de middag ging ik even liggen en ik droomde van Sukarno, die een uiteenzetting
gaf over rijstmachines. Ik vroeg hem waarom hij zich gedroeg alsof ik niet bestond.
Hij antwoordde: ‘Ik heb een rapport gekregen over dingen die je hebt gedaan en
gezegd die niet in orde zijn...’
Ik bezocht Murray Fisher bij Playboy, jong maar nu al corpulent. We konden het
prima vinden. Nu Chou En-lai in Peking was mislukt, vond hij U Thant een uitstekend
idee, evenals Tito of misschien Grace Kelly. Een Britse journalist was op weg naar
Havana om Fidel Castro te interviewen.
Om 18.00 uur moest ik naar een receptie ter mijner ere bij Paul Harvey, de bekende
radiocommentator, en diens vrouw in Oak Park, Illinois. Ik werd door Mrs. Harvey
om 17.00 uur in een Cadillac afgehaald in Palmer House, en we reden naar hun Lake
Park buiten. Zij legde uit dat haar man in Augusta, Georgia was om golf te spelen
met Dwight Eisenhower, en dat hij het betreurde niet zelf aanwezig te kunnen zijn.
De gasten arriveerden en zij vroeg me vooral aardig te zijn tegen de erfgename
van het Jewel Tea-fortuin. Ik ontmoette een diplomaat die binnenkort de VS in Bolivia
zou vertegenwoordigen. Ik rilde van de onzin die hij uitkraamde. Ik werd voorgesteld
aan het hoofd van de lokale Birch Society. Ik dacht: waar ben ik verzeild geraakt?
Op de dinertafel stonden zestien kaarsen te branden. Er circuleerden moppen als
deze: ‘You know why Johnson did not go hunting while in Texas? He did not get
his gun back, as yet, from Oswald.’ Alsof L.B.J. dus een van zijn geweren aan Oswald
had uitgeleend. Iedereen lachte luid. ‘You heard the last one about Hubert Humphrey?
He is a great liberal, a great speaker, and a louzy shot, hahahaha!’
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Mrs. Harvey vroeg aan de Bircher om een gebed te zeggen. Het was de bedoeling
dat iedereen elkaar tijdens het bidden een hand gaf. Ik zei, luid genoeg: ‘Zo zingen
de communisten de Internationale!’ Daarom stelde de erfgename van de Jewel Tea
voor, dat we elkaar armen in plaats van handen zouden geven. Er werd benadrukt
dat Oak Park tot de zes gefortuneerdste gemeenten van de VS behoorde, ‘but we also
have gangsters here, like Tony Ricardo’.
Om 20.00 uur gaf ik een lezing in de serie Oak Park Community Lectures,
bijgewoond door duizend mensen. Toen ik om 23.30 uur in een slee met chauffeur
terug naar Chicago werd gereden, moest ik wel even denken aan mijn riksja-ritje in
Hongkong.

17 november 1964
Ontmoette Barbara Applegate voor de lunch. Zij vond dat ik meer voor televisie zou
moeten doen, ‘since you come out spectacularly well’. Barbara is een vriendin die
ik niet gauw zal vergeten.
's Middags een radioprogramma gemaakt met Phil Lind voor station WAAF - 950
C.

18 november 1964
Ontmoette Irv Kupcinet en zijn vrouw in de ‘Pump Room’ van Palmer House. Zij
scheen veel kalmer. Ze vertelde dat een priester haar had gewaarschuwd, dat indien
ze niet rustiger werd, ze nooit met haar vermoorde dochter Karyn herenigd zou
worden. ‘All I want to live for is to be with her again’, zei ze. Ze zei dat ook Irv nu
iedere nacht bad, maar dat hun leven vernield was. De zoon studeerde en het ging
hem goed. Norma Browning was op Kupcinets tv-programma geweest en had Gerard
Croiset aangevallen. Volgens die dame beschikten alleen primitieve volkeren over
paranormale begaafdheden.
Irv kwam pas laat en verontschuldigde zich.

19 november 1964
Lezing voor de Woman's Club van Fort Wayne, Indiana. De bekende journalist
Barrett McGurn was onlangs komen spreken en had de dames op de mouw gespeld
dat Nikita Khrushchev inmiddels door het Kremlin was vermoord omdat hij een coup
had willen plegen om terug aan de macht te komen. Ik zei de dames dat ik er niets
van geloofde en dacht dat het verhaal uit de duim was gezogen.
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Ik moest opschieten, want om 20.00 uur had ik een tweede lezing, in Canton, Ohio,
voor de College Club. Toen ik in Cleveland landde, bleek mijn vlucht met Central
Lake Airlines naar Akron te vervallen vanwege dichte mist. Ik huurde een auto en
reed zo snel mogelijk via de Ohio Turnpike en Route 43 naar Canton. Nam na de
lezing de nachttrein (Pennsylvania Rail Road ‘General’) naar Newark, New Jersey.

20 november 1964
Om 09.30 uur vloog ik vanuit Newark naar Albany New York, om op tijd te zijn
voor een lunch in Troy, waar ik in het Masonic Building de Ilium Literary Club
moest toespreken. Het was prachtig zonnig weer. Ik snak naar mijn flat, en naar
alleen te zijn na al dit gereis en getrek. Wat voor post zal er zijn?
Brieven van mam en mijn vader. Met mijn grootmoeder is het soms heel slecht
en mijn moeder trekt zich dit erg aan. Zij is vervuld van dankbaarheid jegens haar
moeder, dat weet ik zeker.
Mejuffrouw Boekhoudt antwoordde op mijn lange verslag over de reis naar Azië.
‘De grote bewogenheid met de menselijke ellende in India die uit je brief sprak, eert
je.’ Na een uitstekende analyse over het nut en de grenzen van ontwikkelingshulp,
concludeerde zij: ‘Maar dat wij in deze delen van de wereld in veel te grote luxe
leven is zeker. Ik geloof altijd nog dat soberheid een betere leerschool is voor het
menselijk karakter. Voor de hedendaagse jeugd is het een ramp dat alles kan, dat ze
zich niets hoeven te ontzeggen, want in plaats van te verzadigen schept dit steeds
meer behoeften en verwekelijkt de mens naar lichaam en geest.’ En tot slot: ‘Ik heb
prettige herinneringen aan je laatste bezoek en hoop je even fleurig weer te zien.’380
Erik en Helga gaan 3 december trouwen. Ik wens ze alle geluk toe, maar ik ben
eigenlijk blij die dag niet in Nederland te zijn. Briefje van Henk Hofland. Dat met
Verrips toch opgepast dient te worden had Henk me al zes maanden geleden gezegd,
‘maar ik wil natuurlijk graag horen wat je precies (van generaal S. Parman) hebt
gehoord. Met mij gaat het goed. Ik schrijf nog maar weinig, maar ik verveel me niet
en misschien ben ik wel ten prooi aan een groot ontwikkelingsproces, wat ik kan
winnen of verliezen: het is een dubbeltje op zijn kant.’
Geen brief van Loet Kilian, wat me verwart.
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21 november 1964
Cees Meijer schrijft: ‘Je moet er natuurlijk wel voor oppassen dat je overal spoken
ziet en daardoor gek wordt. Dat Verrips jouw journalistieke leven moeilijk maakt,
lijkt me te dol om over te praten.’381 Hij had verder geregeld dat de Federatie van
Journalisten duizend gulden zou bijdragen aan mijn kosten bij mr. J.C.S. Warendorf.
Het schijnt dat Ik Jan Cremer momenteel het meest verkochte boek in Nederland
is.
Ging naar Macy's en paste een paar corduroy slacks. Ze pasten prima. Zocht er
nog een uit, hing mijn oude broek in een pashokje aan de haak, liet er een inpakken
en betaalde dit, en gedroeg me alsof ik eenvoudig vergeten had dat ik een tweede
nieuwe broek nog aanhad. Bij de uitgang werd ik door twee winkeldetectives
aangehouden - ik bevond me al op de 34th Street - en ik werd naar een
onderzoekkamer gebracht. Mijn Macy-creditcard werd ingenomen. Ik moest een
formulier tekenen dat ik de winkel had verlaten zonder voor de tweede broek te
betalen. Het was een stomme streek. De psycholoog op Ellis Island had wellicht
gelijk toen hij vroeg ‘Why do you live so dangerously?’ Het zal mijn karakter zijn
dat dit soort spanningen en opwinding nodig heeft. Wie weet is dit blijven hangen
uit de oorlog.

22 november 1964
Om 13.00 uur was er een herdenking van de moord op J.F.K., maar veel mensen op
straat liepen en reden door.
Was rusteloos en ontmoette in de Village Larry Lee, een Chinese middelbare
scholier. Zijn moeder was beroepspianiste en zijn vader een Britse zakenman. Ze
woonden in een groot huis in New Rochelle. Hij was de jongste, zag zijn ouders
bijna nooit. Hij noemde Sophocles een filosoof, toneelschrijver en ‘a moral corruptor’.
Hij was eenzaam. Hij vroeg of ik naar huis wilde bellen alsof ik de vader was van
zijn klasgenoot Stephen, en zeggen dat hij bij Stephen zou blijven logeren. Hij wilde
met mij mee. Ik aarzelde, want hij was achttien jaar.
Eenmaal in Kew Gardens wees ik hem Loets bed. Maar later kroop hij toch bij
mij, en omdat ik van hem afbleef was hij rusteloos. ‘What are you doing to me?’
hoorde ik hem zeggen, waardoor ik weer wakker werd. Hij hunkerde naar seks, ik
weet het, maar ik was tot niets in staat, niet met deze jongen en
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zeker niet na alle immigratieproblemen, ondervragingen en onderzoeken.
Schreef Erik en Henk Hofland. Er was vandaag ook een brief van Frits van Eeden.

23 november 1964
Burlington, Vermont, Ho-Hum Motel
Lezing voor duizend meisjes van Middlebury College. Ik stond onder het altaar in
de kapel. Enthousiast applaus, en een paar honderd studenten vuurden achteraf vragen
af. Een meisje huilde openlijk toen ik over J.F.K. sprak. Het valt me altijd weer op
hoe buitengewoon attractief jongens- en meisjesstudenten in de VS eruitzien. Crewneck
sweaters, laarzen, jeans, je merkt het ene na het andere smakelijke hapje in de menigte
op. Een jongen, Barney Mayer, vertelde dat hij een zomercursus Chinees had gevolgd
en nu bezig was twintig medestudenten te inspireren zich aan die taal te wijden. Was
blij naar Vermont gereisd te zijn, het gaat hier tenslotte om de komende generatie
van Amerika.

24 november 1964
Burlington Airport, Vermont
Er zit, heel stil, zijn hoofd steunt op zijn linkerhand, een blonde jongen (witte jeans,
laarzen, blauw skijack) naar buiten te staren. Waar zit hij over te denken? Je kunt
het niet doen, maar ik zou naar hem toe willen gaan, een zoen geven, en naar hem
willen luisteren. Ik denk dat hij juist dat nodig heeft. Net als Larry Lee, die in de
Village rondliep, een prachtig ouderlijk huis in New Rochelle had, en toch beschutting
zocht, een arm, een zoen, een lichaam. Dat verwarren ze dan met seks, alhoewel
‘warmte’ natuurlijk gemakkelijk overgaat in de rest van mogelijke sensuele
activiteiten.
Bij thuiskomst geen brief van Loet.
Ik zie dat premier Jopie Pengel van Suriname van Den Haag eist een eigen
Surinaams leger op te zetten. Zolang het Koninkrijksstatuut geldt is Nederland
verantwoordelijk voor de verdediging van Suriname. Minister van Defensie P.J.S.
de Jong heeft geantwoord dat Suriname onafhankelijk kan worden wanneer men dit
wenst, en dan vanzelf kan doen en laten wat het wil. Pengel heeft daarop gedreigd
dat, wanneer hij geen leger kan opzetten, een breuk met Nederland dreigt. Dat vindt
Den Haag een vorm van chantage.382
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Professor J.A. van Hamel (84) is op 18 oktober 1964 overleden. Ik behoud een
uitstekende herinnering aan hem.
Joseph Luns heeft dus zijn tweede top in Washington gehad met Dean Rusk,
George Ball en anderen, en is woedend in Den Haag teruggekeerd. Zelfs De Telegraaf
merkte op dat er deze keer geen kwinkslag af kon. Luns lanceerde een verwoede
aanval op Frankrijk en Charles de Gaulle. Ik vraag me af wat hij in Washington heeft
bekokstoofd. Zijn plotselinge eensgezindheid met de Amerikaanse regering druipt
er werkelijk van af.
De New York Times publiceert onverwachts een aantal pagina's van diverse
getuigenissen in de Dallas-moord. Op de voorpagina verschijnt de naam van George
de Mohrenschildt (54), een uit het oude Rusland afkomstige deskundige in de
olie-industrie, die Lee Harvey Oswalds beste vriend in Dallas moet zijn geweest.
George de Mohrenschildt had Jaqueline Kennedy al in 1938 op zijn schoot gehad.
Zowel hij als zijn (eveneens uit Russische ouders in China geboren) vrouw, Jeanne
Fomenko, blijken nu uitvoerig door de Warren-commissie te zijn verhoord. Vreemd
verhaal.383
De kritieke momenten in de auto op 22 november 1963 zijn door Jaqueline Kennedy
aldus verwoord: ‘My husband never made any sound. He had this sort of quizzical
look on his face... and then... he put his hand on his forehead and fell in my lap.’ Ze
vervolgde: ‘And just as I turned and looked at him, I could see a piece of his skull,
and I remember it was flesh coloured. I remember he just looked as if he head a slight
headache. I remember just seeing that. No blood or anything... I fell on him saying:
“Oh my God, they have shot my husband. I love you Jack”, I was shouting.’384 Wat
zou zich precies in Dallas hebben afgespeeld? Ik las een perfect artikel van James
Reston: ‘What was killed was not only the President, but the promise.’ Reston schreef:
‘Deprived of the place he sought in History, he has been given in compensation a
place in Legend.’ De moord in Dallas was volgens hem ‘a symbol of the tragedy and
caprice of life, and it is likely to be remembered by te novelists and the dramatists
long after historians have gone on to other things.’ De moord op J.F.K. heeft natuurlijk
veel ingrijpender nationale en internationale consequenties gehad dan men zich nu
realiseert. Geloof dat zeker.
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Om te beginnen zou J.F.K. de oorlog in Vietnam, zoals uit alle nagelaten
stukken blijkt, hebben teruggedraaid. Het proces van détente met de
Sovjet-Unie werd in Dallas abrupt afgebroken. De val van Nikita
Khrushchev kan hier zelfs verband mee hebben gehouden. De CIA dwong
president Johnson na het notoire Tonkin Gulf-incident tot het bombarderen
van Noord-Vietnam. Daarmee werd de oorlog permanent verbreed, verdiept
en verlengd.
De CIA werd na de Tweede Wereldoorlog opgericht om de verspreiding
van wereldcommunisme tegen te gaan. Het rode virus diende ook in Saigon
te worden gestopt. Zeker is dat de moord in Dallas ook de betrekkingen
tussen Indonesië en de VS ernstig heeft verstoord. Evenals de
regering-Dwight Eisenhower in de jaren vijftig (en in tegenstelling tot de
Kennedy's) besloot de regering-Johnson dat Sukarno diende te verdwijnen.
De CIA kreeg de vrije hand.
En minister Luns, die bij de Kennedy's nooit ofte nimmer een poot aan de
grond zou hebben gekregen, zag zijn kans schoon om een wit voetje te
halen bij de regering-Johnson. Het zou me bovendien nauwelijks
verwonderen wanneer Luns c.s. tijdens zijn intensieve gesprekken in
Washington in oktober en november 1964 en passant had aangedrongen
op de verwijdering van Sukarno in Indonesië, wat dan vanzelf diens
staatsbezoek aan Nederland onmogelijk zou maken. Vast staat dat de mans
geest doordrenkt is geweest van wraakgevoelens, vooral jegens hen die
hem in de wielen reden of - in zijn ogen - onheus bejegenden.
In het laatste memoire van Joseph Luns vinden we weer tal van
voorbeelden. De Spaanse ambassadeur had hem de Orde van Carlos Tercera
beloofd. Maar koning Juan Carlos draaide de onderscheiding naar een
lager pitje. De Spaanse en Nederlandse koningshuizen zijn nu eenmaal
met elkaar bevriend. Luns kreeg ‘slechts’ het grootkruis in de militaire
Orde van Verdienste. ‘Uiteraard heb ik de ambassadeur laten voelen hoe
ik over het pijnlijke incident dacht. Toen hij met de vervangende
onderscheiding kwam aanzetten, zei ik: “Ach ja, legt u die maar neer.”’
Luns' etterige karakter ten voeten uit. En dit kwam dus tot uiting in een
door hemzelf gekuiste en goedgekeurde tekst.385
In 1964 legde Luns bij de nieuwe bewindhebbers in Washington de basis
voor zijn uiteindelijke rijzenis naar roem en de topfunctie in West-Europa,
die zou uitmonden in de post van secretaris-generaal van de NAVO. Deze
functie bekleedde hij een recordtijd van
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twaalf jaar. Voor hemzelf betekende dit een historische rehabilitatie. In
werkelijkheid werd hij in Washington blijkbaar geschikt geacht om een
dozijn jaren te fungeren als loopjongen van het Pentagon en aanverwante
organisaties. Met Luns' olifantenhuid kan men niet verwachten dat hij zijn
functioneren als stroman in Brussel ooit aldus heeft gezien.

24 november 1964
Ambassadeur Howard P. Jones van de VS in Indonesië treedt terug. Dit is een slecht
teken aan de wand. In 1958 trad ambassadeur John M. Allison uit Jakarta af omdat
hij het onverenigbaar met zijn diplomatieke status achtte dat, terwijl hij
aap-wat-heb-je-mooie-jongen bij Sukarno speelde, de CIA bezig was via subversieve
militairen in het Indonesische leger een opstand en staatsgreep tegen Sukarno te
organiseren. Betekent het verdwijnen van Jones uit Indonesië mogelijk iets dergelijks?
Zijn er in Washington voor hem onacceptabele besluiten genomen? Vandaag gaf ik
twee lezingen. Eerst om 13.30 uur aan 78th Street in Manhattan. Er waren driehonderd
meisjes in de zaal. Toen ik iets zei over Richard Nixon - gelukkig niet al te kritisch
- zag ik een paar meisjes met elkaar fluisteren. Later bleek dat Patricia Nixon, de
dochter van de oud-vice-president, op de eerste rij had gezeten. Er hing een prettige
atmosfeer.
Wandelde op Fifth Avenue en zag de hertogin van Windsor met een verbonden
voet en een stok uit Bergdorf-Goodman komen.
A.E. van Rantwijk heeft de groep van Nederlandse correspondenten in de VS
geschreven dat indien ze bezwaren tegen mijn lidmaatschap zouden hebben, ze die
bezwaren bij de Federatie in Amsterdam kenbaar moeten maken. Dit doen ze blijkbaar
niet, want de nieuwe voorzitter, Willebrord Nieuwenhuis, zegt me dat ik me nu als
lid van die frisse groep intriganten kan beschouwen.
Om 20.00 uur sprak ik voor het Brooklyn Institute of Arts and Science in de
Brooklyn Academy of Music.
Sunarjo belde: ‘Je klinkt zo opgewekt, is Loet terug?’ Ik zei maar niet dat er nog
altijd geen bericht was.

26 november 1964
De wijze waarop de man in het huis hiernaast 's ochtends zijn auto start is
waarschijnlijk even ruw als hij 's nachts zijn vrouw naait. Maar daar houdt zij
waarschijnlijk van.
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Ik ben naar het hoofdkwartier van de FBI geweest, sprak met een functionaris die
Caldwell heette, en vroeg hem na te gaan wat ze van Verrips wisten. Ik lichtte hem
volledig in en gaf door dat het bureau van Robert Kennedy wellicht meer wist. Hij
dacht overigens niet dat indien Verrips CIA-connecties had, de CIA daarover de FBI
zou inlichten.
Woonde daarna de persconferentie bij van minister Joseph Murumbi van Kenia.
De pers gedroeg zich vijandig tegenover de man.

27 november 1964
Inspecteur Ebaugh van de immigratiedienst gaf me mijn greencard terug en zei: ‘You
should have no further trouble.’
Ging voor het avondeten naar Santo, die vertelde volgend jaar met Marguerita te
willen trouwen.
Er is al weer een paar dagen lang gedonder in Congo, en België heeft voor de
zoveelste maal parachutisten ingezet om blanke Europeanen te redden. Als reactie
hebben razende Afrikaanse studenten in Caïro de J.F.K.-bibliotheek in de fik gestoken.
Ik hoorde dat Henk Hofland een tv-gesprek heeft gehad met Sandberg van Het
Parool, wat een flop zou zijn geworden. Ik denk dat hij op televisie niet aantrekkelijk
overkomt.

28 november 1964
De Noorderpers beëindigt de samenwerking. De reden: bezuinigingen, en niet
ingegeven door een gebrek aan waardering ‘voor uw alleszins gerespecteerde
bijdragen’. Getekend J.M. Onstenk en J. Toes.
Ik heb Mas Diarto blijkbaar toch mijn to hell with Indonesia-brief gezonden. Alsof
hij er iets aan kan doen dat de intriges rond Bungkarno al lange tijd uit de hand lopen.
Hij zag me voor zich ‘als een wilde stier, die zijn woede wil botvieren en alles wil
vertrappen wat op zijn weg ligt’. En, een typische Diarto-reactie: ‘Kom Wim, laat
je niet woedend worden op mij.’ Ik zal hem direct een lieve brief schrijven.
Concert voor twee piano's van Francis Poulenc.
Bereikte Loet telefonisch in Den Haag. Hij gaat nog voor het einde van het jaar
trouwen. Santo, Erik, Loet, alles trouwt maar. Hij verduidelijkte: ‘Als ik nu niet
trouw, dan blijft het weer een heel jaar hangen, en wanneer we niet getrouwd zijn
krijgt ze geen emigratiepapieren.’ Hij had Frits op televisie ge-
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zien, in een gesprek over kunst. Hij beloofde te zullen schrijven.
Ik schreef mejuffrouw Boekhoudt vanavond: ‘Zou het kunnen dat de automatisering
van het leven langzamerhand ook de liefde heeft geannexeerd?’

29 november 1964
H.J. van der Jagt belt. Robert Kiek (correspondent van De Telegraaf), die geen
gelegenheid voorbij liet gaan mij in zijn blad met onverbloemde leugens te schande
te maken, is overleden. Hij schijnt te zijn gevonden in zijn eigen vijver.
God is met ons. Toen ik mevrouw Wachs vertelde dat Loet ging trouwen, zei ze
dat het appartement aan de andere kant van de vestibule, tegenover het mijne dus,
vrij was. Ik belde Loet opnieuw. Hij vond het een prima idee en vroeg me het te
huren voor Tieneke en hem. Ik regelde het meteen met de huiseigenaar. Nu Loet en
Tieneke hier komen wonen verandert de situatie wel.

30 november 1964
Hanover, New Hampshire, Dartmouth College
Herbert en Karin Faulkner West haalden me gisteren van Lebanon Airport. Ik logeerde
bij hen. We spraken tot laat bij een openhaardvuur.
Om 20.00 uur heb ik dan de eer gehad de ‘Great Issue Series’ van Dartmouth toe
te spreken. Het Spaulding Auditorium in het Hopkins Centre was modern en handig.
Iedere student krijgt een stoel toegewezen, en van de lege plaatsen worden
aantekeningen gemaakt. Het was dus stampvol. Ik denk dat het acceptabel is verlopen.
Letterlijk honderden studenten dromdem na afloop op het podium samen. We
zetten de gesprekken in Cutter Hall voort.

1 december 1964
Ontbijt met tien studenten.
De Boston Globe presenteert de chaos in Congo alsof het zou gaan om een
controverse tussen pro-Sovjet- en pro-Peking-agenten, met als inzet ‘white lives’ in
Stanleyville. Vandaar de Amerikaans-Belgische interventie. Op de voorpagina prijkt
de foto van mijn goede vriend Thomas Kanza, voormalig ambassadeur van de
regering-Lumumba bij de UNO.386 ‘One of the
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leading demagogues peddling the inflamatory Red Chinese line,’ aldus de Globe,
‘was Thomas Kanza. In negotiations in Kenya with US ambassador William Attwood,
Kanza sought to extract a ceasefire for the white hostages, plus rebel inclusion in a
coalition government with Congolese Premier Moise Tshombe.’387 Meneer Freidin
weet kennelijk niet waar hij over spreekt. Ik vermoed dat hij het derrière van Kanza
nog nooit heeft gezien, laat staan dat hij weet of Kanza een halve Chinese communist
zou zijn. Intussen prijkt dit kletsverhaal wel over vier kolommen van de krant.
Mijn vriend ambassadeur Alex Quaison-Sackey van Ghana (40) zal voorzitter
worden van de Algemene Vergadering van de UNO. Hij verdient het. Ik heb hem zes
jaar gevolgd en heb respect voor hem gekregen.
President Johnson heeft bekendgemaakt dat Saigon alle steun zal worden geboden
die het nodig heeft om de oorlog te winnen.388 Het is een misdadige uitbreiding van
een conflict dat niet kan worden gewonnen. Aanwezig waren Hubert Humphrey,
Dean Rusk, John McCone (CIA), generaal Earl Wheeler (chairman joint chiefs of
staff), McGeorge Bundy, diens broer William Bundy, en John McNaughton. Altijd
hetzelfde liedje: de oudere generatie zendt de jeugd naar het slagveld. De GI's zullen
voor deze waanzin moeten sneuvelen. Wat begrijpen deze decision makers in
hemelsnaam van wat er in Zuidoost-Azië aan de gang is?
Martin Luther King is met hangende pootjes naar J. Edgar Hoover van de FBI
gegaan, om navraag te doen waarom de moordenaars van de drie vermoorde civil
rights workers in Mississippi niet werden gearresteerd. Het probleem met dominees
die revolutionaire bewegingen leiden is dat ze er de oorzaak van zijn dat er Black
Muslims of een Malcolm X opstaan.

2 december 1964
Sprak opnieuw voor de Town Hall van Cleveland, Ohio. De voorzitster, Miss
Katherine Wallin, was mijn tafeldame bij de lunch. ‘You matured so much. You
were green when you came here first, now you look so distinguished, and your drama
is excellent. I am an excellent critic, because I have been running the Town Hall for
32 years.’
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3 december 1964
Indianapolis, Athletic Club, kamer 705
Erik en Helga trouwen vandaag.
Lezing voor de English Speaking Union om 12.00 uur, gevolgd door een lunch.
Duidelijk een ultra-conservatieve groep Amerikanen, maar ik zeilde veilig om de
klippen heen.

4 december 1964
Lezing voor de Modern Club in de balzaal van het Barclay Hotel in Philadelphia. Ik
kende veel dames van vorige keer. Beleefd applaus. Een lunch met krab volgde. De
dame naast me vroeg: ‘Don't you think there is so much apathy in the country because
people take so many tranquilizers nowadays?’
Om 14.00 uur naar de Academy of Music gereden voor een concert van het
Philadelphia Orchestra in een uitvoering van Metamorphosen van Richard Strauss
en een symfonie concertante voor orgel en orkest opus 81 van Joseph Jongen.
Thuis vond ik twee brieven van Loet. ‘Lange tijd niet geschreven, man, je was
bepaald niet in het vergeetboek zoals werd verondersteld!’ In de tweede brief schreef
hij: ‘Hoe je op het idee gekomen bent dat appartement meteen te huren weet ik niet,
maar het was een goed idee.’ Verder geen woord over Tieneke of zijn huwelijk.
Een rustige brief van Frits. Hij vindt het afmaken van zijn opleiding kennelijk een
ramp en kan nauwelijks wachten tot hij het diploma kunstacademie in zijn zak heeft,
om pas dan echt kunst, zijn kunst te maken. Hij heeft een nieuwe vriend, in Den
Haag, die een gedeeltelijk rustpunt voor hem vormt.
Jonathan overweegt terug te gaan naar Colorado en zijn graad in filosofie (Ph.D.)
te halen. Hij schrijft: ‘I am trying to understand what you mean by friendship. Pure
empathy is one of the most difficult things to achieve for anyone. In this world we
live in, part of every man's makeup includes the incredible inhibitions society imposes
on us. It is no-one person's fault, but that makes them rare the cosier to overcome.
Most people never do. All of us are weak, and we should start by realizing that fact.
I, perhaps, am weakest of all, for I have no sense of self-respect or dignity. I must
overcome this problem before I can do anything. A friend, therefore, means to me,
at this time, someone who will understand and accept me as I am including scars and
inhibitions. I will keep in touch with you.’
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5 december 1964
Nieuwe brief van Loet. Ik heb hem zijn geboorteakte gezonden. Hij schrijft dat die
nog steeds niet is aangekomen, ‘en zonder dat gaat het feest niet door’.
Miss Büringh Boekhoudt dankt voor mijn cri de coeur, ‘en dat je genoeg
vertrouwen in mij hebt om je bekentenissen bij mij in veilige handen te weten. Ik
dank je voor je vertrouwen.’ Deze passage roert me zeer. Ze vervolgt: ‘Er moet veel
leed geleden zijn. Er moet veel strijd gestreden zijn, zal het hiernamaals in vrede
zijn. En geloof maar dat ik ook mijn deel van leed en strijd heb gehad. Maar de tijd
heelt veel en het leven biedt ook veel compensaties, als je er maar een open oog voor
hebt. Maar de jaren rondom de veertig zijn de moeilijkste.’389 Ze vraagt gauw langs
te komen wanneer ik in Holland ben. Lief.
Plotseling heeft de FBI nota bene de sheriff van Neshoba County, diens tweede
man en negentien andere blanken gearresteerd in de zaak van de moord op de drie
burgerrechtenactivisten in Mississippi. De zaak wordt nu omschreven als een Ku
Klux Klan-complot.390 Dominee King heeft toch resultaat geboekt.

6 december 1964
Ambassadeur generaal Maxwell Taylor is in Saigon gearriveerd met een aanbod van
‘greater assistence’ voor de Zuid-Vietnamese regering, alhoewel hij die hulp niet
nader specificeerde.391 Het is een grof schandaal. Vietnam is een bodemloos vat.

7 december 1964
Lunchte met Santo. ‘Ik moet nog een doktersbewijsje hebben, dan trouwen we’, zei
hij.
Ontmoette Hella Pick, die warempel opnieuw voorstelde dat ook wij in het huwelijk
zouden treden. Ik had haar lang niet gezien en kon mijn oren niet geloven. Ze zag er
aardig uit, in een rood deux-pièces. ‘I am better prepared for marriage now,’ zei ze,
‘and you too would have to compromise.’ Wie weet wat ik nog eens zal doen.
Hella en ik spraken vervolgens met de Israëlische ambassadeur in Senegal, Hanan
Aynor, die zei mij in Congo to hebben ontmoet. Hij beschouwde Tsjombé als ‘a
courageous man’ en meende dat hij de Veiligheidsraad bijeen diende te roepen van-
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wege ‘Arabische agressie’. Op mijn verzoek specificeerde hij dat Congolese rebellen
door Arabische bondgenoten werden bewapend. Ik liep maar door, want ik weet uit
ervaring dat er geen praten tegen is. Ik zie Tshombe nu eenmaal als een marionet zoals Bungkarno generaal Khanh - en een moordenaar bovendien.
Van de UNO ben ik naar het Regency Hotel gegaan voor een ontmoeting met Irv
Kupcinet en zijn vrouw. J. Edgar Hoover had hen aangeboden ‘my people’ op de
zaak van Karyn te zetten. Ze waren kennelijk nog niet veel verder, maar hadden veel
hoop dat de aanwijzingen van Gerard Croiset uiteindelijk juist zouden blijken te zijn.
Ik krijg een knipsel toegezonden over mijn Indianapolis-lezing. Judy Williams
rapporteerde in de Indianapolis Post van 3 december 1964, in een vijfkoloms kop:
‘VIET WAR LOST, DUTCH NEWSMAN SAYS.’ Ze citeerde: ‘I am not in the White House.
I do not set policy, but it looks to me that the United States should get out of Vietnam.
I don't need votes so I don't care whether I am unpopular by saying it, but American
soldiers in Vietnam are pretty upset that nobody back home gives a damn that they
are being ambushed and killed in a country that was already lost at Dien Bien Phu,
eight years ago. You are getting involved in a civil war in which no one knows who
is on who's side.’ Ook de Indianapolis News van 3 december had een artikel over
mijn lezing. ‘US URGED TO GET OUT OF VIETNAM.’ Het geeft me voldoening dit nu,
in 1964 publiekelijk verkondigd te hebben.

8 december 1964
Boston, Massachusetts, Parker House
Bracht een bezoek aan Mrs. Anne Barrett van het gerenommeerde uitgevershuis
Houghton Mifflin. Goede atmosfeer. Zij verwachtte ‘a highly personalized book’
over president Sukarno. Dat interesseerde haar. Ik kreeg als voorbeeld St. Michael
and the Dragon, de memoires van Pierre Leulliette, een Franse parachutist. De
vergelijking ontging me, maar ik vond mevrouw Barrett bijzonder aardig.
Om 20.00 uur sprak ik voor studenten van het State College in Keene, New
Hampshire. Ik was - met het vooruitzicht van vertrek naar Huis ter Heide - in een
uitstekende stemming, en
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de studenten zwermden naar het podium. We praatten lang na, met koffie en
sandwiches.
Later, op weg naar mijn slaapkamer, werd ik opgewacht door drie studenten die
hun hart wilden luchten. Ze waren open en oprecht en praatten honderduit. Eigenlijk
was ik moe. Ze wandelden mee naar de Winding Brook Lodge.

9 december 1964
Er is een dik pak sneeuw gevallen en er gingen geen vliegtuigen. Ik werd per auto
naar Boston gebracht om de Eastern Shuttle naar La Guardia te halen. De bossen
van New Hampshire waren een paradijs voor foto-opnamen vanmorgen. De bomen
glinsterden in de zon met hun lagen bevroren dauw. Sommige takken bogen door
het gewicht van de sneeuw tot op de grond.
Bij thuiskomst was er een nieuwe sensatie. De heer Soberman van de Immigration
Service had een bezoek gebracht aan mijn vrienden Dan en Judy Hamrick van de
Associated Press, die op een andere etage wonen. Met Dan heb ik veel samengewerkt,
zelfs aan het Sukarno-boek. Soberman had hem gevraagd of hij tien
pro-communistische uitspraken van mij zou kunnen opschrijven. ‘Ach,’ antwoordde
Dan, ‘ik zou evengoed tien pro-Amerikaanse uitspraken van hem kunnen geven.’
Dan was ervan overtuigd dat het gesprek op tape was opgenomen. Ik belde de man
op. Hij verzekerde me dat het onderzoek nagenoeg was afgerond. ‘After all, we are
not character assassins. We talked about your personal life and we noticed that the
Hamrick's knew everything about it.’ Ik dacht: barst, ik ga nu naar Holland.

21.00 uur, J.F.K. Airport, KLM 644
Aan boord is een stewardess die ik al eens ontmoette, Ellen Thomassen.392 Blond,
charmant, aantrekkelijk. Ze spreekt heel vrij en lijkt nogal modern.
Ik zie in een krant dat dr. Robert van Gulik als ambassadeur naar Japan gaat. Ik
herinner mij die man als first class.393

9 december 1964
Loet haalde me met mijn auto van Schiphol. Omdat ik Ellen Thomassen bij me had,
besloten we eerst naar het Americain te

392
393

Haar vader, Wim Thomassen, was burgemeester van Rotterdam.
Zie Memoires 1953-1957.
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gaan voor koffie. Droog en bijna volmaakt nonchalant zei Loet op weg naar
Amsterdam: ‘Je vader vraagt of je voorzichtig wilt rijden, want je vriend W. Verrips
is bij een auto-ongeluk om het leven gekomen...’
(Wordt vervolgd)
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