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Inleiding
Dit deel begint met het overlijden van mijn vader. Hij viel op een avond dood van
zijn stoel, wat voor mijn moeder een absolute verschrikking moet zijn geweest. Toch
geloof ik dat mijn vader, die als buitengewoon rechtschapen man door het leven
ging, dit heengaan van het ene op het andere moment volmaakt heeft ‘verdiend’, om
deze zonderlinge notie in dit geval te gebruiken.
Mijn twee broers en ik waren producten van ouders die beiden de ellende van
echtscheidingen van onze grootouders hadden beleefd. Zij waren te midden van
gebroken harten opgegroeid. Ze zouden elkaar daarom de gelofte gestand doen dat
hun verbintenis onverbrekelijk zou zijn. Dat was deze dus ook. Maar ik ben altijd
van mening geweest dat deze duurzame eed door onze ouders onderling gezworen
en vervuld ten koste is gegaan van ‘openingen’ naar ons toe. Vandaar ongetwijfeld
de voor hen diep tragische gebeurtenis dat we alle drie na de oorlog in dezelfde
oktobermaand van 1948 ons ouderlijk huis De Horst in zekere zin ontvluchtten. Mijn
broers begaven zich per auto van Bosch en Duin dwars door Afrika naar Kaapstad.
Ik vertrok naar Yale in de VS.
Een moment uit velen herinner ik me van mijn vader in het bijzonder. Hij reed me
in zijn Austin van de bungalow in Huis ter Heide naar de trein in Den Dolder, toen
hij me andermaal op het hart drukte dat we de torch of live kregen aangereikt om
deze aan een nieuwe generatie door te geven. Het moet voor mijn ouders, vooral
mijn vader, die de laatste stamhouder van de familie was, een diepe teleurstelling
zijn geweest dat zij drie zonen hadden maar geen kleinkinderen. Broer Hendrik bleef
ongetrouwd. Ik ondernam een poging tot een huwelijk, welke mislukte. En Theo
huwde, maar zou kinderloos blijven. Met ons drieën eindigde het geslacht Oltmans
dat tot 1640 in Oost-Friesland kon worden getraceerd. Mijn vader hechtte zeer aan
dit soort zaken. Zelf vind ik genealogie hooguit amusant, maar verder van nul en
generlei werkelijke waarde. Ik heb over de zogenaamde erfelijkheid door de generaties
heen andere gedachten er op na gehouden dan mijn vader. De genen zijn de
erfelijkheidsdragers van het menselijke lichaam, die bij iedere bevruchting in een
nieuwe combinatie samen komen Charles Lumsden en Edward O. Wilson van de
MIT in de VS hebben bovenstaand proces vergeleken met het schudden van een spel
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kaarten. Zij schreven: ‘We ontvangen de helft van onze genen van iedere ouder een
vierde van iedere grootouder en zo zet zich dit wiskundig opklimmende cijfer voort.
Een voorouder die tegen het einde van de achttiende eeuw heeft geleefd laat ons in
directe afstamming ongeveer één procent van zijn genen na.’1
Ik vermoed dat mijn vader, evenals alle mensen, die bijvoorbeeld in de rij staan
om naar de Gouden Koets te gapen, zich in de verste verten de irrelevantie van
zogenaamde eeuwenoude afstamming, niet bewust zijn. Waarom ik dus, zoals mijn
vader vroeg, geen behoefte had aan het doorgeven van de torch of life, zal in de
komende delen herinneringen verder duidelijk worden.
Een ander voor mij in hoge mate belangrijke ervaring in dit deel memoires was
mijn laatste bezoek aan Sukarno, wat bovendien (tot 1990 althans) mijn laatste reis
naar Indonesië zou worden. Ik geloof hier inderdaad een stuk ooggetuigenverslag te
hebben opgetekend dat wellicht en zeker voor Indonesië in de toekomst van enige
historische waarde zal blijken te zijn geweest.
Willem Oltmans

1

Charles Lumsden, Edward O. Wilson, Promethean Fire, Reflections on the Origin of Mind,
Harvard University Press, 1983, pagina 26.
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Huis ter Heide

21 april 1966
New York
Mijn vader is dood. God. Middernacht. Ik liep in de regen nadat mams telegram
arriveerde en kreeg een huilbui. Vanmiddag aarzelde ik nog om een kaars te gaan
branden. De afgelopen weken wilde ik steeds naar Huis ter Heide bellen. Nu is het
te laat om met mijn vader te spreken.

22 april 1966
Ik sprak met mam. Zij huilde en was dankbaar mijn stem te horen. Gisteravond had
vader haar in Zeist bij mijn grootmoeder Poslavsky opgehaald waar zij aan
grootmama's ziekbed had gezeten. Zij hadden wat nagepraat en een avond-Blümchen
ingeschonken vader nam een slok, trok daarop een vreemd gezicht en zei: ‘het bekomt
me niet’, waarop hij van zijn stoel was gevallen. Mijn moeder telefoneerde de huisarts
en mijn oom Alexander Poslavsky2. Zij constateerden dat vader aan een hartaanval
was overleden.
Loet Kilian en Richard Thieuliette brachten me naar JFK Airport.

23 april 1966
Elie Poslavsky haalde me van Schiphol af. Mijn moeder omhelsde me hartstochtelijk
in Huis ter Heide. Vader was in mijn kamer opgebaard. Ik wilde hem niet zien.
Om 12:30 uur reed ik met mam naar de begraafplaats Den en Rust in Bilthoven
om de plaats van een graf uit te zoeken. Va-

2

Geneesheer-directeur van de Willem Arntzhoeve te Den Dolder.
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der had geen instructies achtergelaten bij de notaris of hij begraven of gecremeerd
wilde worden. Met mijn moeder aan de arm liepen we door de lanen. Ik besefte omdat zij samen met vader begraven wilde worden - daarom ook haar eigen laatste
rustplaats uitzocht. Ze stond stil en vroeg de begrafenisondernemer of een plaats op
een glooiing vrij was, ‘want hier is veel zon’.
Mijn vader had het zwaar eiken bureau van mijn grootvader ir. H. van der Woude
georven, een der oprichters van het chemische kinine bedrijf ACF3. Zijn werkplaats
was onaangeroerd gebleven. Zijn paperassen lagen nog precies zoals hij die avond
van 21 april was opgestaan om mijn moeder uit Zeist op te halen. Ik hield zijn bril
in mijn handen, en ging zitten om aan Richard te schrijven.
Broer Theo arriveerde uit Rhodesië. Gelukkig. Hij ging onmiddellijk in de kamer
waar mijn vader lag. Ik kan dat niet. Een stroom van familieleden, ook veel Indische
familieleden, kwam afscheid nemen. Iedere keer wanneer mam hen naar vader
begeleidde greep het haar opnieuw verschrikkelijk aan. Ik omhelsde mam van tijd
tot tijd om haar te troosten.
Broer Hendrik uit Kaapstad is op reis en komt dus niet op tijd voor de begrafenis.

24 april 1966
Ik reed naar Frits van Eeden in Den Haag. Het was nodig bij hem te zijn. Hij zette
een Chopinplaat op en we praatten over zijn nieuwste tekeningen en beelden. Frits
gaf me nieuwe energie.
Erik en Helga van der Leeden kwamen van mijn vader afscheid nemen. Erik ging
naar mijn vader toe. Het gaf me te denken Moest ik dit voorbeeld volgen?
Van alle mensen, die kwamen condoleren geloofde ik oom Erik Mennega en oom
Jo Wibaut het meeste: zij waren echte vrienden van mijn vader.
Vanavond ben ik met mam bij mijn vader geweest. Hij lag rustig en lief in mijn
bed.

25 april 1966
Speelde Dvoraks Neue Welt, vaders lievelings symfonie. Ik zal zorgen dat het
langzame gedeelte op de begrafenis wordt gespeeld. Ik telefoneerde met Henk
Hofland. Martin en Harisanto zonden telegrammen. John van Haagen zond een
correcte
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brief aan mijn moeder. Ging opnieuw bij vader kijken. Ik kan het niet geloven.
Vader is nu in een kist geplaatst.

26 april 1966
Vader is begraven. Het maakt me volkomen stil. Stil in de zin van alleen op de wereld.
Ik ben nog eenmaal afscheid van hem gaan nemen. Er viel precies een zonnestraal
op zijn gezicht.
Het is nu twee uur. Mam is nu voor het eerst in al die jaren alleen in bed en alleen
iedere dag. Wat kan ik doen? Theo wist het ook niet. In 1961 maakte ik, om een
nieuwe tape recorder te testen, een opname van een gesprek met mijn ouders. Ik
probeerde de tape te spelen, maar kon er niet naar luisteren. Theo liep ook de kamer
uit.

27 april 1966
Theo bracht me naar Schiphol. Hij noemde de afgelopen dagen de indrukwekkendste
en droevigste uit zijn leven.
Mam vroeg gisteren voortdurend naar mij. ‘Waar is Wim?’ zelfs toen ik in de
rouwauto op de strapontijn voor haar zat. Ik heb haar tijdens de begrafenis voortdurend
bij de arm genomen en ondersteund, vooral wanneer zij het te kwaad kreeg. Het was
de eerste keer dat ik in een stoet voor een overledene mee reed. Mam hield zich
eigenlijk ongelooflijk goed. ‘Ach,’ zei ze, ‘hoe zou je vader het hebben gevonden,
wanneer ik me zou hebben laten gaan.’ Zij had een ongewoon pittig telefoongesprek
met haar zuster in Wassenaar gehad over de verzorging van grootmama en zei: ‘Het
gekste is, nu ik je vader, het liefste wat ik had, heb verloren, kan me ook dat niet
meer schelen.’ Van de eigenlijke begrafenis beleefde ik maar weinig. Het was prachtig
zonnig weer. Zelfs op de tape van de toespraak van neef Hans Klink kan je de vogels
buiten horen. De muziek van Dvorak bracht pas tranen. Ik zal er voortaan altijd met
deze herinnering van deze dag naar luisteren mam was erg verdrietig dat zij taal noch
teken van broer Hendrik heeft gehoord
Theo vermoedt dat hij op een zakenreis is. Ik kijk naar de Atlantische Oceaan
beneden ons. De kist daalde zo snel in het graf. Er was geen tijd om na te denken
mam had namens ons zorgvuldig een boeket gemaakt. Deze ging mee in de diepte
evenals een krans van aronskelken van de kininefabriek. John Massaut was aanwezig
namens de directie. Ik denk aan die ene zonnestraal op mijn vaders gezicht, toen hij
nog in mijn bed lag. ‘Precies als bij het Voortrekker Monument in Pretoria,’ zei mijn
moeder.
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New York
28 april 1966
Richard Thieuliette, mijn Franse ‘roommate’4 haalde me, als beloofd, van JFK.
Nauwelijks waren we thuis of hij zei: ‘C'est pénible...’ Hij had een afspraak en
verdween. Ik had geen tijd hem te vertellen over de begrafenis en op adem te komen.
Het verdriet over mijn vader overstemde overigens Richards botheid.
Ik begon te lezen wat er in de wereld de afgelopen tijd was gebeurd. Opmerkelijk
vond ik een rede van Willem Drees op een driedaags historisch congres in Nijmegen
over de monarchie. ‘De laatste tijd wordt de republiek als meest democratische
staatsvorm aangemerkt,’ heeft hij gezegd. ‘Vele tronen zijn gevallen nieuwe staten
zijn republieken. De monarchie krijgt een zeldzaamheidswaarde. Vele republieken
ontstonden echter door staatsgrepen, niet door volkskeuze.’ Sinds koning Willem I
was de beperkte monarchie uitgegroeid tot een parlementaire democratie. ‘Wat is
daarin de positie van onze vorstin?’, vroeg de socialist Drees. ‘Dat zij niets te zeggen
zou hebben is onjuist, Zij kan door persoonlijkheid en ervaring wel degelijk invloed
uitoefenen. Zij kan bijvoorbeeld door deel te nemen aan de besprekingen de ministers
bijstaan in het oplossen van kabinetscrises.’ Hij herinnerde aan de parlementloze
Londense tijd, waarbij koningin Wilhelmina zich kon laten gelden en ontplooien
zoals zij dat graag wilde. Na de oorlog heeft Wilhelmina nooit de wens geuit deze
vorm van bestuur te willen voortzetten. Toch waren redevoeringen van het staatshoofd:
‘Een persoonlijke uitingsvorm.’ ‘Prinses Beatrix zal,’ aldus dr. Drees, ‘ondanks haar
omstreden huwelijk, als zij tot de troon wordt geroepen, een waardige opvolgster
zijn.’5
De Times meldt dat president Sukarno tegen het kabinet heeft gezegd: ‘There are
well-intentioned groups who want to make me a constitutional monarch. I don't want
to be made a king. I don't want to be told to sit quietly on my throne and to be safe.
I did not sacrifice 50 years of my life to be a king of kings.’ Hij

4
5

Op wie ik in die dagen verliefd was.
Algemeen Handelsblad, 4 april 1966: in dit opzicht had Willem Drees hier een profetisch
standpunt ingenomen
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waarschuwde de ministers hem niet als een marionet van de legerleiders te
beschouwen. Krachten, ook binnen het kabinet wensten zijn positie te ondermijnen.
Hij gaf de buitenlandse pers de schuld van het feit dat men er vanuit ging dat zijn
macht verloren was gegaan: ‘I have not been toppled I think it is my obligation to
repudiate false reports desseminated by the foreign press that I have lost power.’6
Opmerkelijk vond ik de nieuwe waarschuwing van senator J. William Fulbright,
die in Washington steeds meer het dreigende gevaar zag van een Congres dat zich
laat intimideren door de arrogantie van de macht, zoals deze door LBJ en diens Witte
Huis-staf werd gehanteerd. Hij nam het vooral op voor die Amerikanen, die tegen
de, niet door de Amerikaanse volksvertegenwoordiging gesanctioneerde, oorlog in
Vietnam protesteerden: ‘In a democracy, dissent is an act of faith. (...) Criticism in
short is more than a right: it is an act of patriotism, a higher form of patriotism, I
believe than the familiar rituals of national adulation.’ Fulbright nam het op voor de
‘warprotesters.’ Hij heeft gelijk. De Amerikaanse regering doet of zij, die tegen de
slachtpartij in Vietnam zijn, onvaderlandslievende verraders zouden zijn, terwijl de
protesterenden wel degelijk gelijk hebben.7
Een team van Times-verslaggevers, Tom Wicker, John Finney, Max Frankel en
E.W. Kenworthy, publiceert een serie artikelen, waarin de onwettige maffiapraktijken
van de CIA worden uitgespeld. Zij brandmerken de CIA als: ‘a vital instrument of
American policy and a major component of American government.’ Zij stellen dat
het Witte Huis, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Pentagon gezamenlijk
overal ter wereld gebruik maken van deze spionagedienst, die 15.000 employees
heeft. Ze hebben blijkbaar nog geen beslag kunnen leggen op informatie over de
CIA-manipulaties in Indonesië, omdat die operatie nog in volle gang is. Wel weet de
Times te melden dat: ‘One woman has spent her CIA professional lifetime in collecting,
studying, collating, analyzing, and reporting on everything that can be learned about
President Sukarno of Indonesia, and I mean everything, one official said.’ De CIA
zag kans, toen Bungkarno zich in een ziekenhuis in Wenen voor nierstenen liet
behandelen, diens urine ‘te ontvoeren’ om deze te laten analyseren.
Wat ik als schokkend ervaar is een halve pagina informatie over hoe de CIA openlijk
in Kongo intervenieerde en een oorlog

6
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The New York Times, 22 april 1966.
Dit werd door de afloop van de oorlog in Vietnam bewezen.
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voerde ten behoeve van Mobutu met gebruikmaking van Cubaanse anti-Castrogezinde
piloten. Hoe dikwijls waarschuwde ambassadeur Thomas Kanza, me niet voor de
rol van de Amerikaanse ambassadeur in Leopoldville en de openlijke interventies
van de CIA in zijn land? Ik geloofde hem indertijd wel, maar nu wordt de rol van de
CIA in Kongo door vier topjournalisten wel heel helder uitgespeld. Dit gebeurde
gisteren in Kongo, vandaag in Indonesië en morgen in ieder land, waar, in
Amerikaanse ogen, Communistisch gevaar zou dreigen. ‘When the Communist and
Western worlds began to wrestle for control of the vast, undeveloped Kongo in 1960,’
aldus The New York Times, ‘a modest CIA office in Leopoldville mushroomed
overnight into a virtual embassy and miniature war department.’ Iets dergelijks is
op dit moment in Jakarta aan de gang om president Sukarno een kopje kleiner te
maken en geen haan in Indonesië, of waar dan ook die er naar kraait. Zij die het door
hebben worden gevangen genomen, in concentratiekampen gestopt of bij
tienduizenden tegelijk vermoord.
Frits van Eeden schrijft veel aan me te hebben gedacht: ‘En ik vroeg me af of je
de moed nog hebt gehad je vader te bezichtigen, hetgeen ik me eigenlijk niet kan
voorstellen.’8 Kennelijk heb ik met Frits over Richard gesproken, want hij vermoedt
dat de intuïtie van Loet Kilian de juiste is en je een dergelijke jongen nooit voor
jezelf alleen hebt. Frits denkt dat wanneer zijn huidige verhouding voorbij is hij nooit
meer ‘van iemand kan zijn.’9 Hij vervolgt: ‘Ik geloof namelijk niet meer in sprookjes.
Wat ik wel geloof is dat er tussen twee mensen een band kan groeien, die, naarmate
ze meer bij elkaar zijn steeds hechter wordt.’
Jonathan Raymond roert soortgelijke onderwerpen aan. Hij vindt ‘happiness’ een
absurd woord, maar het beschrijft soms accuraat ‘the state of mind which is present
in some people. The word “happiness” connotes to you and me, something superficial,
transparent and even banal. It consists in a singular lack of depth, but it seems to me
that this is exactly what most people fare best in.’ Jono, 22 jaar, geeft een analyse
van hoe mensen zich vereenzelvigen met hun illusies over zichzelf en hun omgeving.
‘They are becoming severed from anything more profound and they enclose
themselves in a mental box which keeps out disturbing eruptions. To penetrate such
a mentality therefore is almost an impossibility, and, in such a case,

8
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Uiteindelijk ben ik wel naar mijn vader gegaan en nam ook een foto, waarvan ik me nog
steeds afvraag of ik die moet vernietigen.
Nadien heeft Frits zich inderdaad niet meer aan één persoon gegeven.
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the gap will not be broached by communication. Words hit empty walls if there is
not a receptive understanding to receive them. “From the person of her flesh have
we come into the unspeakable and incommunicable person of this earth”, Thomas
Wolf. Salute. Jonathan.’

01:30 uur
Ik liep buiten. Het was vochtig en nat. Water druppelde van de bomen. Ik dacht aan
mijn vader in zijn kille, zanderige, graf. Nog altijd realiseer ik me niet ten volle dat
ik nooit meer zijn stem zal horen. Hoe zal het nu met mam zijn? Ik kijk naar de
beeldjes uit Indië, die hij me gaf. Ik mocht ze uitzoeken uit een kist vol poesaka's.
Lees een schitterend boekje, L.B.J.10 van Michael Davie, van de Londense Observer
dat andermaal aantoont, wat voor een karakteristieke Texasproleet Lyndon Johnson
eigenlijk is. Het allerongelukkigste product van democratische processen uit de
Amerikaanse politiek, zoals JFK nu juist zijn tegenpool was. Opvoeding versus de
met zijn ellebogen naar boven werkende LBJ. Ik schrijf er een artikeltje over voor de
diverse Nederlandse lokaaltjes, as if it would make the slightest difference.

29 april 1966
Richard wandelde vanmiddag de flat binnen. Hij heeft een job bij fotograaf Bert
Stern. God zij dank. Hij wil nu een paar dagen hier zijn. Santo en Marguerita kwamen
vanavond. Loet bleef weg. Hij wilde Richard niet ontmoeten
Zal ik spoedig naar Huis ter Heide teruggaan? Geleidelijk aan hernam zich mijn
belangstelling voor het wereldgebeuren. De Times bericht op de voorpagina dat
president Lyndon Johnson ‘alleen’ zal besluiten of Amerikaanse gevechtsvliegtuigen
Noord-Vietnamese MIG's boven China zullen vervolgen. De absurde persoonlijke
macht van de Amerikaanse president werd grondwettelijk van kracht op 4 maart
1789. Het wordt de hoogste tijd dat, nu onder gewijzigde omstandigheden in de
wereld, eens aan dit document wordt gesleuteld. Robert Kennedy en andere senatoren
hebben tegen deze gang van zaken heftig geprotesteerd.
Senator J. William Fulbright hield een rede voor de Newspaper Publishers
Association en waarschuwde dat de oorlogshysterie langzamerhand alle perken te
buiten ging.11 De Times wijdt

10
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Michael Davie, L.B.J, Duell, Sloan Pearce, New York.
The New York Times, 29 april 1966 (uittreksel rede).
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verder een één-paginagroot hoofdartikel aan de onwettige praktijken van de CIA. Hoe
brengt men deze rovertje en reizigertje spelende bende onder controle?
Richard speelde treurige muziek. Ik wist dat ik mijn moeder in Huis ter Heide
moest bellen. Richard sprak voor het eerst uitvoerig en lang over zijn jeugd, zijn
eerste affaires met jongens en meisjes. Toen hij zijn moeder opbiechtte met jongens
en mannen te slapen, had zij gezegd: ‘En denk je dat ze werkelijk om je geven?’ Hij
keek me vragend aan: ‘Vond je dat geen juist antwoord?’ zei ik. Maar hij bleef stil.
Hij beschreef details perfect. We hadden uitstekend contact. We luisterden naar
langspeelplaten. Plotseling stond hij op en zei: ‘Je reviens,’ en liep de flat uit. Hij
ging sigaretten halen. Na één uur begreep ik dat de vogel opnieuw was gevlogen.
Om tien over twee, ik sliep al, telefoneerde hij. Hij had Garrett opgebeld. Die jongen
had gehuild, omdat Richard bij mij was. Hij had het zielig gevonden en was naar
Garrett toe gegaan. ‘Je te jure,’ zei Richard, ‘j'avais seulement l'intention de lui
téléphoner...’ Ik geloofde het best, maar ik antwoordde, ‘Je ne veux plus te voir.’

30 april 1966
De laatste brief die mijn vader van mij ontving, de dag dat hij overleed, lag open op
zijn bureau. Alhoewel ik eerder had geschreven aan mijn ouders erg upset te zijn
over persoonlijke emoties (Richard), schreef ik op 19 april: ‘Things are back to
normal, at last. Why people have to go through hell, from time to time, seulement le
bon Dieu le saura. Life seems incomplete without these emotional earthquakes. But,
somehow, you both bequathed quite extraordinary endurance capabilities upon us,
parce que je me demande comment je, peux supporter cettes situations sans jamais
vraiment les succomber.’ Vader heeft dit dus nog gelezen.
Loet Kilian wandelde binnen. Ik smeekte hem letterlijk me te adviseren hoe Richard
uit mijn hoofd te zetten. ‘Ga terug naar Huis ter Heide. Neem een vakantie en wordt
jezelf weer,’ zei hij. Ik hoorde de hele dag niets van Richard.
Generaal Suharto organiseerde opnieuw studentendemonstraties tegen Bungkarno.
Treurig.

1 mei 1966
Hanson Baldwin, de militaire medewerker van de Times kondigt in een zevenkoloms
artikel aan: ‘VIETNAM is a proving ground for NEW WEAPONS.’ Dit is een
gruwelijk schan-
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daal. De cavalerie oefende vroeger op de Leusderheide. Vietnam vol met Aziaten is
het nieuwste oefenterrein voor ‘ten barrelled mini-guns of 7.62 caliber, with a rate
of fire of 6,000 rounds a minute.’ Hij vervolgt: ‘A new light-weight, rapid-fire
high-velocity small caliber rifle, the M-16, firing a bullet of about .223 caliber, has
proved extremely popular in Vietnam with American troops, and forecasts the
probable future trend in fire-arms. The 40 mm. grenade launcher, on the ground, or
mouted on trucks or helikopters, is also widely praised.’12 Het staat er werkelijk, de
M-16 is ‘popular.’
Professor Hajirin van de University of Indonesia heeft een scherpe aanval op de
persoon van Bungkarno gelanceerd. Hij veroordeelde Sukarno's concept van ‘geleide
democratie’, omdat de nadruk was komen te liggen op de leiding ten koste van de
democratie. De sukkel heeft Bungkarno niet begrepen13

2 mei 1966
Mao Tse-tung schitterde door afwezigheid bij de 1 meiviering in Peking. In Moskou
zei maarschalk Rodion Malinovsky dat Amerikaanse troepen in Vietnam ‘were using
the most cruel and barbaric means of annihilating people.’ In Saigon is er tekort aan
alles, vooral aan bommen, en onderdelen. Tot dusverre werden 225 Amerikaanse
oorlogsvliegtuigen boven Noord-Vietnam neergehaald. Er zullen er nog vele volgen.
Waanzin. Theo zendt me, uit Huis ter Heide, de vier luchtpostbrieven, die Richard
me stuurde gedurende de dagen van de begrafenis. ‘Depuis ton départ le temps est
gris. Et tu sais quelle influence a la pluie sur moi... Je lis et relis des poèmes de
Prévert... Trois allumettes une à une allumées dans la nuit. La première pour voir
ton visage tout éntière. La seconde pour voir tes yeux. La dernière pour voir ta bouche.
Et l'obscurité toute entière pour me rappeler tout ça. En te serrant dans mes bras...
Je t'attends. Je te donne tout mon courage: prends le. Je t'embrasse.’ Maar toen ik in
Kew Gardens terugkeerde smeerde hij'em vrijwel meteen.
Ik ontmoette Jan Cremer en Loes Hamel. Jan heeft nog steeds het gevoel dat hij
van alle kanten wordt ‘besodemieterd’. Hij opperde de gedachte dat ik zijn
vertegenwoordiger in Nederland zou kunnen zijn. Santo adviseerde hierover, met
klem, negatief.

12
13

The New York Times, Hanson Baldwin, 1 mei 1966.
Professor Hajirin hielp met zijn geklets Indonesië met een sneltrein vaart naar een door de
CIA gesteunde militaire dictatuur, maar dat begreep deze meneer natuurlijk niet.
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3 mei 1966
Geen woord van Richard. Ik ga spoedig naar Huis ter Heide terug.
Ik hou de laatste brief van mijn vader in mijn handen. Hij sloot een volledige
afrekening in van de stand van mijn inkomsten voor artikelen. Een triest moment.
Ben erg moe van alles.

4 mei 1966
Chris Mena kwam langs.14 Hij was van mening dat Richard machtsspelletjes met zijn
slachtoffers speelde tot hij er op was uitgekeken en naar het volgende object verhuisde:
‘Tot de dag komt dat zijn hoogtepunt voorbij is, en dan zal hij zich miserabel voelen.’
Chris: ‘Take what he can give you or forget about him.’ Hij vond dat ik aan mezelf
moest denken en naar Huis ter Heide moest gaan.
Mrs. Marguerite Oswald zendt me een flash sheet, waarvan ze er 500, op 1 mei
1966, (USA Law Day), heeft uitgezonden.15 Zij schrijft me: ‘I am going to the people,
because many, many laws were broken and as a matter of fact are still being broken
in the Kennedy-Oswald case. Does just the fact that the President of the United States
was murdered that day in Dallas duely concern officials of our Government? Shouldn't
the murder of the suspect, still proclaiming his innocence while handcuffed in police
custody, also be of deep concern to all people in America? I see in the contrast
between the two men a need for examining our way of thinking, social justice, equal
for all under our judicial system. Was the soul of Lee Harvey Oswald less important
than that of President Kennedy? A thousand Times no!’ Moeder Oswald vecht als
een leeuwin om de onschuld van haar zoon aan te tonen. Ik voel dat ze gelijk heeft,
maar hoe het bewijs te leveren in dit ‘vrije democratische’, van maffiapraktijken
doordrenkte, land?

5 mei 1966
Ik telefoneerde met mijn moeder. Theo was veel weg. Zij klonk erg verdrietig. Ik
moet naar huis. Ik reserveer op de KLM. Richard kwam thuis. Eindelijk. Hij was in
een uitstekend humeur. We gooiden kruis of munt en besloten naar Manhattan te
gaan en zagen zelfs twee films achter elkaar. Ik wilde eigenlijk een auto huren en
nog een paar dagen met hem een trip maken. De gesprekken hierover liepen echter
op niets uit. Ik vertrek nu op 7 mei.

14
15

Mijn Cubaanse vriend: zie ook Memoires 1961.
Zie bijlage 1.
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6 mei 1966
‘America is at that historical point at which a great nation is in danger of losing its
perspective on what exactly is within the realm of its power and what is beyond it,’
aldus J. William Fulbright in een rede voor de School of Advanced International
Studies van de Johns Hopkins University. De senator betwijfelde of Amerika ‘could
go into a small, alien, undeveloped Asian nation and create stability where there is
chaos, the will to fight where there is defeatism, democracy where there is no tradition
of it and honest government where corruption is almost a way of life.’16
Een Italiaanse journalist beweert Che Guevara ergens in de Andes van Peru te
hebben opgespoord alwaar hij een guerrillabeweging leidt. Het gesprek met Guevara
schijnt op tape te staan.

7 mei 1966
Richard kwam thuis om zijn spullen te pakken. Hij zat aan mijn schrijftafel met zijn
onafscheidelijke Gauloises. Hij las mijn dagboek van de laatste dagen en maakte een
paar correcties. Hij schreef een kaart voor moederdag. Het hinderde hem niet dat ik
intimiteiten over zijn ouders had opgeschreven. Zijn ouders huwden jong, vader 19,
moeder 18. Richard werd geboren, terwijl zijn vader als militair in Indo-China vocht
en aldaar sneuvelde. Ik geloof dat hij op zijn veertiende jaar het gevoel kreeg dat
zijn moeder hem ook als vrouw begon lief te hebben. Hij trok mede om die reden al
vroeg alleen de wereld in. Eerst naar Parijs en daarna in militaire dienst. En nu New
York, de wereldstad bij uitstek met alle verleidingen van dien. Later vertrok hij met
zijn bagage. Hij wilde me niet omhelzen of afscheid nemen. Ik ging aan mijn tafel
zitten om in mijn dagboek te schrijven toen ik mijn Parkerpen miste. Ik had Richard
er mee zien schrijven. Zou hij hem meegenomen hebben? Per ongeluk of opzettelijk?
Wat me wel eens beangstigt is dat op zulk momenten mijn eerste gedachte is: gestolen.
Waarom? Ik rende de straat op achter hem aan: ‘Did you perhaps take my pen?’ Hij
zette de bagage neer en voelde in zijn zakken. ‘No, you have to look better.’ En alsof
hij voelde wat er in me om ging, riep hij me na: ‘I did not steal your pen.’ Wat een
afschuwelijk vertrek. Ik vond de pen later in de gang op de commode bij de badkamer.
Daar had ik hem in ieder geval niet neergelegd.

16

The New York Times, E.W. Kenworthy, 19 mei 1966.
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Huis ter Heide
moederdag 1966
Theo haalde me van Schiphol op. Hij is nu met mam naar grootmoeder Poslavsky
om bloemen te brengen. Ik schrijf een apart carnet voor Richard. Het is zondagmorgen,
ik ben alleen in huis. Het is leeg zonder mijn vader. Ik sliep weer in het bed dat zijn
laatste rustplaats in huis was geweest.
Later kwam Erwin Aschmoneit me ophalen. We aten in Amsterdam, keken naar
een provorel bij het Lieverdje en waren een tijdje op het DOK. Ik zag het gezicht van
Richard voortdurend voor me. ‘Die jongen,’ zei Erwin, ‘is gewoon niet in jou
geïnteresseerd. Dat hij je dagboek las was theater. Hij had blijkbaar een betere
slaapgelegenheid gevonden. Wanneer hij driemaal mij zou laten zitten en niet
opbellen, zou ik me niet meer met hem hebben bemoeid. Je zult hem niet veranderen.
Je kent jezelf niet, Willem. Je denkt dat je perfect bent, maar je ziet je eigen fouten
niet. Je neemt het allemaal veel te serieus. Die affaire is verder niet belangrijk.’ Erwin
ergerde mij. Hij deed me bovendien met zijn jarenlange Franse achtergrond steeds
aan Richard denken. We zochten een hotel. Alles was vol. Hij zette me om 06:00
uur in Huis ter Heide af.

9 mei 1966
Samen met mijn moeder was ik aan het graf van mijn vader. Er lag een langwerpige
zandhoop. Mam huilde heel even. We waren doodstil. Er waren geen bloemen meer.
De plek was troosteloos. Je stapt uit het leven. Alles herneemt zijn regelmaat. Of
zoals vader dikwijls zei: ‘Es wird weiter getanzt.’
Het is laat in de avond. Ik zit in vaders bureaustoel. Alles ligt er nog: zijn bril, zijn
pennen en potloden, zijn liniaal. Ook het postzegeldoosje uit Esneux, in België, waar
hij mijn moeder, als jongeman, tijdens een vakantie voor het eerst ontmoette.

10 mei 1966
Het valt me nog zwaar naar muziek te luisteren. Ik vraag me af hoe mijn moeder in
staat was gisteren aan het graf te staan en zich dermate in de hand te houden? ‘Ik
zou hem teleurstellen,’ zei ze, ‘als ik anders zou zijn.’ Wanneer ik de plaat van
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het kwintet van Cesar Franck speelde floot mijn vader altijd de melodieën mee.
Daarnaast overstemt Richard mijn emoties.
Vanavond ontmoette ik de grafoloog Henk Bruinsma in Americain. Ik toonde hem
een paar brieven van Richard: ‘Wat opvalt zijn de eenzaamheidsgevoelens,’ zei hij.
‘Deze jongen werd in zijn jeugd niet vertrouwelijk opgevangen. Er is innerlijke
afweer bij persoonlijke contacten. Hij kent een vrees voor diepere bindingen. Je moet
hem niet kopschuw maken. Voelt hij zich overvallen, zal hij de ander op afstand
houden. Laat hem uit zichzelf komen. Niet helemaal passief zijn, maar het contact
weloverwogen bezigen. Hij kent geen vaderbeeld. Hij zoekt onbewust veiligheid.
Wanneer zich eenmaal een band vormt is die hecht. Hij heeft een fixatie met zijn
moeder en zoekt, net als zij, de man. Je moet hem veel over zijn jeugd laten vertellen,
maar wanneer jullie te veel ouwehoert, dan schiet het bed er bij in. Je moet je bij die
jongen steeds afvragen wat je zou doen wanneer je zijn vader zou zijn. Je moet je
autoriteit bewaren. Een jongen als deze knapt niet af op hardheid, maar op slapte.’
Ik maakte vijf pagina's notities van Bruinsma's indrukken aan de hand van Richards
handschrift. Hij keek er steeds opnieuw naar en dan volgde weer een stroom van
opmerkingen.
At met Erwin in Deli. We waren ook in saunabad Thermos.

11 mei 1966
Ik zocht Ellen Thomassen op, omdat zij de enige is die Richard Thieuliette kent. We
haalden de foto's op die ik op de laatste dag in Kew Gardens had gemaakt. Later zei
ik tegen mam en Theo dat ik er soms ernstig over nadacht om te trouwen en dat Ellen
de dichtstbijzijnde mogelijkheid was. Mam vond het erg jammer dat mijn vader dit
dan niet meer zou weten, want die was zeer enthousiast over Ellen geweest. Hij had
drie zonen en had het altijd betreurd geen kleinkinderen te hebben. ‘De familie gaat
terug tot de 16e eeuw,’ zei mam. ‘Je vader heeft altijd zorgvuldig op de bezittingen
en familiepapieren gepast.’
Ik schrijf in Richards carnet.

12 mei 1966
Mr. J.C.S. Warendorf deelt mee te hebben gehoord, ‘van het plotseling overlijden
van uw zo sympathieke vader.’ Hij noemde hem ‘een hoogstaande figuur,’ wat mij
bekend was. Mijn vader was altijd bij stomerij Quick and Good. Vanmiddag nog zei
de oudere dame achter de toonbank tegen me, gehoord te hebben dat hij was
overleden: ‘Uw vader was een bijzonder
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mens. Hij was altijd zo correct. Hij was een persoonlijkheid. Is hij lang ziek geweest?’

13 mei 1966
Prachtig weer. Werkte op het terras aan mijn boek.
Bungkarno's positie wordt moeilijker. Het driemanschap, Suharto, sultan Hamengku
Buwono en Adam Malik lijkt een eigen weg te bewandelen en zich van de wettige
regering geen zier meer aan te trekken. Adam Malik reisde naar Bangkok en schijnt
een opening te hebben gemaakt naar het stopzetten van de confrontatiepolitiek
tegenover Maleisië. Vreemd, want zowel generaal Nasution als generaal Suharto
hebben strijk-en-zet, ook na, 1 oktober 1965, volgehouden dat de strijd tegen het
verwijderen van westerse invloeden via de Maleisische achterdeur in Zuidoost-Azië
voortgang zou vinden. Met opvallende omzichtigheid wordt het beleid teruggebogen,
een beleid waar althans het leger zelf steeds achter heeft gestaan. Nu is het opeens
Bungkarno, die voor kwade pier wordt uitgemaakt, alsof hij dit alles in zijn eentje
had verzonnen. Het is in hogemate unfair.
In de avond arriveerde mams zuster, Tante Jetty. Rond haar hebben voor mij altijd
verkeerde vibraties bestaan. Het gesprek ontrolde in de richting van het doel van het
leven en de mooie kanten er van. Tante zei: ‘Wanneer je iedere dag maar iets
waardevols doet voor een ander, dan is het leven immers prachtig?’ Broer Theo:
‘Daar kan ik het volledig mee eens zijn.’ Mijn moeder zei te genieten van de bomen
die uitliepen. Vanmiddag had ze een vlinder gezien. Ik geef toe, het was het verkeerde
moment, zo snel na het heengaan van mijn vader, de uitermate oppervlakkige
contacten in de familie andermaal op te rakelen. Ik nam namelijk geen blad voor de
mond en zei precies waar het op stond: dat in werkelijkheid de hele familie kiekeboe
jegens elkaar speelde en dat er van innige hartelijkheid en vertrouwelijkheid immers
geen sprake was. Broer Hendrik had bijvoorbeeld bijna drie weken na de dood van
mijn vader nog niets van zich laten horen. Mam werd zeer boos en zei: ‘Misschien
heb je nog wel nooit een echte relatie met iemand in je leven gehad.’ Zij verbood
me ooit nog een oordeel over het huwelijk van mijn ouders uit te spreken. Natuurlijk
was het een verkeerd moment, maar hoe is het mogelijk dat wanneer twee mensen
45 jaar getrouwd zijn, men de notaris moet bellen om te weten of de partner begraven
of gecremeerd wil worden? Later hoorde ik mijn moeder weer lachen met mijn tante
en Theo, maar ik weet dat ik weer dagen van slag zal zijn van deze nare confrontatie.
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14 mei 1966
Inderdaad: dansende vlinders. Ik werkte de hele dag op het terras. Kreeg een bruine
huid.
's Avonds ging ik naar het DOK. De dansende, zoenende jongens maakten me nog
triester, omdat Richard mijn gedachten en gevoelens volkomen bleef overheersen.
Wanneer hij naar Nederland zou komen, zou dan het gedonder zich herhalen?

16 mei 1966
Rustige dagen. Mam snoeide de rozen die tegen het huis staan. Er kwam een brief
van de Rechtskundige Faculteit van de Universiteit van Zuid Afrika in verband met
mijn vaders boeken. Op zo'n moment huilt mam weer.
Ik zond foto's naar Richards moeder. Was in Thermos. Precies 30 minuten. Werd
vrijwel meteen door een knaap gepakt. Ik vertrok onmiddellijk.
Schrijf in het carnet bestemd voor Richard.

17 mei 1966
Een dag met Frits op het Scheveningse strand is een herademing. Vol
vertrouwelijkheid en troost. Hij vroeg naar mam. Hij kent zijn vriend R. nu zes jaar.
Hij reconstrueerde de hele relatie voor me. Hij sprak over zijn verblijf op Tessel, de
leerlingen in zijn klassen, over paardrijden en natuurlijk over dieren. Hij keek lang
naar de foto's van Richard. Een trekje in diens gezicht beviel hem niet. Met Loet
Kilian had het meteen geklikt. Toen ik vertrok was het heel bijzonder om zijn klauwen
om me heen te voelen. Ik moet Frits niet te vaak zien, want dan komt alles weer terug
en begint die geschiedenis van voren af aan.
Ik werkte de hele dag op het terras. Theo leest steeds wat ik schrijf. He likes it.

19 mei 1966
Joep en Helen Buttinghausen vertelden dat na het verschijnen van mijn artikel over
W. Verrips17 in De Wereldkroniek, de eigenaresse van de Terminus hotels was komen
praten op de redactie. Zij zou in het bezit zijn van een door Verrips opgenomen
gesprek met Reindert Zwolsman. Ook bleef het gerucht aanhouden dat Verrips, door
een gifgas dat aan zijn stuurinrichting was bevestigd zou zijn verongelukt. Marja
van Someren van de Haagse Post zou dit van een voormalige spion hebben gehoord.

17

W. Verrips was de fameuze troubleshooter van Paul Rijkens.
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Volgens Joep had zijn hoofdredacteur een voormalige BVD-agent, Henk van D., in
dienst genomen. Deze man had het redactieteam uit elkaar geïntrigeerd. De man wist
voldoende over de hoofdredacteur dat deze hem niet kon ontslaan. Joep klaagde steen
en been over de onvrijheid van de Nederlandse pers na 1945.
In Jakarta zijn vijftien politieke gevangenen vrijgelaten. Ze werden ervan verdacht
drie jaar geleden te hebben meegewerkt aan een moordaanslag op president Sukarno.
Nu zegt men dat die samenzwering indertijd door dr. Subandrio was bedacht. Dan
zijn de vijf andere aanslagen op Sukarno zeker uit de lucht komen vallen. Smerige
zaak.
In Saigon hebben Boeddhisten maarschalk Nguyen Cao Ky als verrader
gebrandmerkt.18 Dat is de man voor wie Amerikaanse militairen bij bosjes sneuvelen.
Intussen noemt president Johnson zijn landgenoten, die fel tegen de voortzetting van
de oorlog zijn gekant, ‘nervous Nellies.’ Je zult zo'n president hebben! Amerikaanse
vliegtuigen hebben weer eens eigen soldaten getroffen, namelijk het tweede bataljon
van de 28ste Infanterie Divisie. Twee militairen waren op slag dood: 58 werden
gewond.

20 mei 1966
Opnieuw zijn er veranderingen in Indonesië. De generaals Ibrahim Adjie en
Surjosupeno, commandanten van de Siliwangi Divisie en het militaire district West
Java zijn afgezet. De Times schrijft dat zij pro-Sukarno generaals waren. Ook de
gouverneur van Midden Java en de burgemeesters van Semarang en Djokjakarta
zouden worden vervangen.
Broer Theo verlaat Rhodesië en zal voor Dow Chemical in Nederland gaan werken.
We gingen met mam poffertjes eten in Zeist. Wanneer ik naar mijn moeder kijk en
zie dat zij zich met ons vermaakt, zoals vroeger met vader, word ik stil. Bewaart zij
misschien haar tranen, voor wanneer zij alleen is? Broer Hendrik heeft mijn moeder
geschreven. Hij was te geschokt bij het vernemen van de dood van zijn vader om
meteen zijn gevoelens onder woorden te kunnen brengen. Trouwens, het lijkt wel of
de dagen van De Horst en onze jeugd terug zijn. Mijn moeder bemoeit zich
voornamelijk met Theo. Hij regelt al mams geldzaken. Mam zegt bijvoorbeeld: ‘Theo
zal nooit in zo'n hemd lopen als jij. Wanneer iemand in zaken is kan dat niet. Ze
zouden hem niet serieus nemen.’ Theo schijnt ook in

18

The New York Times, Charles Mohr, 18 mei 1966.
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het testament van mijn vader te staan. Lex Poslavsky zei ook onder de indruk van
Theo te zijn. Zelf vind ik hem haast mechanisch op alles reageren, alsof gevoelens
niet mee tellen. Maar hij is tenslotte een ‘homme d'affaires.’

21 mei 1966
Adam Malik, minister van Buitenlandse Zaken, verklaart openlijk contact te hebben
gehad met de regering in Kuala Lumpur om een einde te maken aan de confrontatie
met Maleisië. Later zei hij in een toespraak tot studenten dat president Sukarno hem
had verboden het land te verlaten om hem te verhinderen dat hij vredesinitiatieven
zou ontwikkelen.19 De nieuwe Indonesische regering lijkt een eigen weg te
bewandelen. Bungkarno lijkt steeds minder een politieke machtsfactor.
Ik sta op en ga naar bed met gedachten en zorgen over Richard.

22 mei 1966
Het is zondag. Goddelijk weer. Ik speel etudes van Chopin en luister er ook op
langspeelplaten naar. Hoe ooit zover te komen dat ze klinken zoals het moet? Ik mis
mijn vader.
Ik heb Theo naar Schiphol gebracht voor zijn vlucht terug naar Salisbury, Rhodesië.
Ik ontmoette Erik in Eindhoven. Hij vond, de foto's bekijkend dat hij op Richard
leek. Hij werkt momenteel in een garage en zijn studie staat weer eens stil.
Jono Raymond schrijft uit Colorado dat hij zich mijn moeder probeert voor te
stellen. ‘My parents too are getting old. It is the cause of inexpressable sadness to
me to realize that there is nothing I can do and that words will never bring back lost
time. Perhaps to have a person is simply to be conscious of the fact that this is all
there is, nothing more. Occasionally I can look at a person, and realize that I may
say nothing I may not even cry or run or kneel: I am in myself but I feel profoundly
the others presence and that is enough and that is all.’

24 mei 1966
Het was 45 jaar geleden dat mijn ouders trouwden. Mam legde een boeket roze
violieren op vaders graf. We huilden beiden. Ik legde één rode roos neer. Ik bleef
thuis om mijn moeder tot steun te zijn. Penny Hedinah schreef uit Jakarta om namens
haar bloemen op mijn vaders graf te leggen.
Mijn ernstig zieke grootmoeder Poslavsky doet weer een drin-

19
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gend beroep op mam om aan haar ziekbed op te passen. Ik vind dit onjuist. Eigenlijk
terroriseert grootmama de hele familie met haar ziekte. Ik kreeg er met mam woorden
over wat me weer helemaal terugbracht naar de toestanden in onze jeugd op De Horst.
Ik ben allergisch voor dit soort spanningen. Ik vluchtte naar Amsterdam en ging naar
Thermos. Avances genoeg, maar ik was dermate van slag dat ik geen erectie kon
krijgen. Toen ik om 23:00 uur thuis kwam was mijn moeder nog op. Zij wilde
kennelijk praten. Ze begon te vertellen over de jaren in Zuid-Afrika. Deze hadden
haar, vooral wat het klimaat betreft, de das om gedaan. Ook vond zij dat ze veel te
veel in het huishouden had moeten doen.
In Vietnam heeft maarschalk Ky de strijd om de pagodes van Danang gewonnen.
Nu noemt Ky de leider der Boeddhisten ‘een communist.’ In Peking schijnt de
politieke strijd rond de bejaarde Mao Tse tung door de minister van Defensie, Lin
Piao te zijn gewonnen. Lin is 57, Mao is 72. Maarschalk Lin Piao lijkt een radicale,
pro-sovjet meneer.

26 mei 1966
Bracht in de avond een paar uur door met mejuffrouw G. Büringh Boekhoudt. Eerst
vertelde ik haar over mijn ervaringen met Richard: ‘Dat je hem het gebruik van je
huis aanbood is één zaak, maar je had er niets van terug mogen verwachten Had je
iets teruggekregen was dit meegenomen geweest. We falen immers allemaal
voortdurend? Het enige is om maar weer opnieuw te proberen.’ Zij vond het tragisch
dat er voor mij eigenlijk geen waarden in het leven overbleven en ik daar verder ook
geen doel in zag. Zij vond juist dat er zoveel positiefs was, aardige mensen, en allerlei
ervaringen om je gelukkig mee te voelen. Ik zie die aspecten ook wel, maar ze zijn
van secundair belang. De belangrijkste vraag blijft: bestaat ‘true love’. Of: ‘is love
real?’ Eigenlijk heb ik nog nooit een volledige band met iemand gehad. Het ziet er
naar uit dat dit ook nooit zal gebeuren. Dat is de reden dat ik het leven als erg triest
beschouw.
Juffrouw Boekhoudt was meer dan vier weken in het ziekenhuis geweest, maar
nu fietst ze weer. Zij is wonderlijk snel hersteld.

27 mei 1966
Lunch in het gebouw van de Chinese delegatie in Den Haag met de heer Liao. Ik
vroeg om een interview met de zaakgelastigde Li En-chiu, maar deze had nog nooit
een gesprek toegestaan. Ik benadrukte dat het een uitstekend moment was om
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die onaangepaste houding te doorbreken. Liao stelde me vragen over de NAVO, waar
ik weinig over kon zeggen. En hij vroeg of ik dacht dat Washington de oorlog in
Vietnam tot andere landen, zoals Thailand, zou uitbreiden. Ik zei dit niet te
verwachten, maar dat ik er zeker van was dat de oorlog in Vietnam zelf in hevigheid
zou toenemen. Ik raadde hem aan op de Republikeinen te letten en wat deze partij
ging ondernemen om de macht in 1968 over te nemen.
's Middags ging ik met Frits naar de Wassenaarse dierentuin. Hij liet me eerst Rani
zien, de tijger die zonder schouderblad was geboren op 15 februari 1949 en die al
17 jaar oud was. Hij heeft het dier al vele malen prachtig geschetst. Ik zeurde over
Richard. Frits antwoordde: ‘Eén van mijn poezen loopt tegenwoordig steeds meer
weg en komt alleen nog maar af en toe eens kijken. Ik hoef hem al niet meer. Je moet
afwachten. Wanneer het met Richard goed zit, komt hij vanzelf naar je toe.’ We
wandelden langs de dieren. ‘Je zou haast weer in een Schepper gaan geloven,’ zei
ik. ‘Dat heb ik ook altijd,’ antwoordde Frits. Later gingen we een uur het strand op
en de duinen in. Een verademing om met een vriend als Frits de zee te beleven.
In de auto, terug naar Huis ter Heide, dacht ik aan de woorden van mejuffrouw
Boekhoudt gisteren: ‘Ik beschouw het als een eer dat je mij in vertrouwen blijft
nemen.’ Deze uitspraak hield me bezig. Over mijn dagboek zei ze: ‘Sta je er niet
teveel mee over jezelf gebogen?’
‘Wanneer u op de fiets zit gaan er ook gedachten door uw hoofd en denkt u ook
over u zelf en anderen. Het verschil is dat ik regelmatig opschrijf wat er in mijn hoofd
dwarrelt. Ik wil me kunnen herinneren hoe het exact is geweest.’
‘Maar misschien is dit niet prettig voor de mensen die jou kennen,’ antwoordde
zij. Daar begreep ik niets van. Wat waar is, is wáár.

28 mei 1966
Ik zit aan het bureau van mijn vader. Wanneer ik in de tuin ben, zie ik hem nog steeds
hier zitten. Hoe is het mogelijk dat hij er al vijf weken niet meer is. Men zegt dan
laconiek: ‘Zo is het leven.’
Mijn gedachten zijn dag in dag uit bij Richard. Soms voer ik imaginaire
telefoongesprekken met hem, omdat ik niet meer weet waar hij is of waar hij woont.
Frits zegt dat, wanneer ik maar intens genoeg aan Richard denk, hij het dan moet
voelen en weten.
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Ik nam mam en de honden mee voor een rit naar Doorn en Woudenberg. Zij kan er
dermate van genieten dat je zou denken dat zij er voor het eerst was.
De oorlog in Vietnam eist honderden doden per week. Gruwelfoto's ‘sieren’ de
voorpagina's van de kranten, vooral van de New York Herald Tribune.20 Bijvoorbeeld
deze: een geüniformeerde Vietcongstrijder, de armen recht omhoog geheven, omringd
door Zuid-Vietnamese militairen in Amerikaanse camouflagepakken, met het
onderschrift: ‘Moments later he was killed by a Marine officer.’ En er taalt verder
niemand naar. Premier Nguyen Cao Ky heeft een comité van tien burgers als
adviserend lichaam aan de militaire junta in Saigon toegevoegd. Senator J. William
Fulbright heeft de Zuid-Vietnamese hoofdstad omschreven als ‘een Amerikaans
bordeel.’

29 mei 1966
Op 19 januari en 5 april 1966 heb ik minister Luns andermaal geschreven. De heer
C.W. van Boetzelaer schrijft nu: ‘Minister Luns heeft mij gevraagd u te antwoorden.’
Boetzelaer verlaagt zich tot het vinden van nieuwe smoesjes over waarom de overheid
geen vooropgezette bedoelingen zou hebben gehad om mij opnieuw uit te sluiten
van het persgesprek van de heer Luns in New York met de aldaar gevestigde
journalisten.21 Mijn minachting voor deze oneerlijke draaiborden is compleet. Frits
zei: ‘Soms zie ik iemand op straat, waar ik gewoon op dat moment van houd.’
‘Ik denk dat je bedoelt, waar ik me gewoon op dat moment toe aangetrokken voel,’
zei ik. Je krijgt ook eigenlijk op school geen onderwijs in casuïstiek of een juist
woordgebruik. De verwarring begint daar al.

30 mei 1966
Mijn vriendin Penny Hedinah zegt niet over politiek te schrijven, omdat het haar niet
interesseert. De situatie in Jakarta is weer normaal en de Indonesian Herald is
begonnen, op verzoek van lezers, de autobiografie van Bungkarno in een serie af te
drukken. ‘Ik vind Bapak een tweede Koning Farouk en ben alléén nog benieuwd,
hoe zijn einde zal zijn.’ Deze ene regel in haar brief trof me zeer. Ik was in 1957
voor het laatst in Indonesië geweest. Waren haar gevoelens jegens de grondlegger
van de natie dan helemaal veranderd?

20
21

New York Herald Tribune, 23 mei 1966.
Zie bijlage 2.
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31 mei 1966
Ik was met mam bij het graf van mijn vader. Zij huilde stilletjes. Bij een dergelijk
verlies van een levenspartner zou niets mij kunnen troosten. Zo kan niemand iets
zeggen of doen om mijn gevoelens voor Richard te kalmeren.
Om 20:00 uur woonde ik, als gast van zaakgelastigde Li En-chiu, in de Kurzaal
in Scheveningen een optreden bij van de Acrobatic Art Troupe uit Peking. Men had
mij een plaats gegeven op de eerste rij, naast de Indonesische ambassadeur, mijn
oude vriend, Sudjarwo Tjondronegoro. Ik vond de vertoning een ramp. Tien Chinese
acrobaten op één fiets het podium ronddraaiende, vind ik een vernederende ervaring
om naar te zitten kijken. Ik ben in de pauze weggegaan.

1 juni 1966
President Sukarno heeft volgens The New York Times te kennen gegeven dat Suharto
en de zijnen er in zijn geslaagd hem te muilkorven. ‘But Sukarno made clear he
would not be silent for long if he could help it.’ De president zei bij de installatie
van een minister: ‘God willing I will utter my voice again. I will reveal the content
of my heart. I will say what I think.’ Bij deze woorden schudde Suharto met een
glimlach zijn hoofd, en fluisterde een paar woorden in Bungkarno's oor en daarop
poseerden zij samen voor foto's.
Richards huidige ‘vlam’, Garrett Townsend, heeft me een telegram gezonden: ‘If
you really cared for Richard in an honorable way you would be concerned for his
happiness and welfare. I can only believe your intentions were completely selfish.
How unhappy you must be. Garrett.’ Om te beginnen denk ik dat Richard veel te
slim is om mijn gevoelens voor hem als ‘selfish’ af te doen. Hij kan misschien enige
tijd door Garrett worden beïnvloed, maar hij weet precies wat er tussen ons speelt.
Ik heb hem niet verloren, al lijkt dit er misschien op. Zal Garrett schrijven

2 juni 1966
Mohammed Hatta heeft verklaard bereid te zijn om Sukarno op te volgen. Hij heeft
de laatste weken een opvallend aantal toespraken gehouden waarin hij voortdurend
scherpe kritiek op Bungkarno lanceerde. Dit illustreert de man. Ik heb nooit echt
contact met drs. Hatta gehad. En nu, in een uur van nood, gedraagt hij zich aldus.
The New York Times kondigt een proces tegen dr. Subandrio aan. Generaal Sugih
Arto, de procureurgeneraal, heeft gezegd dat de voormalige minister voor een
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speciaal militair tribunaal moet verschijnen. Dat wordt een zeer smerige zaak.
In Saigon staken de laatste dagen vier Boeddhistische monniken zichzelf, uit
protest tegen de oorlog en de pro-Amerikaanse junta, in brand. President Johnson
noemde het een tragedie, maar hij is zelf de voornaamste architect van het Vietnamese
drama. Vandaag verbrandde een meisje van negentien zichzelf. Boeddhisten zullen
nog meer zelfverbrandingen organiseren wanneer maarschalk Nguyyen Cao Ky niet
van het toneel verdwijnt. De Herald Tribune zet een levensgrote foto op de voorpagina
van een brandende non in Hue die nog eens met ‘peppermint-scented oil’ wordt
overgoten, terwijl ze al grotendeels was verbrand.

3 juni 1966
Het blijft rommelen in de Kongo. Joseph Mobutu, de Kongolese Suharto, eveneens
in het zadel geholpen door de CIA, heeft oud-premier Evariste Kimba en drie andere
nationalisten laten arresteren. Hij kondigde aan dat zij wegens subversieve activiteiten
publiekelijk zullen worden opgehangen. De gevangenen werden in deplorabele staat,
afgerost, op blote voeten, vol blauwe plekken, aan de pers getoond. Behalve Kimba
werden Jeromy Anany, voormalig minister van Defensie, Alexandre Mahamba, ook
een voormalige minister en senator Emmanuel Bamba, voormalig minister van
Financiën, gearresteerd. Mijn vriend, Cleophas Kamitatu22 wordt gezocht maar wist
tot dusverre te ontkomen. Mobutu roeit meedogenloos alle oppositie uit. De man is
een ordinaire moordenaar. Niemand verroert een vin tegen deze gang van zaken, ook
in Brussel niet. Mobutu is de geïnstalleerde marionet van de multinationals en
Washington. Volgens een communiqué uit Havana heeft de CIA opnieuw, per boot,
een aantal terroristen op Cuba afgezet met de uitdrukkelijke opdracht om Fidel Castro
te vermoorden. De heren, die werden aangevoerd door Antonio de la Questa Valle,
liepen in een val en werden gearresteerd. Intussen gebeuren dit soort zaken toch maar
onder de aegis van het Witte Huis, waar men de mond vol heeft over terrorisme van
anderen.

4 juni 1966
Droomde van president Sukarno. Ik keek hem in de ogen en zei: ‘Eens Kaput, blijft
Kaput.’
De huishoudster van mijn grootvader ir. H. van der Woude,

22

Zie Memoires 1961.
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Berta de Kruif, is overleden. Zij werd 85 jaar. Ik ging naar het sterfhuis in Maarssen.
Ik keek naar de overledene. Was zij mijn grootvaders maîtresse geweest? Ik hoorde
haar stem. We zaten om een tafel met twee neven, een nicht en de
begrafenisondernemer. Allen hadden grootvader gekend. Wanneer het vroor gaf hij
de arbeiders van de kininefabriek vrijaf, liet een paar varkens slachten en tijdens
schaatswedstrijden werd om het spek gereden. Hij werkte altijd. Hij kon zelfs 's
nachts naar de fabriek gaan maar nam dan een paar sigaren en een fles cognac mee.
Berta had van grootvader overgenomen dat zij van schnaps hield. ‘Iedereen kon altijd
bij hem terecht. Wat de pastoor allemaal niet bij hem heeft weggehaald,’ zei iemand.
Een portret van mijn grootvader staarde me aan. Er hingen ook foto's van mijn moeder
en tante Jetty, beiden in Maarssen geboren. De moeder van de begrafenisondernemer
had op mijn grootouderlijk huis Op Bueren gewerkt toen mijn moeder werd geboren.
Ik kreeg een doos met foto's mee. Vreemde avond om deze onbekende mensen over
mijn naaste familie te horen spreken.
Het is prachtig weer. Ik voel me triest. Eigenlijk heb je nooit een ander mens
helemaal voor je zelf. Hiernaar verlangen is een grenzeloze stupiditeit. Deze realiteit
te accepteren is pijnlijk en zeer moeilijk. Erik belt niet. Frits belt niet. Henk Hofland
weet niet eens dat ik in Holland ben. Martin is in Duitsland. John steekt nooit een
poot naar me uit. Erwin in Afrika. Ik reed naar Den Haag om Mora Henskens te
ontmoeten. Zij bracht twee langspeelplaten mee, waar mijn oom Elie Poslavsky om
had gevraagd. Hij was niet thuis, maar naar autoraces in de Eiffel. Die tik heeft hij
van mijn grootvader Poslavsky meegekregen. Mora had Richard bij Bloomingdale's
in Manhattan zien lopen. Ze vond dat zijn ogen vreemd hadden gestaan. Ik kreeg het
warm toen ze over hem sprak. Bij Mora's moeder ontmoetten we broer Ron, een
echte ‘blauwe jongen’, die voor de Shell naar Oman wordt uitgezonden. Hij hield
pro-Amerikaanse praatjes inzake Vietnam. Zijn blonde zoon, Mark (8) leek me het
karakter van zijn Noorse moeder te hebben. Hij zal het erg moeilijk krijgen, die
jongen.23

5 juni 1966
Richard,
I wake up, I walk to your bed, I kiss you.
De Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen

23

Helaas zou deze voorspelling in alle opzichten uitkomen.

Willem Oltmans, Memoires 1966-1967

24
zond mijn moeder het tweede artikel van mijn vader. Zoals het is verschenen. In
Proceedings, Series B, 69, No 3, 1966, getiteld: ‘A new ultraviolet filter-lamp for
fluorescence photography and research on manuscripts’ en opnieuw voorgedragen
door professor J.P. Wibaut. (18 pagina's). Mam kwam er mee naar me toe, in tranen,
en zei: ‘Iedere keer wanneer ik dat kruisje achter je vaders naam zie...’ Nog geen
kwartier geleden hoorde ik haar het pianokwartet van Fauré mee zingen.
Ik ontmoette Hans Beynon van de Volkskrant. Hij beschreef Adam Malik als ‘de
bezem, die voor het leger de augiasstal in Jakarta moest opruimen.’ De vraag is wie
er een onoverzichtelijker bende zal veroorzaken, de burger autoriteiten of het leger.
In tegenstelling tot Beynon vond ik Malik een dubieuze figuur.

6 juni 1966
Bungkarno is vandaag 65 jaar geworden.
Jonathan Raymond schrijft: ‘Know, that I think of you.’ Dat had ik echt nodig.
Heerlijke brief eigenlijk. ‘Why does one not simply accept and tolerate the apparent
necessity of the distance and seperation which sadness brings? Why is there such a
pressing and innate need for some kind of recognitian? Why is one not content only
to affirm oneself? I don't know any of these answers, but I do know that one possesses
awareness at the price of spontaneity, that consciousness presents a practically
unsurmountable barrier which seperates and detaches one from surroundings.’

7 juni 1966
Woonde de begrafenis van Berta de Kruif bij. Er waren drie misdienaartjes en een
wat grotere jongen, die de leiding had. Ik zie hem nog bij het open graf van Berta
staan met een hoog kruis in zijn handen. Het geloof wordt die kinderen met de
paplepel ingegeven. Unfair. In de pastorie werd koffie geserveerd. Ik zat naast de
pastoor. ‘Berta hield van een potje bier,’ zei hij, ‘en dat vond iedereen heel erg, maar
ik helemaal niet.’
Een vogeltje vloog te pletter tegen mijn auto.
Ik ontmoette Jef Teske (28), die Arabisch studeert, Hij heeft een vriend van tegen
de vijftig.

8 juni 1966
Bij Abcoude stak een eend met tien jongen de snelweg over. Ik zag ze al van verre.
Een andere auto overreed bijna de moeder, die met flapperende vleugels wist te
ontkomen. Ik ging er dwars voor staan tot ze veilig over waren.
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Vanavond nam ik Ellen Thomassen mee naar een partij bij de Zumpolle's in
Wassenaar. Zij was bruin gebrand en droeg een donkerblauw jurkje met gele randen
en drie gaten bij haar buik. De heren keken inderdaad omstandig. Haar nieuwe gele
schoenen waren geen succes. Ik bracht haar later thuis in Amsterdam. Ze vertelde
dat koningin Juliana met hofdame mevrouw Repelaer van Driel bij haar ouders in
Rotterdam was komen eten. Alles bij elkaar een prettig uitje.

9 juni 1966
Gerard Croiset vertelde een lezing te hebben gegeven over homoseksualiteit en
gesproken te hebben over twee hoogstaande mensen, allebei homo's en journalist,
(de een was ik en de ander noemde hij Jans X.). Niet duidelijk werd of hij onze namen
had genoemd. Hij zei er, terugblikkend, spijt van te hebben. Niemand scheen hem
te hebben begrepen. Ik vraag me dan ook af of hij er zelf werkelijk iets van begrijpt
na zoveel jaren antihomo te zijn geweest. Hij zei dat zijn ‘onderzoek’ naar de
oorsprong van homoseksualiteit nu ook verder was gekomen. Hij gaf me drie lezingen
mee om te lezen. Hij wil dat ik terug kom om verder te praten.
Het Vaderland in Den Haag had een vacature voor een redacteurbuitenland.
Hoofdredacteur W. van Wijk antwoordde: ‘Het gaat hier om een ondergeschikte,
niet geweldig betalende functie, die mij voor een actief en ervaren journalist als u
bent zeker niet passend lijkt.’

10 juni 1966
Bracht een rode roos op het graf van mijn vader op Den en Rust. Ik heb 40 jaar een
vader gehad. Dit is mijn eerste verjaardag met alleen een moeder. Juffrouw Boekhoudt
zendt een felicitatie en een boekje over Vietnam.
Broer Theo is zijn functie bij de bank in Salisbury, Rhodesië aan het liquideren
om voorgoed naar Europa te komen.
Schreef in Richards blauwe carnet.

11 juni 1966
Ik voel me doelloos en vol twijfels. Het blauwe carnet van Richard is vol. Ik zend
het hem per luchtpost toe. Dat moet.
James Reston wijst er op dat er vorige week 146 Amerikaanse soldaten sneuvelden
in Vietnam, terwijl 820 mannen werden gewond. Hij beschrijft Washington als een
regeringscentrum gevangen in eigen retoriek en propaganda. Reston spreekt over de
bij de overheid heersende ‘vending machine psychology’.
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Hiermee bedoelt hij dat steeds dezelfde, herkauwde, argumenten om de oorlog voort
te zetten, zolang en zo dikwijls worden herhaald dat de antwoorden die
regeringsfunctionarissen het publiek voorschotelen als pakjes sigaretten uit een
automaat rollen. Generaal William Westmoreland heeft nog eens om 100.000 soldaten
meer gevraagd.
Mam zei: ‘Je rent over de hele wereld en je verwaarloost je piano.’ Ik studeerde
één uur op twee etudes van Chopin. Later hoorde ik haar zelf spelen. Ze zong er bij,
zoals ik me haar herinner uit onze jeugd.

12 juni 1966
We brachten een bezoek aan het graf van vader. Mam zei dat, daar hij van zijn stoel
dood viel, zij niets meer tegen hem heeft kunnen zeggen of vragen, noch om hem te
danken voor het leven dat zij bijna 45 jaar samen deelden, noch wat hij wilde dat
met sommige van zijn persoonlijke bezittingen zou gebeuren.

13 juni 1966
Richard schrijft dat hij mijn brieven heeft ontvangen en samen met Garrett in een
appartement in Greenwich Village woont. ‘Je suis très heureux (désolé de te le dire)
et tout va bien pour moi.’ Er was een paginagrote tekening voor mijn verjaardag bij.
Ik was sprakeloos. Hij kondigde aan deze zomer niet naar Europa te komen. Ik zou
morgen naar New York terug hebben willen gaan. Garrett is blijkbaar verhuisd, wat
betekent dat ze vaste plannen hebben. Eigenlijk zou ik niet moeten schrijven, want
ik ben niet van plan om in een ‘ratrace’ om Richard terecht te komen. Ik raakte in
een verschrikkelijk sombere stemming.
Ik had mijn moeder beloofd om mee naar Wassenaar te gaan. Maar ik was dermate
upset dat ik geen gesprek kon voeren en bleef stil. Hoe kon ik haar uitleggen wat er
werkelijk in me omging na ontvangst van die brief? De lunch op Les Archets vond
ik een ramp.
Het Algemeen Handelsblad meldt dat generaal Suharto heeft verklaard alle militaire,
economische en politieke kwesties tussen Indonesië en Maleisië te willen oplossen.24
Bungkarno, ontdaan van zijn naaste medestanders, staat er alleen voor. Officieel is
hij nog steeds Supreme Commander van KOGAM, het Crush Malaysia Command. Er
werd 21/2 uur op het paleis vergaderd.

24

Algemeen Handelsblad, 13 juni 1966.
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Ook generaal Nasution nam aan de bespreking deel. Voorlopig zijn tien procent van
de enkele tienduizenden Indonesische militairen langs de grens bij Sabah en Sarawak
teruggetrokken. Charles Mohr bericht uit Zuid Vietnam dat kapitein William
Carpenter, commandant van de Charlie Company van het tweede bataljon van het
502de Infanterieregiment, de eigen luchtmacht verzocht: ‘Bring airstrikes in on top
of me. We are being overrun. We might as well take some of them with us.’ Carpenter
vroeg dus om bommen en napalm op zichzelf en de eigen para's te werpen. Na drie
dagen knokken werd zijn groep door het in de strijd werpen van aanvullende
para-eenheden ontzet. Ik griezel van dergelijke waanzintoestanden.

14 juni 1966
Ik bracht de dag door met Frits in Wassenaar en Den Haag, maar mijn gedachten en
gevoelswereld was nog steeds bij Richard in New York.
Later ontmoette ik Ellen Thomassen. Zij vertelde dat na de openingsplechtigheid
van het Holland Festival, prinses Beatrix, begeleid door haar ouders, al bij de uitgang
was, maar Claus was achter geraakt, met het schudden van handen. ‘Hij doet er altijd
tweemaal zo lang over dan ik...’ had Beatrix gezegd, wat Ellens moeder een nare
opmerking had gevonden. Zij vond Claus aardig en Beatrix helemaal niet.
Er volgden enkele dagen van emotionele verwarring en radeloosheid. Ik
leverde een gevecht met mezelf om Richard uit mijn gedachten te bannen
en bracht lange dagen met Frits door. En soms ook met Ellen Thomassen,
die ik aanvloog toen zij me, samen met Frits, in een oude badkuip wilde
kieperen die in de tuin van de Zumpolle's stond, gevuld met modderwater
en smurrie. Ik scheurde haar jurk. Zij verloor een gouden ketting. Nog
midden in deze scène telefoneerde ik mijn moeder en vroeg hoe het met
haar was en wat zij op die dag had gedaan. Ze antwoordde: ‘Van alles,
behalve praten.’ Ik voelde me zeer schuldig haar alleen te hebben gelaten
en reed onmiddellijk naar Huis ter Heide. Frits zei zelfs: ‘Ik wil voor je
moeder een bloemetje kopen.’ Bij de rotonde in Voorburg gekomen, besefte
ik dat het betekende dat Ellen met de trein naar Amsterdam terug moest.
Ik keerde naar Wassenaar terug. We besloten in Katwijk te gaan eten.
Later, toen we op het strand wandelden, gooide Frits zijn kleren uit en
rende piemelnaakt de zee in. Ik haastte me naar de auto terug om een
handdoek voor hem te halen. Teruglopend zag ik hem in de verte in de
golven dartelen en ik kreeg tranen in de ogen. Ik dacht aan zijn
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moeder en aan zijn leven, waar ik zoveel van weet en waarover hij me
zoveel toevertrouwde. Tranen om zijn eenzaamheid, mijn eenzaamheid,
dus domweg tranen om het leven, zoals het werkelijk is. De hele avond
probeerde ik mijn verdriet te verbergen omdat ik wist dat Frits afknapt om
wat hij als futloze slapheid ziet. Hij had me eens ernstig bekritiseerd, toen
we bij Rita de Wolf25 een plaat van Rachmaninoff draaiden en ik tranen
in mijn ogen had gekregen. Dat had hem overtuigd dat ik week van inborst
was en nooit zijn vriend kon zijn. Deze avond moet ik die overtuiging een
nieuwe impuls hebben gegeven. Waarom zou je niet jezelf kunnen zijn
tegenover een van je beste vrienden? Dat heeft geen moer met weekheid
te maken. Nu volgt er misschien opnieuw een lange stilte. Jonge mensen
tellen een week of een maand van geen contact niet mee. Zij kennen de
waarde van ‘tijd’ nog niet.

18 juni 1966
Gisteren ontmoette ik Henk Hofland in de Koningshut, een van zijn vaste kroegen.
Hij schrijft twee boeken. Verder vertelde hij over zijn groene Lotus raceauto. Hij zei
dat mensen hem steeds minder interesseerden. Hij kende, en zei dit met enige trots,
oplichters en crooks. Hij had een nieuwe vriend in de klasse van W. Verrips, ‘alleen
nog erger en ook aardiger.’ Het contact met W.F. Hermans was ook vervaagd. Hans
Koetsier was echter nog centraal aanwezig. Het was geen probleem om Hans
Hoefnagels aan de Haagse Courant te verliezen. ‘Ik ben het enige genie bij de krant,
maar kan geen kant op, want Steketee (de hoofdredacteur) kan niets zonder mij,
terwijl hij alles wat ik wil saboteert. Ik dank aan Steketee mijn carrière, maar hij is
in wezen een oude seksmaniak.’ Dit laatste amuseerde me, omdat Henk eerder had
verteld een jonge dame bij het Algemeen Handelsblad als ‘steady date’ te hebben
laten vallen. Hij had zijn repertoire aan dames tot vier uitgebreid, opdat het
roddelcircuit eerder het spoor bijster zou zijn. Toch was ons contact eindelijk weer
eens als vanouds. ‘Ik houd veel van jou,’ zei hij. Ook vroeg hij ergens in het gesprek:
‘Denk je dat ik een poot had kunnen zijn. Ik kan me namelijk niet voorstellen dat ik
met een andere jongen zou kunnen klaar komen.’ Hij vond me mager geworden.
We reden naar zijn huis. Daar stond het Lotus-onding. Wat een hobby. Mimi was
woedend dat Henk niets van zich had laten horen en zo laat kwam aanzetten, want
hun zoon, Edmond, had 39 graden koorts en wachtte op de huisarts. Ze had geen
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boodschappen kunnen doen. We gingen dus eerst samen halen wat nodig was. Ik
vertelde dat ik later mijn dagboek bij professor Dijkhuis van het Van Lennep Instituut
in Utrecht wilde onder brengen. ‘Je had het mij beloofd,’ zei hij. Dat is waar. Maar
wat zou hij er mee doen? Ik weet niet eens zeker of hij het manuscript van mijn boek
wel zal lezen, zoals hij beloofde. Toch vond ik het heerlijk om hem terug te zien. Ik
houd ook nog altijd veel van hem.
Bij het wakker worden ‘zag’ ik Frits aan het slot van een droom die me vroeg of
ik een stuk chocolade wilde hebben. Hij stak het in mijn mond. Ik vroeg me af of ik
een afzonderlijk dagboek voor Frits zal beginnen.
Penny Hedinah ligt al twee weken in een ziekenhuis in Jakarta met verkalking aan
haar wervelkolom. Zij maakt zich zorgen over haar bejaarde vader, die zij al jaren
verzorgt en die zich nu voornamelijk zelf zal moet redden.

19 juni 1966
Het Amerikaanse State Department maakte bekend dat er al enige weken
onduidelijkheid bestaat over waar Fidel Castro zich zou bevinden. Na de 1 meiviering
heeft men niets meer van hem vernomen. Washington ziet verband tussen zijn
verdwijning en de toenemende ontevredenheid van de bevolking over het regime.
Ik geloof er niets van.
Mam maakte een blikje sardientjes open bij de lunch omdat mijn vader dit altijd
zo wilde. Zij huilde. Ik huilde. Sonetti del Petrarca van Liszt. Mijn hart is gebroken.
Niet door de dood van mijn vader. Niet door Erik. Niet door Frits. Niet door Richard.
Maar door de werkelijkheid van het leven. I can't stand it.
Gerard Croiset telefoneerde vanuit het huis van Carel Enkelaar. Of ik belangstelling
had om de NTS in de vs te vertegenwoordigen. Dit zou een sensationele doorbraak
zijn, die ik uitsluitend aan Croiset te danken zou hebben. Enkelaar schijnt veel
vertrouwen in hem te hebben. Croiset gaf aanwijzingen hoe ik Enkelaar moest
benaderen.

20 juni 1966
Een pakket foto's van de begrafenis van mijn vader is gearriveerd. Mam zegt niet de
moed te hebben het te openen.
Lunchte met hoofdredacteur Cees Meijer van De Typhoon. Het college van
hoofdredacteuren had met Beatrix en Claus geluncht. Beatrix had op een menukaart
voor zijn oudste zoon, ‘Dag Jan Kees, Beatrix,’ geschreven.
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Ik ontmoette in de tuin van de Chinese legatie de acrobaten, die onlangs in
Scheveningen optraden. Ik wilde ze interviewen. Helen Buttinghausen kwam mee
om foto's te maken. Er was geen land met deze strak geprogrammeerde jonge mensen
te bezeilen. Ze gaven allemaal dezelfde antwoorden en durfden buiten het standaard
marxistisch-leninistische jargon niet één woord te uiten. Fietsen met zijn tienen op
een rijwiel was mogelijk, maar een ontmoeting met de werkelijke mens achter de
robot was niet haalbaar. Ik was blijkbaar de kapitalistische vijand, waar je niet tegen
openbaart wat er in je om gaat. Ik raakte even gedegouteerd als in het theater in
Scheveningen en verliet het pand zonder mijn gevoelens hierover onder stoelen of
banken te hebben gestoken.

21 juni 1966
Mam is vandaag 70 jaar geworden. Zonder mijn vader heeft deze dag alle betekenis
voor haar verloren. Mam is snel geïrriteerd.
De enige dochter van tante Jetty heeft weer eens te veel slaappillen ingenomen en
ligt in een ziekenhuis.
Ik reed met Frits naar het terras van Hotel Zinger in Noordwijk aan Zee. Hij schreef
in mijn dagboek: ‘Een middag als deze met jou op een terrasje in Noordwijk vind ik
een van de hoogtepunten van ons contact. Bij deze uitstapjes kan ik tegenover jou
mijn remmen zo goed als los laten en gewoon mezelf zijn en lekker veel praten over
dingen uit het verleden en in de toekomst kijken. Alles bij elkaar is dit gewoon goed
en ik hoop dat dit meer voor komt. Alléén op deze basis zal ik het bij jou in Amerika
geloof ik goed kunnen uithouden.’
Frits (21): ‘Er kan mij niet veel meer gebeuren. Ik sta nu met twee benen op de
grond en zie de realiteit. Ik ben steeds meer mezelf. Ik geloof ook niet dat ik weer
verliefd zou kunnen worden en dat ze dan alles met me zouden kunnen doen. Je zou
een kind van jezelf moeten hebben. Dan leer je pas de waarde van de rest kennen.’
Ik sprak uitvoerig met Gerard Croiset. ‘Voor mij is een vrouw noodzaak,’ zei hij.
‘Ook al zou ik voor een moment bij een andere vrouw zijn, dan is mijn hart nog bij
mijn vrouw. Liefde is niet beredeneerbaar. Mensen houden van mensen, die hen op
fouten wijzen. Want je denkt dan, hierdoor kan ik sneller de waarheid benaderen.
Het is niet belangrijk of je hier via een man of een vrouw probeert achter te komen.’
Wat is waarheid? Croiset: ‘We zoeken als dienaren Gods allemaal God. Platonische
liefde is als soep eten met een vork. Je
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krijgt er nooit genoeg van. Maar platonische liefde is wel de hoogste vorm van liefde
die er is. Ik moest jou ontmoeten, om al deze nieuwe ontdekkingen te doen. Liefde
is een spiegel Gods, die je wordt voorgehouden. De mens was voor Adam en Eva
een tweeslachtig dier. De mens viel op zijn eigen jong. Het niet doen is groter dan
het wel doen, want als we wel doen maken we fouten tegenover God. Daarom begrijp
ik die verbrandingen in Vietnam zo goed. Liefde kan twee kanten op gaan: seksueel
geprikkeld worden en die prikkel verzadigen of geleid worden door waarachtige
liefde. Homoseksuelen zijn de voorlopers van een geestelijk tweeslachtig wezen. Zij
zullen in het licht komen te staan.’
Ik wil nog veel meer met Croiset spreken.

22 juni 1966
Het People's Consultative Congress in Jakarta heeft generaal Suharto benoemd als
‘executive head of the Government,’ zo meldt Reuters. Generaal Nasution is
aangewezen als voorzitter van het Congres. Indonesië is nu in handen van het leger
en aan de daadwerkelijke macht van president Sukarno is in de praktijk een einde
gekomen. Welk een politieke aardverschuiving! Bungkarno droeg op 11 maart per
brief reeds de uitvoerende macht aan Suharto over. Nadien ontstonden verschillen
van mening over de interpretatie van die brief. Maar door deze twee benoemingen
zal Sukarno niet meer over machtsinstrumenten kunnen beschikken om de situatie
ten gunste van zijn politieke lijn terug te draaien. Hoe heeft het zover kunnen komen?
Indonesië onder een militaire dictatuur.
Bezocht met Jef Teske zijn vriend Sam van Eeghen

23 juni 1966
Erik had zijn P-2 gehaald en kwam naar Huis ter Heide. Mijn moeder is kennelijk
op hem gesteld. In het gesprek zei ze: ‘Wanneer ik jullie kinderen niet had zou ik
me na de dood van je vader hebben verdaan.’ Ik schrok hier heel erg van. Erik
mompelde, het gesprek ging verder over trouwen of niet trouwen: ‘Wim heeft zijn
eigen familie gemaakt door zijn vrienden zorgvuldig te kiezen.’ Dat was waar.
Ik ging met Erik naar de poffertjeskraam op het Malieveld, waar Frits op ons
wachtte. Mam had een brief meegegeven voor Frits, om te bedanken voor de rozen
die ik haar van hem had moeten geven. Zelf had ik voor Frits Rachmaninoffs Paganini
Variaties gekocht. We gingen naar Frits' hofje, Om en Bij 48. Erik zag een windbuks
staan. Hij begon op een kaars te schie-
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ten. Frits volgde hem en schoot iets beter. Ik nam foto's. Ik keek naar ze, allebei 21,
beiden jongens met een Indische achtergrond, mijn naaste ‘familie’. Gerard Croiset
zou er achterstaan, want het ging om zuiver platonische vriendschappen, zij het met
een (vrij sterk) vleugje fysieke aantrekkingskracht er doorheen geweven. Het was
trouwens de eerste ontmoeting tussen Erik en Frits. Erik: ‘Wim dient als katalysator,
waardoor zijn vrienden eerlijk zijn.’
We reden naar Poek Zumpolle in Wassenaar en brachten uren door in haar heerlijke
tuin.
‘Ik zou best als mijn vader aan een hartaanval willen overlijden,’ zei ik, ‘want ik
heb liever niets dan zoveel onvolmaakts.’
‘Dan was het dus toch waar wat je in het carnet van Richard schreef dat je voor
altijd afscheid zou willen nemen,’ zei Erik. Later toen ik met hem op het perron in
Utrecht alleen was zei ik: ‘Sorry, but somewhere I om dead, and I seem to remain
dead for ever.’ Frits maakte in de tuin duidelijk dat hij door alle teleurstellingen en
ellende de afgelopen jaren een krachtig tegengif had opgebouwd, zodat hij thans vrij
onkwetsbaar was geworden. ‘Niemand zal mij meer honderd procent kunnen hebben,’
zei hij, wat me een beetje op hem deed afknappen Toch schreef ik in zijn carnet,
terwijl de andere praatten: ‘Ik houd van jou Frits.’ Later schrapte ik het weg, wat ik
eigenlijk nooit in dagboeken doe. We aten wat op de Scheveningse boulevard. Ik
voelde me stil en verdrietig door de uiteindelijke onbereikbaarheid van iedereen.
Erik voelde het heel sterk en vroeg wat er in me om ging. ‘I love you,’ was mijn
antwoord. Hoe een dag met zoveel emotie te beschrijven?
The New York Times meldde dat president Sukarno in een rede voor het Peoples
Consultative Congress in Jakarta, een toespraak die generaal Suharto van tevoren
zou hebben goedgekeurd, duidelijk heeft gemaakt dat het voorlopige volkscongres
niet het recht had hem zijn bevoegdheden te ontnemen. Volgens Bungkarno diende
het ‘parlement’ eerst verkiezingen uit te schrijven waarna men zou kunnen overgaan
tot het benoemen van een president en vice-president. Hij voerde dezelfde argumenten
aan toen het Congres hem in 1963 tot president voor het leven benoemde.

24 juni 1966
Vandaag zou mijn vader 72 zijn geworden. Ik luister, in tranen, naar Rachmaninoff.
Hoe een stemming te verklaren? Het is alsof ik gisteren in die heerlijke tuin in
Wassenaar nog beter
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heb begrepen dat Frits of Erik nooit meer zullen ‘terug komen’.
Frits: ‘Erik is geweldig. Alleen gaat hij naar mijn gevoel te diep op zaken door,
die voor het ogenblik niet van belang zijn. Ik kan hem soms niet volgen, maar mijn
intuïtie zegt me dat hij het honderd procent goed met jou voor heeft en je probeert
te helpen. Hij beseft niet dat de woorden, die hij tegen je spreekt, van minder belang
zijn dan zijn persoon.’ Frits is bang voor het moeten missen van ‘een eigen intiem
huisje’. Ik denk dat zijn werkelijke intimiteit met R. aan betekenis heeft verloren.
Hij ontmoet in ieder geval van tijd tot tijd een bouwvakker in het Haagse bos of
beleeft een avontuur op het strand.
Charles de Gaulle is in Moskou. Hij beschouwt de Koude Oorlog als een oneindige
vicieuze cirkel van meer en meer bewapening, welke tot niets leidt, behalve, vroeg
of laat, tot de vernietiging van de mensheid. De vs zouden kunnen bijdragen tot de
pacificatie van de wereld, maar Europese veiligheid en de toekomst van de beide
Duitslanden was op de eerste plaats een Europese aangelegenheid, aldus de generaal.
Cleophas Kamitatu, voormalig minister van B.Z. van Kongo is, godzijdank, niet
opgehangen, maar werd tot vijf jaar veroordeeld.
Duizenden, door het leger misleide, studenten demonstreren in Jakarta tegen
president Sukarno. Het KAMI-actiefront agiteert tegen Bungkarno en komt steeds
meer met de eis voor de draad dat hij helemaal van het toneel zal moeten verdwijnen.
Ze worden misbruikt om Indonesië permanent in een militaire dictatuur te kunnen
veranderen en hebben het zelf, politieke amateurs die het zijn, niet in de smiezen.

25 juni 1966
Ik heb tot diep in de nacht met John van Haagen zitten praten. ‘Jij bent iemand, die
constant in de branding staat,’ zei hij. ‘Bij laagtij sta je met je poten in het zand. Dat
kan ik niet. Ga met jongens om, wanneer je dat zo voelt. Dat raakt me niet. Maar
voor mij is dit onverklaarbaar. Wat verwacht jij van een verhouding met een jongen?
Okay, je vindt een jongen van de leeftijd van Richard en jullie gaan een nestje bouwen,
met 's ochtends hanengekraai en het klutsen van een ei. Mij doet het te veel denken
aan de oudere flikker, die aan de ene kant zegt, “jongen, wat ben je mooi en anderzijds
zit hij centen te tellen.” Weet je hoe dit soort situatie eindigt? Ik zorg er voor dat
niemand mij meer pijn kan doen. Ik draai me om. Ik trek me helemaal terug. Dan zit
je niet meer ver van de wanhoopsdaad af.
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Vergeet niet dat je een mens bent en blijft. Je kunt de natuur niet wegcijferen. Je
moet je eb en vloed gewoon beter in de gaten houden.26 Je loopt met een hoog
voorhoofd in de branding te sjouwen. Ik met een laag voorhoofd. Het leven is nu
eenmaal niet één lang pleziertje. Jij zou altijd in het hoogtij willen staan. Een dominee
zou tegen jou zeggen, je durft geen verantwoordelijkheden van het leven op je te
nemen. Waar ik bezorgd over ben is dat de zinloosheid van alles jou tot negatieve
conclusies zal brengen. Het is in het leven nu eenmaal haver of gort: jongens of
meisjes.’
Ik zei iets over een eerlijk mens. ‘Ik houd niet van die uitdrukking,’ antwoordde
John. ‘Een werkelijk eerlijk mens bestaat niet. Dat past niet meer in deze
gemeenschap. Ik versta onder eerlijk meer een natuurlijk mens. Wat voor kansen
krijg je nu nog om natuurlijk te zijn? Kijk maar naar alles wat een klein kind wordt
geleerd. Onderwijs is op honderd jaar geleden gebaseerd. Onze kennis is aangeslibd.
Niemand brengt er verandering in. Je bent alleen nog een product, een soort
synthetische mens. Je wordt van kinds af aan gewoon gehersenspoeld, omdat je beter
in de samenleving zal slagen. Eigenlijk gaat een jongen al op zijn vijftiende jaar dood
en is zijn oorspronkelijke natuurlijkheid verloren. Een achttienjarige begint zijn leven,
maar is meer dood dan levend. Hij leert van ellende mee te doen. Hij weet wanneer
hij voor de buren een wit overhemd moet aantrekken. Hij weet dat hij zich aan de
wet zal moeten houden. Hij leeft verder, maar hoe? Eigenlijk zit hij in een soort
niemandsland. Er wordt regelmatig bijgeleerd. Je leert gewoon doen wat er van je
wordt verwacht en dan heb je het gefikst, fijn. Dit is nu precies wat ik voor mijn
kinderen verdom.’27
Nadat ik had gezegd, mijn eigen dagboek ter beschikking van de wetenschap te
willen stellen in plaats van de gewoonte te volgen om je karkas naar een laboratorium
te laten verhuizen, zei hij: ‘Ja, en daarmee geef je psychologen en psychiaters nog
meer gelegenheid die synthetische mens te vervolmaken. Het is met Sparta begonnen.
Daarna volgde Michelangelo en de Renaissance en wat heeft het allemaal geholpen?
Geen spat. De meest gelezen boeken blijven seksverhalen en James Bond.’

26
27

Ik ontmoette John van Haagen in 1953 in de Amsterdamse tram. Hij was toen matroos in de
marine en 17 jaar. Nu werkte hij in de haven, en had een vrouw en vijf zoons.
Hij gaf toe dat zijn kinderen er niet aan zouden kunnen ontsnappen. Zijn twee oudste jongens
zijn getrouwd, de een werd huismeester, de ander vrachtrijder.
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27 juni 1966
Nicholas Turner van de Sunday Times reisde 2.000 kilometer door Java. Vooral in
Midden- en Oost-Java zag hij overal jongeren met portretten van Bungkarno
demonstreren. Zij liepen met borden als: ‘Crush those who want to topple Sukarno.’
Maar over de macht in het land wordt in Jakarta beslist. Turner schreef dat generaal
Suharto slim had vermeden om stappen tegen Bungkarno te nemen. Een directe
aanval op het wettige staatshoofd had de vlam in de pan kunnen doen slaan omdat
in brede lagen van de bevolking nog veel pro-Sukarno gevoelens leven. Turner
noemde zijn artikel dan ook: ‘Invisible coup strips Sukarno of all power.’28
Nu heeft ook de vereniging van academici en hoogleraren, KASI, het aftreden van
Bungkarno geëist, vanwege diens ‘wanbeleid’. Het is schandalig wat er gebeurt. Ze
lijken wel collectief mataglap in Jakarta.
Poek Zumpolle belde: ‘Ik zie je nu héél anders dan vroeger, zelfs anders dan een
maand geleden. Wat een fijne jongens, Erik en Frits. Waar haal je ze vandaan?’
‘Eigenlijk van straat, Erik uit een telefooncel en Frits van het strand,’ zei ik. Wat
waar was. ‘Ik begrijp heel goed dat Erik zei twee maanden van onrust tegemoet te
gaan. Jij bent ook heel vreemd, Ik was zelf ook eenzaam na die middag met jullie.
Ik begrijp best dat Ellen Thomassen daar niet in past. Zoals ieder mens er van droomt
eens een bijzondere verhouding met een ander mens te hebben, zo heb jij dat nota
bene met al je vrienden,’ aldus Poek Zumpolle.

28 juni 1966
John van Haagen zei zaterdagavond: ‘Ik kan me niet voorstellen wie bij jou zou
passen. Wie is Willem Oltmans? Bestaat hij uit 600 dagboeken? Hoe vind jij ooit
een vriend, die in alle opzichten voldoet? Jij bent in staat iemand af te schrijven, die
een hobbeltje op zijn knie heeft. Ik zie het al: een vriendschap is met z'n tweeën in
één ei zitten. En constant moeilijkheden. Weet je waar je eens over moet nadenken,
over de uitvoerbaarheid van wat je wilt.
Mr. J.M.A.H. Luns heeft in de ministerraad van de West-Europese Unie gepleit
voor gemeenschappelijke hulp van westerse landen aan Indonesië. Naast de zes van
de Europese markt zouden de vs, Japan, Australië en Nieuw-Zeeland mee moeten
doen. Op het moment dat zich een geruisloze, militaire, coup

28

The London Times, 26 juni 1966.
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in Indonesië voltrekt, beijvert Sukarno-hater, minister Luns, zich natuurlijk om de
vijanden van Bungkarno te hulp te komen.29
Hoe lang heeft Henk Hofland mijn manuscript nu? Hij beantwoordt geen
telefoongesprekken. Ik heb hem geschreven het materiaal te retourneren en voegde
eraan toe: ‘Je bent een waardeloos mens geworden.’
Schreef in het rode carnet voor Richard, en in het blauwe voor Frits.

29 juni 1966
Speelde Prelude à l'après midi d'un Faune, waar mam me jaren geleden op
attendeerde. Het beroert haar nog altijd zeer, want ze kreeg tranen in haar ogen.
Brandde een kaars op het Begijnenhof.
Prins Bernhard gaf ter gelegenheid van zijn 55ste verjaardag een televisie-interview
aan Jan van Hillo op het terras van Soestdijk, onder regie van Nijenrode-collega Kees
van Langeraad. Over Claus zei prins Bernhard dat deze niets liever wilde dan zo
spoedig mogelijk aan de slag te kunnen. Niet in navolging van Bernhards eigen
parcours, maar op een bij hem passende wijze. ‘Wat hij ook gaat doen,’ zei de Prins,
‘ik weet dat men zal zeggen: hij doet het prima.’ Over zijn eigen begintijd in
Nederland merkte hij op veel moeilijkheden te hebben gehad. De pers was in de jaren
dertig terughoudender, maar er werd des te meer geroddeld: ‘Dat liep van wilde nazi
tot ik weet niet wat.’ Adolf Hitler had prins Bernhard onbewust een uitstekende
dienst bewezen, door onaangenaam tegen hem te worden, ‘zodat iedereen kon merken
dat ik geen nazi kon zijn.’ Ik vond Bernhard volkomen natuurlijk en ongeremd op
het scherm. Hij deed dit voortreffelijk, vooral hoe hij een lans brak voor Claus.

30 juni 1966
Delft, 13:30 uur
Alles is gewoon fijn aan die jongen. Frits is in de bank om geld te halen. Hij zei het
model-staan op de Academie af. We hebben een goddelijke dag.

1 juli 1966
President Lyndon Johnson heeft de oorlog in Vietnam fors laten escaleren. Vlakbij
Hanoi en Haiphong werden benzinede-

29
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pots voor negentig procent vernield, zo wordt uit Saigon gemeld. Minister Robert
McNamara riep de pers bijeen en zette aan de hand van kaarten uiteen dat deze
gevaarlijke strategie was bedoeld om de aanvoer naar het strijdtoneel in het zuiden
naar de knoppen te helpen. Die aanvoer was de afgelopen maanden met 120 procent
toegenomen. Washington was dus gedwongen aldus te handelen! Verder bleek uit
de koppen van de Herald Tribune dat een tweede massaal bombardement op
Noord-Vietnam had plaatsgevonden. LBJ waarschuwde nu zelf dat dergelijke
vernietigingsaanvallen zullen doorgaan zolang Hanoi de vrijheid van Zuid-Vietnam
blijft bedreigen. ‘We have made up our mind,’ aldus Johnson, ‘to deal with the two
most common threats to peace in the world.’ Deze waren: het verlangen van mensen
naar vooruitgang en het verlangen om geen systeem van buitenaf opgedrongen te
krijgen. ‘We must help to fulfil the one and frustrate the other,’ zei LBJ ‘No peace
and no power is strong enough to stand for long against the restless discontent of
millions who are without hope.’
Robert Kennedy zei dat de regering zich te weinig moeite had getroost tot
onderhandelingen te komen. Het opvoeren van bombardementen maakte een
toekomstige vredesregeling vrijwel onmogelijk. Ook senator J. William Fulbright
liet zich in die zin uit. Een steeds meer opvoeren van het oorlogstempo lijkt juist een
uiteindelijke nederlaag verder te garanderen.
Time beschrijft Bungkarno's verschijning, in een hagelwit uniform, met Ratna Sari
Dewi in de loge, voor diplomaten voor de MPRS (People's Consultative Congres).
Op een gegeven moment week de president van de door Suharto goedgekeurde tekst
af en zei: ‘For almost 40 years I have dedicated myself to the service of Indonesian
freedom. I continue praying to Allah to be given the strength to continue serving the
nation.’ Wat heeft hij verder gezegd? Waarvoor wilde hij waarschuwen? Bedoelde
hij met ‘het dienen van de vrijheid’ dat Indonesië zich op het punt bevond af te glijden
naar een militaire dictatuur? Leonard Huizinga mijmert in De Telegraaf over
Bernhards televisiegesprek. ‘De mens en de Prins spraken beurtelings en tegelijk.
Beiden spraken, toen hij met spijt in zijn stem sprak over zijn schoonzoon Claus, die
het volgens hem “prima” zal doen. Spijt vooral om het feit dat veel Nederlanders
niet genoeg vertrouwen hebben gehad in het oordeel van zijn vrouw en hem, die de
nieuwe schoonzoon naar rijp beraad niet alleen hebben aanvaard, maar met blijdschap
verwelkomd. Eén van mijn goede vrienden, hoogleraar in de geschiedenis zei mij
een tijdje geleden: “Ik ben republikein, al was het alleen maar uit de
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overtuiging dat men geen mens met zo'n rotbaan kan opschepen.” Ik weet niet of hij
de Prins heeft gehoord en gezien op de televisie, maar ik vraag mij af, of hij in dat
geval zijn mening niet zal hebben gewijzigd.’

2 juli 1966
Indonesische KAMI-studenten eisen van generaal Suharto dat hij een Ampera-kabinet
zal vormen en dat hij Bungkarno de titel ‘president voor het leven’ zal afnemen. In
een rede in het Merdeka paleis vroeg de president: ‘What do they mean by “Ampera”?
“Ampera” means message of the peoples' suffering and consists of three points:
national unity, prosperous society and a new world free of exploitation. If they now
mean, a cabinet that places first priority on food, I oppose it. I want to built a nation
that thinks not only of food but also of culture and technology.’ The New York Times
voegt aan het bericht toe dat het duidelijk is dat Sukarno zich nog altijd niet gewonnen
geeft en de ‘stille coup’ van de militairen bestrijdt. Maar zijn medestanders werden
hem grotendeels ontnomen. Generaal Sugi Arto kondigde aan dat op korte termijn
achtien voormalige ministers en medewerkers van de president, waaronder zowel
Subandrio als Chaerul Saleh, terecht zullen moeten staan. Hij houdt het alleen nooit
vol. Hij is tenslotte ook al 65.
Erik van der Leeden had ik een kopie van het verslag van mijn gesprek met John
van Haagen gezonden. Hij schrijft: ‘Je belicht je eigenschap om mensen naar vreemde
hoogten te voeren en hen zich dan te laten uiten. Denk maar aan de middag in de
tuin bij Poek Zumpolle. Het is ondenkbaar dat de gedachten, die Johny tot uitdrukking
brengt, hem voortdurend bezighouden. Wel zie ik zijn meningen als bezinksel van
een levensbeschouwing die zeldzaam scherp en doordacht is. Dat jij er in bespeurbaar
bent met de duidelijke invoelbare relativering van waarden, staat voor mij als een
paal boven water... Ik hoop dat we meer van dergelijke gesprekken kunnen voeren:
ik denk aan Frits, John, jij en ik samen. Ik heb ook Loet Kilian geschreven.’30

3 juli 1966
Jono Raymond schrijft uit Boulder, Colorada: ‘I remember you once told me that I
should be thinking of what I was to do after college. I seem to know even less than
I did then about such things. I see no prospect but continuing with things aca-

30

Brief van 1 juli 1965.
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demic, for the present at least. You may not approve, but I know of nothing I om
suited for. Perhaps, I shall sell insurance, be a disk jockey or a railroad-conductor,
yes? I have seldom known anyone so singularly unsuited for any particular vocation
as myself.’ Hij was weer begonnen de cello-suites van Bach te studeren. Dat deed
me herinneren aan mijn eigen jeugd op De Horst, hoe ik begeleid door tante Jetty31
ze instudeerde. En tenslotte was ik zelf als ‘verzekeraar’ begonnen bij Blom van der
Aa in Amsterdam, tot Henk Hofland me van de afdeling bromfietsen verzekeren
bevrijdde en me naar het Algemeen Handelsblad haalde.

4 juli 1966
Concert voor de linkerhand van Ravel.
Amerikaanse jets hebben weer doelen gebombardeerd op 20 kilometer van Hanoi.
Eric Pace meldt uit Saigon dat reeds één miljoen mensen in Zuid-Vietnam voor het
oorlogsgeweld huis en haard hebben moeten verlaten. Dat is nogal iets. Het Witte
Huis verklaart openlijk dat de Sovjet-Unie en China weliswaar een grote mond op
zetten over de aanvallen op Noord-Vietnam, maar het niet in hun hart halen terug te
slaan. LBJ voelt zich dus ‘vrij’ om te doen en laten wat hij wil. Walgelijk. Ook komen
er voortdurend berichten uit Washington over Lin Piao als mogelijke opvolger van
Mao Tse-tung32

5 juli 1966
Meer bombardementen op Noord-Vietnam. De Herald Tribune komt weer met een
foto van 12 bij 20 centimeter op de voorpagina van een gewonde Amerikaanse
militair, ‘who writes in pain in the jungle near the Cambodian border.’ Wat doen ze
daar dan ook in godsnaam?
President Sukarno heeft lang met generaal Nasution gesproken. Men had eerst
6.000 militairen van de Siliwangi-divisie naar de hoofdstad overgebracht en daarop
vond deze cruciale ontmoeting plaats. Behalve militair vertoon blijft het leger
KAMI-studenten gebruiken om steeds feller tegen Bungkarno te demonstreren.
Newsweek vergeleek de strategie van de generaals met de uit de Chinese cultuur
overgenomen ‘The Death of the Thousand Cuts.’ Uit vrees voor zijn enorme aanhang
overal in het land wordt president Sukarno, stap voor stap, weggemasseerd. Hij is
nu akkoord gegaan met de eisen van het leger. Hij
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zal afstand doen van zijn titel van president-voor-het-leven. De PKI zal permanent
worden verboden. Bungkarno's leerstellingen ten aanzien van anti-imperialisme en
antikolonialisme zullen worden herzien. Het is duidelijk; het Indonesische leger gaat
met het Westen en de kapitalistische landen in zee. Sukarno is murw.
Stond op met trieste herinneringen en een verlangen naar Richard. Frits belde om
08:00 uur: ‘Ik heb je veel te vertellen.’ We liepen één uur langs het strand in Kijkduin.
Hij heeft een nieuwe, geheime kennis, die Jan heet.
‘Je figuur is verbeterd,’ zei hij.
‘Dat is door Richard gekomen.’
‘Je zou wat moeten gaan roeien en je spieren meer kracht geven,’ ging hij verder.
‘Wat zijn mensen toch ijdel.’
‘Helemaal niet,’ zei Frits. ‘Een pauw strijkt toch ook zijn veren? Een poema likt
zich zelf schoon voor hij strijdt voor zijn vrouwtje.’
Frits heeft iets met dieren, wat me nog meer naar hem toe doet trekken. Nu ik hem
weer regelmatig zie, begin ik weer meer van hem te houden. Op het strand sprong
hij opeens op mijn rug. Bezweek zowat onder die beer. Toen ik hem bij zijn hofje,
na een intens heerlijk samenzijn afzette, zoende ik hem in zijn nek (die hij voorover
boog om het toe te laten).
Op het Américain-terras ontmoette ik een blonde steward van Lufthansa, Fred X.,
24 jaar. We spraken maar een uur. Toch zei hij: ‘Het is of ik onder scherpe lampen
op een operatietafel heb gelegen. Ik ben doodmoe. Het liefst zou ik nu mijn koffer
pakken en naar huis gaan.’ Ik was in die jongen geïnteresseerd, maar dat schijnt als
een soort spoedexamen over te komen.
Waar zijn de provo's toch mee bezig? Zaterdagavond moet het weer raak zijn
geweest. Hein Donner, Rob Stolk en een Koosje Koster schijnen de aanvoerders van
de meute te zijn. Plaats van handeling: het Lieverdje, vaste prik. Het Parool meldde
89 arrestaties.

6 juli 1966
Om 08:25 uur belde Frits. Hij was om kwart voor zeven met een slaappil naar bed
gegaan en had non-stop geslapen. ‘Ik was gisteren toen ik thuis kwam helemaal leeg,’
zei hij. Ik vertelde dat ik gisteravond Richard in New York had gebeld en dat het
laatste wat hij had gezegd, was geweest, ‘je t'embrasse’. Daarop speelde ik voor mam
de langspeelplaat van Stravinsky, Chant de Rossignol af. Die hoort zij graag.
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Om 17:00 uur belde Frits opnieuw. Hij was met de mysterieuze Jan, die trouwens
was getrouwd, naar Scheveningen geweest. Hij heeft nu ook een eigen dagboek en
had veel geschreven.33 Hij vroeg me of ik zijn notities van gisteren wil uittypen. Om
14:30 uur schreef hij: ‘Ik zit nog steeds model op het podium. Het is hier niet koud.
Jan zit na gisteren diep in mij. Ik denk de hele dag aan hem. Ben dicht bij hem
geweest. Hij is ook dicht bij mij. Ik schrijf dit omdat ik ervan overtuigd ben dat hij
nadenkt over wat we hebben besproken en dat is verdraaid veel. Wij waren zo
gelukkig in alles, omdat we ongestoord konden praten en elkaars lichaamswarmte
voelen. Ik geloof dat dit de echtste vorm van bigamie plegen is wat wij samen
beleven.’
De Wereldkroniek heeft de passages over Jan Cremer opnieuw uit mijn artikel
over de disco Arthur geschrapt. Imbecielen.
Dr. Suwandi Mangkudipuro34 schrijft uit Jakarta dat na 30 oktober 1965, ‘dankzij
het doelbewuste en kordate optreden van generaal Suharto een catastrofe kan worden
voorkomen. Het decreet van president Sukarno van 11 maart 1966, waarin de volmacht
aan Pak Harto werd gegeven overgedragen, droeg en draagt, er weinig toe bij om de
boel snel en hopelijk radicaal recht te zetten. Nu generaal Nasution voorzitter is van
de MPRS hopen wij nog sneller resultaten te bereiken. De ingestelde controle en ons
vertrouwen in de sultan van Djokja dragen er niet weinig toe bij om een vertrouwen
in de toekomst te rechtvaardigen, Het is zaak te weten hoe diep de wonden zijn
geweest, veroorzaakt en achtergelaten door de vorige regering. Gevaar voor een te
scherpe zwenking naar rechts is er geloof ik niet. De massa is al te diep politiek
bewust. After all, de gebeurtenissen van 30 oktober 1965 geven ons een adempauze.’
Daarna volgde familienieuws. Boes Suwandi, ook een Nijenrodiaan, is hoofd van
Pertamina voor Sumatra geworden. Hij heeft drie kinderen Astrid Suwandi heeft
twee kinderen en is getrouwd met een ‘pembantu menteri.’ De hond, Bandot, is dood.
De arts Suwandi kende ik uitstekend. Ik hechtte waarde aan zijn mening
en kennis van zaken. Tot deze brief binnen kwam, had ik met diep
wantrouwen tegenover het Indonesische leger het nieuws uit Jakarta
gevolgd. Vooral omdat ik sedert 1961 redelijk was geïnformeerd over de
plannen van de militairen om president Sukarno af te zetten. Ook al wist
ik dat oom en tante Suwandi zeer
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sceptisch tegenover Bungkarno waren komen te staan, na diens
verwijdering van mevrouw Fahmawati, en zijn tweede huwelijk, met
mevrouw Hartini - waar twee zonen (Baju en Taufan) uit werden geboren.
En zeker na zijn derde huwelijk met de Japanse Ratna Sari Dewi. Maar ik
wist ook dat de Suwandi's sterk verwesterd waren en dat in Jakarta, in de
zogenaamde hogere kringen, een ontstellende burgerlijkheid heerste,
aangevuld met karakteristieke ‘dorpsroddel’. Maar nu verwonderde mij
toch de onverwacht, overtuigende sympathie voor Suharto. Oom Suwandi
beschreef deze generaal als een soort redder des vaderlands. De arts is
reeds lang geleden overleden. Ik vraag me af, of hij die mening in 1990
nog zou zijn toegedaan. Zelf zou ik drie maanden later naar Jakarta reizen
en ook Suharto ontmoeten. Heeft een pleidooi, als van mijn oudere vriend,
er toe bij gedragen dat ik Suharto zo onbevooroordeeld mogelijk tegemoet
ben getreden? Ik had beter moeten weten.

7 juli 1966
President Sukarno heeft aan het slot van de vergadering van de MPRS met nadruk
verklaard dat het in strijd met de Grondwet zou zijn, indien generaal Suharto - zoals
het voorlopige Volks Congres hem in een resolutie heeft gevraagd - een nieuw kabinet
zou vormen. Generaal Nasution schijnt te hebben voorgesteld dat Bungkarno en
Suharto samen een nieuw kabinet zouden vormen. Daar had de president geen bezwaar
tegen. The New York Times meldt verder dat president Sukarno naar Midden-Java
had willen gaan en dat Suharto dit zou hebben verboden. Ik kan me een dergelijk
bericht niet voorstellen en geloof het ook niet. Het Algemeen Handelsblad zegt in
een hoofdartikel dat de militairen mogelijk Sukarno met succes hebben gekortwiekt,
maar dat het niet waarschijnlijk lijkt dat ze hem van zijn voetstuk halen en alle invloed
ontnemen. ‘Men telle Sukarno nog niet uit,’ aldus het blad.
Vanavond was ik bij Erik in Eindhoven. ‘Jij bent een grote spitter. Je woelt een
bovenlaag los en bloot. Je trekt Frits, Richard, John en mij op. Frits zal bij jou op
zijn gemak zijn. Maar hij leeft in een andere wereld. Je moet hem eens vragen of
zijn spiegelbeeld anders is dan wat hij zelf ziet.’ Erik benadrukte nu voor 90 procent
beredeneerd te leven, 9 procent routine en 1 procent gevoel. Toen ik laat naar Huis
ter Heide vertrok omarmden we elkaar in de vestibule. Ik voelde dat hij zich helemaal
gaf en ik dacht, ‘dit kan geen 1 procent zijn.’
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8 juli 1966
Noord-Vietnamese MIG's hebben voor het eerst air-to-air missiles op Amerikaanse
bombardements vliegtuigen afgevuurd. Olie-installaties nabij Haiphong werden
zwaar gebombardeerd. Premier Indira Gandhi heeft Washington nu ook gevraagd te
stoppen met de bombardementen. Hanoi houdt een parade met tientallen
neergeschoten Amerikaanse piloten, in pyjama's.
Reuters bericht over een, voor mij schokkende, demonstratie van 50.000 studenten
in het hartje van Jakarta tegen, wat werd genoemd, Sukarno's pogingen de PKI nieuw
leven in te blazen. Het leger is toch wel uiterst smerig bezig. Weten die studentjes
veel? Ze droegen slogans mee als: ‘What is in Sukarno's heart? He is trying to revive
Communism. He is flirting with China. He likes building monunents.’ Minister van
Buitenlandse Zaken, Adam Malik heeft tegen The New York Times gezegd dat er
geen overeenkomst met Maleisië zal worden ondertekend tot er een nieuw kabinet
is gevormd.
Meneer van Boetzelaer vraagt zich in een nieuwe brief35 af of het nog zin zou
hebben verder te corresponderen over ‘vermeende discriminatie’ tegen mij als
journalist door het ambtenarenapparaat van Buitenlandse Zaken. Ik zou mijn tijd ook
aan andere zaken willen besteden. Maar het gelazer houdt dus duidelijk allerminst
op. B.Z. is doodgewoon onrechtmatig bezig en dat moeten ze weten.

9 juli 1966
We reden naar De Kievit in Wassenaar. Frits las in mijn dagboek. ‘Hoe kan je je hele
leven schrijven?’ vroeg hij. ‘Ik vind hardop denken in een dagboek knap vermoeiend.’
Hij las dat ik meende dat mijn intieme vriendschappen, met hem, Richard, Erik en
John een vorm van kruisbevruchting waren en voor mij een enorme verrijking van
mijn leven vormden. Wanneer ik een jawoord zou geven aan een van hen, zou ik dit
met inzet van mijn hele wezen doen. ‘Schrap mij maar van je lijstje,’ zei Frits. Ik
zou van je kunnen houden, maar ik zou me nooit aan je kunnen geven. Ik kan me
aan niemand meer geven.’ Wat hij zei klopt natuurlijk helemaal niet. Trouwens, of
hij wel of niet van me houdt of zich aan me geeft, I love him for always.36 Vlakbij
De Kievit vroeg hij me eerst even in een donkere laan af te slaan. Ik vermoedde dat
hij weer wilde leren rijden, met draaien en wenden. Maar hij wilde me gewoon een
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zoen geven. Later, toen ik naar huis reed vroeg hij of ik zijn dagboek wilde bewaren.
‘Rij voorzichtig en maak een ontbijt voor je moeder.’

10 juli 1966
Ik vertelde mam wat Frits had gezegd. Zij antwoordde: ‘Zou hij voor zijn eigen
moeder wel eens ontbijt maken?’
Henk Hofland zei laatst dat Verrips37 met diens auto-ongeluk nabij Sassenheim
zelfmoord had gepleegd. Dat is waanzin. Het is al te gemakkelijk om je er zo vanaf
te maken, maar dat is tegenwoordig typerend voor hem. Hij is een waardeloze zak
geworden, wat ik hem ook heb gezegd, want die onzin maakte me woedend.
Had een bijzonder gesprek met Gerard Croiset. ‘Ken uzelve is onze belangrijkste
taak, zoals reeds in de oude tempels van Egypte stond geschreven.’ Croiset is
overtuigd dat God, om zichzelf te leren kennen, een proces moest ondergaan, en dat
is de mens. ‘Hij deed de mens de eer aan om in dat proces te mogen plaats nemen.
De mens, daarentegen, is pedant genoeg om zichzelf als de hoogste uiting van de
goddelijke schepping te zien. De mens is het spiegelbeeld Gods. Om God te kunnen
benaderen kaatsen wij vanuit die spiegel terug. De spiegel bestaat uit facetten. Leven
is het bijslijpen van de kanten. Hoe scherper die kanten hoe beter de mens resoneert.
Hoe scherper geslepen hoe exacter op God afgesteld, des te scherper geeft de mens
het beeld Gods weer.’ Ik had moeite hem te volgen. Ik heb zijn gedachten uitgetypt
en zal ze Frits, Erik en John voorleggen. Volgens Croiset bestaan er drie vormen van
liefde: liefde gebonden aan materie (seks); liefde gebonden aan geest; en liefde
gebonden in zielenovereenkomst. Ik vroeg hem deze laatste nader te omschrijven:
‘Dat is liefde waarbij men los-vast aan elkaar is gebonden, in vrijheid gebonden,
door liefde, maar door goddelijke liefde. De wens Gods is liefde.’

11 juli 1966
Frits wilde met mij naar saunabad Thermos. Hij zag het als een proef - of het zin had
om naar mij in de VS te komen - een examen of ik hem voldoende ‘vrij’ zou laten.
Hij verdween in het gewoel van nichten. Ik vervolgde mijn eigen koers, maar voelde
me verlamd door de aanwezigheid van Frits, ergens in het gebouw. Later liep ik langs
een cabine en hoorde aan de geluiden dat Frits in actie was. Ik keek achter het gordijn.
Hij lag boven
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op een blonde jongen, die op zijn rug lag. Nadat het was gebeurd zocht hij me op en
zei dat hij weg wilde. Zijn ‘partner’, Peter X. uit Londen, wilde ook weg. We brachten
hem met de auto naar zijn hotel. Frits ging nog even mee. Het was duidelijk dat het
wel even zou duren en er een tweede nummer zou volgen. Ik wachtte in de auto en
nam een besluit. Het is waanzin om voor zowel Frits als Richard carnets te schrijven,
want ze gaan hun eigen weg anyway. Peter X. ging naar een Bach-concert. Wij reden
naar Lochem, waar Frits les gaf in een zomerkamp.
In een Indonesische krant staat dat ambassadeur Sukrisno, in Hanoi, een verklaring
heeft uitgegeven dat Adam Malik hem niet kan ontslaan dat de enige die hem kan
terugroepen president Sukarno is, die hem ook heeft benoemd. Sukrisno onderstreepte
dat de rechtse reactionairen, die naar de macht in Indonesië grepen, zich niet langer
hielden aan de Grondwet van 1945. Het leger was bezig het land in het
anticommunistische, westerse kamp te drukken. Hij noemde Adam Malik de
voornaamste architect van het verraad van de Indonesische Revolutie en de
doelstellingen van het Afro-Aziatische en Latijns-Amerikaanse blok. Hij noemde
‘the swing to the right’ in Jakarta, ‘a national disaster.’38 Sukrisno's analyse is gelijk
aan de mijne, maar ik ben erg onzeker, wat nu van de situatie te denken. Er is in
Jakarta bijvoorbeeld een spotprent verschenen - in het blad Ampera - waarop Sukarno
en Suharto samen in een kano zitten te midden van wrakhout. President Sukarno
probeert op die tekening, stukken hout gemerkt ‘communisten’, ‘mensen zonder
principes of ruggengraat’, ‘leiders die hebben gefaald’ of ‘leiders die alleen eigen
belangen beschermen’ uit het water te vissen terwijl Suharto hem daarvan tracht te
weerhouden. In werkelijkheid probeert Sukarno een rechtse militaire dictatuur tegen
te houden.

12 juli 1966
Voor de zoveelste maal roep ik de assistentie in van de NJK tegen het gelazer van
Luns en zijn trawanten. Ze willen me maar niet met rust laten.39

13 juli 1966
‘Deflating Sukarno’ schreef The New York Times boven een hoofdartikel. ‘Sukarno
cannot be written off as long as he re-
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tains his health, his office, his political dexterity and his standing in the country as
the father of Indonesia's independence.’ De laffe militairen met hun duizenden
Siliwangi-soldaten durven Bapak openlijk niets te doen, omdat ze weten dat dit de
volkswoede tot het kookpunt zou opvoeren. Daarom wordt door middel van smerige
insinuaties, spotprenten, geruchten en gemakkelijk te beïnvloeden jongeren - die
oogluikend door het militaire gezag toegestane demonstraties mogen organiseren,
wanneer die tegen de oude man in het paleis ageren - het symbool van de natie
geleidelijk aan afgebroken. Adam Malik, oud journalist en Antara-man, wiens Murba
partij eens door Sukarno werd verboden, goede kennis van oud-CIA man Werner
Verrips, vriend van Ujeng Suwargana - die al in 1961 verkondigde dat hij namens
generaal Nasution de wereld bereisde en daarbij een generaalscoup tegen Sukarno
aankondigde40 - behoort tot de voornaamste architecten van het te gronde richten van
Bungkarno. Zijn afkeer voor Sukarno niet onder stoelen of banken stekende heeft
hij zelfs openlijk tegen Bungkarno hebben gezegd: ‘Ga je gang als “je” wilt, maar
verliezen zul “je”.’ Dit naar aanleiding van Sukarno's dreigement zijn aanhangers
op Midden- en Oost-Java om zich heen te zullen verzamelen. Nasution en Malik zijn
Sumatranen. Suharto komt uit Midden-Java. Dat niet Nasution, maar Suharto aan de
top van het machtscentrum is gekomen, heeft hij, denk ik, aan Bungkarno te danken.
En wat doet Suharto voor Sukarno?
Hella Pick is nu voor de Guardian in Genève geïnstalleerd en schrijft een aardige
studio te hebben betrokken waar plaats is voor logés.
Jono Raymond schrijft in het universiteitsmilieu in Boulder, Colorado, ‘no real
companionship’ te vinden en ‘almost no personal interchange.’ Die rondwarende
leegheid ervoer ik ook op Yale University (1948-1950) en mijn drie41 werkelijke
vrienden waren dan ook een Argentijn, een Noor en een Portugees. ‘I seek for a
pattern, Willem, as does everyone to more or less of a degree, into which to fit myself.
I don't mean something which is overly stable and which would cut off anything
new, but a pattern which is simultaneously flexible and yet not subject to every
caprice of the mind. But anything which presents itself as a seemingly suitable mode,
is almost at once destroyed by a violent change of mood, depression, joy or whatever.
I am, in other words, constantly taken out of myself by
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narrow things, and I lose any sense of determination or purpose. It is a most
disatisfying and banal process. It is truly hard to have a sense of oneself with both
engenders self-respect, and which will last rather than collapsing at the will of a wisp.
What is patience, what is strength, what is will, and what is self-discipline? I think,
I don't know,’ zo schreef Jonathan.
Nu ik, 25 jaar later, Jono's brieven terug lees ben ik geroerd. Hij woont in
1991 in een zelf opgeknapt huis aan het meer van Chicago met zijn zoon
Adam (18) en een vriendin. Hij behaalde zijn Ph.D. in filosofie in Boulder,
maar werkt sedert jaren als timmerman en bouwvakker. Hij is nu 46 en
heeft handen als kolenschoppen, altijd vol schrammen en littekens. Jono
is een bink van formaat. Ik zocht hem onlangs weer op en het is dan alsof
we elkaar vorige maand voor het laatst spraken, terwijl er in werkelijkheid
wel eens een hiaat van een aantal jaren in persoonlijk contact is ontstaan.
Ik ben nu 65 jaar maar ik vlieg hem nog precies zo om zijn hals als 20 jaar
geleden.

13 juli 1966
Ik ging met Frits bij Nel Oosthout in Den Haag langs. De kat Koning had twee jonge
lijsters gemold. Frits begroef de diertjes en legde twee stenen op het graf. Ik moest
Nel begeleiden naar een cocktail party bij de Poolse ambassadeur. Vanavond
vergezelde ik haar naar het Nationale Poolse Theater, waar Het leven van Jozef van
Mikolaj Rev werd opgevoerd. Ik vond het een absolute ramp. Het gegeven was zo
oud als de weg naar Kralingen en het onzinnigste van de vertoning was wel dat
vrijwel niemand in de zaal van het Pools een woord verstond.
Diende opnieuw een klacht in bij de NJK.42

14 juli 1966
Mam had slecht geslapen en gedroomd dat er vannacht een man om de bungalow
had geslopen. Ik kan haar beslist niet alleen laten totdat Theo en Nel uit Rhodesië
terug zijn.
De Telegraaf komt met de canard dat D.N. Aidit nog in leven zou zijn, terwijl de
man allang hoog en droog door de soldaten van Suharto werd vermoord. Hij zou
zich in Peking bevinden. De MPRS heeft de, indertijd, door Bungkarno aan Aidit
verleende Maha Putra per decreet no. XXX/MPRS/1966 ingetrokken, omdat hij de
aanstichter zou zijn geweest van wat er op 30 september 1965 gebeurde. Ik geloof
er niets van, maar zul-
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len we de werkelijke toedracht ooit weten? Het is met de moord op de generaals in
Jakarta hetzelfde als met de moord op JFK in Dallas.
Mevrouw Fahmawati Sukarno heeft verkondigd dat, zij, die verantwoordelijk zijn
voor de economische chaos in Indonesië, opgehangen dienden te worden.
Waarschijnlijk rekende zij hier ook Bungkarno zelf toe. Nauwelijks te verwonderen
dat Bapak deze dame lang geleden achter zich liet. Adam Malik heeft in antwoord
op de beschuldigingen van Amnesty International dat in Indonesië door de overheid
wordt gemoord (op zogenaamde communisten) geantwoord dat dit niemand in de
wereld iets aangaat, behalve Indonesië zelf.
Bungkarno en Suharto zijn bezig een nieuw kabinet te vormen. Dr. Ruslan
Abdulgani maakt, nog steeds namens de president, bekend hoe de besprekingen
verlopen die in het zomerpaleis in Bogor plaats vinden. Suharto verklaarde tegenover
Antara dat ‘President Sukarno demonstrated the greatness of his soul as a true
democrat’, nadat deze akkoord was gegaan met de vorming van een Ampera-kabinet,
zoals de MPRS dit wenste. Suharto deed, aanvullend, nog een opzienbarende uitspraak:
‘He evaluated the President's speech (in accepting decree no. 9 van de MPRS) as a
two-way traffic between the people and their leader so that its soul refreshed the
President-People-Armed Forces Axis, an axis which the political guerrillas inside
and outside Indonesia have been trying to shatter in vain.’43 Staat Suharto dan toch
achter Bungkarno?
B.M. Diah, Indonesisch ambassadeur in Thailand heeft in een rede voor
KAMI-studenten gezegd dat indien alle landen hun probleem met het Communisme
maar oplosten, zoals Indonesië dit had gedaan - door progressieve of linkse burgers
overhoop te schieten - dan zouden er in de wereld geen overzeese militaire bases
meer nodig zijn. Heb Diah altijd als een onintelligente Simpelmans gezien.

15 juli 1966
Was een paar uur met Frits in de Wassenaarse dierentuin. Hij tekende zijn lievelings
luipaard, Rita.

16 juli 1966
ZWOLSMAN KRAP BIJ KAS staat groot op de voorpagina van De Telegraaf. Mijn
eerste gedachte was: boontje komt om zijn loontje. De Westlandsche Hypotheekbank
heeft huurders
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en pachters van de Exploitatie Maatschappij Scheveningen van Reindert Zwolsman
opgedragen huur of pacht voortaan niet aan de EMS maar rechtstreeks aan de bank
uit te betalen. De man van wie ik niet kan bewijzen, maar van wie ik sterk vermoed
dat hij betrokken is geweest bij de raadselachtige dood van Werner Verrips komt nu
zelf in moeilijkheden. Wat had hij niet allemaal voor plannen om Indonesië te gaan
financieren? Zwolsman is een nepgozer. Dat Verrips zoveel met hem te maken had
zegt natuurlijk ook iets van Verrips. En nog erger dat Paul Rijkens - vertrouweling
van prins Bernhard - eens president-commissaris van die boeventroep was, is ook
niet mis.
De Electriciteits Maatschappij Aniem, waar Verrips eveneens mee bezig was, zo
meldde het Handelsblad, zou de schadeclaim op Indonesië van 25 miljoen misschien
toch te elfder ure uitbetaald krijgen. Dat zou W. Verrips eens moeten weten.

16 juli 1966
Amerikaanse bommenwerpers hebben de spoorweg verbinding tussen Hanoi en de
Chinese Volks Republiek aan diggelen gegooid. Ook een belangrijke brug werd
vernield. Reuters meldt uit Saigon dat de afgelopen maanden 292 Amerikaanse
toestellen boven Noord-Vietnam werden neergeschoten. Onvoorstelbaar voor een
niet door het Congres verklaarde oorlog. De persoonlijke macht van de Amerikaanse
president stamt dan ook uit het stenentijdperk van deze republiek en niemand heeft
nog bedacht dat een paar honderd jaar geleden andere machten en krachten speelden
dan in het atoomtijdperk.
Ik droomde over Loet Kilian en welke problemen me zullen wachten in de vs. Zal
hij er in slagen naar de vliegschool in Nevada te gaan om zijn brevet te halen?
Trouwen ging voor. Nu zit hij met verplichtingen, die zijn levenswens in de weg
staan. Schreef hem.

17 juli 1966
Mejuffrouw Boekhoudt belde. Dat deed me veel, want ik ben in een diepe neerwaartse
gaande stemming.
Gisteravond sprak ik met Henk Bruinsma, de grafoloog. Hij analyseerde het
handschrift van Frits. Zijn eerste vraag was: ‘Is dit het schrift van een meisje?’
‘Niet bepaald. Het gaat om een kerel met brede schouders,’ zei ik.
Bruinsma trok vrijwel onmiddellijk een vergelijking met het handschrift van
Richard Thieuliette, mijn Franse vriend dat hij eveneens had geanalyseerd. ‘Er zijn
geen echte bindingen met
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de ouders geweest. Er was een gebrek aan identificatie. Hij heeft, als Richard, een
sterk voorbeeld gemist, een voorbeeld om zich mee te identificeren, waardoor hij
zijn eigen Ik beter zou hebben leren kennen. Dit jeugdtrauma is nog niet verwerkt.
Hij zou zijn jeugd emotioneel moeten herbeleven. Hij zou zijn verleden moeten
uitspreken. Hij moet vooral niet denken: daar lul ik niet meer over dat is voorbij. Hij
moet dus vooral een sterker Ik krijgen en dynamischer worden. Dan krijgt hij zijn
leven ook beter in de hand. Dan zal hij beter weten wat hij zelf waard is. Hij is nu
nog te passief, te kat-uit-deboom-kijkerig.’
Iedere keer verbaas ik me opnieuw, wat Bruinsma met een handschrift kan doen.
Ik typte een rapport om aan Frits te geven.
‘Wanneer de vaderoverdracht bij die jongen scheef zit,’ aldus de grafoloog, ‘en
het contact met iemand gaat naar zijn gevoel te vertrouwelijk worden, dus wanneer
die ander te veel gaat weten (althans in de ogen van die jongen), wordt die situatie
als een bedreiging gezien.’ Het leek me de spijker op de kop. De relatie van Frits
met zijn vader, waar hij trouwens maar zelden over spreekt, is vrij shaky.
Het Algemeen Handelsblad publiceerde andermaal de uitkomst van een
NIPO-onderzoek. Joseph Luns geniet, van alle Nederlandse politici, van het grote
publiek het meeste vertrouwen. H. Koekoek, van de Boerenpartij, wordt het minste
geloofwaardig geacht. Ik denk niet dat er één politicus deze eeuw in Den Haag is
geweest, die met zoveel succes de kluit heeft belazerd als Joseph Luns.
Ik liep bij Gerard Croiset in Utrecht binnen. ‘Wat is de reden,’ vroeg ik hem, ‘dat
het zo verduiveld moeilijk is om het lichamelijke en geestelijke met elkaar te
verbinden?’ Bruinsma had hier trouwens op geantwoord: ‘Meiden waarmee je echt
begint te converseren krijg je niet meer de koffer in.’
Croiset: ‘De hoogste vorm van mens-zijn vraagt niet meer om stoffelijke
overdraging. De erotiek is begonnen om de mens zijn mens-zijn mogelijk te maken.
De prikkel tot de zichtbare, direct beleefbare daad. De verleiding van Adam. Dat
geestelijk contact, waar jij op doelt, is ook een prikkel. Dat is de stimulans van de
gevoelssfeer.’
‘Denkt u dat je op papier zou kunnen uitkienen dat je permanent afstand doet van
erotiek?’
Croiset: ‘Dat is een instelling, die je via je gedachteleven kunt bereiken. Je hoeft
werkelijk niet alles uit eigen ervaring te beleven. Ik begin er nu precies achter te
komen wat homoseksuali-
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teit is, maar ik heb er toch echt geen zin in om het zelf te gaan proberen’
‘Denkt u dat u homo-erotiek kunt begrijpen zonder zelf dergelijke ervaringen te
hebben gehad?’
Croiset: ‘Ik denk van wel. Ik weet van wel.’ Hij vervolgde: ‘Psychoanalyse is
gevaarlijk. Je kunt er een mens totaal dood mee maken. Iedere prikkel kan wegvallen.
Men kan er helemaal apathisch van worden. Psychiaters zijn heel gevaarlijke kerels.
Ze weten helemaal niet waarmee ze omgaan. Erger: ze weten er geen klap van.’

18 juli 1966
Antwerpen
Ontmoeting met Louis Meerts, hoofdredacteur van de Gazet. Hij droeg hetzelfde
beige burgermans pak van vorig jaar. Ik ontving 45.500 franken voor geleverde
artikelen. Brandde een kaars in de kathedraal.

19 juli 1966
De ACF zond mam een bedrag dat nog tegoed was op het commissariaat van mijn
vader. ‘Wat zou vader dit graag geweten hebben,’ zei ik voor ik het wist, waarop
mijn moeder weer in tranen was.
Ik zie dat de Leidse Universiteit een dr. M. van Blankensteinprijs heeft ingesteld.
Het gaat om publicaties of beschouwingen inzake het academisch onderwijs in de
ruimste zin des woords. In Den Haag heeft een geheimzinnige moord op een Chinese
ingenieur, Hsu Tsu Tsai (42) plaats gehad. Er is meer dan gewone heibel over. Smerig
zaakje.

20 juli 1966
Nederland heeft de Chinese zaakgelastigde tot persona non grata verklaard. Peking
nam onmiddellijk maatregelen tegen G.J. Jongejans, onze diplomatieke
vertegenwoordiger in China. Kinderspel. Meneer Hsu Tsu Tsai schijnt in een ander
ambassadegebouw aan de Prins Mauritslaan 17 te zijn vermoord, waarna hij werd
overgebracht naar het gebouw van de legatie aan de Adriaan Goedkooplaan 8.
Vervolgens probeerden Chinese diplomaten de man in een lijkauto naar het
crematorium Ockenburgh te brengen. De auto werd door de BVD onderschept en dr.
J. Zeldenrust verrichtte lijkschouwing. Wat een troep.

22 juli 1966
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Carel Enkelaar van de NTS belde, kennelijk daartoe aangespoord door zijn vriend
Gerard Croiset. Gerard vindt dat ik voor televisie zou moeten werken.

24 juli 1966
Erik heeft me meegesleept naar de Grand Prix races in Zandvoort. Het ging om de
grote prijs van Nederland. Erik was wild enthousiast. Ik vind zoiets wel aardig, voor
even, maar negentig razende, ziedende, tierende ronden van een stel automaniakken
werkt op mij deprimerend. Hoe intelligente mensen als Elie Poslavsky, Henk Hofland
en Erik voor een dergelijk stom spektakel warm kunnen lopen is me een raadsel. Het
zijn in ieder geval de laatste races, die ik ooit zal bijwonen. A waste of time. Bij de
40ste ronde haalde ik Erik over om te vertrekken, omdat we bovendien later helemaal
niet meer uit Zandvoort zouden hebben kunnen wegkomen. Dit irriteerde hem.
Genoeglijk diner met mam.

25 juli 1966
Vanmorgen bezocht ik mejuffrouw G. Büringh Boekhoudt in Baarn. We spraken
over het verschijnsel televisie en de invloed ervan op de publieke opinie. Ergens had
zij een soft spot voor de provo's: ‘Omdat ze aan een soort ontluistering van overleefde
waarden werken.’ Hierdoor kwamen we op het koningshuis. Zij was bang dat de
prinses door alle tumult rond het huwelijk met Claus haar zekerheid kwijt was. ‘Het
zou goed zijn wanneer Beatrix een baby zou krijgen en eens zes maanden uit de
roulatie zou zijn.’
Vanmiddag ontmoette ik Carel Enkelaar. We spraken een uur. Het onderwerp:
een carrière bij de NTS, de belangrijkste van de Hilversumse zuilen met 40 procent
van de zendtijd. Hij wist dat mijn reputatie ‘veelbesproken’ was, maar dat kon hem
niets schelen. Hij zou een knokpartij om mijn mogelijke medewerkerschap niet uit
de weg gaan. Hij vroeg om een overzicht van mijn journalistieke arbeid sedert 1952.
Jef Last heeft in de Universiteit van Münster de Joost van den Vondelprijs gekregen.
Hier wordt hij natuurlijk miskend.

26 juli 1966
De gezondheidstoestand van mijn grootmoeder Poslavsky gaat weer achteruit. Ellen
Thomassen had Loet Kilian op het vliegveld van New York ontmoet en zij was ervan
achterover geslagen hoe aantrekkelijk en sexy hij er had uitgezien. Ken het gevoel.
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Ik bracht de dag door met Frits, maar ging tijdig naar huis. Mijn moeder sprak over
grootmama en zei dat haar overlijden op 92-jarige leeftijd iets anders zou zijn dan
de plotselinge dood van mijn vader. Zij vertelde opnieuw over wat op die fatale
avond van 26 april 1966 was gebeurd, hoe hij een slokje wijn nam, om even later
dood van zijn stoel te vallen. ‘Het was alsof de hemel inviel,’ zei ze.

27 juli 1966
De laatste twee bondgenoten van Bungkarno, Johannes Leimena en dr. Ruslan
Abdulgani hebben de top van de Indonesische regering verlaten. President Sukarno
heeft zelf via de radio bekendgemaakt dat generaal Suharto het land zal blijven
regeren aan de hand van een presidium van vijf personen. Adam Malik blijft de
politieke zaken beheren. De sultan van Djokja, economische zaken. Idham Chalid
wordt administrateur van alle regeringsorganen en Sanusi Hardjadinata, die ik als
gouverneur van West-Java heb ontmoet in 1957, zal ‘public welfare en industrial
development’ gaan leiden, aldus The New York Times. Sukarno, die in 1965 over
meer dan honderd ministers presideerde heeft moeten toestemmen dat het kabinet
tot een presidium van vijf leden en 24 ministers werd teruggebracht. Het lijkt eigenlijk
een gezonde maatregel. Het bestuur van het land was inderdaad uit de hand gelopen.
Volgens de Chinese propagandamachine heeft Mao Tse-tung twaalf kilometer
gezwommen in de Yangtze rivier.
Ontmoette Lex Poslavsky op de Willem Arntzhoeve. Ik vroeg of hij de mening
van Croiset deelde dat psychoanalyse gevaarlijk was. ‘Soms’, zei hij. ‘Men kan door
een psychoanalyse nog verder desintegreren, dus nog gekker worden. Maar laat ik
je gerust stellen, indien jij een psychoanalyse zou nemen bestaat daar geen gevaar
voor. Je zou wel eens mee kunnen gaan doen aan, wat Carl Rogers noemt, “a basic
encounter group”.’
Ook vroeg ik Poslavsky naar een reactie op de theorie van Henk Bruinsma, de
grafoloog, dat wanneer je met een vrouw eenmaal begint te lullen het bed er bij in
schiet. Ik geloof trouwens wel te begrijpen wat Bruinsma bedoelt: wanneer je eenmaal
tot actie in de koffer bent overgegaan is het zaak geen zwaarwichtig gesprek te
beginnen. Volgens Lex impliceerde Bruinsma's stelling dat de betrokkenen niet rijp
waren, maar geremd. ‘Want bij een volledige ontwikkeling van de relatie bestaat
juist tussen de twee factoren die je noemt een pendelwerking.’
Over mijn dagboek zei Poslavsky dat er in de VS een stroming
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bestond om telbare psychologie te bestuderen. Er is een ‘Journal for Mathematical
Psychology’ opgericht. Daarbij valt het belang van de eenling weg. Daarentegen is
er in Nijmegen een groep psychologen, die juist enorme waarde hechten aan het
bestuderen van het individu in de psychologie. Hij had het gesprek op televisie van
prins Bernhard en Van Hillo gezien en vond het een bezwaar dat de interviewer noch
kon luisteren noch P.B. echt liet uitspreken. Hij had bewondering voor de wijze waar
op ZKH de vragen had gepareerd. Hij had eveneens een gesprek met Gerard van 't
Reve op TV. gezien en merkte op: ‘Wij hebben hier op het terrein mensen lopen die
minder motorisch zijn gestoord.’ Maar Reve was zeker ‘een voornaam schrijver.’

28 juli 1966
Er wordt door journalisten dag en nacht een soort wake gehouden voor de Chinese
legatie aan de A. Goedkooplaan. Ik telefoneerde met de heer Liao. Ik moet er maar
eens heen. Vandaag verloopt het visum van acht Chinezen, die Justitie wil horen
naar aanleiding van de dood van de Chinese lastechnicus Hsu Tsu Tsai, die voor een
congres in Delft hier was.
Om 09:00 uur wandelde ik het hofje van Frits binnen. Hij sliep nog diep. Hij zag
er lief, fris en onbedorven uit. Zijn poezen lagen bij hem. Misschien heeft Lex
Poslavsky gelijk dat wanneer er diep geestelijk contact is maar de seks is verkrampt
of niet mogelijk, dan zit er iets diepgaand scheef. Hoe close ben ik niet met Frits of
Richard. Erik is een ander geval. Die blijft afwijzend staan tegenover homoseksualiteit,
althans voor hem zelf. Betekent een platonische relatie dat er iets scheef zit?
Ik ontmoette voor het eerst de ouders van Frits. Zijn grootvader van moederskant
werkte bij de krant in Semarang, dus onze roots zijn eigenlijk hetzelfde. Ik heb het
altijd geweten. De intensiteit van onze relatie is hier naar terug te leiden, ik ben er
zeker van. Zijn zussen Inez en Iris waren thuis. Inez is zeer aantrekkelijk. Het was
een droomachtige ervaring om na drie jaar eindelijk zijn ouders te ontmoeten. Ik
denk dat ik begrijp waarom hij dikwijls met zijn moeder botst. Waarom het gebrek
aan contact met zijn vader er is begrijp ik niet. Waarschijnlijk vindt Frits hem te slap.
Om 21:00 uur was ik bij Gerard Croiset. Hij wilde praten. We reden naar Harmelen.
Professor W.H.C. Tenhaeff was dezer dagen met een Japanse Shintopriester bij hem
geweest. De ontmoeting werd een teleurstelling. ‘Zijn aura was gewoon slecht,’ aldus
Croiset. Bovendien had de priester voorspeld dat
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1971 een slecht jaar voor de Utrechtse paragnost zou zijn. ‘Ik heb me misschien te
veel van deze ontmoeting voorgesteld.’ Daarna spraken we over de tekst van een
artikel over zijn werk dat in de vs moet verschijnen. Ik begin op Croiset gesteld te
raken.

29 juli 1966
De Telegraaf meldt dat Bungkarno, terwijl Suharto er lamzakkerig, met gesloten
ogen onderuitgezakt naast zat - alsof het hem steenkoud liet wat de president had te
zeggen - ‘weer eens van zich af heeft gebeten.’ Tijdens de installatie van het nieuwe
kabinet werd de door Suharto afgezette Johannes Leimena benoemd tot vice-voorzitter
van de Opperste Raad van Advies en de afgezette Ruslan Abdulgani tot voorzitter
van alle staatsorganen. De president deed zijn schoenen uit en begon andermaal
uiteen te zetten dat zijn instructie aan Suharto van 11 maart 196644 geen overdracht
van gezag was geweest. ‘Ik herhaal dat er geen gezag is overgedragen. Het was
slechts een richtlijn aan generaal Suharto. Een dergelijke richtlijn zou ook aan de
commandant van de marine of aan het hoofd van de politie kunnen zijn gegeven.
Ieder lid van het kabinet is mijn assistent, Suharto inbegrepen.’ De president moet
zeer opgewonden zijn geweest. Zo ken ik hem niet. Wanneer hij zich op die manier
opwindt ben ik er zeker van dat er oneerlijk en achterbakse zaken spelen. De
tegenstanders van Bungkarno, die naar de totale macht dingen mogen dankbaar zijn
dat hij niet bereid is een beroep te doen op zijn aanhangers in het leger en onder de
bevolking. Want zou hij dat wel doen bevindt Indonesië zich in een burgeroorlog.
Zo eenvoudig is het.
‘Het doet mij leed dat de jeugd Leimena als een “jaknikker” en een slecht man
heeft gebrandmerkt,’ zei de president. ‘Ik ken Leimena. Ik weet dat hij een eervol
vaderlander is. Hij wijdde zijn leven aan de staat.’ Dat is ook zo. Ik ken Leimena
ook. Bungkarno en Leimena werkten samen op voet van gelijkheid. Hetzelfde geldt
trouwens voor dr. Ruslan Abdulgani. Militairen zonder hersens of opgestookte
KAMI-jongeren weten absoluut niet waar zij over spreken, laat staan dat zij in de
gaten hebben waarvoor zij worden gebruikt. De militairen willen dat de koek voortaan
anders zal worden verdeeld. Er was misschien corruptie in het tijdperk-Sukarno,
maar nu zullen Indonesiërs pas echt hun pret op kunnen. Waarom kijken ze niet naar
het buitenland? Er is een diepgaand verschil tussen burgercorruptie en gewapende
corruptie.

44

Die de naam Super-Semar had gekregen.
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De Zuid-Vietnamese premier maarschalk Nguyen Cao Ky heeft onlangs verklaard
niet langer te willen wachten op een Westerse confrontatie met Peking, maar wil zijn
legers, samen met de Amerikanen Noord-Vietnam binnen laten trekken. Washington
is zich een hoedje geschrokken en heeft zich onmiddellijk van de wilde uitlatingen
van de Vietnamese ‘bondgenoot’ gedistantieerd. Eric Pace meldde daarna in de New
York Times, dat Meneer Ky best thuis wilde blijven (en niet naar Peking oprukken),
maar dat de Amerikanen dan wel rekening moesten houden met een oorlog, die
minstens vijftien jaar zou duren. Fidel Castro noemde LBJ in verband met wat hij in
Vietnam aan het doen was ‘an ignorant Texas cowboy.’ Ik kan hem geen ongelijk
geven.

30 juli 1966
Schreef een memo van tien pagina's voor Carel Enkelaar, compleet met referenties.
Het zal me benieuwen. Opmerkelijk om een zo belangrijke introductie door middel
van de paragnost Gerard Croiset te moeten krijgen om serieus genomen te worden.
Enkelaar gelooft blijkbaar compleet in de gaven van Croiset. Zij schijnen elkaar al
vele jaren te kennen. Les amis de mes amis.
Droomde dat mijn vader vanuit de dood tegen me sprak. Loet Kilian was ook bij
de droom betrokken. Ik ben naar zijn graf gegaan op Den en Rust met twee rode
rozen, één op verzoek van Penny Hedinah in Jakarta. Ik werd triest, met als gevolg:
tranen.
Er is zoveel meer nieuws over Indonesië dan de media hier voorschotelen. Generaal
Suharto heeft andermaal benadrukt dat het leger het als haar doel beschouwt om de
waarheid en het recht te handhaven.45 Het leger publiceerde een brochure waarin de
militairen beweerden nooit in de geschiedenis van een onafhankelijk Indonesië de
bedoeling te hebben gehad een staatsgreep te plegen of een militaire dictatuur te
vestigen.46 Er gebeuren echter zoveel onverklaarbare en schadelijke zaken in Jakarta
dat je je afvraagt wat dit soort pamfletten betekenen. Generaal Sarwo Edhi,
commandant van het beruchte Para Commando Regiment, die in Midden-Java,
duizenden zogenaamde communisten en Sukarno-aanhangers heeft laten vermoorden
is in Bandung als een held ingehaald. Hij kwam om de overdracht van het commando
van de Siliwangi Divisie van
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46

Armed Forces Daily Mail, 19 juli 1966.
Antara, 12 juli 1966.

Willem Oltmans, Memoires 1966-1967

57
generaal Ibrahim Adjie - die, naar ik vermoed, een Sukarnogezinde militair is - aan
generaal Dharsono bij te wonen. De plechtigheid vond plaats te Tegallega. Generaal
Suharto was eveneens aanwezig en omarmde de scheidende generaal ‘lovingly’,
aldus de legerkrant. Generaal Adjie kuste het vaandel. Alle aanwezigen waren geroerd.
Een ander bericht meldde dat van communistische sympathieën verdachte gevangenen
op de kinineplantages nabij Purwakarta en in de heuvels van Subang te werk waren
gesteld. Intussen hebben vertegenwoordigers van de Indonesische
mensenrechtenorganisatie generaal Suharto gevraagd naar het lot van prominente
gevangenen als Mohammed Natsir, Sjafruddin Prawiranegara, Asaat, Burhanuddin
Harahap, kolonel Simbolon, kolonel Ventje Samual, D. Runturambi, Nun Pantow,
Nawawi en kolonel Zulkifli Lubis, waarvan sommige bij eerder, door de CIA,
gesteunde couppogingen waren gearresteerd.
Suharto heeft de KAMI omschreven als ‘a social force and a tool of the Revolution.
In the present stage of the struggle the KAMI can no longer be separated from efforts
to improve the nation's economy and to carry out in a consistent manner the principles
of democracy.’ Volgens de generaal kon het leger deze taken niet alleen vervullen
en hadden de militairen steun nodig van de militante jongeren. Hij zag KAMI-leden
als de toekomstige leiders van de natie. Geen wonder dat deze blagen naar de pijpen
van het leger dansen wanneer ze dergelijke sprookjes op de mouw gespeld krijgen.
Tezelfdertijd deed Suharto een beroep op de studenten om niet voortdurend met
beschuldigingen en eisen op de proppen te komen, want die houding was nu juist de
mentaliteit van de PKI en de samenzweerders van 30 september 1965.47

31 juli 1966
Gisteravond arriveerden broer Theo en zijn vrouw uit Rhodesië. We spraken tot
03:00 uur.
Vreemd, eigenlijk zou ik het liefst bij Frits zijn geweest. Ik herinner me een regel
uit zijn dagboek: ‘Zou verschrikkelijk graag met een echte vriend, alléén leven.’ Ik
weet wat hij bedoelt.

1 augustus 1966
De acht Chinese lastechnici zitten nu illegaal in Nederland, want hun visa zijn
verlopen. Zij bevinden zich in het gebouw van de legatie aan de Adriaan
Goedkooplaan. Dat niemand er
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in slaagt een punt achter deze affaire te zetten is onbegrijpelijk. B-52 bommenwerpers
hebben vanuit Guam de gedemilitariseerde zone tussen Zuid- en Noord-Vietnam
gebombardeerd. Washington wordt steeds gekker. De Herald Tribune koketteert
weer op de voorpagina met een foto van een vrijwel aan flarden geschoten
Amerikaanse marinier.

5 augustus 1966
Parijs
Ik ontmoette Bertie Hilverdink met zijn vriend in Rue de la Faisanderie 119. Ik moest
eraan wennen, dat hij, ongetwijfeld als gevolg van zijn zeer ernstige operatie, ouder
was geworden. We gingen boodschappen doen. Ik zag dat hij trok met een been. Hij
zag er verder gebruind en uitstekend uit. Hij toonde me het litteken dat boven aan
zijn nek begint en als een rits over zijn hele rug loopt. Een verschrikkelijk gezicht.
Er is onlangs een nieuw plekje in zijn hoofd ontdekt. Er is een nieuwe operatie nodig.
Het viel me weer op hoe vriendelijk iedereen in de winkels in zijn buurt tegen hem
was. Later, toen Budd naar het Lido ging om op te treden, reden we naar Café Flore
om naar mensen te kijken. We waren ontspannen. We bespraken duizend
onderwerpen. Zijn relatie met Budd schijnt 100 procent te zijn. Ik vertelde over Frits.
‘Je bent nog altijd hetzelfde,’ zei hij, ‘je doet aan zelfpijniging.’ Ik bewonder hem
hoe hij zijn ziekte en lijden opvat en er grapjes over maakt.
‘Denk je eens in om maanden lang in een ziekenhuis te liggen, terwijl je verder
helemaal gezond bent,’ zei hij. Hij zag mensen sterven. Voor bepaalde tests werd
hij acht uur lang op een ijzeren bed gebonden.
We haalden zijn vriend, hoedenmaker Peter Voorn, van de trein. We gingen naar
twee tenten, Le jojo vert en Pimm's Club. Peter is wel geestig. We hadden plezier.
Hij heeft als vriendje een boekbindertje van 18, ‘met spierballen.’ Ik sliep met Peter
Voorn in een kamer. Ik was verbaasd toen hij een pruik afzette, waar ik niets van
had gemerkt. Morgenochtend rijd ik terug naar Huis ter Heide.

7 augustus 1966
Hoe meer Indonesische kranten ik te pakken krijg hoe meer vraagtekens ik zet bij
de ontwikkelingen in Jakarta. Generaal Nasution, de voorzitter van de MPRS,
verklaarde bijvoorbeeld in een interview met de Manilla Times dat Indonesië onder
geen beding afdreef naar een militaire dictatuur.48 Terwijl alles
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er opwijst dat het tegenovergestelde gebeurt. Zou hij het zelf geloven? Dan zie ik
dat de voormalige adjudant van Bungkarno, nu generaal, Sugandhi49 de hoofdredacteur
van de Armed Forces Daily Mail is. Daarnaast wordt hij directeur van de Defensie
en Veiligheidsstaf van het leger genoemd. Hij was de eerste Indonesiër aan wie
president Sukarno mij voorstelde, toen ik hem op 12 juni 1956 ontmoette in de tuin
van de Indonesische ambassade in Rome. Toen trad Sugandhi op als de meest
toegewijde aide-de-camps van de President. Generaal Sabur was nummer twee. Nu
zit Sabur gevangen en Sugandhi zingt het hoogste woord.
B.M. Diah is minister van Voorlichting in het nieuwe Amperakabinet geworden.
Uit zijn verklaringen is op te maken dat hij feitelijk een subversieve attitude inneemt
jegens het staatshoofd. Wat voor smerige spelletjes worden er rond het paleis
gespeeld? Een foto op de voorpagina van Sugandhi's krant laat Bungkarno zien,
terwijl generaa1 Suharto, die achter hem staat, voorover buigt om vertrouwelijk iets
in zijn oor te fluisteren.
Vast staat ook dat president Sukarno, vrijwel in zijn eentje, vasthoudt aan het
zogenaamde Manilla Agreement bij de oplossing van het conflict om Maleisië, terwijl
generaal Suharto reeds heeft gezegd over veertien dagen een doorbraak te verwachten.
De pro-Amerikaanse Adam Malik liet een persoonlijke gast van hem, Frank Moraes,
zelfs in de kranten verklaren dat de politiek van ongebondenheid niet langer bij
Indonesië paste.50

10 augustus 1966
Adam Malik heeft aangekondigd dat morgen een einde komt aan de Indonesische
confrontatiepolitiek tegen Maleisië. Ik heb die affaire altijd dubieus gevonden. Wat
er nu gebeurt is, is dat dezelfde generaals, die onder de regering-Sukarno en bloc
met de confrontatiepolitiek meededen, na eerst die regering naar huis te hebben
gestuurd (of in de gevangenis gezet) aan een geheel nieuw ball-game is begonnen.
Wat kan Bungkarno nog doen, nu hij vrijwel al zijn medestanders heeft verloren?
Hij staat moederziel alleen. Ik wil naar Jakarta. Maar hoe? Nu zit die frisse meneer
Sal Tas van Het Parool in Indonesië.
Maarschalk Ky heeft weer eens een volte face gemaakt. Hij heeft in Saigon officieel
bekendgemaakt dat hij gereed stond om met
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de regering in Hanoi aan tafel te gaan zitten ter beëindiging van de oorlog. Een paar
weken geleden stond hij klaar om naar Hanoi of zelfs Peking op te marcheren. Wat
een scatter brain. En dat is de man, die Zuid-Vietnam moet redden! LBJ heeft ook
verklaard gereed te zijn om vredesonderhandelingen met het Noorden te beginnen.
Intussen gaat de strijd verbeten verder en staan de Amerikaanse kranten vol van
verschrikkingen op alle fronten. Vanmorgen: ‘US Unit of 200 Mauled By Three Red
Companies.’ Charles Mohr meldt dat niet minder dan 282.000 Noord-Vietnamezen
in het Zuiden strijden en dat Hanoi bekend maakte er nog eens 50.000 militairen aan
toe te zullen voegen. De Vietcong vuurde 24 SAMraketten op Amerikaanse
gevechtsvliegtuigen af en haalde zeven toestellen neer. Dat zeggen de Amerikanen
zelf over knokken op één dag!
De Telegraaf heeft de fotografen Peter Zonneveld en Nico Koster over de
omheining van de Chinese legatie in Den Haag gestuurd, om opnamen te maken van
de illegaal in het land verblijvende Chinese lastechnici, die in de tuin wandelden. Ze
zijn er natuurlijk uit gesmeten, maar het blad kon een foto van 15 bij 35 centimeter
op de voorpagina plaatsen. Totaal irrelevante informatie, maar sensatie verkoopt
kranten.

11 augustus 1966
Amerikaanse vliegtuigen hebben 100 kilometer buiten Saigon een dorp
gebombardeerd, waarbij vijftien burgers werden gedood en 182 gewond. Er werden
super-Sabres gebruikt tegen de burgerbevolking.
In Jakarta tekenden Adam Malik en vice-premier Abdul Razak van Maleisië een
overeenkomst, waarbij een einde is gekomen aan de confrontatie tussen Indonesië
en Maleisië. Overeengekomen werd, dat over Sabah en Serawak op Noord-Borneo
(Kalimantan) een volksstemming zou worden gehouden om vast te stellen of de
mensen inderdaad bij Maleisië wilden horen. De Engelsen hadden deze gebieden bij
Kuala Lumpur gevoegd, terwijl het in de lijn der logica lag, om ze bij Indonesië te
voegen. Daar ging die confrontatiepolitiek om. Bungkarno had eigenlijk gelijk, maar
was dit het zenden van guerrilla's en een uittreden uit de VN waard?51 De overeenkomst
betekent verder dat 50.000 Britse soldaten nu uit Noord-Borneo zullen vertrekken.
Bungkarno ontving Razak op het Merdekapaleis
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en kreeg een zilveren thee servies ten geschenke van de Maleisische vice-premier.
Wat een farce. Generaal Suharto deelde mee dat Indonesië en Maleisië nu samen het
Communisme gaan bestrijden.

14 augustus 1966
Gisteravond besprak ik met Lex Poslavsky sommige van de denkbeelden van Gerard
Croiset en liet een stuk tape horen. ‘Croiset lijkt theorieën te huldigen,’ zei hij, ‘welke
de theologie al tweehonderd jaar geleden heeft verworpen. Croiset brengt zijn denken
terug tot pythagorische figuren. Zijn noties over ruimte en tijd gaan terug tot voor
Kant. Ach Wim, Cornelis Verolme was in 1946 ook helderziend toen hij besloot
werven in twaalf landen te bouwen. Gerard Croiset zit in de schaduw van de Domtoren
in een kleurloze straat een omgekomen kind in Australië te “zien.” Hij doet me
denken aan een stuk antiek Europa verdwaald in de 20e eeuw.’ Ik heb beide heren
altijd een keer samen willen brengen, maar de kans daarop is gering.
Mam was in tranen vanmorgen. Het is slechter met grootmama Poslavsky. Tante
Jetty had last van een arm door het verzorgen en tillen van haar moeder. Er werd een
beroep gedaan op mijn moeder om naar de Homeruslaan te verhuizen. ‘Als ik nee
zeg, noemen ze me een verwend mormel,’ zei ze. Vreemd, dat mam eigenlijk nooit
huilt wanneer Theo er is. Dat bewaart ze voor mij, omdat ik wist welke ellende de
ziekte van mijn grootmoeder voor mijn vader had veroorzaakt. Mijn moeder was
nooit meer thuis geweest en zat altijd maar in Zeist, aan het ziekbed van mevrouw
Poslavsky gekluisterd. Ik zei dat ik niet wilde dat ze zich zou vertillen en vermoeien
en dat, naast mejuffrouw Karrenman van de huishouding, nu maar een verpleegster
diende te komen. ‘Zou jij Theo in de steek laten?’ vroeg zij. Ze vond dat ik me nog
nooit voor iemand had opgeofferd en zij voelde zich verplicht ten opzichte van haar
moeder. We kregen er een flinke botsing over. Ik was totaal overstuur. Frits had me
de brief laten lezen die mam hem had geschreven, waarin opmerkingen stonden als:
‘Wat lief van je om me roosjes te geven,’ en ‘ik mis mijn man heel erg.’ Ik voegde
haar toe: ‘Ik wilde, dat ik eens zo'n lieve brief van u kreeg.’ Anyway, het zit al lange
tijd helemaal scheef tussen mam en mij. Het heeft trouwens nooit echt zoals het hoort
gezeten. Hoe hoort het te zitten?
De auto is in reparatie (versnellingsbak), daarom ging ik op de fiets naar Croiset.
Ik gebruikte sommige van Poslavsky's argu-
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menten die hem in de verste verten niet beroerden. Hij wist zeker, dat God niet dood
was. Croiset is niet in wetenschappelijke redeneringen geïnteresseerd. Hij voelt
precies wanneer mensen hem met vooroordelen benaderen. ‘Ik zie het als een
voordeel, dat ik geen filosofie heb gestudeerd of Kant heb gelezen,’ zei hij. Ik zou
over hem willen schrijven, maar hoe ontwar ik deze warboel?

15 augustus 1966
Mijn moeder vertrok weer naar grootmama. Ik omhelsde haar, nadat we er eerst weer
een conflict over hadden gehad. Zij heeft trouwens gelijk dat mijn vader, op zijn
beurt, het grootste deel van zijn vrije tijd in zijn studeerkamer doorbracht met het
schrijven van boeken over Justinianus en Gajus. De twee jaar dat mam voor haar
moeder wilde zorgen en de jaren dat mijn vader haar dus eigenlijk verwaarloosde
zouden, volgens haar, daar tegen opwegen.
Henk Hofland lijkt op het oorlogspad tegen Cornelis Verolme. Hij bouwde een
schip voor Zuid-Afrika en lanceerde felle kritiek op de weergave in de pers van de
apartheidspolitiek. Hij bepleitte juist het aanhalen van de banden met Zuid-Afrika.
‘De pers moet Zuid-Afrika niet steeds hekelen, want dan krijg ik er ook nog eens
een keer genoeg van.’ Het Algemeen Handelsblad komt met een hoofdartikel, waarin
de sympathie van Verolme voor Zuid-Afrika met diens warme aanbeveling van vorig
jaar om president Sukarno naar Nederland uit te nodigen wordt vergeleken. Hofland
merkt op dat Verolme beter is in het te water laten van schepen, dan in het maken
van politieke analyses. Dat is nog maar de vraag. Ook Hofland spreekt klakkeloos
over Sukarno ‘als de aanstichter van economische chaos en de oorlog tegen Maleisië.’
Hij stelt het voor alsof Bungkarno er op uit zou zijn geweest helemaal op zijn eentje
Indonesië te gronde te richten. Hij weet ook eigenlijk niets over wat zich werkelijk
in Pretoria of Jakarta afspeelt. Bovendien had Sukarno al in 1950 in Den Haag
ontvangen moeten worden.
Het zou zeer goed mogelijk zijn geweest dat een tijdig herstel van politieke,
economische en psychologische betrekkingen met Nederland, de regering
Sukarno in een rustiger vaarwater had doen belanden, waardoor de
staatsgreep van de militairen in 1965 overbodig zou zijn geworden. Ik kan
me niet herinneren ooit iets positiefs over Sukarno, geschreven door
Hofland, te hebben gelezen. De Nederlandse pers zou het, volgens Hofland,
om menselijke relaties en niet economische betrekkingen, gaan wanneer
zij Zuid-
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Afrika bekritiseert, omdat gevreesd wordt dat het op den duur in dat land
‘tot een verschrikkelijke uitbarsting zal komen.’ Zo is het niet. Er werd in
het verleden op Sukarno gekankerd op emotionele en irrationele gronden,
zonder een minimum aan feitelijke informatie. Hetzelfde geldt voor
Zuid-Afrika, zoals mij tijdens zes reizen (1986-1989) ter plekke zou
duidelijk worden. Sedert 1989 woon ik zelfs in Zuid-Afrika. Zowel
Verolme's analyse ten aanzien van Indonesië als Zuid-Afrika was
fundamenteel juist. Ik mag wel zeggen zeker niet uitsluitend ingegeven
op grond van zijn financiële belangen.

16 augustus 1966
Jan Cremer zendt een briefkaart van een indiaan met pijl en boog uit Carácas. ‘Sinds
enkele weken ben ik verloofd met Jane Mansfield en vergezel haar op haar
Zuid-Amerikaanse toer. Erg interessant, maar wou maar, dat ik hier weg was, terug
in Holland of New York. Alles goed met je? Hoop je gauw te zien. Bedankt voor
alles.’ Jan is een trouwe vriend, maar fantaseert graag.
Sultan Hamengku Buwone IX komt naar Den Haag om over de Indonesische
schulden aan Nederland te spreken en economische hulp te vragen.52 Nu Bungkarno
is geïsoleerd en politiek is verlamd zal Den Haag - evenals de vs en andere
industrielanden - klaar staan om Indonesië financieel te steunen. En dan zeggen
commentatoren, als Hofland: ‘Zie je wel, Sukarno ruïneerde het land, en nu gaat het
weer prima.’

17 augustus 1966
Merdeka! Het is de 21ste Indonesische onafhankelijkheidsdag. President Sukarno
sprak twee uur lang, vanaf de trappen van het Merdekapaleis, zijn traditionele
troonrede uit. Hij veroordeelde voor het eerst de gebeurtenissen op 30 september
1965. Hij nam ook afstand van zijn lang gehuldigde Nasakom-concept, van
samenwerking tussen nationalisten, religieuze groeperingen en communisten. Hij
verving deze benadering door over het Nasasos-ideaal te spreken, waarbij hij de
communistische poot van Nasakom door socialisme verving. Ook riep hij, in het
Engels, de vs op: ‘Please America, please get out of Vietnam!’ De heersende inflatie
schreef hij toe aan het twaalf jaar slepende conflict over Nieuw-Guinea, waar hij wel
eens gelijk in kon hebben. Want door het wegvallen van Nederlandse en later bijna
alle westerse deelname aan de Indonesische economie
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stortte de structuur van de Indonesische huishouding langzamerhand in. Eén miljoen
mensen luisterden naar de rede van Bungkarno op het Merdekaplein. Robert Kroon
meldde uit Jakarta dat het om Sukarno's zwanenzang ging. Dat zullen we nog wel
eens zien.53 Na afloop sprak de President met ambassadeur E.L.C. Schiff en zei:
‘Geen parlementaire democratie, mijnheer Schiff, maar geleide democratie.’ Ook
zei Sukarno tegen de ambassadeur dat hij nu van grootheidswaanzin werd beschuldigd
omdat hij bepaalde gebouwen en monumenten liet bouwen, zoals de Istiqlal Moskee,
die op 15.000 palen van 20 meter lengte komt te staan. De man studeerde bouwkunde,
wat wil je?

18 augustus 1966
Jan Cremer is er in geslaagd Carácas te ontvluchten. Hij sprak met Henk van der
Meyden in het restaurant van Wim Wagenaar.54 Hij noemde Holland ‘een lachfilm.’
Tegen Ben Dill van Het Paroolzei hij: ‘Ik ben een van de eersten geweest, die
literatuur als een handelsproduct is gaan verkopen (...) Eén van mijn sterke kanten
is mijn gevoel voor publiciteit. Daar maak ik gebruik van. Op Curaçao ben ik door
gouverneur Debrot ontvangen met een erewacht van mariniers. Eerst heb ik Nederland
veroverd. Ik heb hier zeven jaar aan mijn image gewerkt. Nu ben ik bezig met de
internationale markt, in de eerste plaats de Amerikaanse. Ik moet Amerika plat
hebben, al duurt het tien jaar. Ik ben er al de Cassius Clay van de literatuur genoemd.’
Ambassadeur L. Palar van Indonesië is al naar Dean Rusk geweest om voor Suharto
een kortlopend krediet van 50 miljoen dollar los te peuteren. Nu Bungkarno, die de
Amerikanen scherp blijft bekritiseren over de oorlog in Vietnam grotendeels buiten
spel is gezet, zal Indonesië het geld wel krijgen. Dollars doen wonderen bij de
generaals, zelfs al moeten zij hun President ervoor opzijschuiven en belasteren.

19 augustus 1966
Er verschijnen de meest schandalige artikelen in de Indonesische pers.55 Sukarno's
ambassadeur in Peking, Djawoto56 heeft het ambassade gebouw verlaten en woont
nu in een villa ter beschikking gesteld door de regering. Hij zou nu bang zijn voor
de wraak van andere Indonesiërs, die hem zouden vereenzelvi-
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gen met de Gestapu-coup van 30 september 1965. Ik ken Djawoto. Er is geen sprake
van dat deze man op welke manier dan ook bij een couppoging in Jakarta betrokken
zou kunnen zijn. In Nederland was Mochtar Lubis altijd populair vanwege zijn
anti-Sukarno standpunten. Maar Djawoto, lange tijd voorzitter van de PWI (de
Indonesische NVJ), is uiteraard van die twee de werkelijk respectabele figuur. Djawoto
en Sukrisno, Sukarno's ambassadeur in Hanoi, worden nu in de pers over een kam
geschoren en als verraders voorgesteld. Ik ken Sukrisno dankzij Bapak even goed
als Djawoto. Voor hem geldt hetzelfde. Zij zijn Indonesische patriotten die in de
eerste plaats het belang van het land dienen. Ze worden beiden voorgesteld als
loopjongens van de linkse en pro-Peking politiek van dr. Subandrio. Ook dat is onzin.
De politieke lijn van dr. Subandrio vond zijn oorsprong in de gezamenlijke besluiten
van alle deelnemende ministers in de regeringen van Sukarno tot 1965, waar ook
generaal Nasution deel van uitmaakte, terwijl Suharto zich achter de coulissen bevond.
Natuurlijk is Sukrisno, eveneens een voormalig Antara-journalist, naar Djawoto in
Peking gegaan, in plaats van naar Jakarta, het hol van de leeuw, zoals Adam Malik
had gewild. Om Djawoto en Sukrisno, beiden voortreffelijke en loyale Indonesiërs,
nu als PKI-verraders af te schilderen, is misdadig. Het gebeurt desalniettemin tot mijn
onuitsprekelijke ergernis. Het is in hogemate oneerlijk.
Het Algemeen Handelsblad zet op de voorpagina een foto van Rachmawati Sukarno,
die bij de plechtigheid op 17 augustus de onafhankelijkheidsvlag naar het bordes van
het Merdekapaleis draagt. In Bandung zijn 2.000 aanhangers van Bungkarno bij een
demonstratie met militairen, die over de hoofden van de mensen schoten, in botsing
gekomen.

20 augustus 1966
Mam is met de schaar in de tuin bezig. De honden liggen in de schaduw. Ik lees,
terwijl ik mijn teint cultiveer. Geniet van de rust en kalmte. Ik heb vertrouwen in
Frits. Hij zal weer contact opnemen. Toch is de afbraak van onze relatie, van zijn
kant geinitieerd, eigenlijk al begonnen. Ik zal nooit helemaal in zijn straatje meelopen.
Hij is niet het dekseltje dat op mijn potje past.57 We zijn touwtrekkers, met de knoop
recht in het midden, waarbij ik mijn helft, van tijd tot tijd, wat laat vieren, om hem
de gelegenheid te geven zijn natuurlijke achterstand wat in te halen. Hij is tenslotte
twintig jaar jonger. Dat is het. Ik zou
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me er over moeten opwinden. Dat is niet het geval. Althans maar in geringe mate.
Gisteravond was ik bij Gerard Croiset. De Duitse Der Spiegel was hem komen
interviewen. Volgens hem is het doel van het leven de stof vrij te maken voor de
geest. Stof en geest zullen tot harmonie moeten komen. Zij stimuleren elkaar. De
geest moet primair worden. Alle mensen op de wereld zijn in God één. Al die
miljarden schepsels zijn tegenover de eeuwigheid niets. In relatie tot het heelal stelt
een reis naar de maan niets voor. Die paar mensen op aarde betekenen niets. De
kringloop van zon, regen, zeewater, rivieren, alles is gericht op harmonie. ‘Ach
jongen,’ zei hij, ‘de as van mensen wordt in rivieren geworpen. Een vis zal dat ene
stofdeeltje inslikken en op die manier gaat er nooit iets dood. Wij mensen sterven,
maar alles is eeuwig.’
Elseviers publiceert een omslagverhaal over Gerard van't Reve. Ik ben in Nader
tot U begonnen. Er zijn bladzijden die boeien. Op pagina 31 schrijft hij over een
man, die bij zijn vader aan huis kwam, en er een tijger op nahield als huisdier.
Warempel, het is dr. Petkovik. Die man was een kennis van mijn grootvader, ir. W.
Oltmans. Ik herinner me de naam. Bij thuiskomst verifieerde ik het bij mijn moeder.
Mam vertelde dat Petkovik eens lange tijd in een klooster doorbracht en van daaruit
mijn grootvader in Amsterdam kwam opzoeken. Bij het binnenkomen riep hij uit:
‘Godverdomme, mijn pij zit tussen de deur.’ Petkovik was een in Indië rijk geworden
tandarts, die zich specialiseerde in het installeren van gouden tanden in de monden
van rijke Chinezen. Door deze fantastische figuur bestaat dus een gedeelde herinnering
tussen de families Van 't Reve en Oltmans.
De Haagse Post wijdt een paar pagina's aan het vermogen van de Oranjes. Koningin
Juliana bezit 60 miljoen aan aandelen in Anaconda, vijftien miljoen in American
Express, twaalf en een half miljoen in KLM, tien miljoen in Shell en tien miljoen in
Standard Oil. Prins Bernhard bezit 40 miljoen aandelen in Standard Oil enzovoorts.58
Prins Bernhard: ‘Na de oorlog stonden we er financieel zo slecht voor dat we de
regering dringend moesten verzoeken om een verhoging van onze toelage. Zelfs de
spaarbankboekjes van onze dochters hadden we in de oorlog verloren (...) Ik ben
zelfs een keer woedend geworden toen ik merkte dat sommige bedrijven, waarvan
ik commissaris was, gratificaties, die mij toekwamen, met excuses van “dat kan hij
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toch niet aannemen”, onder de andere commissarissen hadden verdeeld. Ik heb toen
mijn aandeel onmiddellijk opgeëist en in een liefdadig fonds gestort.’ De H.P. meldt
dat prins Bernhard van 200 gulden zakgeld per week probeert rond te komen.
Secretaresse, mejuffrouw Gilles, schiet het hem dikwijls voor. Zij vindt het later
terug als onkostenpost op haar salarisstrookje.

22 augustus 1966
Zinnetjes als ‘hijgend trok ik mezelf af’ uit Nader tot U lijken me plompe dreunen,
jegens de lezer, die onnodig zijn. Alle referenties aan zuipen zijn overbodig. Evenals
het neerpennen van de zin: ‘van achteren een kut en van voren een staart.’ Gerard
van 't Reve ziet geen kans waarheid te beschrijven zonder grof en ordinair te worden.
Daarentegen vond ik het verhaal over N. en zijn straaljagerpiloot fraai. Schreef hem
een briefje.59
Ook schreef ik naar mijn Zweedse vriend Lennart Andersson en toen ik vanavond
terug uit Amsterdam kwam zei mam dat hij al tweemaal had opgebeld. Hoe werkt
zoiets?
Jono schrijft een sfeerbrief: ‘It's a lonely cool evening as I sit outside and write.
Each day, perhaps, we grow old and then are born again the next morning with
renewed energy. The morning is one's childhood to me because nothing has yet been
tried, all is anticipation and unfulfilled expectation. One gets involved in activity,
even as a child, as the day progresses, yet, when the evening comes, one is left with
the memories of the day, just as the old man looks back into his past.60 The
involvement with activity passes into reflection and musing and detachment from
things immediately around one. This is probably as absurd as any of my other notions
but, nevertheless, I like to think of each day in this way.’

23 augustus 1966
Mijn lieve vriendin Penny Hedinah blijft me de Armed Forces Daily Mail toezenden,
waar ik haar dankbaar voor ben. Generaal Alamsjah heeft in een gesprek met
journalisten andermaal onderstreept, dat de ABRI (het Indonesische leger) volledig
achter het onlangs gevormde Ampera-kabinet staan. Generaal Poniman hield een
toespraak tot veteranen en zei dat Indonesië zou bewijzen dat ontwikkeling en
vooruitgang mogelijk was zonder deelname van de PKI. Generaal Sugih Arto maakte
be-
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kend dat het Hoge gerechtshof werd gemachtigd om ministers, die zich aan corruptie
blootstelden, te arresteren. Generaal Suharto zei, in een redevoering, dat het leger
tot het uiterste zou gaan om te bewijzen dat zij het vertrouwen van het volk verdiende.
Minister-president J.M.L.Th. Cals heeft in het televisiejournaal tegengesproken
dat de Oranjes miljarden zouden bezitten. ‘Er zijn verscheidene Nederlanders, die
een groter vermogen hebben dan de Koningin,’ zei hij. Hij gaf vagelijk toe dat de
regering de omvang van het koninklijke vermogen kent, evenals de daaruit
voortvloeiende inkomsten.
Ik ontmoette Lennart Andersson. Hij zag er hetzelfde uit, maar scheen uitsluitend
geïnteresseerd in seks en avontuur en vroeg waar sauna Thermos was. Ik ging met
hem mee, maar zag toen al gauw hoe niet minder dan zes kerels in de steam-room
hem aan het afstropen waren. Ik vond zelf een jongetje, dat net terug was van de
Griekse eilanden. Ik was dermate upset over Lennarts attitude en de constatering,
dat er eigenlijk niets meer over was van de romance uit 1964, dat ik bij het Centraal
Station tegen een taxi botste. Arme auto. Ik haastte me naar Huis ter Heide terug en
nam mam mee uit voor het avondeten.

24 augustus 1966
Dini Noto Suroto beschrijft de 17 augustusviering in Jakarta, in een brief van die
datum. Veel mensen hadden gehoopt dat Bungkarno de nog steeds voortdurende
razzia's en moorden van het leger op leden van de PKI en Sukarno-aanhangers zou
hebben veroordeeld. Iedereen werd teleurgesteld. De President trachtte de aandacht
van het volk af te leiden door over Vietnam, de problemen met Holland, en de
confrontatie met Maleisië te spreken. ‘Your friend is still shouting about all the things
he wanted to say to save his face. But the audience began leaving the Merdeka field.
Sukarno didn't even get applauded when he stopped and expected an applause. It is
true. I am very sorry about it myself.’ Zij waarschuwde dat ik natuurlijk mijn
persoonlijke affectie voor Bungkarno in het boek dat ik wilde schrijven kon leggen.
Maar, wanneer ik objectief wilde zijn, moest ik mijn boek de titel The Asian with
the thickest Skin geven. Ook schreef Dini dat er nu weer vrijheid van meningsuiting
was in Indonesië, ‘... and that is a good beginning.’61
Seymour Topping van The New York Times is in Jakarta en publiceert een serie
artikelen.
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De Telegraaf meldde gisteren dat Topping uit betrouwbare bron had vernomen dat
Suharto in 1968 een coup zou plegen en Sukarno zou afzetten. De coup heeft allang
plaats gehad!
Topping heeft eveneens gemeld, en bij mijn weten als eerste, dat D.N. Aidit in de
nacht van 21 november 1965, nabij Solo op Midden-Java verscholen in een klein
huisje, was gevonden en de volgende ochtend, bij het krieken van de dag, in het
geheim was geëxecuteerd. Nog schokkender vind ik de derde reportage uit de serie
van Topping, die vandaag verscheen, waarin hij spreekt van ‘the slaughter of 500.000
Communists.’ Suharto liet in december 1965 bekendmaken dat 78.000 mensen waren
omgekomen. Het zijn er vele honderdduizend meer. ‘No one will ever know,’ schrijft
Topping, ‘how many members of the PKI, their sympathizers, families and falsely
accused acquaintances died in retaliation for the abortive Communist-supported coup
in Jakarta en September 30, 1965.’ Vals beschuldigd is het sleutelwoord hier. Topping
schrijft dat generaal Sugih Arto tegen hem heeft gezegd dat er voor het einde van
het jaar 120.000 gevangenen die verdacht werden bij de coup betrokken te zijn
geweest, zullen worden vrij gelaten. Kan je nagaan hoeveel arrestaties het leger heeft
gepleegd. Wat is en in Indonesië werkelijk aan de hand sedert 30 september 1965?
Waarom lees je er nauwelijks iets over in de Nederlandse pers?
In Amsterdam bezocht ik de dochter uit het huwelijk van mijn grootvader met
Sima Sastro Pawiro. Zij vertelde dat dr. Petkovik in bepaalde perioden bijna iedere
dag in het huis van ir. W. Oltmans was te vinden. Mijn grootvader zag hem als een
man die in staat was zijn eigen moeder te vermoorden. Na de oorlog heeft dr. Petkovik
vastgezeten op beschuldiging van nazi-sympathieën.

25 augustus 1966
De mohammedaanse krant Karya Bhakti heeft president Sukarno ervan beschuldigd
‘een moordenaar’ te zijn. Dat is helemaal de bloody limit! Bungkarno is, volgens
deze krant, verantwoordelijk voor de dood van studenten die bij anticommunistische
demonstraties door militairen werden gedood. Jammer, dat Dini Noto Suroto niet
begrijpt dat Bapak in alle talen zwijgt om niet nog meer olie op het vuur te gooien.
Wanneer hij zou zeggen wat hij denkt, of wat hij weet, zou de burgeroorlog een feit
zijn. Nadat er immers al zoveel doden zijn gevallen, wat zou de president kunnen
doen of zeggen om de tot het kookpunt verhitte militairen tot bedaren te brengen?
De slachting van de generaals op 30 september heeft op de gemoederen van het
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leger het effect gehad als van een lont in het kruitvat. Wie dat. heeft bedacht is de
werkelijke schuldige.

26 augustus 1966
Lunch met Sam van Eeghen. Hij schijnt onzeker te zijn over zijn vriendschap met
Jef Teske. Ze waren naar de VS geweest. In San Francisco was Jef van de vijf nachten
er drie de hort op geweest. In New York was hij tot midden in de nacht bij diplomaat
Leopold Quarles van Ufford gebleven. De rest van het verhaal vergeet ik maar liever.
A.A. Jongerius van de Federatie van Journalisten zendt me een kopie van een
nieuwe brief aan minister Luns, waarin gevolg wordt gegeven aan mijn verzoek van
12 juli om opnieuw bij Buitenlandse Zaken te protesteren tegen voortgaande
discriminerende acties van dit departement tegen de normale uitoefening van mijn
beroep.62 Er zit niets anders op.
Het Parool heeft nu de reportage van Seymour Topping overgenomen, met als
kop, ‘BLOEDBAD OP JAVA’. The New York Times heeft als gewoonlijk voor de
Nederlandse pers de spits moeten afbijten.

27 augustus 1966
Mam voelt zich niet goed. Zij wil geen arts raadplegen. Haar constante taken aan het
ziekbed van grootmama putten haar lichamelijk en geestelijk totaal uit. Maar ze doet
het zichzelf aan. Ze wil 's middags niet rusten.
De zon is zalig warm. Het pas gemaaide gras ruikt heerlijk. Ik nam mijn moeder
mee om een pannenkoek te gaan eten.

28 augustus 1966
Indro Noto Suroto was hier de hele middag. Mam vindt hem bijzonder aardig. Voor
mij is hij te cool.
Ging met mam in Drakenburgh eten.
Het is een zachte, zomerse, avond. Ik ben met de honden in de tuin. Ik kijk naar
het raam waar mijn vader achter zijn bureau zat. Leeg. Ik mis hem diep en veel. Het
blijft onvoorstelbaar dat hij zo plotseling moest gaan.

29 augustus 1966
Carel Enkelaar had van Croiset gehoord, dat ik naar de Chinese legatie zou gaan.
Donderdag werd ik opgebeld dat de, mij bekende, diplomaat Liao mij wilde
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litiekordon als de BVD-controle rond de diplomatieke missie zou moeten kruisen. ‘I
don't give a damn about the BVD,’ antwoordde ik. Enkelaar zou de NTS-crew en
andere media waarschuwen. Ook hield hij het voor mogelijk dat ik later dit jaar met
een NTS-team naar Indonesië gezonden zou kunnen worden.
In Amsterdam ontmoette ik Jan Cremer op straat. Hij schreef twee telefoonnummers
in mijn boek van Gerard Reve.
Het Christelijke Weekblad De Spiegel publiceerde een omslagverhaal:
‘INDONESIË: DE WREEDHEID DUURT VOORT’. De reportage werd opnieuw
door niet-Nederlanders gemaakt; namelijk door T.F. Williams en de fotograaf Horst
Faas. Het is een gruwelverhaal. Bijvoorbeeld in de plaats Klaten werden 8.000
personen gearresteerd. Vierduizend zitten opgesloten in een gevangenis die berekend
is op 1.000 gedetineerden. Niemand kan zeggen wat er met de andere 4.000
gevangenen is gebeurd.

30 augustus 1966
Om tien voor drie naderde ik het politiekordon op de Adriaan Goedkooplaan. De
BVD-ambtenaar hield me beleefd aan. Ik legitimeerde me en ging het gebouw binnen.
Ik werd hartelijk ontvangen door tweede secretaris Liao en zag kans ons gesprek tot
16:15 uur te rekken. Er werden diverse koppen Chinese thee en De Heer-bonbons
geserveerd. Kreeg ook twee pakjes Chinese sigaretten, één voor de NTS-crew. Liao:
‘Wat ik u nu zeg is de absolute waarheid. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA,
ontwierp het plan om het lid van onze delegatie naar Delft, Hsu Tsu Tsai, te laten
overlopen.’ Hsu zou over belangrijke inlichtingen hebben beschikt aangaande het
Chinese programma voor intercontinentale raketten. In Washington denken ze immers
dat die raketten de VS zullen kunnen bereiken? Hsu was in paniek uit een raam
gesprongen aan de Mauritslaan, en aan zijn verwondingen overleden. Nu zaten zijn
collega's al 46 dagen binnen de muren van de legatie. Liao zei dat Hsu aanvankelijk
door zijn collega's naar een ziekenhuis was gebracht, maar hij voelde zich ook daar
niet veilig. Hij liet zich terugbrengen en overleed in het gebouw van de legatie. ‘Hier
hebben de Nederlandse politionele autoriteiten niets mee te maken, want dit is Chinees
grondgebied.’ Ook waren de Chinese diplomaten gepikeerd, dat zij zich bij het inen uitgaan van het gebouw dienden te legitimeren en steeds door twee of drie auto's
van de BVD werden gevolgd. Andere onderwerpen, die we aansneden, waren Vietnam
en Indonesië.
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Om 16:15 uur kwam ik eindelijk naar buiten en werd door het NTS-team en een
camerateam van Reuters gefilmd. Men vroeg om commentaar. Carel Enkelaar had
geadviseerd daar niets te zeggen en het ‘voor het journalistieke achterland’ te bewaren.
Han Hansen van de Volkskrant had me opgebeld; ik ontmoette hem op het
poffertjeskraam op het Malieveld. Ik heb hem nooit vertrouwd dus ik vertelde hem
vrijwel niets. Carel had een TV-team gereed staan in Hotel Gooiland in Hilversum.
Ik spoedde me er heen, maar kwam vijftien minuten te laat. Jan Gerritsen van het
NTS Journaal zou het gesprek leiden. De directeur Journaal, Dick Simons - met wie
ik tijdens het staatsbezoek aan Mexico in 1964 had kennis gemaakt63 - probeerde
echter te voorkomen dat ik op het NTS Journaal zou komen. Carel Enkelaar
vertrouwde me toe, als superieur van Simons dat zich een frontale botsing achter de
schermen had voorgedaan over deze zaak. Het eind van het liedje was wel dat ik
inderdaad niet op het Journaal zou komen. Ik vertrok naar Amsterdam, omdat Sam
van Eeghen me te dineren had gevraagd.

31 augustus 1966
Mijn grootmoeder Poslavsky gaat opnieuw achteruit. Zij komt lucht te kort, trilt met
haar armen en het is een ontzetting voor mijn moeder en mejuffrouw Karrenman om
van deze langdurige doodsstrijd getuige te moeten zijn. Ik herinner me haar in al
haar facetten, de vele malen dat wij een kwartet uitvoerden, of wanneer zij in haar
grote stoel zat in de serre van de Homeruslaan. Voor mam is dit een nieuwe tragedie
zo betrekkelijk snel na de dood van mijn vader. Zij is bijna voortdurend in Zeist. Ik
zou er nog altijd de voorkeu aangeven helemaal niet te worden geboren, niets te
weten, niet hier te hoeven zijn, indien er een keuze mogelijk zou zijn geweest.
Gerard van 't Reve schijnt vandaag een zenuwinstorting te hebben gekregen.
Mevrouw Schimmelpenninck vertelde, in tranen aan de telefoon, dat haar kleinzoon
Gerard (18) - de zoon van mijn op Java gesneuvelde vriend Wonk - al zeven dagen
spoorloos was en nu door Interpol werd gezocht. De grootmoeder is desolaat. De
vader sneuvelde in 1949 voor de jongen werd geboren. De moeder, markiezin
Monique de Bissy, ging terug naar België en begon een nieuw leven. Die jongen
heeft geen point d'appui. De grootouders doen wat zij kunnen. Dit is de negende
keer, dat hij is verdwenen. Hij schijnt artistiek te zijn en naar een
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kunstacademie te willen gaan. De door Den Haag gevoerde misdadige oorlog in
Indonesië heeft veel meer fall-out in de psychische sector dan de meeste mensen
zich realiseren. Jonkman, Beel en al die andere verantwoordelijken zullen er niet
wakker van liggen.
Gisteravond belde Carel Enkelaar. Hij vindt Dick Simons een even grote lul als
ik. ‘Weet je wel wie Oltmans is?’ had Simons tegen Enkelaar gezegd. ‘Ik ken hem
uit Mexico.’ Enkelaar adviseerde er verder geen aandacht aan te besteden om
toekomstige samenwerking met de NTS niet te bemoeilijken: ‘Om een dispuut te
hebben met iemand onder mij is niet zo erg, maar ik heb er weinig aan ook problemen
te krijgen met mensen boven mij.’
Vanmorgen ben ik naar het ministerie van Buitenlandse Zaken gegaan om de
Chinese affaire met de heer Jan Polderman te bespreken, die ik uit de VN kende en
hier mee belast scheen te zijn. De portier kondigde aan dat Polderman naar een
begrafenis was. Ik ontmoette daarop R. Froger van de afdeling Voorlichting. Hij had
een uitgestreken smoel en leek me een echte BZ-diender. Hij zou mijn boodschap
aan Polderman overbrengen. Ik was te gevoelig over het buitensluiten van
persontmoetingen met Luns: ‘Dat komt ook bij andere journalisten wel eens voor.’
‘Ja, maar bij mij duurt het al tien jaar.’ Dat gebeurde in mijn geval per ongeluk
hield Froger glashard vol.64
Dronk een cognacje met Carel Enkelaar in Gooiland. We overlegden wat te doen.
Ik belde opnieuw naar Jan Gerritsen van het Journaal. Hij overlegde met Dick
Simons, maar ze zeiden wederom dat de NTS niet in mijn weergave van gesprekken
op de Chinese legatie was geïnteresseerd. In een Chinese nota had al in juli gestaan
dat de BVD verdommelingen waren. Enkelaar: ‘Die reactie is een doekje voor het
bloeden. Het is natuurlijk ook onplezierig om een tip voor het Journaal van de hoogste
baas door te krijgen.’ Gerritsen zei trouwens tegen mij dat de hele zaak op een
‘ongebruikelijke’ manier werd afgehandeld. Carel belde Herman Wigbold van Achter
het Nieuws van de VARA.
Ik ontmoette Wigbold in De Rozenboom in Bussum. Ik moest kletsen als Brugman.
Ik zei zelfs: ‘Laat maar zitten, want ik wil gaan eten en naar Huis ter Heide.’ Daarna
zat hij nog vrij lang aan de telefoon. Hij vroeg de NTS de opnamen die van mij bui-
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ten de legatie waren gemaakt aan hem toe te zenden. ‘Per ongeluk’ zond de NTS de
verkeerde beelden. Uiteindelijk wandelden we naar de NTS-studio, of wat er voor
door moest gaan - een omgebouwde kerk die wit was geschilderd. Tegen 21:00 uur
kwam ik in beeld. Wigbold stelde twee vragen. Wat was het kardinale punt geweest
in mijn gesprekken met de Chinezen? Ik antwoordde: ‘De verontwaardiging over
het optreden van de BVD.’ En, waarom willen de Chinezen geen getuigenis afleggen
voor de Nederlandse Justitie? Ik zei de indruk te hebben, dat zij waarschijnlijk wel
tegenover de pers wilden praten. Wigbold besloot met te zeggen dat het hem
belangwekkend leek om uit te zoeken of de BVD inderdaad Hsu of anderen had
benaderd.

2 september 1966
De Telegraaf meldt, dat Gerard van 't Reve geen poging tot zelfmoord heeft gedaan.
‘CHINESE LEGATIE WIL BVD LASTIG VALLEN,’ aldus de kop in de
Volkskrant vanmorgen, geschreven door Han Hansen natuurlijk. Hoe durft hij het te
zeggen. Die man is niet goed bij zijn hoofd.
Carel Enkelaar had dus de sabotage van zijn eigen Dick Simons weten te omzeilen
en Herman Wigbold van de VARA-televisie weten te interesseren om mij gisteravond
in beeld te brengen bij Achter het Nieuws. Nu schrijft Hansen: ‘De Chinese
diplomatieke vertegenwoordiging heeft reeds het eerste contact gelegd met een
Nederlandse publicist om te proberen lastige politieke vragen los te slaan over de
BVD om daarmee de aandacht van de werkelijke gang van zaken af te leiden. Die
journalist is Willem Oltmans, die gisteravond voor de VARA-televisie bevestigde dat
de Chinese legatie zeer geïnteresseerd is in de rol van de BVD.’ Hansen draait de zaak
dus ten gunste van de BVD om. De Chinezen zochten bovendien geen contact met
mij. Ik zocht contact met hen. Dat de kranten nu pas aanhaken komt omdat de televisie
de zaak losmaakte. Ook de Haagse Courant, de Gelderlander, en trouwens de hele
pers komt er nu mee. Nico Scheepmaker merkte in zijn dagelijkse TV-kolom Op zicht
op: ‘Contacten leggen is altijd Oltmans zijn grootste kracht geweest. Hij was het
immers, die in het heetst van de koude oorlog met Indonesië, het contact tot stand
bracht tussen Sukarno en de groep-Rijkens. En nu dus weer de Chinezen...’ Ook
Scheepmaker benadrukte, dat ik als eerste contact had weten te leggen met de
Chinezen in Den Haag. Dat was dus correct. En zeker dat dit plaatsvond onder de
neuzen van in Den Haag opereren-
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de collega's als Han Hansen en consorten. Die mannetjes moeten mij wel haten. Maar
zij kennen het vak niet. Mijn contacten met de legatie waren al enkele jaren oud,
omdat ik naar Peking wilde, maar toen door de Amerikanen werd tegengehouden.
Zelf schreef ik vandaag een uitgebreid overzicht van mijn Chinese bemoeiingen
in De Typhoon te Zaandam.
In Elseviers had intussen een passage gestaan, waarin Max Tak in New York, ‘een
trouwe vriend’ werd genoemd. Ik zond Bernard Person het artikel toe, omdat mijn,
op eigen ervaring gebaseerde, negatieve mening over Tak dicht bij die van Person
lag. Hij had trouwens deze meneer tientallen jaren als collega van nabij meegemaakt.
Person schrijft me: ‘Ik waardeer je vriendschap, die je er toe bracht mij het met
sperma geschreven hoofdartikel van Elseviers over de grootste schoft van de lunatic
fringe der Nederlandse journalistiek te sturen - maar mijn maag zou stabieler zijn
gebleven als ik dit leugenachtige gekwijl niet had gelezen.’ Hij meldde dat zijn
medewerking nu bij de NRC en het Algemeen Handelsblad ‘op rolletjes’ liep. Zijn
artikelen verschenen ‘(...) in mooie opmaak (...) maar af en toe moet ik wijken voor
een sappige moord of Zijne Majesteit Provo.’
Gerard van 't Reve heeft tegen Ton Hulst van De Telegraaf gezegd: ‘Ik ben beslist
niet gek.’ Hij heeft het ziekenhuis weer verlaten en is naar Greonterp teruggekeerd.
Ik heb Nader tot U uit. Ik geloof best, dat hij een van onze belangrijkste auteurs is,
maar neem bijvoorbeeld pagina 93-94. Hier produceert Reve een zin van 23 regels,
met 25 komma's en bijna 200 woorden. Onleesbaar. Maar, dat is dus literatuur op
zijn best. Ik heb evenals hij belangstelling voor jongens. Maar ik schrijf niet over
‘koperen panterlijfjes’ of ‘blonde, paarsheupige, fluwelen lievelingen,’ zwepen en
riemen en ‘hees geloei om genade.’ ‘Maar, op het moment dat hij, weer bij zijn naakte
Hemelprins liggend, er al aan gewanhoopt had, nog ooit diens raket naar de
eeuwigheid tot ontbranding te kunnen brengen...’ (pagina 106). Ik zie mij Loet, Erik,
Frits of Richard al in termen van ‘hemelprinsen’ beschrijven. Ik denk niet dat een
behandeling in het Wilhelminaziekenhuis in Assen daar verandering in kan brengen.
Reve is beslist niet mijn cup of tea.

3 september 1966
Sultan Hamengku Buwono IX is op Schiphol geland. In totaal heeft de regering
Sukarno een schuld van 2,4 miljard dollar bij vijftien landen. Den Haag wil een
bedrag van 900 miljoen vor-
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deren op Jakarta, terwijl Indonesië 500 miljoen wil betalen. Minister van Handel,
generaal Sari65 en minister van Financiën Frans Seda zijn meegekomen. Van
Nederlandse zijde zullen Luns, Den Uyl (Economische Zaken), Bot
(Ontwikkelingshulp) en Vondeling (Financiën) onderhandelen. Dat wordt een sof.
Gisteravond droeg Nel Oosthout thuis de Chalk Circle van Klabund voor. Ze vergiste
zich wel eens. De passage over de godheid Quan-Yin trof me. De West-Duitse
ambassadeur en diens persattaché waren ook aanwezig. Ik sprak met hem over de
nieuwe Duitse staalfabriek in China. ‘We hebben de Amerikanen gezegd, dat ze
alleen dun plaatijzer kunnen maken en dus geen zware staalconstructies voor militaire
doeleinden.’ De ambassadeur noemde de Amerikanen rampzalig in de wereldpolitiek.
Wat er in Indonesië gebeurde was het gevolg van Amerikaanse druk, ‘on the basis
of so-called moral principles’ en het leidt tot een ramp.66
Vanmiddag was ik in Thermos met Jef Teske. John Heawood, de Britse choreograaf
die momenteel van Yoka Berretty een cancandanseres aan het maken is, omdat zij
moet optreden in George Feydeau's La dame de chez Maxim, was aan de lopende
band bezig blow-jobs te geven. De jongens lagen in het bovenste rek en terwijl hij
de penis van de buurman met de hand opfokte, zoog hij de man onder behandeling
af. Het kon hem kennelijk niets schelen wie hij onder het mes nam. Het was uitsluitend
de pik die telde.
Vanavond stond ineens Inez Röell voor me op het terras van Americain. Ze leek
in een uitstekende conditie. We keken eerst naar de rellen met de politie op het
Leidseplein en reden daarna naar het Jollenpad en hebben er een paar uur zeer intens
zitten praten. We hadden toch weer echt contact moet ik toegeven. Zij schijnt zich
met haar leven met Francois Gonet te hebben verzoend. Zij voelt zich vooral
buitengewoon verantwoordelijk voor haar dochter Dominique, bijgenaamd ‘Madame
Fifi.’

4 september 1966
Ik bracht mam naar haar vriendin in Apeldoorn, Annie Wibaut. Oom Jo Wibaut,
vooral de vriend van mijn vader, blijf ik bijzonder vinden.
Gisteravond was ik bij Herman Wigbold van de VARA in diens woning in Utrecht.
Hij vertelde dat er veel over mijn televisiegesprek te doen was geweest, vooral omdat
ik twijfel had ge-
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zaaid over het werk van de BVD. Wat de BVD in de Chinese affaire had gedaan was
niets anders geweest dan het werk doen waarvoor ze was opgericht.
Dat was dus onzin. De heer Liao van de Chinese legatie had me, met
nadruk, gezegd dat lastechnicus Hsu het slachtoffer was geworden van
special agents van de CIA die hem wilden ontvoeren en laten overlopen
naar de VS. Du moment dat de CIA op het oorlogspad is, liegt iedereen. In
een driekolomsgroot artikel voor De Typhoon had ik de affaire Hsu
gekoppeld aan de illegale, ongecontroleerde machinaties van de CIA. Als
voorbeeld had ik de verklaring genoemd van minister van Buitenlandse
Zaken Dean Rusk die glashard gezegd had dat er geen Amerikaanse piloten
met geheime gevechtsmissies in de Kongo vlogen, terwijl later was
gebleken dat de CIA wel degelijk en, zelfs buiten kennis van de
Amerikaanse regering, piloten had ingezet. Wigbold kreeg gedonder,
omdat ik openlijk had herhaald, dat de CIA en de BVD betrokken waren bij
de Chinese lasseraffaire. De grote broer (CIA) had de Haagse loopjongens
(BVD) gewoon gebruikt. Journalisten als Han Hansen en anderen
probeerden het straatje van deze schuinsmarcheerders in hun bladen schoon
te praten. Ik herinner me uit die dagen dat het me steeds duidelijker werd
dat bepaalde persmensen slechts nuttige werktuigen van de overheid waren.
In Jakarta was dit Hans Martinot. Nu begon ik enig zicht te krijgen op de
druk die op het NTS Journaal was uitgeoefend en op de zogenaamde
berichtgeving van de Volkskrant.

5 september 1966
Vanmorgen bracht ik generaal Sari een brief in Hotel de Wittebrug. Later werd ik
gebeld of ik die avond op de residentie van ambassadeur Sudjarwo Tjondronegoro
in Wassenaar naar een ontvangst wilde komen. Ik ontmoette Sari voor het eerst op
die avond. Hij had aardige ogen, mijn type. We spraken over Santo. Generaal Suharto
had hem speciaal verzocht de moeilijke post van Economische Zaken op zich te
nemen, en de situatie was moeilijk, mede de huidige positie van president Sukarno
in aanmerking genomen. Alle bestaande verdragen en overeenkomsten, door vorige
regeringen aangegaan, dienden te worden herzien. Er was een totale reorganisatie
nodig. Ik bracht de belangen van de kininefabriek ter sprake. Ook gaf ik te kennen,
na ontvangst van een bemoedigende brief van kolonel Sutikno Lukitodisastro, naar
Indonesië te willen komen. Hij kende Sutikno en ook kolonel Sugeng Djarot, de
militair attaché in Bangkok. Hij zei dat het er op aan kwam de juiste mensen in
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Jakarta te ontmoeten. Oom Sartono67 en oud-premier dr. Ali Sastroamidjojo waren
passé. Kolonel Sabur was naar een cursus van vier maanden voor generaals in
Bandung gezonden.
Iedereen was er: Cals, Vondeling, Bot, Samkalden, Van der Stoel, Van Boetzelaer
en Froger (perszaken), Schiff, Jonkman, De Villeneuve, Verolme, Zwolsman, Roethof,
Hansen en Martinot. Ik sprak ook kort met sultan Hamengku Buwone. Luns schitterde
door afwezigheid. Zwolsman trok aan zijn pijp en hij leek op het eerste gezicht een
vriendelijk man, terwijl hij natuurlijk een notoire boef is. Hendrik Verwoerd was
doodgeschoten in Zuid-Afrika, waarover mijn moeder had gezegd, ‘arme Hendrikje’.
Verolme zei me: ‘We hebben miljarden verloren door dat stomme gedoe over
apartheid hier. Vreselijk, dat hij dood is.’
Op het laatst kwam Luns toch nog even. Hij zat in een stoel aantekeningen in een
zakboekje te maken.
Kolonel Sutikno schreef me uit Jakarta onder meer: ‘Ik ben in een zeer interessante
periode thuisgekomen.68 Mijn corpsgenoten zijn al bijna klaar met het onderzoek
naar dr. Subandrio. Dus als je voor het laatst zijn tronie wil zien, moet je zorgen, dat
je hier bent tegen de tijd dat hij beleefd wordt verzocht om netjes voor de bekende
mooie groene tafel te zitten. Ik ben nu hard bezig om een kleine stoel te bespreken
aan dezelfde tafel, maar dan achter en niet voor. Zodat ik zijn beruchte smoel eens
rustig kan bekijken. Gewoonlijk zijn er alleen vier stoelen achter die groene tafel,
maar deze keer is de animo verdomd groot. Als ik de laatste stoel krijg zal ik dat
beschouwen als de bekroning van mijn hele loopbaan in het leger. Als ik het voor
het zeggen had zou ik niet de doodstraf geven. Te eervol voor hem. De
“halvedoodstraf” is beter.’
Daarop vroeg hij of ik het artikel van professor George Kahin van Cornell
University had gelezen, waarin hij vaststelde dat niet de PKI de schuldige was geweest
op 30 oktober 1965, wat overigens ook mijn analyse van dat gebeuren is. ‘Zeg tegen
die oude heer (Kahin), dat hij een dokter moet consulteren’, vervolgde kolonel
Sutikno. ‘Hij is misschien ziek. Kahin schreef dat elementen in het leger zelf de
hoofddaders zijn. Intussen hebben processen tegen enkele beklaagden voor de
Buitengewone Militaire Krijgsraad duidelijk bewezen dat de PKI sinds lang deze mop
wilde uithalen. Vooral het laatste proces in Djokja laat duidelijk zien dat de PKI de
initiatiefnemers zijn. Ja-
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ren tevoren begonnen zij ons (het leger) al te infiltreren. Dat zal je later allemaal
kunnen lezen. Wij zijn bezig deze processen in boekvorm uit te geven. Ook in het
Engels. En ik heb voorgesteld hier een Amerikaanse uitgever voor te gebruiken.’
‘O ja,’ schreef de kolonel, ‘als je van plan bent om hier te komen, doe dan Bangkok
aan. Daar kan je je visum halen bij kolonel Sugeng Djarot, die jij kent van het Garuda
I bataljon.69 Hij is de best geïnformeerde militaire attaché in het buitenland. Over je
visum heb ik met de betrokken heren hier in het hoofdkwartier al gesproken.
Buitenlandse Zaken is nu geen probleem meer.’ Dit laatste betwijfelde ik enigszins,
omdat Adam Malik, als voorman van generaal Nasution, vriend van Werner Verrips
en met duidelijke bindingen naar de CIA, mij bepaald niet als ‘bevriend journalist’
van het militaire regime zou zien. Maar met het fiat van het leger verkregen via
Sutikno Lukitodisastro lijkt me een reis toch een haalbare kaart. Ik ga Carel Enkelaar
en de NTS proberen te interesseren.

6 september 1966
Gisteravond ben ik, na de Indonesische receptie, naar Rotterdam gereden en vond
het huis van burgemeester Thomassen ergens achter Kralingen. Ellen stelde me aan
haar ouders en haar drie broers voor. Haar zuster was afwezig. Ik vond ze aardig.
De burgemeester zei dat het familieleven door zijn drukke bezigheden zeer achterop
was geraakt. Ellen zag er aardig uit in een wit met gele jurk, maar idiote witte laarsjes.
Loet zegt altijd: ‘Van Ellen is wel wat te maken.’ Ik vraag het me nog steeds af. Ik
vertrok om 22:30 uur.
Ambassadeur E.L.C. Schiff sprak ik gisteravond over de post van persattaché op
zijn ambassade in Jakarta. In de post was al voorzien. Hij noemde Hans Beynon van
de Volkskrant een prima keuze.

8 september 1966
Om 17:00 uur zouden sultan Hamengku Buwono IX en Joseph Luns op het ministerie
van Buitenlandse Zaken documenten ondertekenen en uitwisselen. Het werd 17:45
uur. Luns: ‘Ik zou het op prijs stellen wanneer de dames en heren van de pers aan
de overzijde van de tafel zouden willen blijven, dan weet ik van welke zijde ik
indiscreties kan verwachten.’ Aan de Indonesische zijde zaten behalve de sultan, de
ministers Sari en Seda en ambassadeur Sudjarwo. Baron Gevers, chef protocol,
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stond achter minister Luns. Luns hield een toespraak. De toon van zijn woorden was
idioot. Ik vond zijn ogen vreemd. Ik denk dat hij, ergens, geschift is. Hij maakte
‘Zijne Hoogheid, de Sultan’ - en hij sprak die woorden bespottelijk uit - een
compliment over de wijze waarop hij de besprekingen had geleid. In zijn wat stotende
en hakkelende antwoord bracht de sultan hulde aan H.M. de Koningin. Na door
minister Seda te zijn aangespoord, zei hij uiteindelijk ook iets vriendelijks over Luns.
Maar de toon van de Javaanse vorst was heel anders. ‘Wij hebben de eer gehad onze
handtekening te mogen zetten onder deze overeenkomst welke een einde betekent
aan de moeilijkheden tussen Nederland en Indonesië.’
Een bode van BZ kwam binnen met een donker blauwe plastic map. Hierin zat een
overeenkomst ten bedrage van 36 miljoen dollar inzake Nieuw-Guinea. ‘Ik stel er
wel prijs op, dat deze brief nog even wordt getekend,’ zei minister Luns. Daarop
keek hij eerst rechts achter zijn stoel, toen naar links, en omdat hij geen prullenmand
zag kwakte hij de plastic folder vóór de sultan op tafel met de woorden: ‘En ik heb
tevens het voorrecht Zijne Hoogheid (werd weer zéér overdreven uitgesproken) het
bijbehorend flapje ter herinnering aan te bieden - het is van plastic.’ Iedereen vond
het buitengewoon grappig van de bewindsman. Er werd veel gelachen W.J.G. baron
Gevers en ik keken elkaar op dit pijnlijke moment recht in de ogen. We geneerden
ons grenzeloos voor de minister. Had Multatuli al niet gewaarschuwd, dat de
Nederlander in Indië meer van de regent van Lebak zou kunnen leren dan omgekeerd?
Luns bemerkte zijn uitzonderlijke lompheid allang niet meer. Het woord ‘flapje’
werd natuurlijk ook zo belachelijk mogelijk uitgesproken. Een complete blamage,
die Luns.
Bij het stellen van vragen opperde een journalist van Het Parool de gedachte dat
nu de problemen tussen beide landen waren opgelost een staatsbezoek van president
Sukarno tot de mogelijkheden behoorde. Voor de Sultan kon antwoorden brulde
Luns boven iedereen uit: ‘Volgende vraag!’ Hij kijkt hierbij triomfantelijk rond en
iedereen schijnt van zijn onbeschoftheid te genieten. Op een vraag van Tony Dake
hoeveel economische bijstand er nu dan wel aan Jakarta zou worden gegeven
antwoordde Luns, dat Nederland welhaast met spreekwoordelijke edelmoedigheid
had gehandeld. Dake vroeg of de overeenkomst bindend was. ‘Ik zal moeilijk later
namens de regering kunnen seinen dat het niet door gaat,’ aldus Luns. De minister
onderstreepte, dat de Sultan ook over volledige bevoegdheden had beschikt.
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Sultan Hamengku Buwono werd volledig door Luns overschaduwd. De brutalen
hebben de halve wereld. Niet alleen is deze sultan duidelijk een gentleman, in
tegenstelling tot meneer Luns, maar hij vertegenwoordigt bovendien 110 miljoen
burgers van deze wereld. Ik wist maar al te precies hoe superieur de Indonesische
delegatie was, misschien niet in de zin van het kunnen rinkelen met guldens of roepia's
rinkelen, maar zeker wat innerlijke beschaving betreft.

9 september 1966
Anton Constandse schrijft een stuk dat ik hem voor De Gids toezond ‘interessant en
leerzaam’ te vinden. Maar de molens draaiden langzaam. ‘Ik heb al vier stukken die
twee tot drie maanden circuleren (...) Eenmaal gedrukt blijft de tekst voor eeuwigheid
bewaard en geraadpleegd - maar voor het zo ver is! Als er een paar mederedacteuren
uit Spanje en Amerika terug zijn hoor je van me.’

10 september 1966
Ik vlieg met mam en Ellen Thomassen naar Zürich met een Caravelle van Swiss Air.
We gaan naar Theo en Nel. Het was mijn moeder's eerste vliegreis. Zij zag er nog
zo jong en opgewekt uit. Ellen droeg een slangenleren mantelpakje met een witte
hoge col trui, zeer ongewoon. We logeerden in Hotel Neugut in Männedorf.

11 september 1966
Mam geniet. We bezochten de kathedraal in Einsiedeln. De monniken zongen
verdienstelijk, maar hun gezichten vielen tegen. Vooral wat ze uitstraalden.
Ik telefoneerde met ambassadeur Zairin Zain in Bern. Hij kan nog altijd niet
spreken. Bob Tapiheru had zelf een maagbloeding gehad. Hij verwachtte dat dr. Zain
zou worden teruggeroepen. Geen wonder. Hij was een ambassadeur van Sukarno.
Emily Machbul zou dan waarschijnlijk naar New York terug gaan, waarmee die
verbintenis dan ook zal zijn beëindigd.

12 september 1966
Ik leer Nellie, Theo's Zuid-Afrikaanse vrouw, beter kennen. Zij is een schat. Ik wilde
met Theo over onze vader spreken, maar iets hield me er van tegen. Hij is totaal
gesloten voor emoties, die ik met hem zou willen delen. Mam geniet intens van haar
vakantie in Zwitserland.
Op de vlucht terug naar Amsterdam zei Ellen dat ze me onuit-
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staanbaar vond, en er nu zeker van was me nooit meer te willen zien. Ik vind haar
aardig maar ben niet echt in haar geïnteresseerd en daar blijf ik open en eerlijk over.

13 september 1966
Ik deed mijn ogen open en zag voor het raam een mug in een web vliegen, waarop
het doodsgevecht met de onmiddellijk paraat zijnde spin volgde. Geen opwekkend
begin van de dag. Gevolgd door Rachmaninoff's Paganini Variations wat de stemming
nog triester maakte. Wil ik de rest van mijn leven alleen blijven? Zo nee, dan moet
ik nu beslissen. Frits wil niet. Richard wil niet. Ellen wil. De gedachte om een
verbintenis aan te gaan, en die intimiteit dan voor de rest van je leven als permanent
abonnement te moeten respecteren - altijd met dezelfde persoon seks te moeten
hebben geeft me de creeps.
Ik bracht Carel Enkelaar een memorandum over hoe, mijns inziens, een
documentaire over Indonesië van het Sukarno-tijdperk naar de militaire dictatuur er
uit zou moeten zien. Ik sloot de brief van kolonel Sutikno bij, die voorstelde dat ik
voor het proces van dr. Subandrio naar Indonesië zou komen. In Bangkok zou ik een
visum kunnen ophalen bij mijn oude vriend kolonel Sugeng Djarot.

14 september 1966
Ik ontmoette Jan Cremer in de stad. Hij wil een advocaat raadplegen. Ik introduceerde
hem bij Hans Warendorf. Hij wil zijn tweede boek op 1 december laten uitkomen.
Jane Mansfield had vanuit Las Vegas opgebeld.
Gerard Croiset vroeg me of ik als tolk zou willen optreden tijdens het bezoek van
de Indiase ambassadeur in Italië, de maharadja Yadavindra Singh van Patiala. We
spraken met de maharadja van negen tot elf uur, 's avonds. Hij noemt zichzelf een
soldaat, een bestuurder en een sportbeoefenaar. Hij lijdt aan evenwichtsstoornissen,
hoge bloeddruk en heeft een bijnierkwaal, die volgens Croiset druk op het merg van
zijn borstrib uitoefent. Hij legde uit waarom hij een stalen armband droeg, lang haar
onder de tulband verborg, een korte dolk bij zich had en, ik geloof, een speciale
onderbroek aan had. De Sikhs hadden zich 500 jaar geleden van de Hindoe's
afgescheiden. Sikhs waren soldaten die nooit bang waren voor de dood. Zijn familie
bezat een brief van de profeet van de Sikhs.
‘Sikhs strijden voor een rechtvaardige zaak en voor de zwakken,’ zei de
ambassadeur. ‘Doden, zelfs voor een rechtvaardige zaak, is niet Gods wil,’ antwoordde
Croiset.
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Singh: ‘But look at the realities of the modern world. Look at the human problems
of India. China attacked us. Pakistan attacked us. Do we not have to fight?’
Croiset zei te geloven, dat de Sovjets en de Amerikanen de dodende straal hebben
uitgevonden. Hij denkt dat die straal op de maan zal worden geplaatst om zodoende
de balance of terror in stand te houden. Croiset: ‘Dan zal de angst onder de mensheid
groot genoeg zijn om tot bezinning te komen.’

15 september 1966
Ik bracht twee rode rozen naar vaders graf.
Bezocht mejuffrouw Büringh Boekhoudt. Ze scheen zich zorgen te maken over
waar ze zou wonen, wanneer ze ouder zou zijn, bijvoorbeeld over vijf jaar. Ze heeft
zich voor een verzorgingsflat laten inschrijven. Volgende week gaat ze naar Sorento.
Nasi goreng gegeten met ambassadeur Singh in Drakenburg in Utrecht. De maharadja
is een lange, good looking, gedistingeerde man. Hij houdt zich ook met FAO-zaken
bezig en noemde het Afrikaanse continent ideaal om voedsel te produceren.
‘Domination is inherent in life,’ zei hij. ‘A tree dominates the bushes. Certain
plants will not grow in its shadow. A man dominates his wife. The bull with the
biggest horns will dominate the herd. Our recorded history goes back 6.000 years.
There have always been princes dominating others. The prophet of Christians was
murdered and nailed to the cross. Who are we, miserable humans, to think that we
are any better? Look at the laws of the world, still rape and murder continue. Erosion
set in on this earth when man invented his plough. Iraq was once a green and arable
land. Now it is a bare dessert.’
Croiset vroeg me hem te zeggen, dat zijn consult 25 gulden kostte, ‘maar hij mag
ook naar vermogen meer geven.’ Ik vertaalde dit zo goed en zo kwaad als het ging.
De ambassadeur betaalde Croiset 100 Zwitserse franken. Croiset zei dat de maharadja
eigenlijk was gekomen om hem te vragen of hij aan kanker zou sterven.
Later arriveerde professor W.H.C. Tenhaeff om Croiset's observaties over een
geval in Australië op te nemen, maar de batterijen van de recorder waren op en de
professor raakte geïrriteerd. Gerard merkte op dat de professor zo oud werd dat er
nauwelijks meer iets met hem viel te doen.
Vandaag had Carel Enkelaar een lang gesprek gevoerd met Croiset over mijn
mogelijke reis naar Indonesië. Enkelaar scheen in mij meer een organisator dan een
uitvoerder, een journalist te zien en had zo zijn reserves. Croiset schijnt die
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twijfels te hebben weggenomen. Hij raadde me aan Enkelaar vooral te benaderen
met vragen als: ‘Hoe wil je dat ik dit of dat doe?’

16 september 1966
Ik ontmoette Pak Wiarto, persattaché van de Indonesische ambassade. Hij vertelde
dat tijdens de gesprekken tussen minister Luns en Sultan Hamengku Buwono IX en
diens delegatie, de zaak goed uit de hand was gelopen. ‘Zij waren bijna ten gevolge
van de onbeschoftheden van Luns mislukt,’ aldus Wiarto. ‘Er was zelfs één moment
dat de sultan verder weigerde Luns te ontmoeten. Toen heeft Luns minister Frans
Seda zijn verontschuldigingen aangeboden.’
Terwijl we spraken belde Emile van Konijnenburg op. Hij was net terug uit Milaan.
‘De legerleiding staat sceptisch tegenover Van Konijnenburg,’ zei Wiarto. Er lagen
twee rollen op zijn bureau. Hij vroeg me te raden wat er in zat.
‘Foto's van Bungkarno?’ antwoordde ik.
‘Het nieuwe statieportret van Suharto om in de ambassade op te hangen. Twee
legerofficieren zijn me deze portretten zojuist komen brengen,’ aldus Wiarto. Meneer
Suharto laat er geen gras over groeien.
Om 20:15 uur begeleidde ik Nel Oosthout naar de opening van een tentoonstelling
van historische kunstschatten uit de Sovjet-Unie in het gemeentemuseum. De iconen
waren prachtig. Ik ontmoette er de chefprotocol van Buitenlandse Zaken, W.J.G.
baron Gevers. Ik beklaagde me tegenover hem over de impertinente onbeschoftheid
van Luns jegens de sultan, waar we beiden tijdens de persconferentie getuige van
waren geweest. Gevers was het duidelijk met me eens en zei: ‘Ja, ik zag u naar uw
hoofd grijpen...’ (terwijl de aanwezige journalisten de minister juist hartelijk
toelachten.)
Jonathan Raymond schrijft een lieve brief. Hij had zijn ouders bezocht in Guilford,
Connecticut.70
I enjoyed the simple fact of being in their presence. They are getting older.
It is a matter of great sadness to me to recognize that I will have to face
their death one day. Then I shall be unutterably alone with no earthly place
to return to except as a stranger and an outsider. There is perhaps nothing
so beautiful as last fragments of a lifetime
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that exist only as remnants in a man's memory both irrecoverable and
perfect, far beyond the noise and debris of active life. I have acquired,
probably temporarily, a great contempt for all striving, whether for a
suburban home or knowledge, and find myself reduced to absurd laughter,
when I see everyone hurrying around to insure himself the just place in
live, whatever kind of live it is, and in whatever respect. Yet,
simultaneously I experience a contempt for my contempt, a horror for my
own tawdry prejudices. Practically never, Willem, do I experience a feeling
in a pure unmitigated form. It is perhaps an illusion to think such things
exist except in innocent minds. I am always afflicted with a contradiction,
an opposite, a second feeling contrary to the first, and draining its intensity
to a pale imitation. Nevertheless, for same inexplicable reason, I feel a
sense of impending joy, and sometimes am on the verge of weeping,
because of a beauty I know about, perhaps the beauty of music. I will leave
you now and write again shortly.
Salut, Jonathan.

17 september 1966
In Jakarta heeft een delegatie van de zogenaamde generatie van 1945 zich bij
Bungkarno gemeld, nu onder de noemer van anticommunistische generatie van 1966.
Er ontstond een verhit debat tussen de president en een meneer Sutomo. Het ging er
om dat Sukarno zich niet langer marxist zou moeten noemen. Dit weigerde het
staatshoofd die benadrukte dat hij ook een nationalist en gelovig mohammedaan was.
‘Ik ben ook maar een mens,’ aldus de president, ‘en mensen kunnen fouten maken.
Wanneer jullie, mijn oude vrienden, kunnen zeggen wat ik fout doe, dan kan ik mijn
fouten herstellen.’
Intussen verspreidden kwade tongen in Jakarta het bericht dat mevrouw Hartini
Sukarno 200 miljoen roepia's aan de ondergedoken communisten zou hebben gegeven
om de guerrillastrijd tegen het leger voort te zetten. KASI, het zogenaamde actiecomité
van intellectuelen, verzocht Sukarno af te treden en zich wegens verraad aan de natie,
samen met mevrouw Hartini, te laten berechten, nota bene. De heren van KASI, de
zogenaamde ‘weldenkenden’, zullen er in het licht van de geschiedenis mooi op
komen te staan.
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18 september 1966
Männedorf
Ik reed naar Zürich om bij mam, Theo en Nel te zijn. We maakten een trip naar de
Walensee en namen een kabelbaan naar de Flumserberg.
Mijn gedachten waren bij de brief van Jono, die ik in drie pagina's antwoordde.
Frits, Erik, Loet, Richard, uiteindelijk houd je niemand voor jezelf over.

20 september 1966
A. Teunis van De Spiegel is bereid mijn boek over Sukarno en Indonesië in vier
afleveringen te publiceren.
Op televisie volgde ik de aankomst van de gouden koets bij de ridderzaal en de
troonrede van H.M. de Koningin. Op een dergelijk spektakel is eigenlijk nog maar
één reactie mogelijk: ‘Het kan gewoon niet meer.’ Opvallend was de tweede regel
in de speech, namelijk: ‘De strijd in Vietnam, waarvan ons bijna dagelijks de
beklemmende beelden voor ogen komen, doordringt ons meer dan ooit van de
noodzaak geschillen te beslechten door overleg en niet door geweld.’ Bravo, maar
wanneer is de kudde zover? In de Parkstraat werd een rookbom naar de koets
geworpen en bij de Kneuterdijk een tweede. Twintig nozems werden opgepakt. Er
werd stevig gevochten en de politie nam een filmrol van een persfotograaf in beslag.

21 september 1966
Ook in de koffiekamer van het gebouw van de eerste kamer is een robbertje geknokt
tussen ir. J. Baas van de VVD en ir. H. Adams van de Boerenpartij. Het woord proleet
viel en het hek was van de dam. Hoofdartikelen in de kranten.
Trouwens, na de vertoning met de gouden koets braken gisteren in Den Haag
overal relletjes uit. De politie trad hardhandig op en het aantal arrestaties liep op tot
80.
De maharadja van Patiala - die me overigens uitnodigde bij hem in het Motibagh
paleis in India te komen logeren - schrijft om me te bedanken. ‘I leave for Malta
today to attend the Independence aniversary but before that I wanted to write to thank
you for all you did while I was in Utrecht. I had a most interesting time with Mr.
Croiset, thank you also for interpreting during this meeting.’
Om 23:00 uur belde Carel Enkelaar dat hij had besloten mij voor de NTS naar
Indonesië te zenden met een team. Het lijkt
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nu toch werkelijkheid te worden. Eindelijk zal ik Sukarno terug zien. Jammer, dat
mijn vader dit niet meer heeft geweten; hij zou trots zijn geweest. Ook ben ik Gerard
Croiset, meer dan ik zeggen kan, dankbaar voor zijn introductie bij Enkelaar. Deze
doorbraak is niet door mijn oude vrienden, als bijvoorbeeld Henk Hofland tot stand
gekomen, maar door een paragnost in Utrecht in wie Carel, blijkbaar, grenzeloos
vertrouwen heeft.

22 september 1966
Vanmiddag ben ik even bij Croiset in Utrecht binnen gewipt om van mijn
dankbaarheid te getuigen.
Om 19:00 uur ontmoette ik Carel in Badhotel De Zuwe aan de Loosdrechtse
plassen. Het uitzicht op het water en de ondergaande zon was prachtig. Mijn
honorarium voor de trip zal 2.500 gulden bedragen. Hij wil met het regelen van
artikelen in de pers me helpen om wat bij te verdienen. Ik belde A. Stempels van de
NRC thuis. Hij was geïnteresseerd. Carel belde met Lücker van De Tijd. Liny Enkelaar
voegde zich bij ons voor het diner.
Ik vertrek zondag, en dat betekent dat mam alleen moet zijn in de bungalow.

23 september 1966
Vergadering bij de NTS. Mijn crew zal bestaan uit Jan van der Kolk, die veel ervaring
in Indië schijnt te hebben opgedaan, Fred Romein is regisseur en Loed Hentze
cameraman. Enkelaar gaf mij bij de opening van de vergadering het woord. Hij
voegde zijn staf toe: ‘Ik steek mijn handen voor Oltmans in het vuur.’ Ik zou als chef
d'équipe optreden en had in het nemen van beslissingen het laatste woord. Ik ontving
een brief die de opdracht bevestigde.

24 september 1966
Om 08:30 uur een laatste vergadering bij de NTS, met Carel Enkelaar en negen andere
functionarissen. Alvorens het NTS-gebouw binnen te gaan, brandde ik een kaars in
de kerk tegenover Gooiland. Er was een mis aan de gang voor ongeveer tien mensen,
meest vrouwen.
Later haalde ik mama van Schiphol. Ik huilde van ontroering toen ik haar uit de
Caravelle zag komen. We stopten in Utrecht bij Gerard Croiset. Zelden zag ik iemand
die zich zo oprecht verheugde over mijn trip naar Indonesië, en boven-
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dien er de voornaamste architect van is geweest. Hij was gewoon oprecht; een rare
commodity these days.
Luns antwoordt opnieuw persoonlijk de NJK.71

25 september 1966
Ik ben op weg met de Garuda Indonesian Airways naar Jakarta. Indro Noto Suroto
haalde me in Huis ter Heide op en bracht me naar Schiphol. Ik telefoneerde daar
mijn moeder nog en zei haar dat ik er de meeste spijt van had dat vader geen getuige
meer was van dit succes. Dat bracht haar tot tranen. Ik ben er helemaal niet gerust
op dat zij nu alleen in het huis slaapt.72
Bij aankomst in Bangkok werden we verwelkomd door L. Pattiradjawane, een
Antara-correspondent, gestuurd door mijn vriend Kolonel Soegeng Djarot, de
Indonesische militaire attaché. We namen kamers in het Siam Intercontinental Hotel.
Patti nam me meteen mee in een Volkswagen van de ambassade naar Soegeng. Hij
zag er precies uit als in 1957 in Egypte.
Er waren visaproblemen. Ze werden veroorzaakt omdat Wiarto in Den Haag het
ministerie had geseind dat we op weg waren om het proces van dr. Subandrio te
filmen. Generaal Suharto had inmiddels verklaard dat buitenlandse journalisten zich
door Indonesiërs dienden te laten vertegenwoordigen en zelf niet bij de rechtszittingen
aanwezig zouden mogen zijn. Ik begreep trouwens dat kolonel Sutikno Lukitodisastra
nu vertrouwensman van generaal Suharto was geworden. Dat gaf me te denken.
Sutikno was als militair attaché in Washington de afgelopen jaren nauw betrokken
bij het onderhouden van contacten tussen de anti-Sukarno militairen in het
Indonesische leger en de CIA Hoe kwam hij nu zo dicht bij generaal Suharto geplaatst?
Laat ik hier memoreren dat ik, na mijn bezoek aan het Indonesische Garuda
I bataljon in Egypte in 1957, een brief die Sutikno aan mij in Jakarta had
geschreven, over de constante botsingen tussen Indonesische militairen
en de Egyptische bevolking - met doden aan beide zijden - aan president
Sukarno had gegeven. Deze brief van Tikno leidde tot een onderzoek naar
de situatie op het hoogste niveau en de terugtrekking van het Garuda
bataljon uit Egypte. In Memoires 1953-1957 en Memoires 1957-1959 heb
ik details gegeven. Zodoende kende ik veel Indonesische officieren, die
inmiddels gepromoveerd waren, zoals Sutikno in Washington en Soegeng
in Bangkok. Zij waren vrienden. Sutikno maakte echter, mede door
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Zie bijlage 6, waarbij zowel een kopie van Luns' oorspronkelijke brief, als de door mij
toegezonden tekst van de NJK.
Zie bijlage 7, NTS opdracht voor Indonesië.
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zijn jaren in Washington - althans dat vermoed ik - een ommezwaai van
pro-Sukarno naar anti-Sukarno, of liever Bungkarno had in de ogen van
een aantal militairen outlived his usefulness en diende het bestuur van het
land nu aan een jongere generatie over te laten. Ook kolonel Soegeng deed
het bij me voorkomen alsof de affaire van 1965 in Jakarta een kwestie van
‘de PKI of wij’ was geweest.

27 september 1966
Bangkok
In het vliegtuig ontmoette ik Andhie Sutomo, journalist van het blad Waspada, die
op reportage in Marokko was geweest, en tegelijkertijd als persattaché had
gefunctioneerd op de Indonesische ambassade aldaar. Hij ried ons aan in de Siam
Intercontinental te verblijven, een hotel met een ‘pendopo-achtig’ dak en dat als
accommodatie totaal gericht was op Amerikaanse toeristen.
Vanmorgen brachten we een kort bezoek aan de Nederlandse ambassadeur, een
nietszeggend en vervelend doende man. De crew was het er mee eens dat hij zich
aanstelde. Het wemelt op Buitenlandse Zaken van dit soort poeha-figuren, de
uitstekende diplomaten niet te na gesproken.
Vervolgens ontmoetten we kolonel Soegeng in het hotel, over wie de crew bijzonder
te spreken was. In overleg met hem zond ik Pak Tikno een telegram of we nu verder
zouden kunnen reizen. Soegeng had het druk, want er waren vier Indonesische
generaals op bezoek. Jan van der Kolk schoot een bok door naar voren te brengen,
dat een directeur van Hembrug aan hem zou hebben gevraagd - terwijl hij voor de
NTS in Jakarta was - contact op te nemen met een kolonel Hartono, Chief Logistics
van Generaal Suharto, met de mededeling, dat indien er zaken waren te doen, de
Hemburgdirecteur binnen 24 uur op een vliegtuig zou zitten. Ik wees Van der Kolk
in duidelijke taal terecht en wees hem er op dat hij voor de NTS naar Indonesië ging
en niet voor munitiefabrieken of wie wat-dan-ook te koop aan had te bieden.

28 september 1966
Ik vroeg, telefonisch, aan kolonel Soegeng waar ons visum bleef, maar hij antwoordde
in onverbloemd Nederlands: ‘Geduld is een schone zaak.’ Het begint vervelend te
worden en te lang te duren. Ik informeerde Carel Enkelaar. Die gaat nu waarschijnlijk
aan Gerard Croiset vragen of we visa krijgen en deze zal wel antwoorden dat alles
in orde komt.
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29 september 1966
Bezocht kolonel Soegeng samen met Jan van de Kolk. De kolonel begrijpt er ook
niets meer van. Hij had de codeofficier opdracht gegeven hem desnoods 's avonds
thuis te berichten wanneer er een okay uit Jakarta kwam.

30 september 1966
Ik raakte bevriend met Somehart Tongnoon, de Thaise badmeester van het zwembad,
een beauty, die afgestudeerd was aan het College of Physical Education in Bangkok.
Indonesië is gisteren weer lid van de VN geworden. Adam Malik leidde de
Indonesische delegatie terug naar de vergaderzaal. Vier Indonesische jongens en vijf
meisjes bevonden zich op de publieke tribune en begonnen een demonstratie tegen
het feit dat er honderdduizenden mensen tijdens de zogenaamde coup van 1965 door
het Indonesische leger waren vermoord. ‘No seat for murderers in the United Nations’
riepen de jongens en meisjes.
Vanmorgen hebben we een televisie-opname met ambassadeur Slingenberg
gemaakt.
Bij de lunch belde kolonel Soegeng, dat we om 15:00 uur onze visa konden afhalen
en vanavond met vlucht 933 van de Garuda Indonesian Airways naar Jakarta zouden
kunnen afreizen. Ik telegrafeerde Enkelaar. Ik ben wel opgewonden om eindelijk
weer voet op Indonesische bodem te zullen kunnen zetten.
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Jakarta
1 oktober 1966
Hotel Indonesia, kamer 310
We arriveerden vanmorgen om 07:00 uur op Kemajoran. De douane verliep vlot.
We namen twee taxi's naar het hotel. De chauffeur zei dat Bungkarno nog een slechter
mens was dan Subandrio. ‘Bungkarno should be shot,’ zei hij. Ik kon mijn oren niet
geloven, dat dergelijke woorden nu in dit land uitgesproken werden.
Jan van der Kolk, de kassier van ons team, zei dat hij bij een transactie met dollars
op de zwarte markt nu reeds was opgelicht en liet er op volgen: ‘Ik denk dat ik terug
ga naar Holland, want ik heb geen zin om door dit gespuis opgelicht te worden. In
de Nederlandse tijd...’ et cetera. Ik vroeg hem zijn mond te houden. In Bangkok
wilde Van der Kolk eerst niet instappen, omdat hij meende dat er iets niet in orde
was met de staart van het Garudatoestel. Fred Romein raadde me aan niet tegen Van
der Kolk in te gaan: ‘Want die schrijft straks een rot rapport naar meneer Rengelink,
de commissaris voor de omroep.’
‘To hell with Rengelink,’ zei ik. ‘Ik ben hier om een reportage over Indonesië te
maken. Ik denk niet in termen van smerige spelletjes in Hilversum, achter mijn rug
om. Wat eerst komt wat eerst maalt. Ik wil geen gezeik van Van der Kolk horen.’
Na het ontbijt nam ik Loed Hentze mee naar het SUAD-I-hoofdkwartier, waar kolonel
Sutikno me op de stoep opwachtte. Hij vertelde me dat hij nu zowel voor generaal
Suharto werkte als voor generaal Sudirgo, de opvolger van de vermoorde generaal
S. Parman van de militaire intelligence. Dat zat dus alvast prima.73
Hij vatte de huidige positie van Bungkarno aldus samen: ‘Wanneer iemand een
puist op zijn neus heeft, dan ga je niet de hele neus afknippen. Beter een geschonden
gezicht dan een gezicht zonder neus.’ Ik realiseerde me meteen weer dat ik met
Indonesische denken en psychologie te maken had. Ik probeerde me snel aan te
passen.

73

Zie Memoires 1964-1966 over mijn betrekkingen met generaal S. Parman.
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Kolonel Sutikno stelde voor dat we een script zouden schrijven voor de documentaire
die we zouden willen maken.
We wilden een betjak terug naar het hotel nemen, maar een militair bood ons aan
om ons in zijn truck er naar toe te rijden voor 100 roepia's. We gaven hem er 50.
In de middag bezocht ik allereerst mijn lieve vriendin Penny Hedinah in Kebon
Djahe aan Djlan Abdul Muis. Ze was nog altijd slank, zelfs aan de magere kant,
zorgzaam en hartelijk. Haar blinde vader van 86 jaar zat in een stoel en herinnerde
me aan mijn eigen grootvader. Penny had bami gemaakt en serveerde vruchten. We
spraken samen tot 22:30 uur. Tien jaar hadden we elkaar niet gezien. Was de
ontmoeting een teleurstelling voor haar?
In de kamponghuisjes stonden de radio's afgestemd op het proces Subandrio. Twee
jongens in een betjak riepen: ‘We gaan naar mijn snol. Mijn moeder is een
Hollandse...’ Precies als op mijn eerste reis, in 1956, was ik onder de indruk van de
mensen, de warongs, de oliepitjes, de luchtjes van de kampong. De crew zegt dat
deze sfeer niet op film is vast te leggen. Sajang.

2 oktober 1966
Zondag
Eindelijk ontmoette ik dr. Suwandi Mangudipuro, tante Suwandi, hun dochter Astrid
en haar man ir. Sujono Sosrodarsono, directeur-generaal van het ministerie van
Irrigatie, en hun beide kinderen weer. Boes Suwandi zit voor Pertamina in Medan.
De Suwandi's schenen verheugd te zijn, dat de militairen de macht hadden
overgenomen. Over een bloedbad op communisten schenen ze weinig te weten. Ze
wisten zelfs niet zeker of D.N. Aidit werkelijk wel was doodgeschoten. De
anti-Sukarno KAMI-studenten waren zonder plichtplegingen het huis van oom Sartono,
de voormalige voorzitter van het parlement, binnengetrokken en hadden in de keuken
alles opgegeten. Ze wilden niet zeggen wie hen had gezonden. Dat zijn nu de jeugdige
elementen, die door het leger voor hun karretje worden gespannen om terreur te
verspreiden en mensen de schrik op het lijf te jagen.
Wim Hutabarat belde met de mededeling dat drs. Mohammed Hatta mij spoedig
wilde ontvangen.
Met persattaché Schaap overlegd om een gesprek met ambassadeur E.L.C. Schiff
in onze reportage op te nemen.
In de avond gingen we dineren met de Suwandi's, de Sujono's en kolonel Sutikno
in restaurant Djawa.
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3 oktober 1966
Om 11:00 uur was ik opnieuw bij het SUAD-I-hoofdkwartier. Ik ontmoette er
brigadegeneraal Nawawi Alif, hoofd van de PIO van generaal Suharto. Ik moest hem
gelukwensen want hij was juist vandaag tot generaal bevorderd. Kapitein Dipa
woonde het gesprek bij. We bespraken de plannen die we als NTS-team hadden
gemaakt. In een zijkamer zat een luitenant aan een bureau, die me in hoge mate
opwond, met een gezicht en een body om in Hotel Indonesia uit te nodigen. Kolonel
Sutikno had me gevraagd enkele van mijn negatieve ervaringen met dr. Subandrio
op papier te zetten, waarbij het accent moest vallen op diens deloyaal gedrag jegens
Sukarno. Ik schreef een memo van twee pagina's en noemde drie voorbeelden
gebaseerd op mijn eigen waarneming en ervaring, en bovendien in de voorgaande
Memoires gedocumenteerd.
We kregen een jeep met chauffeur van de generaal mee om een bezoek te brengen
aan de heer Alatas74 van de afdeling voorlichting van het KEMLU, (Kementrian Luar
Negeri, ministerie van Buitenlandse Zaken). Onderweg kwamen we drie jeeps tegen.
In één ervan zat generaal Suharto. Na gesprekken op Kementrian Penerangan,
(Voorlichting), zagen we Bungkarno met een helikopter bij het Istana Merdeka
landen. Een Cadillac kwam hem vanuit het paleis ophalen. Overal stonden
parachutisten met automatische wapens in de aanslag.
Kolonel Sutikno kwam in uniform lunchen in Hotel Indonesia. Ed van Kan van
NBC-televisie loopt hier ook rond. Hij vertelde me dat hij vanmorgen gefilmd had
hoe een soldaat met een bajonet een demonstrerende student doodde. De militairen
waren buitengewoon ruw met demonstranten omgesprongen. Schreeuwende jongeren
drukten ons pamfletten in de hand door de open portierramen. ‘Singkir kan Orde
Lama! Tegak kan Orde Baru!’ Ze spreken over de regering-Sukarno als Orde Lama
(oude orde), de militairen zouden de Orde Baru (nieuwe orde) vertegenwoordigen.
Vanavond ben ik met Loed Hentze naar Kampong Bali XII, no. 34 gegaan om
mijn voormalige chauffeur, Pak Hoessein, uit de jaren 1956-1957, te bezoeken. Hij
is echter in 1963 overleden. Zijn vrouw was even hartelijk als altijd. Kassian Pak
Hoessein.

4 oktober 1966
Ik raakte in het verkeer in een betjak verstrikt en kwam te laat
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In 1991 minister van Buitenlandse Zaken van Indonesië.
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bij drs. Mohammed Hatta aan voor een gesprek dat anderhalf uur zou duren. Hij
begon met te zeggen: ‘U bent te laat.’ Het was een interessant gesprek, maar wel
typisch Hatta, in zijn ogen de rivaal van Bungkarno. Hij was nota bene van mening
dat het leger veel te slap tegen president Sukarno optrad en dat deze hierdoor tijd
zou winnen om zijn tanende machtspositie geleidelijk te herstellen. Hatta zei dat van
de 60 topfiguren uit de PKI nog 35 personen waren ondergedoken, waaronder
Sakirman, Anwar Sanusi en minister van Staat Njoto Sudisman. Deze ondergedoken
communisten stonden volgens Hatta toch weer in contact met Sukarno. ‘Suharto's
Ampera-kabinet maakt een ernstige fout door Sukarno geen ultimatum te stellen.
Hoewel Suharto weliswaar president Sukarno tot een soort marionet heeft verlaagd
en de generaal rustig zijn eigen plannen uitvoert loopt hij toch te veel risico's. Ook
generaal Nasution, die achter de schermen minder macht ontplooit dan men
verwachtte, stelt zich blijkbaar nog steeds op het standpunt, dat men er het beste aan
doet Sukarno voorlopig in zijn paleis te laten,’ aldus de voormalige vice-president.
Mohammed Hatta maakte zich de meest ernstige zorgen over de opholgeslagen
corruptie. Het land had 100 ministeries en vier miljoen ambtenaren. De salarissen
van de ambtenaren waren ook dermate laag, dat niemand er van rond kon komen.
‘In dit opzicht is een typisch Indonesisch karakteristiek verloren gegaan,’ aldus
Hatta. ‘De basiseigenschappen van Indonesiërs zijn altijd vriendelijkheid en
gastvrijheid geweest. Daarnaast is de Indonesiër steeds bang geweest om “malu”
(verlegen) te zijn. De Indonesiër geeft liever zijn hemd van zijn lijf, dan het gevoel
van verlegenheid jegens anderen te moeten verdragen. De verandering die onze
samenleving de afgelopen jaren heeft ondergaan is, dat men dit specifieke
Indonesische gevoel van “malu” niet meer kent.’
Hij vervolgde, en ik realiseerde me dat een in Rotterdam opgeleide econoom aan
het woord was: ‘Wanneer de salarissen abnormaal zijn neemt de inflatie toe. In 1923
was de inflatie in Duitsland dermate uit de pan gesprongen dat een gulden een miljoen
mark waard was. De Duitse arbeider verdiende drie miljoen per dag. Men zou het
minimum salaris gelijk moeten stellen aan de kostprijs van drie kilogram rijst. Het
maximum salaris aan tien kilogram rijst. Stijgt de rijstprijs dan gaat het salaris
navenant omhoog. Indonesië zou om te beginnen drie miljoen ambtenaren naar huis
moeten sturen, dan houd je dus een miljoen ambtenaren over. Zeg dat een kilogram
rijst vijf roepia's zou kosten dan handhaaf je de komende vijf jaren het mini-
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mumsalaris op de kostprijs van drie kilogram rijst, dus vijftien roepia's per dag. Dan
zou er bezuinigd moeten worden op auto's en gebouwen en alleen nieuwe projecten
moeten entameren met behulp van buitenlandse leningen.’
Ik probeerde dr. Hatta van economische stokpaardjes weg te leiden. Hij had met
belangstelling de Memoires van Dirk Stikker gelezen, maar was het niet met de
details over Indonesië eens. Vervolgens kwam het gesprek op Bungkarno en diens
door Cindy Adams opgetekende herinneringen. ‘Sukarno stelt het nu voor of ik niets
heb gedaan,’ aldus Hatta, ‘terwijl ik nota bene de Onafhankelijkheids Proclamatie
mede heb ondertekend.’ Ik herinnerde me echter dat Mohammed Hatta onvindbaar
was op het moment van ondertekening, en dat juist Sukarno had gezegd, niet zijn
handtekening te willen zetten zonder Bung Hatta. Het is wel waar dat Sukarno in
zijn autobiografie onderstreepte eigenlijk nooit met Hatta op dezelfde golflengte te
hebben gezeten. Sukarno heeft duidelijk de verschillen tussen hen omschreven en
eenieder die ze beiden heeft gekend, zal moeten erkennen dat Sukarno's observaties
de juiste zijn.
‘De president is allang niet meer de oude Bungkarno,’ zei dr. Hatta. ‘Minister van
Buitenlandse Zaken, dr. Bruno Kreisky van Oostenrijk zei me in 1959 al dat het
jammer was hoe Sukarno zich in Wenen had gedragen. Hij lijkt langzamerhand op
Hermann Göring. Suharto moet zich schrap zetten en tegen de president zeggen: ‘U
doet met ons mee of u neemt een lange buitenlandse vakantie, u moet nu kiezen.’
Sukarno kleineert Suharto nog altijd. Er zitten ook nog lang niet genoeg gezuiverde
mensen om Suharto heen. Het Dwikora-kabinet bestaat nog altijd uit 75 personen.
Wanneer ik nu een kabinet zou vormen, zou ik niet meer dan 18 ministers willen
hebben. Ik zou de sultan van Djokja Buitenlandse Zaken geven, niet Adam Malik,
die de vuile was van Indonesië buiten hangt, zoals hij onlangs in Belgrado heeft
gedaan. Weet u eigenlijk, dat het de bedoeling van de communisten was om na de
generaals de tweede dag een aantal politici op te ruimen? Ik stond ook op die lijst.
De anti-Sukarno haat is nu oprecht. In Makassar is iedereen tegen. In Medan werden
Sukarno's foto's verbrand. Gek genoeg heb ik hem nog moeten verdedigen eigenlijk.
Er werd mij namelijk gevraagd: ‘Kunnen wij een president, die zegt marxist te zijn,
handhaven?’ Ik heb toen geantwoord: ‘Jullie moeten dat marxisme van Bungkarno
met een korreltje zout nemen. Het is natuurlijk een feit, dat je niet marxist en
mohammedaan tegelijk kan zijn, zoals Bungkarno dit steeds weer
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verklaart. Lees er de brief van Marx aan Schmid uit de jaren 1860-1870 maar op na.’
Het is natuurlijk een feit, dat je de geschiedenis niet kunt analyseren zonder dialectisch
te denken. Dus toen ik laatst een lezing gaf in Makassar en de studenten zich
beklaagden over Sukarno's, ‘ik ben een marxist’ kon ik niet anders doen dan toegeven,
dat ook ik de marxistische denkmethode aanvaard bij het ontleden van moderne
economische problemen.75
Hatta's oratie over Bungkarno verontrustte me. Zou Sukarno in de vijf jaar dat ik
hem niet meer heb ontmoet dan dermate veranderd zijn? Hatta zei ervan overtuigd
te zijn dat Suharto door medewerkers van Sukarno langzaam van het politieke toneel
werd afgevoerd en door eigen, vertrouwde generaals zou worden vervangen, wat
uiteindelijk zijn de facto positie van machthebber van Indonesië zou consolideren
en vervolmaken. De voormalige vice-president wilde beslist geen on the record
interview geven en hoewel ik vele pagina's notities maakte kan ik dus niet alles
publiceren.76 Hij wilde desnoods wel voor de NTS-camera verschijnen, maar dan
alleen om over zijn lievelings onderwerp, ‘de coöperatieve beweging in Indonesië’
te spreken.
In de late middag maakten we opnamen van de militaire taptoe die plaats vond in
aanwezigheid van Suharto. Het was eigenlijk vreemd om deze generaal hier te zien
staan in plaats van president Sukarno. Er werd met zwier geparadeerd, ook door
vrouwelijke para's. Vervolgens reden we naar de heldenbegraafplaats te Kalibata. Ik
wilde de graven van ambassadeur Sukardjo Wirjopranoto en Wim Latumeten
bezoeken. Maar dit werd verboden. Alles was afgezet, omdat Suharto zou komen.
Ik zag voor het eerst sedert 1957, in Egypte, majoor Suhartono, die met Harisanto
op de HBS. in Semarang had gezeten.77 Het was hartverwarmend om een oude bekende
te ontmoeten. Ook zag ik generaal Sabur terug, de commandant van de lijfgarde van
Bungkarno en zijn langdurigste en trouwste adjudant. De plechtigheid concentreerde
zich op de in 1965 vermoorde officieren. Het wemelde van de generaals, ambassadeurs
en militaire attachés. Tuinjongens ontstaken fakkels bij de graven van de helden. De
eenzame hoornblazer ontroerde. Het was voor driekwart volle maan. Een
vlootaalmoezenier sprak een mohammedaans gebed uit. Het was een zeer trieste
bijeenkomst. Het ging mij tenminste door merg en been.
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Hatta's uitspraken meldde ik in De Spiegel, 10 december 1966.
Ik heb trouwens die notitie's niet meer, althans niet compleet.
Zie Memoires 1953-1957.

Willem Oltmans, Memoires 1966-1967

97

5 oktober 1966
Army Day
Bij Timur Senajan wordt een militaire parade worden gehouden. Wij waren er met
ons NTS-team om 07:30 uur. De show zou om 8 uur beginnen en gasten arriveerden
in drommen om plaats te nemen op de tribune. Tot mijn verbazing zag ik ook dr.
Emile van Konijnenburg die met mensen stond te praten. Ik heb hem al drie of vier
jaar niet meer gezien of gesproken. Ambassadeur Schiff was er. Generaal Nasution
was in vol ornaat, maar hij zat alleen op de tribune en men scheen hem te negeren.
Mas Jono (Sujono Sosrodarsono) en Astrid waren er. Ik zag zeer veel bekenden na
bijna tien jaar weer terug.
Daar was hij eindelijk weer. Bungkarno was per helikopter uit het Istana gekomen,
stapte over in een Cadillac en werd opgewacht door generaal Suharto en de chefs
van staven. Hij werd begeleid naar het podium met baldakijn.
Ik stond niet veraf met het NTS-team. Ik lette vooral op Suharto en hoe hij en
Bungkarno zich gedroegen jegens elkaar. Toen de president een sigaret wilde opsteken
trok Suharto direct zijn aansteker. Daarop zag Sukarno mij en wenkte me, zoals hij
altijd had gedaan. Wim Hutabarat, de secretaris van Hatta, had voorspeld dat de
president me niet meer zou kennen. Ik voelde me eenzaam en nauwelijks op mijn
gemak toen ik de afzetting doorkruiste en de treden van het podium op liep. Van
beide kanten werd er vanaf de eretribune gestaard en gekeken.
‘Wanneer ben je gekomen, Wim,’ vroeg Sukarno toen hij me een hand gaf.
‘Een paar dagen geleden.’
Hij stelde me voor aan generaal Suharto en diens collega's. Hij vroeg of ik 's avonds
naar het paleis kwam voor de party. Terugkerende naar de NTS-ploeg hoorde ik hem
generaal Suharto achtergrondinformatie over mij geven. Sukarno mag wat vermoeider
hebben geleken, maar in zijn doen en laten was hij onveranderd en precies zoals ik
hem had gekend. Kolonel Sutikno vertelde zelfs, dat de president tegen Suharto had
gezegd: ‘Treurig, dat die man hier al die jaren niet heeft kunnen komen. Hij is een
wartawan baik.78
‘Had maar meteen tegen de president gezegd,’ aldus Sutikno, ‘dat het leger jou
weer naar Indonesië heeft teruggebracht.’79 De militaire parade was indrukwekkend.
Loed en Fred filmden bij het leven. Zelf fotografeerde ik een paar rolletjes vol. Veel
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jongens vormden fraaie plaatjes in hun stoere camouflagepakken. De president hield
een rede van 40 minuten en was als vanouds op dreef. Hij mag ouder zijn geworden
- hij is 65 - maar zijn redenaarstalent is op peil. Later riep hij de fotograaf Ed van
der Elsken toe: ‘Hé, baardaap, kom je uit Cuba?’ Van der Elsken liet zelfs een foto
maken van Sukarno en zichzelf met de armen om elkaar heen, een familiariteit, die
me verwonderde, omdat de fotograaf de president nauwelijks kende, laat staan
bevriend met hem was.
Vanavond was ter gelegenheid van de Legerdag een feest op het Istana. We gingen
er al vroeg met ons team heen. Veel van de veiligheidsmensen waren dezelfde als
in 1956, toen ik er voor het eerst was. Ook generaal Suhardjo Hardjowardojo, chef
van het militaire huis van Bapak, was op zijn post. Ook hij had de turbulentie van
1965 overleefd. De rituelen waren hetzelfde als vroeger. De president kwam naar
buiten en het volkslied werd gespeeld. Hij wandelde in de tuin tussen de gasten. Ed
van Kan was aanwezig in een keurig kostuum, vergezeld door een opvallende blonde
vrouw in een overdreven minirok. ‘Dat is mijn lokaas,’ zei Ed, ‘want het is me eerder
op die manier gelukt een interview los te peuteren.’ Vrienden vertelden me op televisie
te hebben gezien dat president Sukarno vanmorgen wenkte en iedereen dacht: nu
komt er een mooie vrouw in beeld, maar toen was ik dus op het podium verschenen.
Veel kennissen schijnen nu te weten dat ik in Indonesië ben. Waar televisie al niet
goed voor is. Ed van der Elsken permitteerde zich naar de party te komen in een
soort provovest, waarover ik hem een schrobbering gaf. Later bood hij president
Sukarno een fotoboek aan. Kolonel Bambang Widjanarko, nu een van de voornaamste
adjudanten van Bungkarno, nam het boek over. De president ging in een kring van
mensen zitten en het viel op hoe Emile van Konijnenburg zich op indringerige wijze
in het gezelschap perste. Wij stelden de camera zodanig op dat we opnamen konden
maken van de president en zijn gasten.
Na enige tijd riep de president me bij zich. Ik vroeg of we geen moment konden
vinden om, net als vroeger, eens bij te praten. ‘Kom zaterdagavond maar met Van
Konijnenburg naar Bogor, dan hebben we een avond met krontjongmuziek.’ Ik wilde
tegen sputteren dat ik Konijn al in geen jaren had gezien of gesproken, maar een
weerwoord kwam er niet aan te pas. Ik zat er aan vast.
Bungkarno deed wat hij altijd had gedaan: echtparen naar de dansvloer zenden.
Vroeger was ambassadeur Howard Jones altijd de klos. Nu vroeg de president aan
ambassadeur Schiff - met

Willem Oltmans, Memoires 1966-1967

99

Uit een NTS filmclip

wie ik reeds een opmerkelijk vriendelijk gesprek had gevoerd - om als eerste naar
de dansvloer te gaan. Ik handelde snel en vroeg een Amerikaanse vrouw, Berry
Barnay, die bij een cameraploeg zat, ten dans. Ik wilde Schiff ondersteunen opdat
hij niet als enige een rondje zou moeten maken. Berry vertelde voor Esquire bezig
te zijn met een artikel, terwijl zij ook aan een boek werkte over de coup van 1965.
Loed Hentze nam foto's.
Generaal Sugandhi vertelde dat hij nu een krant leidt en verantwoordelijk is voor
een dagelijkse verspreiding van een miljoen exemplaren. Hij leek weinig veranderd
en zei 24 uur per dag ter beschikking te zijn, hetzij op kantoor, hetzij thuis. Zo
ontmoette ik veel oude bekenden.
Het probleem met de NTS-crew was, dat na opnamen te hebben gemaakt, zij hun
aanwezigheid als overbodig beschouwden en naar huis wilden. Voor mij was er juist
van alles te observeren. Generaal Suharto hield zich afzijdig en zat rustig te praten
met Johannes Leimena, de oud vice-premier en minister.80 Generaal Nasution
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schitterde door afwezigheid. Er werd links en rechts gemompeld dat Suharto en
vooral Adam Malik, misschien zelfs Ruslan Abdulgani, Bungkarno aanmoedigden
om voor een langere periode naar het buitenland te gaan, in navolging van keizer
Bao Dai van
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Indo-China, die zijn laatste dagen in een luxueuze villa aan de Franse Rivièra door
bracht. Voor mij was er veel te doen die avond, maar ik sloot een compromis met
de crew. Om 22:00 uur gingen we terug naar het hotel.
Jan van der Kolk zit met een Indië-complex. Hij ziet alles zwartgallig. Elke djongos
heeft een onbetrouwbaar gezicht. En de Britse militaire attaché, waar hij herrie mee
schopte, moest niet denken dat hij een inlander voor zich had. Verder vertelde hij
dat hij een directeur van Cinecentrum wel eens zou opbellen om deze en gene zijn
baan te laten verliezen. Ik noteerde geen namen en details, maar die man zijn hoofd
zit volgepropt met gal en wraak. ‘De overgrote meerderheid van mensen zijn
lammelingen,’ zei hij.
Fred en Loed daarentegen zijn uitermate geschikt voor deze reportagereis, alleen
hun kennis van zaken is nihil. Ze weten van geschiedenis, internationale betrekkingen,
of Indonesië in het algemeen weinig of niets. Het zijn filmmachines. Daar begint en
eindigt hun job. Opnamen maken en naar huis, een borrel, eten en de rest. Na vijf
dagen Indonesië, zei Fred: ‘Schrijf maar in je dagboek: over 40 jaar is het hier nog
veel beroerder dan nu.’

6 oktober 1966
Om 06:00 uur vertrokken we naar Tandjung Priok. Bungkarno zou er een vlootschouw
afnemen. Hij arriveerde per helikopter en droeg een hagelwit uniform. Suharto en
de commandant van de zeemacht en andere militairen wachtten hem op. Aan boord
van een duikboot kreeg de president, namens de ALRI, een gouden insigne opgespeld
uit dankbaarheid voor zijn verdienste aan de revolutie. Wij voeren met een boot langs
een rij van tien oorlogsbodems. Kikvorsmannen hielden er een demonstratie.
Bungkarno stak een redevoering af en was in topvorm. Ik maakte veel foto's.
Om 23:15 uur belde Van Konijnenburg dat de president ons morgenochtend om
07:30 uur voor het ontbijt op het paleis verwacht.

7 oktober 1966
Met een Mercedes van de KLM vertrokken Van Konijnenburg en ik om 07:00 uur
naar het Istana Merdeka.81 Hij deelde aan de wachtposten van piket sloffen sigaretten
uit. We ontmoetten
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In alle vroegte had kolonel Bambang Widjanarko opgebeld om Van Konijnenburg en mij
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Typisch voor hem.

Willem Oltmans, Memoires 1966-1967

101
Bungkarno op het bordes aan de achterzijde van het paleis, zonder pitji, in een
loshangend hemd, op sloffen. Een dame bracht papier, want admiraal Martadinata
was met een helikopter bij de Puntjak neergestort. De president wilde eerst de weduwe
een condoléancebrief schrijven. De admiraal was nog bij de festiviteiten van Army
Day aanwezig geweest en nu plotseling met een Alouette-hefschroefvliegtuig om
het leven gekomen. De president zei dat Martadinata zelf aan de stuurknuppel had
gezeten. Het gezelschap was op de Puntjak gestopt om wat te drinken. Het is moeilijk
opstijgen op 2.200 meter hoogte, zei Bungkarno; hij trok een parallel met Mexico
City. Later zei hij tegen twee Chinese tandartsen dat hij precies wilde weten of
Martadinata links of rechts had gezeten. Tegen kolonel Bambang Widjanarko zei
hij: ‘Bang, ga die brief persoonlijk aan mevrouw Martadinata brengen.’
Er werd thee, koffie en droge toast, met wat beleg geserveerd - eigenlijk oneetbaar.
Deze ontbijtbijeenkomsten boden de president een gelegenheid om vogels van
verschillende pluimage, van generaals en ambassadeurs, tot allerlei bekenden van
alle rangen en standen op informele wijze te ontmoeten. Hij genoot intens van dit
soort vrije contacten zonder plichtplegingen. Tussen de gesprekken door verschenen
functionarissen met staatspapieren, die getekend dienden te worden. Twee vrouwelijke
parachutisten in uniform waren ook steeds in de buurt om speciale opdrachten uit te
voeren. ‘President Johnson tekent zijn staatspapieren achter een grote tafel met een
afschuwelijke secretaresse aan zijn zijde,’ aldus Bungkarno. Hij vervolgde: ‘Het
belangrijkste gesprek dat ik met president Kennedy heb gevoerd, vond plaats in zijn
slaapkamer. We zaten samen op de rand van zijn bed. Zo'n ouderwets bed met vier
hoge poten.’ Hij onderbrak zijn eigen gedachten en zei, zonder de informatie over
de inhoud van zijn gesprek met JFK af te maken: ‘Waarom komt Marshall Green niet
terug uit Washington? Wat heeft die man eigenlijk met de CIA te maken? Wat is jouw
indruk van Green?’
Ik vertelde dat ik Green al in 1958 als Azië specialist op het State Department te
hebben ontmoet, en dat hij in die tijd zelfs de politieke partijen in Indonesië niet uit
elkaar wist te houden. Ook vertelde ik dat hij als ambassadeur in Seoel een verdachte
rol had gespeeld bij de staatsgreep die van Zuid-Korea een militaire dictatuur had
gemaakt en dat ik wist dat hij algemeen als ‘CIA-ambassadeur’ werd beschouwd.
Het interesseerde me om te weten wat Bungkarno, die nu, vijftien jaar te laat,
eindelijk bezoek van Joseph Luns had gekre-
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gen, van de man dacht. ‘Hij maakte grapjes,’ aldus de president. ‘Tijdens de lunch
op Bogor vertelde hij over zijn oom, generaal baron van Voorst tot Voorst, die de
troepen inspecteerde. Hij vroeg aan een soldaat: “Hoe is het eten?” “Slecht” was het
antwoord. “Kan jij niet met twee woorden spreken?” “Verdomd slecht”.’
Sukarno had op de herten in het park van paleis Bogor gewezen en gezegd: ‘In de
koloniale tijd waren er 50 herten. Na onze vrijheid werden het er 750.’
‘Dan hebben ze niet stil gezeten,’ antwoordde Luns, wat Sukarno opnieuw aan
het lachen maakte. Luns had de Indonesische president behalve een vaas uit Leerdam
met hertenmotieven, een zilveren uil ten geschenke aangeboden onder vermelding
dat het hier een symbool der wijsheid betrof.
Ik vroeg aan de president waarom hij in zijn biografie zo onaardig had geschreven
over het Nederlandse meisje Mientje Hessels.82 Hij zou op achttienjarige leeftijd
namelijk wild verliefd zijn geweest op Mientje. Tijdens de Japanse bezetting, 23 jaar
later, ziet hij haar onverwachts in een winkelstraat in Jakarta terug en beschrijft haar
als ‘een dikke taart, lelijk en slecht verzorgd.’
‘Kassian Mientje,’ antwoordde hij, ‘ik heb haar niet willen beledigen. Het was
trouwens niet Mientje Hessels, waar ik het over had, maar Laura Fikerscher.’ Hij
vroeg Van Konijnenburg te helpen er op toe te zien dat die fout uit het boek werd
gehaald. Intussen stonden nu beide dames er beroerd op.
Een volgend ogenblik was hij weer de ernstige politicus. ‘De CIA zit in acht landen
in troebel water te vissen. President Nasser heeft mij laten waarschuwen. Hij heeft
een generaal naar Jakarta gezonden, die opdracht had met niemand anders dan met
mij te spreken. Er zijn in Arabische landen documenten gevonden. Eén dag later
kwam ook de duta besar83 van Syrië mij waarschuwen. Je moet verder gaan, Wim,
je moet verder zoeken. Weet jij bijvoorbeeld wie er achter de KAMI zitten? Dat zijn
onbeschofte kerels, de KAMI.’
Eveneens aanwezig was de heer Jaap Kruisweg, die de president omschreef als
‘een struikrover.’ Ze moeten elkaar reeds in Benkoelen hebben ontmoet, dus tijdens
Sukarno's gevangenschap in de koloniale tijd, toen Kruisweg les kreeg van de
toekomstige president. Eigenlijk vond ik de man geen gezelschap voor Bungkarno,
maar Tweelingen zijn trouw tot in het oneindige. Jaap zelf zei: ‘Ik ben de vader van
Atjeh en de jon-
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gens daar.’ Ik moest om 12:00 uur ambassadeur Schiff bezoeken, dus vertrok ik om
half twaalf met Kruisweg in diens open jeep, met twee politiemannen achterin. Hij
reed als een dwaas en ik dacht never again.
In de late middag sprak ik voor het eerst na een aantal jaren weer met Van
Konijnenburg in diens kamer in Hotel Indonesia. Hij deed suggesties om bepaalde
onderwerpen te filmen. Het begon weer als vanouds te worden. Bij vertrek riep hij
me terug en zei: ‘Je vader betreurde onze ruzie, heb je gezegd. Heb je er wel eens
over nagedacht, wie ons weer bij elkaar heeft gebracht? Sinds mijn vrouw dood is,
is er zo veel gebeurd, dat mij aan het denken heeft gebracht. Zij is nu nog dichter bij
me dan toen zij leefde...’84

8 oktober 1966
Om 08:45 uur waren we op de Nederlandse ambassade om ambassadeur Schiff te
filmen. Het gesprek verliep vlot, maar hij zei weinig van belang, formuleerde zijn
zinnen aarzelend en maakte ze ook niet altijd af. Toch was het wel gezellig. De
ambassadeur zei tegen mij dat Bungkarno bang was, hetzij bewust hetzij onbewust,
om met de werkelijkheid te worden geconfronteerd dat de militairen hem weg wilden
hebben. ‘Hij is eigenlijk een beetje gek,’ aldus de heer Schiff. ‘Niet alleen zijn macht
is weg, zijn microfoon eveneens.’
Van ambassadeur Schiff reden we naar de woning van de heer Ostmeier, die de
oorlogsgraven van Nederlanders beheert en hiervoor semi-officieel aan de ambassade
is verbonden. We maakten opnamen met hem in de tuin. Hij zei het een misdaad te
vinden dat, door de eenvoudige noodzaak in het huidige Indonesië corrupt te zijn,
het karakter van ‘de Javaan’ was vervormd. ‘Wanneer ze in Holland twee procent
van het salaris inhouden worden tramrails opengebroken. Hier kost een eenvoudig
hemdje vandaag 700 roepia's. De Indonesische mens is over de afgelopen twintig
jaar verworven. Sparen is er niet meer bij. Corruptie betekent je hoofd boven water
houden. De doorsnee burger betaalt acht of negen roepia's voor een kilo rijst. Wanneer
daar geen verbetering in komt zal er geen vooruitgang kunnen komen. Alle normale
economische verhoudingen zijn zoek.’
Gisterochtend had president Sukarno een afspraak met de tandarts. In een bijgebouw
van de Istana is een praktijk ingericht.
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Een Chinese arts zou hem behandelen. Bungkarno stelde voor dat zijn ontbijtgasten
mee zouden wandelen. Ik liep voorop, naast de president, gevolgd door kolonel
Bambang en een stoet andere mensen. Wij spraken over Vietnam. Hij vroeg: ‘Wim,
heb je al War against Trees van Wilfred Burchett gelezen?’ Het was duidelijk, dat
hij van mening was, dat de Amerikanen absoluut niets in Zuidoost-Azië hadden te
zoeken. De president stond stil en zei: ‘Geef me je vuist. Dit is Vietnam, waar de
Amerikanen zitten. Hier is de RRT (China)’ en hij nam zijn linkerhand en zei: ‘Dit
is Indonesia,’ zijn rechterhand en daarop omsloot hij mijn vuist met beide handen
en zei met een vertrokken mond: ‘Gezamenlijk zullen wij de Amerikanen
verpletteren.’
Ik besefte dat, terwijl Bungkarno dit tegen mij zei, Suharto, Malik en consorten
bezig waren zoete broodjes te bakken in Kuala Lumpur om de Indonesische dreiging
in de rug van de Amerikanen in hun krankzinnige strijd in Vietnam te doen afnemen.
Er was duidelijk voor Bungkarno's revolutionaire standpunt ten aanzien van Vietnam
bij de nieuwe militaire junta in Jakarta geen plaats. Sukarno was een echte
Merdeka-vechter, een pure nationalist, een Asia-first denker. Hij duldde geen enkele
vorm van inmenging of overheersing in deze ‘hoek’ van de wereld. ‘Ik heb al hatti
sakit85 van de Amerikanen,’ zei de president. ‘Soms verlang ik werkelijk dat Amerika
plat zal worden gegooid om wraak te nemen voor wat zij hier in Azië aan het doen
zijn. Zij (hij doelde op de generaals) willen, dat ik een vredesactie jegens Vietnam
ontketen. Maar wie zijn het, die de Japanners opstoken om ons geld te lenen, zelfs
vele miljoenen dollars, om Indonesië op te kopen en leeg te plunderen? Het zijn de
Amerikanen! Wie zitten er achter Marcos op de Filippijnen? De Amerikanen! Moet
ik dan helpen om die Amerikanen uit het moeras te trekken?’ Bungkarno ziet de
oorlog in Indo-China als een vorm van koloniale oorlog. Hij zei: ‘Elk soort kolonisatie
vernielt. Elke kolonisatie verwoest en brengt rampen voor landen en volken, die
worden uitgebuit. Alles wordt vernietigd, cultuur, rijkdom, levensvreugde,
vermetelheid van mensen en individuen, alles wordt te gronde gericht.’
De president nam plaats in de tandartsstoel en vroeg of ik zijn door Cindy Adams
geschreven biografie had gelezen. Zijn gasten zaten in de rondte op stoelen tegen de
muur. Ik antwoordde recht voor z'n raap dat ik het eigenlijk een vreselijk boek vond.
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‘Maar ik hoor, dat het in Amerika goed wordt verkocht,’ antwoordde de president.
‘Dat is juist zo erg,’ zei ik, ‘want ik vind het niet serieus genoeg en er ontbreekt
oneindig veel aan.’ Ik keek recht in de verschrikte gezichten van de presidentiële
entourage, waaronder Pak Hardjowardojo. ‘Hoe kunt u nu uw memoires schrijven
met een dame uit een Amerikaanse vaudeville troupe, Cindy Adams, die van u niets
begrijpt en nauwelijks weet waar Indonesië ligt?’ ging ik voort. Ik memoreerde aan
het feit dat oud-premier Sastroamidjojo en ambassadeur Zain er voor hadden gepleit
dat ik het boek zou maken, samen met een vooraanstaande Indonesische journalist.
Bungkarno veranderde het onderwerp en zei: ‘Deze kerel,’ en hij wees op de
tandarts, ‘is de enige persoon, die me tot zwijgen kan brengen,’ en op dat moment
werd er een klem op de kaak van de president geplaatst. Ik weet dat hij over wat ik
had gezegd, zat na te denken tijdens het boren. De ramp met Bungkarno is dat, al
naar gelang hij ouder werd, men hem meer heeft willen sparen voor teleurstellingen.
Daarom is hem veel waarheid onthouden. Dat verklaart zijn steeds verdere
verwijdering van gewijzigde realiteiten. Waarom heeft niemand uit zijn omgeving
hem niet tijdig duidelijk gemaakt dat hij zijn geautoriseerde biografie niet met Cindy
Adams moest schrijven?
Kolonel Sutikno kwam vanmiddag in Hotel Indonesia lunchen. ‘Bungkarno moet
nu een offer voor het land kunnen brengen,’ zei hij. ‘Hij moet zijn grootmoedigheid
tonen en een stap terug doen, desnoods met een bloedend hart. Vroeger heeft ons
volk zich gedragen alsof Bapak volmaakt was. Nu is die affectie voor de vader van
ons land dezelfde gebleven, maar de ogen van het volk zijn open gegaan. Er is
bijvoorbeeld aan Bungkarno gerapporteerd, dat Pak Nas (Nasution) een Islamitische
staat wilde stichten. Dat was dus helemaal niet waar. Toch heeft de president op 11
maart 1966 generaal Nasution aan de kant gezet. Dat was te erg.’ Om die reden koos
het Volkscongres, de MPRS op 20 juni 1966 generaal Nasution tot voorzitter.86 Ik
begreep, dat Pak Tikno deze uiteenzetting feitelijk gaf met de bedoeling zijn
denkbeelden bij Bungkarno te helpen bepleiten. Kolonel Sutikno: ‘De PKI heeft
Bapak al gehersenspoeld. Daarom oefent Pak Harto op een beleefde oosterse manier
een beetje druk uit.87 Dat wij de communistische
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partij thans verbieden is de schuld van de PKI zelf. Ze hebben ons te veel van achteren
aangevallen. Je moet Bungkarno nu bekijken door de bril van zijn huidige positie.
Generaal Suharto is thans voorzitter van het presidium. Bovendien moeten wij het
buitenland gerust stellen dat hier in Indonesië geen kans meer is op een herleven van
communisme.88 Waar het om gaat is, dat het zo ver komt dat de president zegt: “Er
wordt om mij niet gevochten! Ik wil om mij geen gekijf hebben!” Dat is in ieder
geval de houding van Nasution geweest, toen hij op 11 maart 1966 uit het kabinet
werd gegooid.’ Dat leek me geen relevante vergelijking. Maar hoe meer Pak Tikno
deze onderwerpen gedetailleerd aanroerde, hoe duidelijker het voor me werd, dat hij
als pur sang Javaan een zuivere Javaanse methodiek volgde om via een ‘koerier,’
waar Bungkarno misschien naar luisterde, bepaalde opvattingen uit de onmiddellijke
omgeving van generaal Suharto in een andere toonzetting binnen de paleismuren te
krijgen.
Gisteravond reden we in de Mercedes van de KLM. met een gemengd gezelschap
naar paleis Bogor: Van Konijnenburg, Kleiweg en de journalist Dries Ekker. Ik kende
Ekker niet. Ik wist alleen dat hij mij in 1957 in Het Parool, (zie Memoires 1957-1959)
een smerige poets had gebakken, die gebaseerd was op journalistieke naijver en
leugens. De rit naar Bogor was net als vroeger, de kampongs, de mensen, de contouren
van de bergen, alles was als vroeger. Lief. Mijn zwak voor Java is permanent.
Op paleis Bogor werden we verwelkomd door Ibu Hartini, die er even jong en fris
uitzag als in 1957. Bapak was in de douche. De president bewoonde een bungalow
op het terrein van het zomerpaleis, zeer eenvoudig en met beperkte ruimte. We zaten
op het terras. In de woonkamer hing een groot schilderij van de president en enkele
portretten van Ibu Hartini en nog enkele dames. De kamer had iets gezelligs. De
verzorging van de maaltijd en de bediening was voortreffelijk. Mevrouw Hartini
herinnerde zich het bezoek in 1957 aan haar ouders op Oost-Java nog. We waren
toen met Bungkarno op reis en hij nam ons allemaal mee. Ze sprak over haar twee
zoons Taufan en Baju, kinderen van Bungkarno en haar. Eén van hen was zojuist uit
Japan overgekomen. De jongens schenen er ook te zijn, maar wanneer er gasten
waren vertoonden zij zich nooit, zei mevrouw Hartini.
De conversatie bleef wel erg aan de oppervlakte. Van Konij-
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nenburg had de president Albert Mols boekje Blonde Greet gegeven. Ekker deed
overdreven aardig tegen Bungkarno. Ik was maar blij dat de president geen ahnung
had van wat er werkelijk in die slijmjurk om ging. Kleiweg deed gelukkig bijna nooit
zijn mond open, maar benadrukte alleen dat hij in al die jaren de president nooit
enige gunst had gevraagd.
Voor het diner reden we naar het paleis om een oude film met Erroll Flynn te zien.
De zaal was vol met paleispersoneel. MP's en parachutisten salueerden en stonden in
de houding bij het betreden van Istana Bogor. Taufan en Baju waren er nu ook.
Bungkarno zat met zijn benen op een tafeltje, want hij heeft last van gezwollen
voeten. Hartini verzorgde hem helemaal. Ik vond haar buitengewoon aardig. Zij
verzorgde alle maaltijden in de bungalow en maakte ook de sambal zelf.
Na de filmvoorstelling gingen we aan tafel. Op 1 oktober is het proces tegen dr.
Subandrio, de voormalige minister van Buitenlandse Zaken, begonnen. Door naar
buiten te brengen wat Subandrio allemaal op zijn geweten heeft denkt men meteen
Sukarno zelf door het slijk te kunnen halen. Het maakt onderdeel uit van Suharto's
strategie om de Orde Lama (oude orde) van Bungkarno zoveel mogelijk te ontluisteren
en nu de Orde Baru (nieuwe orde) te propageren. De president heeft nog altijd een
massale aanhang onder alle lagen van het volk. Hoe meer zijn regering in diskrediet
gebracht kan worden, hoe meer men denkt de twijfelaars tot andere gedachten te
brengen. Dit militaire Mahmillub Tribunaal heeft uiteraard niets met rechtspreken
te maken. Ik heb Subandrio altijd een lamstraal gevonden, maar wat nu gebeurt slaat
nergens op. En dan te bedenken dat mijn oorspronkelijke NTS-opdracht luidt een
reportage van dit schijnproces te maken. Ik zal proberen mijn missie zoveel mogelijk
in een meer algemeen kader te plaatsen.
Tijdens het eten roerde Bungkarno even het proces-Subandrio aan; hij vroeg zich
af hoe iemand in Indonesië heeft kunnen zeggen dat Ibu Hartini 200 miljoen roepia's
aan de PKI zou hebben gegeven. Maar hij liet er zelf meteen op volgen: ‘Laten we
over prettiger dingen spreken.’ Ik dacht, ja, dat kan nu wel, maar hoe sluit je jouw
ogen voor dit alles? Mevrouw Hartini had gezegd dat de president zware hoofdpijnen
had de laatste tijd van het vele piekeren. Toch verbaas ik me er over dat Bungkarno
zo vrolijk en onbekommerd kan lachen en pret maken, terwijl zijn voormalige beste
vriend en ‘trouwste dienaar’ Subandrio, in de bak zit en straks de doodstraf krijgt.
Misschien is deze attitude juist het geheim van overleven.
Overigens scheelde het maar een haar tijdens het eten, of ik
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had een botsing met Ekker gekregen, omdat ik duidelijk refereerde aan het vuile
geschrijf van deze man in het verleden en zijn pro-Luns houding jegens
Nieuw-Guinea.89 Van Konijnenburg greep in om een frontale botsing te voorkomen.
Ekker verdiende om minimaal er aan herinnerd te worden dat hij faliekant op het
verkeerde paard had gewed. Nu zat hij zoete broodjes te bakken met de eens zo
verguisde Sukarno, die hem zelfs achteloos met Dries aansprak.
Vanavond waren we opnieuw en grand comité op de bungalow in Bogor. Ditmaal
zouden ook meneer en mevrouw Schiff komen. Dries Ekker reed met hen mee, want
hij begreep inmiddels uitstekend dat ik hem als Lunsmarionet minachtte. Hij wilde
niet nog eens bij ons in de auto zitten. Konijn en ik arriveerden eerst. De Schiffs
hadden in Bogor een paar rondjes gereden om niet te vroeg te komen. Onlangs had
Schiff de president tegenover mij ‘als een beetje gek’ omschreven, maar nu bood hij
Bungkarno wel mooi twee dure dozen Dunhill blackjackchips aan. Sukarno dobbelde
altijd met luciferhoutjes. Hij keek dan ook met gefronste wenkbrauwen naar het
cadeau van Engels fabrikaat en zei: ‘Ik speel toch liever met lucifers.’
‘Dan neem ik het maar weer mee,’ antwoordde Schiff.
‘Echt Hollands gedacht,’ zei ik.
Ook deze avond bleef de conversatie aan de oppervlakte. Bungkarno klaagde dat
zijn salaris 20.000 roepia's bedroeg, inclusief vrij-wonen, water en licht. Hij had
gelezen dat koningin Juliana's inkomen was opgetrokken naar zeseneenkwart miljoen
gulden.
Dezelfde Lincoln-Continental van gisteren reed voor. We begaven ons weer naar
het Istana Bogor om een film te zien. Bapak, Ibu Hartini en de Schiffs achterin, Van
Konijnenburg en ik naast de chauffeur. Ekker en Kleiweg volgden in een militaire
jeep. Er werd een journaal vertoond dat vijf jaar oud was over president Kennedy
met premier Cyrrille Adoula van Kongo op het Witte Huis. De hoofdfilm was A wink
of an eye. De film was hopeloos verknipt en werd herhaaldelijk onderbroken. Ik zat
naast ambassadeur Schiff. We begrepen er niets van. Pesterij?
Het diner was opnieuw voortreffelijk toebereid en geserveerd. Een pikant moment
ontstond, toen Bungkarno het warm kreeg en zijn loshangend batikhemd uit deed en
in een filet (borstrok) zat.
Van Konijnenburg: ‘Eindelijk eens zonder gaten.’
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Luns zou hem later, nadat zijn persbureautje op de fles was gegaan, met een post op
Buitenlandse Zaken belonen.
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‘Een striptease,’ merkte Ibu Hartini op.
Dit bracht de president er toe, aan mevrouw Schiff voor te stellen zijn voorbeeld
te volgen, waarop zij antwoordde: ‘Ik ben hier toe bereid, wanneer Ibu Hartini ook
mee doet.’
Na het eten werd de tafel geruimd en werd tot ver na middernacht geëenentwintigd
(met lucifers). Ik begreep niets van dit spel en ben er ook niet in geïnteresseerd.
Bungkarno had verreweg de grootste bank.
Vanavond heb ik de NTS-crew op het paleis aan de president en Ibu Hartini
voorgesteld. Ze begrepen dat ik ze niet in de bungalow kon laten uitnodigen.
Ik merkte vanavond weer hoe intens eenzaam Bungkarno zich voelt. Hij omringde
zich door Hollandse vrienden. Maar soms ving ik een glimp op van wat hem werkelijk
beroerde. ‘Na de dood van Sjahrir zijn diens weduwe en broer bij me op het paleis
gekomen,’ zei de president bijvoorbeeld. Sjahrir's laatste woorden waren geweest:
‘Bungkarno heeft gelijk.’
‘Sjahrir is als een zeer religieus mens gestorven en had zijn naasten gevraagd mij
te gaan groeten. Eens heeft Sjahrir trouwens in het huis van een gemeenschappelijke
vriend, de kleermaker Sadak, tegen me gezegd: “Bij God, Bungkarno, ik hoor meer
bij jou dan bij Hatta”.’
De president nodigde ons op Bogor uit à la recherche du temps perdu. Hij wilde
tijdens onze bezoeken gewoon vergeten wat er in Indonesië gebeurde of wat er om
hem heen speelde. Het bestuur van het land, de werkelijke leiding van Indonesië was
hem eigenlijk ontnomen. Er gebeurde van alles, waar hij geen oog meer op kon
houden en waar hij niets meer over te zeggen had. Misschien vroeg hij zich
voortdurend af waar en hoe de zaak uit de hand was gelopen. Ik had de indruk dat
hij het aan een kant niet onplezierig vond het wat rustiger aan te kunnen doen,
alhoewel hij zich duidelijk grenzeloos aan de gang van zaken onder het militaire
regime bleef ergeren. Hij zei bijvoorbeeld: ‘Wat nu in Indonesië aan de hand is, is
dat wij een verrechtsing van de Revolutie zien. Een revolutie is geen boulevard, zoals
ik die in Leningrad heb gezien. Jaurès heeft het al gezegd. Een revolutie is niet als
een Champs d'Elysée. Een revolutie is niet “lurus”, rechtlijnig, maar “slengweng”,
zigzag. Toch moeten wij de rechte lijn niet uit het oog verliezen, anders glijdt de
revolutie af.’
Van tijd tot tijd stelde hij vragen over internationale politieke vraagstukken. Hij
wilde weten of we van mening waren dat Lee Harvey Oswald Kennedy had vermoord.
Sukarno betreurde het dat de Kennedy's het tegen hun vijanden hadden afge-
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legd. ‘Waarom handhaaft Lyndon Johnson een man als Dean Rusk op Buitenlandse
Zaken,’ vroeg hij. ‘Rusk volgt dezelfde agressieve politiek als John Foster Dulles.’
Hij sprak over de rol van senator Barry Goldwater en roerde de rechtse invloeden
en de rol van de CIA voortdurend aan.
De avond werd tegen middernacht besloten. We namen afscheid van de president
en zijn vrouw. De Schiffs reden voorop in de ambassadeauto met de Nederlandse
vlag. Konijn en ik volgden in de Mercedes van de KLM. We werden door twee jeeps
met militaire politie begeleid op verzoek van Bungkarno, omdat de avondklok reeds
lang was ingegaan en niemand meer op straat mocht zijn. Van tijd tot tijd passeerden
we wegversperringen met tot de tanden gewapende militairen. Maar men begreep
blijkbaar dat het om gasten van Bungkarno ging, want we passeerden overal zonder
moeilijkheden.

9 oktober 1966
Ontbijt bij de Suwandi's. Tante geeft mij altijd melatibloemen. Later in de ochtend
liep ik tegen een functionaris van het Verolmeconcern aan. Hij is een nogal
eenvoudige man, zowel qua persoon, als qua geest. Hij was in het gezelschap van
een Indische jongen. Uit het krediet van minister Luns voor Indonesië van 100 miljoen
was vijf miljoen besteed voor de scheepswerf Karya Putra op een terrein van 280
hectare. Verolme zal de kennis en technici leveren, en de bevoorrading verzorgen.
Er waren vier bezoeken van Cornelis Verolme nodig geweest om het plan door te
drukken. Van Konijnenburg had een en ander via Bungkarno opgezet. Volgens deze
meneer was Konijn voortreffelijk in public relations, maar bij de uitwerking van
details, echter ook omdat hij de kennis miste, ontstonden er problemen en ruzie. Van
Konijnenburg had niet bemiddeld om Verolme te helpen, maar om Indonesië van
dienst te zijn. Van Konijnenburg had mij trouwens zelf gezegd, dat Verolme hem
verscheidene malen had gevraagd wat hij voor hem kon doen, en dan antwoordde
hij steeds: ‘Later maar.’
Er wordt altijd gekletst dat Van Konijnenburg kapitalen aan Sukarno zou hebben
verdiend. Ik geloof er niets van. Hij heeft een oprechte Indonesische tik en wil
werkelijk helpen. Dit moet worden gezegd, ook al heeft hij mij zeer tekortgedaan.
De functionaris vervolgde dat er een nieuw krediet van 66 miljoen nodig was uit
de Luns-pot, want er was dringend behoefte aan een reparatiewerkplaats. Indonesië
zat verder te springen om betere telecommunicatie, om beboeing en bebakening maar
vooral om een algehele verbetering van de havens. De
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man vertelde vervolgens, dat Verolme op het terrein van de werf reeds een guest-house
voor bezoekers, inbegrepen Bungkarno, had laten neerzetten. Dit was al gereed.
Verder was er nog niets. Idioter kon het niet.
President Sukarno laat aan de rand van Bogor een bungalow bouwen. Van
Konijnenburg had uit Nederland een boek met stalen voor gordijnen meegebracht.
Bapak liet mevrouw Hartini uitzoeken. Tegen ons bracht hij onder woorden hoeveel
hij van haar hield: ‘Zelfs mijn vel is voor jou,’ en trok aan het vel van zijn arm.
Ik besprak later met Emile van Konijnenburg de Verolme-informatie. Hij begon
meteen te dicteren, wat we op televisie wel en niet over de Verolmewerf zouden
kunnen zeggen. ‘Je moet steeds glashelder praten op de buis, zodat de TV-kijker jouw
verhaal aan de kruidenier zal door vertellen,’ zei hij. Mijn NTS-team luisterde mee
en raakte even geïrriteerd als ik. Toch gaf hij soms nuttige tips.
In de avond had ik de Suwandi's en de Sujono's voor een diner in Hotel Indonesia
uitgenodigd. Kolonel Sutikno en een andere vriend, luitenant-kolonel Lamidjono,
een liaisonofficier voor generaal Suharto, arriveerden op hetzelfde moment. Ik zei
hen dat ik met Bungkarno de genoemde suggesties zou bespreken, maar dat ik
terzelfder tijd vond, dat Tikno zelf zijn pleidooi bij het staatshoofd zou moeten
afsteken. ‘Dat kan niet,’ antwoordde de kolonel. ‘Er zijn voor mij twee manieren om
naar de president te gaan. Mijn directe superieur, Suharto, zendt mij, maar dat zou
veel te duidelijk en direct zijn. Of Bungkarno laat mij komen.’ Voor mij stond dus
vast dat ik die ontmoeting zou moeten regelen.
Tijdens het diner in de Ramadan Room wandelde Van Konijnenburg om kwart
over tien binnen. Het Istana had gebeld, of ik om 07:30 uur alleen bij de president
op Istana Merdeka wilde komen. Ik had Ibu Hartini zaterdagavond een brief gegeven
om aan Bapak te overhandigen, waarin ik had gesteld hem onder vier ogen te willen
spreken.

10 oktober 1966
Ik vervoegde me om 07:00 uur op het paleis en sprak tot 08:40 uur met Bungkarno.
Voorzichtig bracht ik sommige van Sutikno's denkbeelden naar voren. Bungkarno
gaf antwoorden als: ‘Dat weet mijn grote teen en mijn kleine teen.’ Ik zei, dat Lenin
met het Verdrag van Brest-Litovsk één stap terug had gedaan. Nikita Khrushchev
had tijdens de Cubaanse rakettencrisis dit voorbeeld gevolgd. Sukarno antwoordde:
‘Khrushchev is
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Khrushchev. Ik ben Sukarno.’ Toch kwam ik op dit onderwerp terug en voerde
ondermeer aan, dat bij de intrede van Claus in Nederland de koninklijke familie werd
geconfronteerd met slogans als ‘Claus raus.’
Later, toen schout-bij-nacht Muljadi, commandant van de Zeemacht binnen wipte
om met de president te spreken, zei Bungkarno tegen hem: ‘Wim hier, heeft mij
willen troosten.’90
President Sukarno bracht ons gesprek verschillende malen op de rol van de CIA.
Zo werd hij in 1965 in Cairo benaderd door een Amerikaanse vrouw, Pat Price. Zij
vertelde een studie over Indonesië te willen maken. ‘Toevallig was de Pakistaanse
minister van Buitenlandse Zaken Ali Bhutto bij me. Hij waarschuwde, “Karno, pas
op!” Maar Pat wilde een boek over Indonesië schrijven met mijn hulp. Ik regelde
dus, dat zij naar Jakarta kon komen. Zij kwam me hier op het paleis opzoeken. Ik
gaf haar een assistente om haar op weg te helpen. Een paar maanden later werd mij
een rapport overhandigd. Die lieve, kokette Miss Price bleek inderdaad een CIA-agente
te zijn. Zij was voortdurend door onze inlichtingendienst geschaduwd. Dat was dus
weer een CIA-stunt. Zij gebruikte overal mijn naam, mijn introductie, mijn hulp en
gastvrijheid, maar in werkelijkheid was zij een ordinaire spion.’ Ik vroeg of hij
absoluut zeker was, dat zij voor de CIA werkte. ‘Zij had nachtelijke ontmoetingen
met Amerikaanse agenten,’ aldus Bungkarno. ‘Ze ontmoette bovendien geregeld
functionarissen van de Amerikaanse ambassade op ongebruikelijke tijden en plaatsen.
In het bijzonder vielen haar contacten op met een Amerikaanse militaire attaché. Zij
zag bovendien kans binnen te dringen bij sommige van onze eigen hoogste militairen.’
De affaire Pat Price herinnerde me aan de tactiek, die, in 1957, de Amerikaanse
inlichtingendienst toepaste om de zogenaamde professor Guy Pauker via mij bij
Sukarno binnen te brengen. Sukarno: ‘Je weet toch Wim, wat de CIA hier over de
jaren heeft gedaan? John F. Kennedy heeft mij hier in 1961 zelfs zijn
verontschuldigingen voor aangeboden. Ik geloofde hem. De Kennedy's waren oprecht.
Hij was eigenlijk de eerste Amerikaanse president, die ik vertrouwde.’ Hij sprak
aansluitend met bewondering over Jaqueline Kennedy. Ambassadeur Zairin Zain
had er voor gezorgd dat mevrouw Kennedy in het bezit kwam van de vijf delen in
Peking uitgegeven boeken met Bungkarno's schilderijenverzameling. Jackie kwam
ermee aanzetten toen Sukarno in het Witte Huis was en knielde naast hem op
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de grond, terwijl het boek in zijn schoot lag. ‘Zij stelde intelligente vragen,’ aldus
Bapak. Intussen ging de president ermee akkoord, dat ik kolonel Sutikno morgen
mee breng. Dat wordt geregeld.
Wij werden naar het Verolmecomplex begeleid door dezelfde functionaris van
gisteren. Ter plekke ontmoetten wij generaal Herman Budojo van de KKO (de
mariniers). Aan de hand van een maquette zette hij uiteen wat de plannen waren. Er
werd op gewezen dat er haast diende te worden gemaakt met aanvullende kredieten
uit Den Haag. We maakten uitvoerig opnamen.
Vervolgens bezochten wij het ministerie van Maritieme Industrie. We filmden de
directeur-generaal Mardanus. President Sukarno had tegen me opgemerkt, toen ik
vertelde hem te zullen ontmoeten: ‘Omdat hij vooruitstrevend is wordt hij met het
etiket links beplakt, maar Mardanus is een waarachtige patriot.’ 's Middags sprak ik
een hartig woordje met Van Konijnenburg. Hij bemoeide zich inmiddels zo met ons
werk, dat ik al voor me zag, dat hij straks in Den Haag zou kletsen dat hij feitelijk
de NTS-films had gemaakt. Hij leek een beetje gekwetst en zei: ‘Ik wil jullie alleen
maar helpen.’ Prompt lanceerde hij toch weer uitstekende ideeën voor artikelen. Ik
schreef ze op. Kolonel Sutikno kwam ook naar Hotel Indonesia om het bezoek van
morgenochtend aan president Sukarno door te spreken. Generaal Suharto had hem
toestemming gegeven voor deze missie. Om 17:30 uur reed ik naar oom en tante
Sartono, intieme vrienden van de Suwandi's. Ik kende hen sedert 1956, toen Sartono
nog voorzitter was van het Indonesische parlement. Hij woonde nog steeds in hetzelfde
grote huis aan Djalan Diponegoro. Sedert de oprichting van de Partai Nasional
Indonesia (PNI) in 1927 was hij een van de voormannen van de beweging geweest.
‘Wij oudjes, moeten ons terugtrekken en de toekomst aan de jongeren overlaten,’
zei hij nu.
Oom Sartono, zonder meer een van de oudste vrienden van Bungkarno maakte
een hele serie relevante opmerkingen. ‘Hij (Sukarno) let op een gezicht en hoe iemand
hem aankijkt en dan is hij te goedgelovig. Hij kiest soms zijn mensen fout. Subandrio
bijvoorbeeld heeft altijd de zaken opzettelijk verkeerd bij de president voorgebracht.
Hij let niet op karaktereigenschappen. Hij plaatste Subandrio, Johannes Leimena en
Chaerul Saleh in het presidium en zei tegen hen: “Jullie nemen nu alle besluiten,
gezamenlijk,” maar die drie konden elkaar niet luchten of zien, dus gingen zij de
dienst verdelen. Alleen wat vlot marcheerde werd aan Bungkarno gerapporteerd. Hij
geloofde
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steeds wat hem werd gezegd. Als gevolg van zijn ijdelheid is hij er in vele gevallen
in gelopen.’ Sinds 1957 deelde ik Sartono's mening over Subandrio, toen ik Bungkarno
letterlijk voor Subandrio waarschuwde.
Oom Sartono: ‘Bungkarno's politieke visie is juist. Zijn intuïtie is niet te evenaren.
Hij is zéér belezen. Alleen in zijn feitenmateriaal is hij zwak. Hij moet dikwijls op
zijn ministers steunen. Maar, die imiteren hem nu juist. Bungkarno geeft de grote
lijnen aan, maar het hapert in alle opzichten met de follow-up. Wanneer een opdracht
van Bungkarno op praktische moeilijkheden stuit, zullen zijn medewerkers hem dit
niet zeggen. Het komt er op neer dat de presidentiële opdracht niet wordt uitgevoerd.
Aftreden van ministers kwam bijna niet voor.’ Sartono trad zelf tweemaal als
voorzitter van het parlement af. Zijn protestactie werd afgewezen. Hij werd beide
keren echter herkozen.
‘Bungkarno moet niet polemiseren met de kranten,’ aldus de heer Sartono. ‘Lyndon
Johnson wordt ook door de pers voor rotte vis uitgemaakt, maar hij reageert niet.’
Dit sprak ik voorzichtig tegen. Oom Sartono bevestigde dat toen hij in 1962 een brief
van mij aan Sukarno overhandigde, deze antwoordde: ‘Die vent schrijft ook al rot
over ons.’ Dit bewijst andermaal dat de actie van Verrips die hij samen met kolonel
Pandjaitan, militair attaché te Bonn, uitvoerde, om het in Jakarta voor te spiegelen
alsof een reeks anti-Indonesië en anti-Sukarno artikelen in Elseviers Weekblad door
mij was geschreven dus toch vruchten had afgeworpen. Terwijl ik er absoluut buiten
stond en niets mee te maken had.
In 1962 was plotseling in Elseviers Magazine een anti-Sukarno-artikel
verschenen. Alhoewel dit verhaal, ‘Chantage op de Verenigde Staten’ van
9 juni 1962, door H.A. Lunshof was opgetekend in Bonn en vervolgens
met zijn signatuur werd gepresenteerd, slaagde men erin Sukarno te
overtuigen, dat ik opnieuw de tipgever van Elseviers zou zijn geweest,
wat totaal onwaar was. De teneur van Lunshofs tirade was dat Sukarno en
Subandrio va-banque speelden ten eigen bate en dat het brave Indonesische
leger hele andere en nobele bedoelingen zou hebben om het land uit het
moeras te halen. Omdat oom Sartono open kaart met me speelde, wist ik
nu dus zeker dat zelfs president Sukarno na deze leugens (vooral door
Subandrio aangezwengeld), mij was gaan wantrouwen. Het duurde dan
ook enkele dagen, bij ons weerzien in oktober 1966, voor hij me weer met
‘Wim’ aansprak. Kolonel Sutikno Lukitodisastra wist, evenals de militaire
inlichtingendienst, dat ik niets met de
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Elseviers-aanval op Sukarno te maken had en terwijl de door Subandrio
geleide Indonesische CIA mij sindsdien op de zwarte lijst had geplaatst,
scheen het thans in het beleid van het leger te passen - nu Subandrio voor
de rechter stond - mij naar Jakarta te laten terugkeren. Pak Sutikno vertelde
mij, toen ik Bungkarno voor het eerst terug zag op het podium tijdens de
parade ter gelegenheid van Army Day, dat de president tegen generaal
Suharto had gezegd: ‘Die kerel heeft ons altijd geholpen en hij mocht
jarenlang hier niet komen.’ Eerlijk gezegd stak Bungkarno zelf ook geen
vinger uit om mij na onze laatste ontmoeting, in 1961 in New York, naar
Indonesië te halen.
Cicero schreef al in De Oratore II dat: ‘The first law for the historian is
that he shall never utter an untruth. The second is that he shall suppress
nothing that is true. Moreover, there shall be no suspicion of partiality in
his writing, or of malice.’ Iedereen heeft een psychodynamisch verleden
en meent zich te herinneren hoe het verleden is geweest. Maar niet iedereen
beschikt, bij het graven in het verleden, over een gedisciplineerd en
accuraat bijgehouden dagboek. Op 12 augustus 1989 graaft Willem
Brugsma in zijn geheugen en produceert in de Haagse Post de volgende
passage, welke zich meer dan 25 jaar geleden zou hebben afgespeeld. Hij
ontmoette in 1963 president Sukarno in Jakarta en vroeg hem waarom hij
zich indertijd had bediend van Willem Oltmans als pleitbezorger voor een
overdracht van Nieuw-Guinea aan Indonesië. Bungkarno zou hebben
geantwoord: ‘Nou, met Willem kon je gezellig een beetje praten en een
beetje vrijen.’ Wanneer Sukarno zich in 1963 - één jaar nadat mijn vijanden
hem ervan hadden overtuigd, dat ik me ook tegen hem had gekeerd denigrerend over mij tegenover Brugsma zou hebben uitgelaten, past dit
in wat oom Sartono me in 1966 vertelde. Maar Brugsma deed meer. Hij
verbond de woorden van Sukarno aan een televisiegesprek uit 1985 tussen
Adriaan van Dis en mij. Hierin kwam ter sprake dat de meeste journalisten
over Desi Bouterse spraken zonder ooit de moeite te hebben genomen zich
in de man te verdiepen. Van Dis vroeg daarop waar mijn voorkeur voor
‘gekleurde dictators’ vandaan kwam. Ik antwoordde: ‘Je bedoelt, Sukarno
was ook bruin?’ Vervolgens vermeldde ik dat men jarenlang over Sukarno
in Nederland had geredekaveld, terwijl de meeste mensen dit deden ‘zonder
zijn achterste ooit te hebben gezien.’ Van Dis wilde leuk zijn en vroeg:
‘Jij wel?’ Ik antwoordde: ‘Ja, en vele jaren. Ik weet precies wat hij voor
een meneer was, dus je moet mij niets vertellen over dictators.’ Wat schrijft
Willem Brugsma 25 jaar na zijn ontmoeting met Sukarno? Dat de president
zou hebben gezegd dat je met mij ‘een beetje kon vrijen...’ Dan vervolgt
Brugsma: ‘Het was
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dus geen grootspraak van Oltmans toen hij in zijn tumultueus TV-onderhoud
met Adriaan van Dis opmerkte: ‘Maar ik ken de kont van Sukarno.’91 Wie
het verslag leest van mijn bezoek in 1966 aan Jakarta, drie jaar na de
vermeende uitspraak van Sukarno tegenover Brugsma, zal begrijpen, dat
Brugsma's geheugen hem in de steek liet, terwijl het tezelfdertijd een
perfecte demonstratie gaf van de malice in zijn herinnering, zoals Cicero
dit omschreef.92
Oom Sartono, Bungkarno's oude strijdmakker, noemde generaal Suharto ‘de redder
des vaderlands’. Hij vervolgde: ‘Suharto doet alles openlijk. Subandrio deed alles
in het geheim. Suharto stuurt openlijk een vliegtuig met legerofficieren naar Maleisië.
Suharto heeft een vlekkeloos verleden.’ Ik sputterde tegen dat Suharto toch op zijn
minst verantwoordelijk was voor een bloedbad van ontzagwekkende proporties onder
zogenaamde communisten en Sukarno-aanhangers.
Sartono: ‘De PKI zit niet stil. Je moet naar Oost-Java gaan. Jakarta is Indonesië
niet. Terwijl de PKI doet alsof ze in Oost-Java bezig zijn, werken zij hier in Jakarta
door. Adam Malik zegt tenminste wat hij meent. Maar goed, ik ben nu een oudje. Ik
regel mijn geweten. Ik laat de toekomst nu aan de jongeren over. Ik heb mijn politieke
carrière afgesloten. Ik wil niet meer schijnen dan ik eigenlijk ben.’
‘En Bungkarno?’ vroeg ik.
Sartono: ‘Formeel is Bungkarno nog twee jaar president. De vraag is of hij zich
zal weten aan te passen. Wij moeten de jongeren opvoeden met de idee van discipline.
Dat de jeugd nu is losgeslagen is het resultaat van de opvoeding van Mas Karno. De
jeugd is namelijk politiek opgevoed. De jeugd is politiek bewust geworden. Eigenlijk
zou hij dus zichzelf een pluimpje moeten geven. Vroeger durfden jongeren niets te
zeggen. Maar nu zijn ze in een ander uiterste vervallen. Maar de eerste opwinding
is al wat voorbij. Het leger wil Bungkarno eigenlijk houden. Niemand kan hem
vervangen. Maar het leger wil ook, dat hij zich aan de Grondwet van 1945 houdt.’

11 oktober 1966
In alle vroegte kwamen kolonel Sutikno en luitenant-kolonel Lamidjono me in Hotel
Indonesia afhalen. We voegden ons op

91
92

Haagse Post, 12 augustus 1989.
In latere delen Memoires zal duidelijk worden waar het venijn van Brugsma's ordinaire
vervalsing zijn oorsprong vond.
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het Istana Merdeka bij de andere gasten van de president. Tegen 08:00 uur zei
Bungkarno. ‘Wim, Tikno, ga mee.’ Wij verlieten het bordes aan de achterzijde van
het paleis en wandelden met zijn drieën naar het achterste gedeelte van de grote hal
aan de achterzijde van Istana Merdeka waar gemakkelijke rotan stoelen staan. We
zouden 45 minuten met elkaar spreken.
Kolonel Sutikno's benadering was deze: ‘U bent onze Bapak. U bent de president.
U hebt ons als anaks geleerd om op eigen benen te staan, onze eigen weg te gaan.
Altijd hebben wij naar u geluisterd. Nu zijn wij, uw kinderen, vastberaden en willen
een andere weg inslaan.’ Sukarno luisterde zeer nauwkeurig en liet Tikno volkomen
uitspreken. Tikno, de voormalige militaire attaché in Washington D.C., bleef echter
non-committal op bepaalde scherpe vragen van Sukarno betreffende de rol van de
Amerikanen bij de zogenaamde coup van '65 en ontweek te reageren op aanvallen
van de president op Amerika.
Als het niet zo triest was geweest, zou het een uitermate boeiende aangelegenheid
zijn geweest deze twee Javanen met elkaar in de clinch te zien op een volmaakt
hoffelijke, voor ons westerlingen bijna voortdurend indirecte wijze. Oosterse
beleefdheden en omwegen vierden hoogtij.
Op een gegeven moment refereerde president Sukarno bijvoorbeeld aan bepaalde
hem bekende documenten, die de bemoeiingen van de CIA in Indonesië onomstotelijk
vaststelden. Ik wilde Tikno niet helemaal alleen tegen de stroom in laten zwemmen
en bracht naar voren: ‘Maar Bapak, zou het niet mogelijk zijn, dat de Sovjets met
hun inlichtingendienst valse documenten in omloop hebben gebracht om de
Amerikanen hier in verlegenheid te brengen?’
Hierop werd de president werkelijk boos. Hij greep mijn arm, en riep: ‘Kerel (en
hij schudde mijn arm), denk je dat ik dit niet weet?’
Nooit eerder had ik een dergelijke uitbarsting tegen mijzelf gericht meegemaakt.
Ik antwoordde echter: ‘Ambassadeur Zain heeft mij geleerd, dat zo lang hij nog boos
op mij wordt, ik nog meetel.’
Sukarno ontspande en lachte.
Wanneer, zoals wij thans weten, het in Washington zelfs mogelijk is om een
officieel telegram van het ministerie van Buitenlandse Zaken, te vervalsen en rond
te zenden, zoals de Republikeinse aanhangers van Nixon in 1972 zouden doen waarbij JFK in de schoenen werd geschoven de moord van de CIA op president Ngo
Dinh Diem en diens broer op zijn geweten te hebben - kan men nagaan hoe eenvoudig
het voor de inlich-
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tingendienst van de Verenigde Staten was, via tal van verraderlijke elementen in de
top van het Indonesische leger valse documenten in Jakarta te verspreiden, waardoor
de onderlinge spanningen en het wantrouwen voldoende zouden toenemen om een
botsing tussen Indonesiërs onderling te garanderen. Juist omdat Bung Karno zich
van deze NECOLIM-intriges en smerige methoden bewust was, bleef hij in de oktober
1965-affaire uitermate op zijn qui-vive en wilde hij de zaak eerst haarfijn uitgezocht
hebben, voordat hij, als staatshoofd van alle Indonesiërs, zowel van het conspirerende
leger als van de PKI, tot een beschuldiging of uitspraak zou komen. Maar de rijstebrij
van authentieke en valse rapporten, telegrammen en documenten had zich in de loop
der jaren tot zulk een onontwarbare warboel uitgebreid en opgehoopt, dat het een
haast onmenselijke taak werd om er wijs uit te worden. Door het scheppen van totale
verwarring leidde men de aandacht van de werkelijk belangrijke feiten en
gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden af. Zo verlopen nu eenmaal operaties van
spionageclubs. Kolonel Sutikno suggereerde langs tal van omwegen of Bung Karno
niet het offer zou kunnen brengen om linkse groeperingen en de PKI vanwege hun
houding te veroordelen en zich publiekelijk van hen te distantiëren. De president
maakte het de kolonel er niet eenvoudiger op, want hij reageerde aanvankelijk
helemaal niet, zodat Tikno dit netelige onderwerp steeds verder uitdiepte. Op een
gegeven moment, nadat deze officier iets gezegd had in de geest van dat niemand,
ook niet Suharto of diens omgeving, Bapak eigenlijk zou willen missen als het hoofd
van de staat, boog Tikno zijn hoofd en had hij tranen in de ogen.
Ook Bung Karno was geroerd. Toch zou hij geen duimbreed wijken en, hoewel
hij vermeed te zeggen, dat het leger zelf schuldig was, zei Bapak: ‘Zij (de PKI) zijn
niet in opstand tegen de regering gekomen. Ik kan hen niet afvallen.’ Hij zei dit met
een gelatenheid, die mij verwonderde. Hij gaf te kennen absoluut niet gebrand te zijn
op het presidentschap van Indonesië, wanneer de huidige bewindhebbers zich het
recht meenden te moeten aanmeten om marxisten en linksdenkende partijen naar het
leven te staan. ‘Wat denken jullie eigenlijk,’ zei Bapak letterlijk tegen kolonel Sutikno,
‘dat ik er tuk op ben om president te zijn?’
Samen met kolonel Sutikno reed ik in diens jeep mee terug naar hotel Indonesia.
‘Wim,’ aldus Pak Tikno, ‘het was een goed gesprek. Nu gaat de oude heer er vanavond
verder over nadenken.’
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Ik was het hiermee niet eens. Ik wist dat Bung Karno de onwrikbare overtuiging had
dat het leger en niet de PKI op 1 oktober 1965 zijn lang beoogde staatsgreep had
uitgevoerd. Ik wist dat bij nooit ofte nimmer tegen beter weten in, of in strijd met
zijn opvattingen over wat het heilige belang van het land zou moeten zijn, een groep
van zijn anaks af zou vallen of veroordelen op basis van een opportuniteitsbeginsel,
of in strijd met de feiten, de eerlijkheid en zijn geweten zou handelen.
Later in de ochtend filmden we de dissidente journalist Mochtar Lubis in zijn
woning, Ik had geen echt contact met hem, en maakte weinig notitie's. Die ontmoeting
ging verloren. Ik kom deze dagen nauwelijks toe aan ordelijk dagboekschrijven.
Anders ben ik alleen op reis, nu zit ik met een NTS-team opgescheept.

12 oktober 1966
Al vroeg werd ik vanuit het paleis opgebeld, dat Bungkarno vandaag, om 09:00 uur,
beschikbaar zou zijn voor een televisiegesprek. Jan van der Kolk, Loed Hentze, Jan
Romein en ik vervoegden ons op het afgesproken uur aan de achterzijde van Istana
Merdeka. Sukarno's oude vriend, de zakenman Dasaad was aanwezig, evenals de
minister van Voorlichting, Mohammed Diah, tevens hoofdredacteur van het blad
Merdeka.
De president, in uniform, was in topvorm. Hij vroeg het NTS-team, dat in de weer
was met het plaatsen van camera's en lampen, eerst te gaan zitten. ‘Hebben jullie al
wat gedronken en vruchten gehad? Kom maar eerst wat praten,’ aldus onze gastheer.
Schalen met verfrissingen en mango's werden aangedragen.
‘Weet je nog, toen ik uit de gevangenis kwam en 400 Nederlands-Indische guldens
van je moest lenen?’ zei hij tegen oom Das.
‘En jij droeg Javaanse kleren op je huwelijk,’ zei hij tegen minister Diah.
‘Ja, Pak, ik moest mijn schoonouders toch tevreden stellen?’ Na deze wat lichtere
conversatie stelde Bung Karno minister Diah onverwachts een penibele vraag. Hij
wilde weten hoe het mogelijk was dat zijn krant, Merdeka, groot opgemaakt op de
voorpagina, had kunnen laten afdrukken, dat hij, Sukarno, de schuld van alle ellende
in Indonesië was en verantwoordelijk was voor de massamoorden op communisten,
omdat de president geweigerd had de PKI te veroordelen. Het blad citeerde hierbij
opmerkingen welke minister van Buitenlandse Zaken Adam Malik, tegenover
Indonesische studenten in Tokio die
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dagen had gemaakt. Het antwoord van Diah op de vraag en de beschuldiging van
Sukarno was karakteristiek Indonesisch: ‘Ja, susah Pak!’
‘Hoe kun je zoiets doen,’ ging Bung Karno onverstoord en boos verder. ‘Wat
bezielt jullie toch?’
Later, toen de camera's draaiden, sprak Bung Karno over zijn vroegere Hollandse
vrienden, professor Schoemaker, Sam Koperberg en Van Konijnenburg. ‘Maar eerst
jij. Wat ben jij, Willem Oltmans?’ zei de president.
‘Wartawan, Bapak.’
‘Juist, dus ik heb al een zwak voor jou...’
Naar mijn mening was Sukarno vrijer en opener in zijn reacties op mijn vragen
dan ooit tevoren. De NTS zou slechts tweeënhalve minuut uit het 45 minuten durende
gesprek knippen en gebruiken. De rest van de film werd weggegooid! Ik maakte
geen aantekeningen over die ochtend, noch over wat de president inhoudelijk zei,
omdat ik uiteraard meende later over de film te kunnen beschikken. Het
NTS-establishment was er en masse tegen geweest dat Enkelaar een outsider naar
Indonesië had gezonden. Maar Enkelaar deed dit echter omdat ik dan wel misschien
een Hilversumse outsider kon zijn maar juist wel een Indonesische insider.
Langs kolonel Sutikno had ik generaal Suharto laten weten dat ik voornemens was
Bung Karno in de loop van het interview op zodanige wijze een vraag te stellen, dat
hij met zijn te verwachten spontane reactie zeker op een geliefkoosde wens in zou
gaan van het prinselijk paar, Beatrix en Claus, en hen voor een officieel bezoek naar
Indonesië zou uitnodigen. Ik kreeg een all-clear via Sutikno van de zijde van de
junta. Ik prepareerde mijn vraag nauwkeurig. Ik stelde in verband met het verstevigen
van de betrekkingen tussen Nederland en Indonesië de vraag, of het in de lijn der
verwachtingen kon liggen dat het prinselijk paar naar Jakarta zou komen. Bung
Karno's antwoord kwam niet positief genoeg en duidelijk uit de verf bij de eerste
opname. Ik vroeg de president het nog eens te willen overdoen.
‘Ik kan jou niets weigeren, vooruit dan maar.’
Daarop zei de president onder meer: ‘Ik nodig prinses Beatrix en haar man uit om
als staatsgast naar Indonesië te komen. Ik heb altijd gezegd, dat ik mij zou inzetten
voor het herstel van de vriendschap met Nederland.’
Ik telefoneerde na afloop van het interview ambassadeur Schiff, die reageerde
met: ‘Een aardig idee.’ Later zou hij tijdens een diner ten huize van mevrouw Dewi
Sukarno meedelen, dat het
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bericht van zijn uitnodiging aan Beatrix en Claus in Nederland ‘zeer goed was
ontvangen’.93
Ik sprak tal van oude vrienden, zoals Ruslan Abdulgani, oud minister van
Buitenlandse Zaken, dr. Ali Sastroamidjojo, oud-premier en voormalig ambassadeur
bij de Verenigde Naties. Pak Ali werkt aan zijn memoires in zijn woning aan Djalan
Krawang. De roddel wil dat hij geweten zou hebben wat de communisten op 30
september 1965 van plan waren en velen laten hem hierom links liggen. Hij leek
eenzaam. Hij sprak over zijn voorzitterschap van de beroemde Bandung Conferentie
van 1955, waarbij het blok van ongebonden landen in de wereldpolitiek werd
opgericht. Hij vertelde ook over een bezoek aan Ethiopië en een ontmoeting met
keizer Haile Selassie.

15 oktober 1966
Alle kranten brengen het nieuws dat Bungkarno, in mijn interview, Beatrix en Claus
naar Indonesië heeft uitgenodigd, zoals Harian Operasi, Pelopor Baru, Indonesian
Observer, Sinar Harapan, Daily Mail, Times of Indonesia, en anderen. Het is een
Antarabericht.

17 oktober 1966
De Volkskrant, op de voorpagina het ANP-bericht: ‘Sukarno inviteert Beatrix en
Claus.’ Alle Nederlandse media brachten het nieuws dat Bungkarno het
kroonprinselijk had uitgenodigd Indonesië te bezoeken.
Ik heb geprobeerd mijn noties in mijn dagboek hier zoveel mogelijk terug
te plaatsen op de dag dat de aantekeningen zich afspeelden, maar vanaf
dit moment is het onmogelijk mijn aantekeningen over deze reis
chronologisch te presenteren. Ik vermeld alle komende fragmenten dus
tot ik op 27 oktober in Huis ter Heide terugkeerde, precies zoals ze in die
dagen ook in mijn dagboek te hooi en te gras werden op getekend.
Op paleis Bogor woonden we een zogenaamde krontjong avond bij. Dit zijn
nostalgische avonden waarbij de president, en mevrouw Hartini op paleis Bogor
gasten en trouwe vrienden ontvangen en met muzikale begeleiding gezelligheid
proberen te scheppen. Ik ontmoette er Mohammed Said Reksohadiprodjo,
onderminister voor Basic Education, in een Chou En-lai-pak,
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druk, luidruchtig, maar wel aardig. We zaten in een kring in een zijzaal. Emile van
Konijnenburg was er ook bij. Pak Said vertelde aan Bungkarno te hebben gevraagd
hoe hij de politieke crisis overleefde.
‘Ik ben dialectisch in mijn denken,’ had de president geantwoord, ‘en draag God
in mijn hart.’ Volgens Pak Said zegt Bung Hatta dat de revolutie is afgelopen,
Bungkarno dat zij voort gaat maar Said zelf meent: ‘De revolutie moet nog beginnen,
althans de mentale revolutie moet nog beginnen.’
Bungkarno sprak ons toe in de vorm van een college bij een schoolbord op een
ezel. Hij stond op blote voeten meer dan een uur over krontjong, wajang, en de
cultuurgeschiedenis van Indonesië te praten. Hij droeg een wonderbaarlijk aantal
gegevens en details aan. Bijvoorbeeld, de Burubudur en de Mendut en Pawon-tempels
lagen op één rechte lijn, terwijl er toen ze gebouwd werden geen verrekijkers,
rekenmachines of vliegtuigen waren. De liedjes werden op het bord geschreven en
verklaard. Bungkarno stond er naast en leefde kennelijk intens mee. Hij merkte iedere
valse noot op en gaf aanwijzingen, tot het langer aanhouden van bepaalde noten toe.
Ik herinnerde me de klootzak van de New York Times, C.L. Sulzberger, die de
president eens als ‘a dancing master’ heeft omschreven. Bungkarno en Pak Said
zongen samen een lied, ‘voor mijn Nederlandse vrienden,’ zei de president. Mijn
NTS-crew was er deze keer bij en Bapak kende nu hun namen. Het werd weer erg
laat. Ik reed samen met Van Konijnenburg die avond terug naar Jakarta. Konijn sprak
de hele rit tegen me, maar ik knikkebolde en viel in slaap. Om 07:00 uur de volgende
ochtend moest Van Konijnenburg weer terug naar Bogor.
Jan van der Kolk heb ik terug naar Nederland gezonden. Op weg naar Mochtar
Lubis zat hij voor de zoveelste maal in de auto te zeuren. Ik liet de chauffeur stoppen
en zei: ‘Jan, er gaat morgen een vliegtuig terug naar Nederland. Zorg dat je er op
zit.’ Hij is met een betjak naar het hotel teruggekeerd.
Bij Lubis zat een journalist van Time. De Christian Science Monitor lag op tafel.
Lubis meende dat het een mythe was dat Bungkarno onmisbaar was voor Indonesië.
Hij beklaagde zich er over langdurig zonder vorm van proces in de gevangenis te
hebben gezeten. Hij was wel aardig, maar fundamenteel koel. Een Sumatraan. We
filmden het gesprek.
Ik ontmoette eindelijk weer kolonel Sudarto, de voormalige aide de camp van
Bungkarno, die bij de aanslag bij Tjikini het leven van de president redde door op
hem te gaan liggen. Hij vroeg me om Bapak te zeggen dat hij was teruggekeerd uit
Eu-
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ropa. ‘Ik wacht op zijn pangilan!’ Vreemd, dat hij blijkbaar problemen ondervond
om bij de president te komen. Van de drie adjudanten uit 1957, Sughandi, Sabur en
Sudarto, voelde ik me tot Sudarto het meeste aangetrokken.
Met Van Konijnenburg reed ik 15 oktober opnieuw 's avonds naar paleis Bogor.
We spraken tijdens de rit over mevrouw Van Konijnenburg, enige jaren geleden aan
kanker overleden. We belandden eveneens op de kwestie Werner Verrips, die
inderdaad Paul Rijkens een poot van 150.000 gulden moet hebben uitgedraaid.
Over de moeite die wij de afgelopen jaren hadden gedaan de verhouding
Nederland-Indonesië te bevorderen zei hij: ‘En dan krijgt Hans Martinot94 een
koninklijke onderscheiding, met de omschrijving voor alles wat hij in de verhouding
Nederland-Indonesië heeft gedaan... Je moet niet denken, dat ze voor mij op Schiphol
met een bloemetje zullen staan.’
Op Istana Bogor begaven we ons regelrecht naar de presidentiële bungalow. Ik
had bloemen en Franse parfum voor mevrouw Hartini meegenomen. Van
Konijnenburg besprak met de president de onderhandelingen die hij had gevoerd om
bepaalde dieren tussen Nederland en Indonesië uit te wisselen.
Konijn: ‘Ik hoop alleen maar, dat ze me geen monsters meegeven.’
Bungkarno antwoordde: ‘Ik wil deze twee lui,’ en hij wees op Jaap Kruisweg en
mij, ‘wel ruilen tegen een orang utan.’
‘Door Van Konijnenburg welwillend afgestaan,’ aldus de oud vice-president van
de KLM. Hij voegde er tegen mij aan toe: ‘Wees gerust, Wim, ze zullen het in Holland
niet merken.’
Amusant was ook, dat Bapak aan ambassadeur Schiff had gevraagd waar het woord
‘klaplopen’ vandaan kwam. Hij was er later bij de ambassadeur op teruggekomen,
die had geantwoord het inderdaad te hebben opgezocht, maar het antwoord inmiddels
weer te zijn vergeten.
Ik schreef mam en vroeg haar een roos op het graf van mijn vader te plaatsen. Ik
geniet intens in Indonesië. Na alle moeilijkheden van de laatste jaren en het idiote
gedrag van Subandrio, Max Maramis en anderen hebben Indonesiërs nu toch weer
mijn hart gestolen. De mensen zijn eindeloos sympathiek, zacht en lief eigenlijk.
Gezichten, de lijnen van hun lichamen, ogen, bewegingen. I love these people from
the bottom of my heart. Hoe kan het ook anders? Ik ben de vierde generatie die hier
is.
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werkte nauw samen met Luns en de overheid.
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Grootvader hertrouwde een Indonesische, Sima Sastro Pawiro. Mijn vader bracht er
zijn jeugd door. Wij werden in Bosch en Duin met rijst en sambal groot gebracht.
Vanmorgen stond tante Suwandi Mangkudipuro erop dat ik een mango zou eten,
die door de broer van oom Suwandi uit Cheribon was meegebracht. Inderdaad met
een bijzondere smaak. Ik vertelde haar over mijn bezoeken aan de rechtszaal, waar
dr. Subandrio terechtstond en hoe ellendig ik die situatie eigenlijk voor hem vond,
vooral bijvoorbeeld het moment, dat hij zijn potlood op de grond liet vallen. Tante
Suwandi kreeg tranen in de ogen. Zij is Sundanese. Oom is Javaan. Ik dacht altijd
dat zij koel was, maar je kunt je vergissen. Oom trok het zich ook zichtbaar aan. Ik
zelf dus ook. Zuivere mensen de Suwandi's. Waar ligt de toekomst van Indonesië
wanneer deze kwaliteit, dit soort emotie uitsterft? Want dat is wat er nu gebeurt,
zoals ook Mohammed Hatta en anderen me reeds hebben voorgehouden. We spreken
van bescherming van dieren die uitsterven. In mentale, in psychologische zin sterft
een bepaald type mensen ook uit.
Ik besprak dit onderwerp met Dinie Noto Suroto, toen ze mij haar paspoort meegaf
om aan Indro te overhandigen in Holland. Volgens haar was het Bungkarno zelf
geweest, die het aangeboren malu gevoel bij het volk had getorpedeerd. ‘Sukarno
wil onze nationale waardigheid behouden,’ zei ze, ‘maar in zijn redevoeringen heeft
hij bepleit, dat we op hetzelfde niveau als de rest van de wereld moeten komen, op
eigen benen moeten staan en die benadering heeft onze ogen geopend. Onze adat
leert ons bijvoorbeeld immers dat wij onze gasten, ook uit het Westen, op een hogere
plaats moeten zetten? Maar het Westen maakt er misbruik van wanneer we lief zijn.’
Volgens Dinie was het bij Bungkarno vooral de schijn die telde. ‘Onze ogen zijn al
open gegaan.’ Ik was het niet met haar eens. Ze kende Bungkarno niet. Juist omdat
hij iemand was die iedere schijn vermeed, was hij in de situatie terechtgekomen
waarin hij zich toen bevond.
In het gesprek met kolonel Sutikno zei de president: ‘Jullie beproeven mijn geduld.
Jullie (het leger) willen, dat ik’ - en hij gebruikte het Franse woord - ‘reculler, reculler.
Je zegt het zelf, Wim, ik ben een kepala batu95, dus hoever kan ik reculler? Hoe lang
moet ik nog stil blijven en alles over me heen laten gaan? Op een dag zal ik mijn
vrienden om me heen verzamelen, en dan zullen jullie zien wat er gebeurt. Ik ben er
heus niet tuk op
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om president te zijn. Ook wanneer ik geen leider meer ben zal ik voor de revolutie
strijden. Je kunt een isme niet verbieden. Pak Harto wil marxisme verbieden. Hij
denkt dit te bereiken via een resolutie in een ontmande MPRS (Volks Congres). Jij,
kan ik jou verbieden om marxisme in je te hebben? Ik, Bungkarno, ben een volgeling
van het marxisme, dus, zo redeneren de klootzakken, Bungkarno is geen Pantjasilist!
Kerels, die aldus redeneren, zijn fools van het imperialisme.’
Hij vervolgde later in een gesprek onder vier ogen: ‘Ik vraag jouw hulp. Help het
leger duidelijk te maken dat de CIA hier actief is en achter wat er nu gebeurt zit.’
Ik wierp tegen dat het woord marxisme bij mensen, die het automatisch met
communisme vereenzelvigen, als een lap op een rode stier werkte.
‘Historisch materialisme is een denkmethode,’ antwoordde Bungkarno. ‘Je moet
de historie wijsgerig leren begrijpen. Er is geen leven, geen leiding en geen denken
mogelijk zonder hersens. Alles is stof. Die idiote kranten schrijven, in plaats van
over de “historie” over de “rakjat” (het volk) en dan bedoelen zij ook nog de KAMI,
die onbeschofte kerels...’ Hij vervolgde dat hij in zijn toespraak tijdens de vlootschouw
een professor had geciteerd, wiens naam hij tweemaal had uitgespeld. Toch spelden
de journalisten de naam in hun berichten verkeerd. ‘En dat zijn dan de hersens, die
mij bekritiseren.’
Ruslan Abdulgani had een lange buitenlandse reis gemaakt. Ik ontmoette hem op
een avond in zijn villa aan Djalan Diponegoro. We bespraken de Verrips-affaire. Dat
Werner Verrips juist een aantal van de vermoorde generaals op 1 oktober 1965 tot
zijn vrienden kon rekenen (Parman, Pandjaitan en Yani), terwijl hij zelf ook in
verdachte omstandigheden om het leven was gekomen.96 Was Verrips een dubbelagent
geweest? Had hij voor de CIA gewerkt - zoals zijn vrouw overigens bevestigde. Wat
kon de werkelijke achtergrond van Verrips' activiteiten zijn geweest?
Mas Ruslan, zo bleek uit ons gesprek, tastte ook nog steeds over de
Gestok-Gestapu-affaire van 1965 in het duister. Hij vroeg bijvoorbeeld, ‘Was
Subandrio PKI, CIA, of wat was hij werkelijk? Hij heeft het mij, net als jou, moeilijk
gemaakt.’
Gisteravond ontving Abdulgani om 01:00 uur in de ochtend een telefoon van
Bungkarno om naar paleis Bogor te komen. In Australië had men Mas Ruslan
gevraagd hoe de president zich voelde, nu hij geen macht meer had. Hij had duidelijk
ge-
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maakt, dat net als bij het Amerikaanse regeringssysteem, Bungkarno nog steeds de
executive power bezat en dat ook de MPRS hier geen verandering in kon brengen. De
president is uiteindelijk alleen verantwoordelijk aan het Volks Congres. Prompt had
een Australische krant toch geschreven: ‘Abdulgani stressed Sukarno's powers
curtailed.’ En, omdat Abdulgani's secretaris een kolonel is, werd in Australië
geschreven, dat hij werd geschaduwd door een hoge militair.
Pak Ruslan vroeg me, of ik Ibu Dewi, de Japanse echtgenote van Bapak, al had
ontmoet. Dat was niet het geval.
‘Dan zit je dus met Van Konijnenburg in de Ibu Hartinikliek,’ aldus Ruslan
Abdulgani. Het deed me goed hem weer terug te zien. De ontmoeting was veel te
kort.
Ik voerde een gesprek met een Philipsvertegenwoordiger, Glazener, een oude
schoolmakker van Henk Hofland. Ik dacht direct al, wat een middelmatige figuur.
Hij had Henk geschreven om zijn beklag te doen over de meer dan treurige publiciteit
over Indonesië in Nederland, maar nooit antwoord gekregen. Hij was van mening
dat Nederland bij de onderhandelingen tussen minister Luns en de sultan van Djokja
een streep onder de Indonesische schulden had moeten zetten. Hij had gelijk.
‘Nederland had er in ruil een preferente handelspositie in Indonesië voor moeten
bedingen,’ aldus Glazener. ‘Dat zou hebben betekend, dat we ons geld terug zouden
hebben verdiend.’ Hij was pas vier maanden in Jakarta, bewoonde een kast van een
huis en zijn vrouw kwam waarschijnlijk uit Wassenaar. Er meldde zich tijdens ons
gesprek een pater (Burgers?), die weliswaar geen parochie had, maar in Indonesië
was om Engelse les te geven. Glazener beoogde blijkbaar via de ‘toevallige komst’
van Burgers deze in ons televisieprogramma te wurmen.97
Burgers noemde maarschalk Tito geen communist. Hij vergeleek hem met een
katholiek, die het met bepaalde artikelen uit de catechismus niet eens was, en ‘dus’
ook geen echte roomskatholiek was.
Glazener: ‘Wanneer u met de pater in debat gaat, meneer Oltmans, gaat u af als
een gieter.’
Ik viel daarop Glazener zelf aan en het gesprek kreeg, over en weer, een hatelijke
inhoud. De zogenaamde pater droop al spoedig af. Later vergat ik mijn aantekeningen
in Glazeners Mercedes. Door drukte vroeg ik hem er pas een paar dagen later om.
Hij antwoordde: ‘Ik zal even gaan kijken,’ de zak. Maar ik kreeg ze terug.
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Van Konijnenburg vertelde overigens, dat hij bij Ibu Dewi had gegeten. Sukarno had
hem meegenomen: ‘Omdat de president er zeker van is, dat ik me niet zou verspreken
en bijvoorbeeld zou zeggen, “het was gezellig gisteren bij Hartini”.’ Konijn zit dus
en in de Hartini en in de Dewikliek. Dat is een prestatie.
Bungkarno vroeg me, voor een tweede maal, mee te wandelen naar de tandarts.
Hij liep in de tuin en zong uit de Ramayana. Pak Hardjo (generaal Suhardjo
Hardjowardojo) legde me de betekenis uit. ‘Koningin Sintha kreeg een boodschap
van haar man. Rama, de aap, zat in een boom. Sintha is door de koning van de reuzen
gestolen. De aap is een geweldenaar en bovendien brutaal. Koningin Sintha roept de
aap. Ben je werkelijk de bode van mijn man? Rama toont een ring. Wanneer de ring
te groot is, dan is Sintha magerder geworden en “dus” trouw gebleven.’
Bungkarno, meer dan ooit beproefd door het falen van ontrouwe vrienden, wandelde
in de paleistuin en zong over trouw uit de Ramayana. Ik kon wel huilen.98
Ik belde nog eens met ambassadeur Schiff om er achter te komen of er nog reacties
waren op Sukarno's uitnodiging aan het prinselijk paar. Hij hield zich zeer op de
vlakte, maar zei wel: ‘Ik vind het een allemachtig aardig idee...’
Bij een ontmoeting tijdens het ontbijt las Bungkarno voor uit een brief, die hij had
ontvangen van Keyes Beech, Verre Oosten correspondent van de Chicago Daily
News. De man was twintig jaar werkzaam in Azië. Hij vroeg Sukarno: ‘What is
according to you your greatest achievement?’ De president begon over dit onderwerp,
toen ik hem de dag daarna zelf 45 minuten zou filmen. Een andere vraag van Beech:
‘What do you plan to do since you lost your power?’ Hij zei er bij, dat hij 16 oktober
vertrok, met de implicatie dat Sukarno zich voordien beschikbaar zou moeten stellen.
Ik nodigde Keyes Beech uit op mijn kamer in Hotel Indonesia. Toevallig kwam
ook mijn oude vriend uit Washington en assistent van ambassadeur Zairin Zain,
Dewanto langs. Dewanto bleek op de hoogte van Beech's verzoek om een interview
en vroeg hem op de man af waarom hij altijd op een misselijke manier over Bungkarno
had geschreven. Het werd me al gauw duidelijk dat de Amerikaan, Azië door zijn
Chicagobrilletje be-
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keek. Toen ik minister Diah tegenkwam, heb ik hem dit meegedeeld. Waarop Beech
vertrok zonder interview.
Mijn oude vriend Diarto zat in Solo. Hij schreef me moeite te zullen doen naar
me toe te komen om me bij mijn reportage te helpen. Ook hij schijnt te denken dat
de troebelen in 1965 een PKI-coup is geweest. ‘Ben je bij Bapak geweest? Je zult erg
welkom zijn!’ schreef hij. Ik moest ook generaal Sunarjo bezoeken: ‘Je kent hem
toch nog wel?’ Diarto wees er op, dat de voormalige woordvoerder van Subandrio,
Ganis Harsono, ook vast zat. ‘Als je naar Solo komt, please keer aan. Ik heb mango's
voor je crew, boomrijp. Gaan jullie maar zelf plukken,’ schreef hij. Daar heb je het
weer, ook Diarto is een der laatste der mohikanen.
Maar hij eindigde zijn brief met de mededeling dat ir. Sakirman, ‘een gevaarlijke
PKI-man’, op 1 oktober 1966 in Solo was opgepakt. ‘Enfin, misschien is dit niets
voor jou. Maar indien je belang stelt in PKI-affaires, wat we zoal doen met hen, of
we ze doodschieten, of toespreken...’ Zo kende ik Diarto absoluut niet, laat staan als
een bloeddorstige of wraakzuchtige man. De collectieve waanzin van 1965 waart
dus nog steeds rond. Dat is ook waar Sukarno niet tegen op kan. Hoe bestrijd je
runaway emotions?
Diarto wipte een paar dagen naar de hoofdstad over en het was heerlijk om hem
terug te zien. Hij regelde van alles voor me. Bij het graven naar de corruptie die
tussen het Verolmeconcern en de Indonesische oliemaatschappij Pertamina aan de
gang was liet hij me bijvoorbeeld weten dat Hartono, die ik uit New York kende van
de Bank Negara, bereid was mij inlichtingen te verstrekken. Ook legde hij contacten
voor een ontmoeting op het hoofdkwartier van de KAMI-studenten.
Verder was hij behulpzaam bij pogingen om generaal Nasution te ontmoeten. Hij
sprak daartoe met twee adjudanten, majoor Sumargono en majoor Supolo. Ik leverde
hen een lijst met vragen, waarin ik ondermeer Nasution vroeg of hij het met Lubis
eens was, dat Bungkarno niet onmisbaar was voor Indonesië. Verder memoreerde
ik aan de Economist, die het aantal slachtoffers van het bloedbad door het leger
aangesticht op één miljoen schatte. Welke was zijn raming en waren er betrouwbare
cijfers beschikbaar? Welke waren de positieve bijdragen van de KAMI-studenten aan
de revolutie? Dacht Nasution werkelijk dat de ondertekening door Indonesië van een
schuldbekentenis van 600 miljoen, na de ontmoeting Luns en de sultan van Djokja,
een schone lei betekent?
Ik betwijfelde of Nasution voor onze camera zal verschijnen.
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Ik liet zijn geheime gesprek, in 1961, met staatssecretaris Van Houten immers
uitlekken op een moment dat het hem bijzonder slecht uit kwam? Nasution was toen
al achter Sukarno's rug om bezig.99
Het leger gaat de beroepsdiplomaat Sudjarwo Tjondronegoro uit Den Haag
weghalen en vervangen door een militair, generaal Taswin Natadiningrat. Op 17
oktober 1954 was hij een van de officieren, die er bij president Sukarno op aandrong
het parlement naar huis te sturen. Nu wordt hij dus ambassadeur in Nederland, een
antidemocratische militair, dit in schrille tegenstelling tot Pak Sudjarwo, die als
Sukarno's vertegenwoordiger een beroepsdiplomaat was.
We filmden drs. Mohammed Hatta in zijn residentie aan Djalan Diponegoro. Later
filmden we hem samen met mevrouw Hatta en de kinderen. ‘Ook ik ben marxist,’
aldus Hatta, de oud vice-president van Indonesië. ‘En dat heb ik laatst in een rede
voor de Universiteit van Ambon nog eens onderstreept, maar dat betekent toch niet
dat ik communist zou zijn?’ Hij zei dus identiek hetzelfde als Bungkarno, die, in
tegenstelling tot Hatta, wijd en zijd door idioten voor communist werd uitgemaakt.
Wie komt er voor Bungkarno op? Hatta zei, dat hij de president in geen maanden
had gezien of gesproken en dat hij van mening was, dat de president rijp zou zijn
voor een psychiater. Hatta wist niet beter, want hij kende de psychische toestand van
Sukarno niet. Ik sprak deze vermeende overspannenheid van Bungkarno met kracht
tegen. Deze episode illustreerde slechts de mate van psychologische oorlogvoering
tegen het wettige staatshoofd, onder leiding van de militairen rondom Suharto.
Een uitlating van drs. Hatta was me in het bijzonder bijgebleven, namelijk dat hij
vooral blij was met de overgang van het regime Sukarno naar dat van Suharto. Hij
zei letterlijk: ‘Want nu krijgen wij tenminste weer een democratisch bewind in
Indonesië.’ Ik vrees dat Hatta en Indonesië onder Suharto van een koude kermis thuis
zullen komen. Hatta is altijd wereldvreemd gebleven in zijn politieke analyses van
de werkelijkheid in Indonesië. Bungkarno's geleide democratieconcept heeft hij ook
nooit echt begrepen.
Intussen werd de thee ten huize van Hatta nog altijd door bedienden op de knieën
geserveerd. Bij Bungkarno was zoiets ondenkbaar. Ik speelde nog even op de piano
van de Hattas.
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Een dochter stopte bij mijn vertrek een kever in mijn hand. Om 19:00 uur die avond
moest het echtpaar Hatta volgens de moslim adat naar het huis van wijlen
schout-bij-nacht Martadinata, die zeven dagen geleden met een helikopter op de
Puntjak verongelukte.
Ik reed naar het bescheiden huisje in de buurt van Kemajoranvliegveld, waar Pak
Said Reksohadiprodjo woonde. Hij was wel een trouwe vriend van Bungkarno
gebleven. ‘Het is jammer, dat de PKI er op 30 september 1965 ingelopen is,’ zei hij.
Ik zei dat ik de opvatting van Sukarno volgde, die er niet van overtuigd was dat de
PKI de schuld droeg: ‘Anders zou Bungkarno de PKI verboden hebben, zoals het leger
hem vraagt.’
‘De president wilde de PKI niet verbieden, omdat hij niet zeker was, dat de PKI
alléén heeft gehandeld,’ antwoordde Pak Said. ‘Bungkarno's oorspronkelijke
steunpilaar, de PNI (Partai Nationalis Indonesia) is als gevolg van alle leugens en
hetze tegen de president totaal verdeeld, je zou zelfs kunnen spreken van uit elkaar
geslagen. Het nationale front van de PNI bestaat niet meer. Dus je houdt het leger
over. De president is de Peminpin Besar Revolusie, de grote leider met aan de ene
zijde het volk en de andere zijde het leger. Die twee groepen moeten één zijn Na
alles wat er is gebeurd is die eenheid verbroken. De politie, de luchtmacht en de
marine, vooral de mariniers (KKO) zijn feitelijk nog grotendeels pro-Bungkarno. De
rotzooi in het land wordt veroorzaakt door het leger, de landmacht. En naast volk en
leger heb je bepaalde godsdienstige groepen, die als between the devil and the deep
blue sea opereren en profiteren van de huidige breuk, zoals de Darul Islam. Bungkarno
heeft dus NASAKOM in NASASOS willen veranderen, terwijl hij de PSI, de Partai Sosialis
Indonesia eigenlijk had verboden. De president is een levende realiteit, Wim, Hij is
tijdens zijn leven absoluut onvervangbaar. Maar hij is ook zeer koppig, enerzijds
omdat hij op leeftijd is en anderzijds omdat ook een prestige kwestie voor hem speelt.’
Eindelijk ontmoette ik kolonel Purnawirawan Sriamin van het Departement
Kesehatan, afdeling Farmasi Negara weer. Hij kwam me in Hotel Indonesia halen.
Zijn zoon Lulu reed de BMW naar hun huis in Kebajoran Baru. Hij toonde de laatste
brief van president-directeur C.N. van der Spek, gedateerd 8 augustus 1966, van de
ACF, die schreef van mening te zijn dat men niet tot zaken zou kunnen komen in de
kininesector. ‘Van der Spek wil wel,’ zei de kolonel, ‘maar er zitten nog te veel
Indische jongens in die fabriek. Zij vertrouwen ons nog steeds niet. Intussen had hij
met Zwolsman wel uitstekende zaken ge-
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daan. Hij was in juli nog in Nederland geweest en had drie volledige fabrieken
gekocht. Eén fabriek voor castorolie bestemd voor Semarang, een etherfabriek voor
Oost-Java met zowel Nederlandse als West-Duitse machines en een mentholfabriek
bij Sukabumi. Men had hiervoor speciaal een plant gekweekt. Ook had hij nog voor
de Bandungse kininefabriek nieuwe machines kunnen kopen. In augustus had
normaliter de uitvoer van kinabast 30 miljoen dollar moeten bedragen, maar men
verkocht slechts voor vier miljoen.
Kolonel Sriamin vertelde, dat ir. Sakirman, de PKI'er, die onlangs in Solo was
gearresteerd, zoals ook Diarto mij had geschreven, een broer was van de op 30
september 1965 vermoorde generaal S. Parman van de militaire inlichtingendienst.100
De nacht voor 1 oktober 1965 had Sakirman een brief aan Pak Parman geschreven
om hem te waarschuwen en zijn zoon gevraagd die te bezorgen. De jongen vergat
dit te doen en ging die avond naar de bioscoop. Toen hij de volgende ochtend de
brief wilde afgeven, was generaal Parman 's nachts van zijn bed gelicht en vermoord.101
‘President Sukarno is nu voor ons als een grootvader,’ aldus kolonel Sriamin. Zijn
ideeën en die van zijn kleinkinderen kloppen niet meer.’ Hij vond dat van
Konijnenburg de deur plat liep op het paleis: ‘Net zoals de Amerikaanse ambassadeur
Howard Jones vroeger deed.’ Hoe hij de nieuwe Amerikaanse ambassadeur vond,
Marshall Green? ‘Een stommeling!’
Het was waar dat Konijn soms te ver ging. Toen de president laatst bij het ontbijt
zei, dat hij zich voor een komende plechtigheid moest gaan verkleden, vroeg hij Van
Konijnenburg mee te lopen naar zijn slaapkamer. Konijn merkte tegen de aanwezigen
op: ‘Ik ben de enige, die de president heeft zien en horen piesen.’ Hij bewoog zich
op het Istana als een hofpaladijn. Hij keek voortdurend aandachtig, en eigenlijk
verheerlijkt, naar alles wat Bungkarno deed of zei. Ik hield zelf van Bapak maar er
zijn grenzen. Van Konijnenburg aarzelde niet om, tijdens een plechtigheid, op zijn
knieën iets uit te leggen naast de stoel van de nieuw benoemde Indonesische
ambassadeur in Boedapest. Ik rilde soms bij de gedachte wat de aanwezige Indonesiërs
in werkelijkheid van Konijn moesten denken, wanneer ze hem aldus zagen opereren.
Hij was een gast en een vriend van de president, dus men toonde geen gevoelens. Ik
vond het jammer, want au fond was Konijn een toegewijde ke-
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rel, wiens persoonlijke belangen - geen vrouw meer en nooit kinderen gehad - niet
meetelden. Hij wilde bedrijfseconomie aan de Universiteit van Indonesië gaan
doceren. Vroeger gaf hij al eens les aan de Technische Hogeschool in Bandung. Ook
de universiteiten van Djkojakarta en Makassar hadden hem voor colleges gevraagd.
Hij onderhield minstens even hartelijke betrekkingen met Mohammed Hatta en diens
gezin, maar met Bungkarno kwamen er natuurlijk dimensies bij, omdat de president
een veel meer artistieke en allround persoonlijkheid had dan Hatta.
Konijn deed alles voor iedereen. Toen dr. Ali Sastroamidjojo me vroeg Polygrip
voor zijn kunstgebit mee te nemen uit Holland, zei Van Konijnenburg: ‘Ik heb zo
dikwijls Polygrip voor Pak Ali meegebracht, maar hij bedankt nooit.’
Ik bleef druk uitoefenen om generaal Nasution gefilmd te krijgen. Eindelijk werd
een tijdstip bepaald, mede na druk van het bureau van generaal Suharto. De avond
tevoren belde een adjudant echter op met de mededeling dat de generaal plotseling
een aanval van angina had gekregen en met koorts te bed lag. Het gesprek diende te
worden uitgesteld. De volgende ochtend had ik een ontmoeting met de militaire
commandant van Jakarta generaal Amir Machmud. Toevallig bracht ik ter sprake
dat ik die ochtend het interview met Nasution had moeten missen omdat hij ziek was
geworden.
‘Wat?’ zei Amir Machmud, ‘ik ben vanmorgen bij hem geweest. Hij is kiplekker!’
Het verbaasde me niets. Nasution liet indertijd kanonnen op het Istana Merdeka
richten om van Sukarno maatregelen gedaan te krijgen, die hem zinden. Na zijn
stiekeme diplomatie in West-Europa, leek hij me tot alles in staat en zonder meer
een zwakke broeder.
Ik gaf het incident door aan kolonel Sutikno, en zei: ‘Het zal wel een diplomatiek
ziektetje zijn Nasution wil gewoon niet.’ ‘Jij bent veel te achterdochtig. Ik heb zelf
je interview met de adjudant geregeld. Ik ben er zeker van, dat de generaal echt ziek
is, anders zou men dat niet zeggen!’ reageerde Tikno boos.
Daarop vertelde ik hem, wat ik zojuist van generaal Amir Machmud had gehoord.
Sutikno leek toen onaangenaam getroffen. Hij reageerde in ieder geval alsof er toen
pas een licht bij hem op ging. Overigens bewijst deze zaak dat het rammelt tussen
Nasution en Suharto.
Uiteindelijk slaagde ik er in schriftelijk antwoord van generaal Nasution te krijgen.
Nasution schreef bijvoorbeeld: ‘Nu de Orde Baru de grondwet van 1945 haar
fundamentele plaats
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heeft hergeven, willen wij de soevereiniteit van het volk hersteld zien.’
Hij vervolgde: ‘De Nieuwe Orde is reeds geformuleerd door het Seminarie van
het Leger: De Nieuwe Orde is in wezen een mentale instelling. Het streven ervan is
het scheppen van een sociaal, politiek, economisch en cultureel bestaan, dat bezield
is door de moraal van de Pantjasila, speciaal de grondgedachte van het bestaan van
een Almachtige God. De Nieuwe Orde verlangt een realistischer en praktischer
denkwijze, ofschoon zij het revolutionair idealisme niet opgeeft. De Nieuwe Orde
wenst de nationale belangen op de voorgrond te stellen, hoewel zij de ideologische
verplichtingen van de strijd tegen antikolonialisme en anti-imperialisme niet uit het
oog verliest. De Nieuwe Orde wenst een stabieler beleid, dat meer op de oude zeden
en gewoonten is gebaseerd en dat minder beïnvloed kan worden door enkelingen,
die een cultus van het individu (of: persoonsvergoding) kunnen teweegbrengen. De
Nieuwe Orde staat echter niet afwijzend tegenover een sterk leiderschap en een sterke
regering; zij wenst deze zelfs a-priori in een tijd van opbouw. De Nieuwe Orde wenst
een serieuze verwezenlijking van de politiekdemocratische en van de
economisch-democratische idealen.
De Nieuwe Orde is een politiek en economisch stelsel, dat steunt op de Pantjasila
en de Grondwet van 1945 en dat ideële en operationele ontwerpen bevat, die vervat
zijn in de besluiten van de vierde zitting van de MPRS. De Nieuwe Orde is een politiek,
economisch en sociaal stelsel, dat op dit ogenblik nog geen reële werkelijkheid is.
Het nieuwe is, dat er een gunstig klimaat aanwezig is voor de groei van deze Nieuwe
Orde. De Nieuwe Orde is in vele opzichten nog een overgangsproces van de Oude
Orde naar een nieuw bestel. De Nieuwe Orde wacht nog op de uitvoering van alle
bepalingen van de Vierde Zitting van de MPRS 1966.
De Nieuwe Orde moet gesteund worden door bestuursambtenaren, die bezield zijn
van de Nieuwe Orde en die strategische posities innemen; de Nieuwe Orde moet
geruggensteund worden door een evenwicht van krachten, dat door het Front van de
Nieuwe Orde aan de macht is geholpen. De meest beleidvolle methode, die het meest
in overeenstemming is met de persoonlijkheid van het Indonesische volk, is: deze
Nieuwe Orde aan de macht te brengen met een constitutionele en geleidelijke tactiek
en niet door confrontatie. Deze handelwijze levert veranderingen en vernieuwingen
zonder al te veel maatschappelijke schokken op, zodat de Republiek Indonesië on-
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aangetast blijft. Alhoewel dus de politiek van de opbouw van de Nieuwe Orde een
besliste en krachtige lijn moet vertonen, dient zij vervuld te zijn van een zeker
noodzakelijkheidsbesef.’ Nasution stelde eveneens dat de coup van 1965 plaats had
gevonden omdat de PKI door de toenmalige regering - lees Sukarno - ‘werd beschermd
en aangevuurd’. Om die reden greep zij volgens Nasution haar kans. Over het aantal
slachtoffers van de daarop gevolgde massamoord wilde hij niet meer zeggen dan dat
het getal een miljoen ‘sterk overdreven’ was.
Over de acties van de studenten onder aanvoering en bescherming van de
strijdkrachten zei Nasution: ‘Het valt niet te betwisten dat de studentenorganisatie
KAMI baanbreker is geweest voor de Groep 66, die de oude orde wil doorbreken en
dat zij samen met de strijdkrachten en andere machten de fundamentele plaats heeft
hergeven aan de grondwet van 1945, aan recht en rechtvaardigheid en dat zij doorgaat
met het opruimen van de overblijfselen van de PKI, Durnoïsme (Durno is in het
wajangspel de belichaming van het kwaad) en andere misstanden, zoals die
geïllustreerd worden door de fouten van de ex-minister van de Centrale Bank, de
ex-minister van Buitenlandse Zaken en andere veroordeelden. De studenten strijden
voor het nationale bewustzijn, zoals dat tot uitdrukking is gebracht door de Nationale
Beweging van 20 mei 1908 en door de Beweging van 1928 “Indonesische Eenheid
van land, volk en taal”. De studenten strijden verder voor het in ere herstellen en
naleven van de Onafhankelijkheidsproclamatie van 1945.’
Tot zover Nasution, in 1962 de opdrachtgever en superieur van Ujeng Suwargana.
Deze laatste verzekerde mij toen, dat Nasution de president zou afzetten en zelf de
macht over zou nemen. Het zou overigens denkbaar zijn dat deze onveranderlijk
vriendelijke en glimlachende Pak Ujeng, terwijl hij onder de vlag van Nasution de
NECOLIM-landen afreisde, in feite strikt een CIA-patroon volgde en dingen deed of
zei waar Nasution nauwelijks of onvolledig van op de hoogte was. H.J.A. Hofland
voerde een levendige correspondentie met Ujeng en heeft me gezegd een rapport
van tientallen pagina's over de staatsgreep van 1965 te hebben ontvangen.102 Het moet
een tegenvaller zijn geweest, dat de voorspellingen van Ujeng en Verrips pas in 1965
zouden uit komen. De coup werd zodanig in elkaar gezet, dat het er alle schijn van
had dat de PKI een greep naar de macht deed. Op die manier beschikten de militairen
over een patriottisch alibi om zowel communisten als Sukarno-aanhangers zonder
pardon te kunnen vermoorden.

102

In Tegels lichten vinden we hier echter niets van terug.

Willem Oltmans, Memoires 1966-1967

135
Bij alle beschuldigingen, die men naar Bung Karno's hoofd had geslingerd, ontbrak
in ieder geval een belangrijke kwaadaardigheid. Hij had zich nooit persoonlijk verrijkt,
zoals men dat van verscheidene personen uit zijn onmiddellijke omgeving wel kon
zeggen.
Bung Karno was puur Javaans. Ik denk hierbij aan wat de aristocratische schrijver
Raden Mas Noto Suroto in 1931 over de komende botsing van prioriteiten in Indonesië
schreef: ‘De collegiale beslissing (musjawarah) hetzij bij volstrekte meerderheid,
hetzij in een of andere verhouding, mist echter te enen male haar wezenstrekken van
het zoeken naar de Waarheid, wanneer zij genomen wordt in de sfeer van belangen
en in het bijzonder wanneer deze belangen van stoffelijke aard zijn.’
Noto Suroto stelde verder: ‘Democratie of gelijkgerechtigheid voor allen, zal
echter nooit harmonie tot gevolg hebben, zolang de verwezenlijking van dit ideaal
gezocht wordt in de sfeer van stoffelijke belangen. En de moderne opvatting der
democratie zal haar min of meer negatief karakter niet zo spoedig kunnen afleggen,
aangezien de gehele maatschappelijke ordening gebaseerd is op materialistische
grondslagen.’
Wil men Sukarno's zoeken naar een doeltreffender en rechtvaardiger bestuursvorm
voor het ontwikkelingsland Indonesië ooit begrijpen, zal men aan dit facet van Bung
Karno's wezen en aard, zoals hier door Noto Suroto prachtig op zijn Javaans voor
westerse luisteraars verwoord, niet voorbij mogen gaan.103
Zo vertelde Konijn, hoe hij voor Bung Karno in New York enkele inkopen had
moeten doen. Ik meen mij te herinneren dat het shirts en sokken bij Saks, op de Fifth
Avenue, waren geweest. In ieder geval, het totaal van de goederen kostte iets meer
dan 200 dollar. Sukarno bewaarde in de grote krakende klerenkast in zijn slaapkamer
op het paleis een zwart koffertje met dollarbiljetten. Hij zei tegen Van Konijnenburg:
‘Je weet waar het geld is,’ waarop Konijn naar de kast ging het koffertje eruit haalde
en openmaakte. Hij nam er twee stapeltjes van ieder tien tiendollarbiljetten uit (wat
op de banderol stond althans) en wat losse dollars. ‘Ik kon lastig daar in de kamer
gaan zitten natellen,’ aldus Van Konijnenburg later, ‘of er ook werkelijk twintig
tiendollarbiljetten in zaten. Zelfs daarin werd Bung Karno door zijn omgeving
beduveld. De bundels waren incompleet. Maar je weet, het kon Sukarno geen bal
schelen.’
Er liepen sterke geruchten, dat de Nederlandse ambassade in
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Jakarta ten tijde van de studentenonlusten een cheque van 250.000 gulden zou hebben
geschonken aan de door het leger opgezweepte rebellerende jongeren. Ik denk dat
president Sukarno en zijn omgeving dit voor mogelijk houden. Het zou schandalig
zijn. Maar zolang Luns in Den Haag de scepter zwaait is alles mogelijk. Het heeft
geen zin ambassadeur Schiff er naar te vragen. Het is immers de vraag of je een
eerlijk antwoord krijgt.104
Op 20 oktober ontmoette ik Marshall Green, de Amerikaanse ambassadeur. Iedereen
met inside-information beschouwde de man als een gevaarlijke figuur achter de
schermen die vorig jaar betrokken moest zijn geweest bij de omverwerping van de
regering Sukarno. Kolonel Sriamin zei zelfs: ‘Die man moet hier weg.’
Ik heb Marshall Green in 1959 voor het eerst op het State Department in
Washington ontmoet, samen met zijn chef, onderminister van Buitenlandse Zaken,
Walter S. Robertson. Ik bezocht hem nu op 20 oktober 1966 in zijn bureau op de
ambassade in Jakarta. Na het gebruikelijke ophalen van herinneringen kwamen we
ter zake. Ik was binnengekomen met de woorden dat hij nu zoveel meer wist over
de situatie in Indonesië dan ik in 1959. Indertijd kende Green zelfs de politieke
partijen in Jakarta niet uit elkaar en had toegegeven: ‘Mr. Oltmans, you know so
much more about Indonesia than I do.’ Ik confronteerde Green met de mededeling
dat Bungkarno hem er van verdacht de coup van 1965 met de CIA te hebben beraamd.
Green reageerde lullig. Hij ontkende alles.
‘En hoe komen de KAMI-para-jackets dan via Hawaï in Jakarta, waar nu de
opgezweepte jongeren mee paraderen in de straten?’ vroeg ik, eveneens een gegeven,
dat ik van Bapak had gekregen.
Marshall Green voerde aan dat Bungkarno reeds bij het overhandigen van zijn
geloofsbrieven geen spaan van hem heel liet. ‘I never had a fair chance,’ aldus Green.
Op de terugweg werd door duizenden pemuda's rakjat tegen hem gedemonstreerd.
Hij had ooit maar één uur met president Sukarno onder vier ogen gesproken en dat
was een plezierige ontmoeting geweest. Bungkarno had hem zelfs begeleid naar zijn
auto. Toch had hij tegen zijn staf die dag opgemerkt: ‘Now the bricks will be coming
through the windows.’
Ik onderstreepte: ‘President Sukarno heeft intussen wel jaren-
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lang ervaringen opgedaan met CIA-interventies in dit land.’ Hierin gaf hij Sukarno
enigszins gelijk.
We spraken van 16:00 uur tot 17:15 uur. Hij zat in zijn stoel in een hemd met korte
mouwen. Hij trok voortdurend rare smoelen en mimiekte er op los. Volgens Green
had de aanwezigheid van een grote Amerikaanse strijdmacht in Vietnam het
Indonesische leger indirect aangemoedigd een einde te maken aan de vrijage tussen
het Indonesië van Sukarno en de Chinese Volksrepubliek.105
Het was ook meer dan duidelijk dat de militairen rond Suharto de coup van 1965
als ‘de redding’ van Indonesië beschouwden, terwijl ‘progressieve krachten’ de breuk
met China en de hervatting van neokolonialisme en imperialisme in Indonesië als
een ramp voor de revolutie zagen, die de opbouw van land en volk over een breed
front jaren terugdraaide. Ik geloof dat Bungkarno heeft gezegd, dat de coup van 1965
de vooruitgang met acht jaar heeft vertraagd. De vraag is af Suharto en zijn
coupmilitairen het zolang zullen uithouden.
Het gesprek met ambassadeur Green escaleerde. Ik deelde hem uiteindelijk mee
dat hij geminacht en gehaat werd, zelfs tot in de hoogste kringen van het leger,
inbegrepen de omgeving van Suharto. Hij wilde nota bene namen weten. Hij werd
zelfs woedend. Ik vermeed natuurlijk om de kolonels Sutikno of Sriamin te noemen.
Ik onderstreepte dat het zijn voorrecht was mijn mededeling te negeren of te geloven,
maar dat hij niet van een journalist kan eisen bronnen te noemen.
Getrouw aan mijn instelling om musjawarah en mufakat106 in praktijk te brengen,
stelde ik bij vertrek voor, na te zullen gaan of een nieuw gesprek onder vier ogen
met president Sukarno mogelijk zou zijn.
‘Het valt natuurlijk ook op,’ zei ik tegen Green, ‘dat alle ambassadeurs nog steeds
bij Sukarno binnenstappen en u door afwezigheid schittert. Vorige week dineerde ik
met de Schiffs in Bogor. Op die manier laad u nodeloos verdenkingen op u, terwijl
u zelf zegt dat er geen gronden voor verdenkingen zijn.’ De ambassadeur zei bereid
te zijn Bungkarno weer te ontmoeten, indien hij overtuigd kon worden welkom te
zijn.107
De volgende ochtend werd ik in de hal van Hotel Indonesia min of meer opgewacht
door de Nederlandse persattaché, de
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heer J.F. Schaap. ‘Het zal u interesseren,’ aldus Schaap, ‘dat ambassadeur Green,
onmiddellijk na uw bezoek aan hem, gisteravond naar het huis van de minister van
Buitenlandse Zaken ad interim, Diah is gereden. Hij heeft zijn hart over uw bezoek
uitgestort.’
Ik was Schaap zeer dankbaar voor deze informatie, want ik stond op het punt
samen met een Franse schilder, Rogeon, op het paleis te gaan ontbijten. Deze
jongeman exposeerde in Jakarta en ik had de president gevraagd of ik hem mee mocht
brengen. Bovendien wilde hij Bungkarno een schilderij aanbieden. Rogeon bezat
een scooter waarmee wij samen naar het paleis reden.
Aan de ontbijttafel, die ochtend, trof ik onder meer de Nederlandse dominee Visser
't Hooft, de militaire commandant van Jakarta generaal Amir Machmud, Johannes
Leimena, Van Konijnenburg en enkele andere Indonesiërs. Tegen Visser 't Hooft zei
Bungkarno: ‘Ik heb de kerken in Indonesië altijd beschermd. Het Vaticaan gaf mij
een hoge onderscheiding. Nu vallen zelfs Indonesische dominees mij aan.’
Het peil van de gesprekken en moppen bij zo'n ontbijt bij Sukarno was niet altijd
een inspirerende aangelegenheid. Die ochtend kwamen twee bedienden met een ezel
aandragen waar een groot schilderij op stond. Het was van een Fransman, Daumerge.
Het stelde een naakte dame voor, tot de navel toe geschilderd. Konijn fluisterde dat
het vijfduizend dollar waard was. De president zei: ‘Zie je die linker tiet?’ Hij stond
op en wees aan: ‘Die liep eerst zo. Toen heb ik met krijt aangegeven hoe het moest
zijn en het over laten maken.’
‘Zo zijn het zeker geen spiegeleieren,’ vulde Konijn aan.
Ik zat naast generaal Amir Machmud en vroeg hem: ‘Wat moeten deze dominees
van Sukarno denken? En wat erger is, wat zullen zij later over de president vertellen,
want tenslotte is dit maar één kant van hem.’
‘Ik heb al tegen Bungkarno gezegd: “U wordt al met stenen gegooid en u blijft
steeds weer nieuwe stenen aandragen”,’ antwoordde de generaal.
Toen de andere gasten weg waren en Rogeon en ik alleen bij de president achter
op het terras van het Istana zaten, vroeg Bungkarno de Fransman of hij getrouwd
was. Met een Française?
‘Nee,’ zei de jongeman, ‘met een vrouw uit Laos.’
‘O, dan moet je mij eens vertellen,’ vervolgde de president, ‘Norodom Sihanouk
heeft mij gezegd, dat Laotiaanse vrouwen geen haar op hun kut hebben. Is dat zo?’
De jongen was
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aanvankelijk verbouwereerd maar bevestigde de informatie van het staatshoofd van
Cambodja.
Zoals altijd zigzagden gesprekken met Bungkarno van frivool naar ernstig, en
terug. Wat later, toen de conversatie weer een serieuze wending had genomen,
vertrouwde ik de president toe dat ik de vorige middag een ontmoeting met Marshall
Green had gehad en dat hij door ons gesprek voldoende geëmotioneerd was geraakt
om onmiddellijk diezelfde avond op hoge benen naar minister Diah te gaan.
‘Is dat zo?’ vroeg Bungkarno.
‘Natuurlijk,’ antwoordde ik.
‘Bambang!’ riep de president. Kolonel Bambang Widjanarko salueerde. ‘Laat
Diah hier komen,’ was het kortaffe bevel.
Na enige minuten kwam de adjudant terug en zei: ‘Sorry, Pak, maar de minister
zit in een audiëntie met de ambassadeur van Argentinië.’
‘Kan mij niets verdommen,’ zei Bungkarno in onverbloemd Nederlands, ‘ik wil
dat bij hier komt.’
Nog geen tien minuten later stopte de auto van Diah bij de trappen van het terras
aan de achterzijde van het paleis. Buigend en glimlachend verscheen Diah met een
hand aan het knoopsgat van zijn jasje. Dit leek mij een goed moment om samen met
mijn Franse schildervriend op te stappen.
Later die ochtend belde ik de secretaresse van Marshall Green, miss Dorothy Marie
Slak en meldde, dat Bungkarno minister Diah had ontboden omdat hij wilde weten
wat Green en Diah de avond tevoren hadden besproken.
‘How the hell did he know that?’ vroeg miss Slak.
‘U onderschat nog altijd Bungkarno's positie,’ antwoordde ik. Van een nieuw
gesprek tussen Sukarno en Green is het niet meer gekomen.
Ieder weekeinde bracht ik voor een deel bij Sukarno op Bogor door. Op de meest
onverwachte momenten kon hij vragen stellen, die een beeld gaven van waar zijn
mind, ondanks uiterlijk vertoon van vrolijkheid, mee bezig was. Wij reden weer in
de Lincoln Continental naar het paleis om een film te gaan zien. Ik zat voor, Sukarno
en Ibu Hartini achterin. Opeens zei de president: ‘Wim, wat bedoelde Marshall Green
met er is een greintje waarheid in Sukarno's beschuldigingen dat de CIA hier bezig
is geweest?’
‘Hij gaf aan mij toe, dat u reden had om de CIA te verdenken.’
‘En de KAMI-para-jackets, wat had hij daarop te zeggen?’
‘Daar gaf hij geen antwoord op.’
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‘Dus, wat heeft het voor zin als ik hem nog eens zou ontmoeten? Green is toch al
subversief.’
Ik gaf Sukarno gelijk.
Soms was ik alleen met Hartini, bijvoorbeeld als Bungkarno een douche nam. Wij
zaten op het terras en spraken samen.
‘Bungkarno heeft niemand die hem werkelijk de waarheid zegt.’
‘En Konijn?’
‘Ook niet helemaal. Zelf spreek ik Bapak ook niet altijd tegen. Hij is hier maar
drie dagen, alleen tijdens het weekeinde. Dat zijn tenslotte de enige momenten dat
ik hem zie. Bapak is veel veranderd sinds 1957. Ik ben bang, dat wanneer er in 1968
verkiezingen zullen worden gehouden, er weer veel slachtoffers zullen vallen. Bapak
kan koppig zijn. Ik probeer wel dingen te zeggen, maar als het niet gaat blijf ik liever
stil om geen ruzie te krijgen. Ik heb hem maar zo kort. Ik hou veel van Konijn, maar
waarom geeft hij de feiten niet aan Bapak?’ aldus mevrouw Hartini.
De Amerikaanse journalist Herbert L. Matthews waarschuwde in zijn boeken over
Cuba, dat het een berucht feit is dat een dictator (Fulgencio Batista), ‘die zich omringd
heeft met zelfzuchtige jazeggers en sycofanten, niet meer weet wat er werkelijk in
eigen land gebeurt. Bovenal verliest zo'n leider contact met de massa. Niemand durft
hem meer de waarheid te zeggen. Hij wordt ingelicht naar wat men vermoedt dat hij
graag wil horen. Hij misleidt zichzelf en hij wordt misleid.’ Bung Karno's situatie
in Indonesië en de hele paleiswacht in het midden van de zestiger jaren benaderde
een dergelijke situatie, helaas. Zeker in de persoon van Subandrio.
Ik geloof, dat Bungkarno eigenlijk geen waarheid meer van zijn
medewerkers verwachtte. Hij wantrouwde niemand en misschien ook
iedereen. Misschien was dit ook altijd een kwetsbaar aspect van zijn
leiderschap geweest. Hij kreeg in 1962 negatieve informatie, of liever
leugens over mij te horen, moet ze, althans ten dele, hebben geloofd, want
ik hoorde nooit meer iets van hem. Het leger maakte een hereniging
mogelijk. Hij ontving me als vroeger, even hartelijk en open minded. We
hebben echter nooit de verwijdering van 1962-1966 met elkaar
uitgesproken. Althans, ik herinner me dit niet en heb het ook niet in mijn
dagboek genoteerd.108 Sukarno haatte nooit echt of volkomen. Hij vergaf
en vergat en veel waar-
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deloze opportunisten zullen hier misbruik van hebben gemaakt. Napoleon
meende dat men vergevensgezind jegens verdienste, maar niet jegens
intrige, diende te zijn. Het leek wel of Bungkarno altijd iedereen vergaf.
Mensen, die als knipmessen bogen en hem lief aankeken leek hij te geloven.
Subandrio was daarvan het meest markante voorbeeld: een man uit zijn
omgeving, die poeslief in zijn gezicht deed maar buitengewoon onoprecht
tegen hem was. Ook kwam ik mijn oude vriendin Rochmuljati weer tegen.
Zij werkte nu op het paleis als persassistente van de president. Ik kende
haar uit New York.109 Dit verwonderde me enigermate, omdat zij altijd in
Amerika op Bungkarno had gekankerd vanwege diens vrouwen-pekara's,
zoals zij dit toen noemde. Ik begreep dat zij hem thans uitstekend kende
en hem met affectie bejegende, als trouwens de meeste mensen van zijn
vaste staf. Ook Rochmuljati noemde ambassadeur Marshall Green ‘a fool.’
Sukarno zag ‘zonden’ als mogelijke dwalingen en vergat ze als een
onverbrekelijk ‘part of life.’ Hij stond letterlijk boven de kleine menselijke
zwakheden om zich heen. Hij bleef van iedereen houden, zelfs van hen
die dwaasheden hadden begaan. In de twintiger jaren schreef de jonge
Sukarno reeds: ‘Wij moeten kunnen nemen, maar wij moeten ook kunnen
geven. Dat is het geheim van de eenwording van het land.’
Uit de gesprekken van die dagen kreeg ik de indruk, dat de president zich
voorbereidde om zich geheel uit de politiek terug te trekken; dat liever
dan aap wat heb je mooie jongen spelen met rechtse generaals, die bezig
waren Indonesië in de armen van Amerika en het Westen te drijven. Hij
leek me dikwijls droef en stil in een soort gelatenheid over wat er in het
land gebeurde, en waar hij geen greep meer op had. Hij verafschuwde
ieder mogelijk nieuw bloedbad. Er waren sedert 1965 door het leger
honderdduizenden mensen uitgemoord, omdat zij andere ideeën hadden
dan de militairen. Ook zijn spreekwoordelijke magnetisme, mede als gevolg
van zijn hogere leeftijd, stond op een lager pitje dan vroeger. Ik dacht dat
Bungkarno het gekonkel beu was. Bovendien leek hij nog steeds even diep
overtuigd als toen ik hem in 1956 ontmoette, dat zijn analyse van de
nationale en internationale politiek de juiste was en hij uiteindelijk in het
gelijk zou worden gesteld. Het generaalsregime beschouwde hij als een
betreurenswaardig en misschien onvermijdelijk interregnum, dat zou
verdwijnen, waarna de historie van Indonesië haar oorspronkelijke elan
zou hervatten.
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We filmden in Tjilandak Basar Minggu, een half uur buiten Jakarta, waar het
hoofdkwartier van de KKO, het Korps Mariniers, is gelegen. We spraken met de
protestantse dominee Mirah en de islamitische priester Imam Zainin. Eerst werden
de dagelijkse sportoefeningen getoond. Daarna werden de mariniers gefilmd bij de
vlaggenparade, waarna oefeningen in het open veld begonnen. Het Korps werd als
het meest regeringsgetrouwe legeronderdeel beschouwd. Zij hielpen de paleizen van
Bungkarno bewaken, maar ook Nasution liet zijn woning door de KKO beschermen.
Kolonel Bambang Widjanarko behoorde tot de KKO. Ook Suharto rekende op het
Korps Mariniers als volledig betrouwbaar. Zij hadden allemaal een paraopleiding
gehad en droegen roze baretten. We filmden oefeningen, waarbij mariniers uit rijdende
trucks sprongen, waarbij snelheden van 40 kilometer werden bereikt. Tanks en trucks
met lanceerbuizen voor raketten werden in hoog tempo ingezet. Ook
amfibievoertuigen namen aan de oefening deel. Een kolonel, met wie ik in het veld
stond te praten, zei langs zijn neus weg: ‘We zijn bezig Sukarno af te zetten.’ Hij
was een Indo, van wie ik een dergelijke opmerking kon begrijpen. Ik maakte een
paar rollen foto's. Er waren zeer aantrekkelijke kerels bij. Ik had moeite dit niet te
laten merken.
Ik vond mijn vriend Sumarto terug. Ik leerde hem in 1957, in Gaza en Egypte
kennen. Hij was in 1963 getrouwd en had nu drie kinderen. Hij kwam in uniform
naar Hotel Indonesia. Hij was absoluut niets veranderd. Hij was ook de lieveling van
zijn moeder gebleven. Net als mijn vrienden Bertie Hilverdink, Martin Portier en
John van Haagen. Hoe kwam het toch dat juist jongens met een bijzondere relatie
met hun moeder mijn vrienden waren, waarbij Martin, John en Marto alle drie
bovendien getrouwd waren. Ik ontdekte al spoedig bij me zelf, dat ik nog precies zo
van hem hield als tien jaar geleden. Hij zag er nog steeds lenig en goed uit. Doet
iedere dag gymnastiek. Zijn ogen, zijn glimlach, herkende ik helemaal. Hij rookte
en dronk niet. Fred Romein, die jarig was, begon over jagen. Deed Marto dus ook
niet. Hij had zeven sprongen met een parachute gemaakt, zoals van alle Indonesische
officieren werd verlangd. Hij was ook op Nieuw-Guinea geweest. Hij bouwde huizen
voor het leger in Jakarta. Hij studeerde voor civiel-ingenieur. Zijn belangstelling
ging uit naar research. Wat hij het meeste nodig had, zei hij, zijn boeken. Hij was
nu kapitein en verdiende zeer matig.
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Af en toe liep hij Hotel Indonesia binnen om te zien of ik er was en dan zaten we bij
het zwembad. We maakten foto's. Toen ik hem voor het laatst zag ging ik naar mijn
kamer om hem de oranje trui te geven, die ik in Hollywood had gekocht. Hij had
namelijk nog steeds de blauwe trui, die ik in 1957 in de Sinaï bij hem achter liet. Ik
had veel langer bij hem willen zijn, veel meer met hem willen praten, maar nu liep
onze reis ten einde. Jammer.
Hij vertelde dat Bambang, van het Garuda I bataljon (Egypte, 1957) - die mij
indertijd in Suez om mijn hals was gevlogen - gearresteerd was op verdenking bij
de zogenaamde PKI-coup van 30 september 1965 betrokken te zijn geweest. Ik vond
dit vreselijk. Bambang was patriot en militair, en een sukarnist.
Ik was mijn gouden Parkerpen kwijt en vond dit erg vervelend. Ik verdacht de
jongen, die de kamer schoon maakte. Een paar dagen later kwam hij er mee aanzetten.
Ik voelde me erg schuldig hem te hebben verdacht. Ik besprak mijn schuldgevoel
met Loed en Fred. ‘Menselijk’ zeiden ze. Ik weet het niet. Zelf maak ik me er niet
zo gemakkelijk van af.
Schilder Rogeon was nog steeds in de wolken over zijn bezoek aan Bapak. ‘So
many tried to see the president and never got there,’ zei hij me. Hij gedroeg zich ook
natuurlijk en was zichzelf bij het staatshoofd. Ik vergeet niet gauw hoe ik met hem
op zijn scooter naar het paleis reed. Hij wilde Bungkarno het verkeerde schilderij
aanbieden. Ik stelde een ander voor en zei hem dat hij de president moest laten kiezen.
Inderdaad koos Bapak het door mij geselecteerde tableau.
Ambassadeur Schiff had samen met Bungkarno bij mevrouw Dewi in Wisma Jaso
gedineerd. Hij heeft de president meegedeeld, dat diens uitnodiging aan Beatrix en
Claus in mijn interview gedaan ‘zeer goed’ was gevallen.
We filmden ook de minister van Binnenlandse Zaken, generaal Amir Machmud.
De opname verliep prettig en vlot. Hij zag de KAMI-studenten als een positieve
bijdrage om het sociale bewustzijn van het volk aan te wakkeren en de democratie
te bevorderen. Ik vond dit geklets in de ruimte, want de KAMI werd gewoon door het
leger ingeschakeld om egoïstische militaire belangen aan te zwengelen. Opmerkelijk
vond ik ook dat deze generaal en minister zei over geen bewijzen te beschikken, dat
de CIA achter de coup van 1965 had gezeten. Haal je de koekoek! Bijna iedereen die
hier over zou kunnen getuigen was opgepakt of vermoord.
Van Konijnenburg had de Memoires van D.U. Stikker via de Ga-
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ruda naar Indonesië laten zenden. Ik haalde het boek (het pakje was open gemaakt)
bij Chafas van de GIA op en bracht het aan drs. Mohammed Hatta, die dit gebaar zeer
apprecieerde.
Op 21 oktober interviewde ik aan Djalan Sjamratulangi 1 de Kesatuan Aksi
Mahasiswa Indonesia, de KAMI-studenten. We filmden Leo Batubara, een student
Engels en rooms-katholiek; Ojong, een rechtenstudent uit het KAMI-presidium; M.
Zamroin, student pedagogie, met een gewonde hand; Arif Pohan, student rechten,
journalist en afkomstig uit Sumatra, en Cosmas Batubara, voorzitter van
KAMI-massa-actie. Tenslotte was eveneens aanwezig Robert Sun, stafsecretaris van
de rooms-katholieke studentenbond. Wat me verwonderde was dat de katholieke
kerk zich blijkbaar stevig bemoeide met de anti-Sukarno-actie van het leger. De
heren vertelden dat de KAMI diende te waken voor infiltratie van de PKI, vooral bij
demonstraties. Hiervoor was zelfs een soort KAMI-regiment opgericht.110 De KAMI
scheen memo's naar ministers te sturen en wanneer er niet naar de studenten werd
geluisterd, dan gingen de heren zelf naar de goedangs om benzine en rijst onder ‘het
arme volk’ te verdelen. Ze wensten dat er een ‘schone’ economie zou komen en dat
de corruptie werd weggevaagd.
‘Wanneer generaal Amir Machmud demonstraties verbiedt, dan houden we die
toch,’ werd gezegd. Ze bleken wel Sukarno nog steeds als staatshoofd te erkennen,
maar geloofden niet meer in diens leiderschap. Ze waren driemaal op het Istana
Merdeka geweest om met Bungkarno van gedachten te wisselen, maar hadden absoluut
niets bereikt. Mas Diarto zei later: ‘Je had moeten vragen, wanneer gaan jullie weer
naar school en college lopen om te studeren?’
Het gesprek met de KAMI-studenten verliep hortend en stotend. Hakkelend
schakelde men over van Engels naar Nederlands. En dan moest de camera weer
stopgezet worden en was overleg tussen de heren onderling nodig. Eigenlijk kwam
het interview niet van de grond en miste iedere authenticiteit. Dat is altijd het geval
wanneer men het achter de mouw heeft. De groep kwam bij mij subversief en
onsympathiek over. Cosmas Batubara was een probleemjongetje met een uitzonderlijk
grote bek. Ik probeerde werkelijk een gesprek te hebben, en een analyse van de
wereldsituatie te geven, vooral ook zoals Bungkarno de toestand zag. Ze wisten hier
absoluut niets van en luisterden ook niet. Zij dachten alles al te weten en feitelijk
wisten ze helemaal niets. Het was een drama, deze zichzelf overschat-
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tende Indonesische provo's, die niet anders dan was waren in de handen van de rechtse
militairen. Ze gaven een krantje uit, maar ik maakte duidelijk, dat wat ze drukten tot
het slechtste soort journalistiek behoorde dat ik ooit had gezien. Van Bungkarno
wisten en begrepen deze oproerkraaiers absoluut nul komma nul. Geen wonder, dat
de president hen tegen mij als ‘onbeschofte kerels’ omschreef. Het was eigenlijk
veel erger dan dat.
Kolonel Sutikno arriveerde om 07:00 uur in Hotel Indonesia. Hij en zijn bazen
waren teleurgesteld, dat de NTS nog niets van ons materiaal had uitgezonden. Carel
Enkelaar telefoneerde om te zeggen dat Jan van der Kolk met hangende pootjes was
terug gekomen en zeer negatieve verhalen over mij rondstrooide in Hilversum, zoals
was te verwachten. Carel vond zelf, dat er nog niet veel waardevol materiaal bij zat.
‘Nou ja, Willem, als je reis mislukt, dan mislukt het.’ Ik vond dit klinkklare onzin.
Maar Hilversum was van het begin af tegen, omdat die rotkliek geen buitenstaanders
duldde.
Mas Diarto zette uiteen, dat bij de verkiezingen van 1955 in zijn woonplaats, Solo,
165.000 stemmen op de PKI werden uitgebracht. In 1965 waren het er 300.000,
waarvan men er 30.000 tot de harde partijkern kon rekenen. Er zaten 1.500 PKI'ers
in de gevangenis, de grote vraag was nu: wat was er met de rest van die communisten
gebeurd?111
Het scheen dat de Darul Islam op alle mogelijke manieren probeerde te profiteren
van de huidige situatie, met extreemrechtse Islamitische ideeën. Van de vier miljoen
inwoners van Jakarta waren honderdduizenden aanhangers van de PKI. Niemand wist
hoeveel van deze mensen werden gearresteerd en hoeveel er nog vrij rond liepen.
Kolonel Sriamin, bij wie ik had gedineerd, gaf de schuld aan Bungkarno met zijn
NASAKOM-ideaal. Dat zou de groei van de PKI mogelijk hebben gemaakt. ‘Bungkarno
denkt nog steeds dat theoretisch communisme waarde heeft,’ aldus Sriamin. ‘Maar
hij zag over het hoofd, dat de PKI in de praktijk van die opvatting van de president
profiteerde. Bovendien de PKI heeft nooit formeel Bungkarno's ideaal van de
Pantjasila aanvaard.’
Ik sprak nog een uur met ambassadeur Schiff. Ik gaf hem een overzicht van de
filmopnamen die wij hadden gemaakt. Hij was nog steeds van mening, dat het
uitstekend zou zijn, wanneer Beatrix en Claus hier zouden komen.
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Jaap Kleiweg is een vreemde figuur. Hij komt altijd naar Bogor met Indonesische
jongens. Hij zei dat er achttien boys bij hem woonden. Het zal me een vrolijke bende
wezen. Toen ik naar zijn mening te lang naar een para keek zei hij: ‘Kijk er het moois
niet af, Willem.’ Hij zegt veel naar Bogor te gaan, omdat Bungkarno nu zo eenzaam
is.

23 oktober 1966
Om 07:15 uur kwam Pak Tikno naar het hotel. ‘Ik kan wel huilen voor jou,’ zei hij.
‘Ik heb je binnengebracht. Tot afgelopen zaterdag was alles okay. Nu weet ik het
niet.’ Hij was er niet meer zeker van dat ik generaal Suharto zou kunnen filmen.
De crew begint nu ook al te kletsen dat ze alles wat ze filmden ook zonder mij
hadden kunnen krijgen, inbegrepen Bungkarno. Ze zijn nu al vergeten dat de president
zei: ‘Wim, ik kan jou niets weigeren.’ Wanneer een gefilmd gesprek met Suharto
niet zou lukken had de NTS volgens Fred en Loed net zo goed Jan Gerritsen kunnen
zenden. Ik zal Bungkarno's hulp inroepen.
Ik zal nooit vergeten, hoe Konijn en ik, na middernacht, voor de laatste maal vanuit
de presidentiële bungalow op paleis Bogor in de KLM-Mercedes vertrokken. We
reden de lange laan uit naar de hoofdingang en keken om. Bapak en Ibu Hartini
stonden ons onder de lampen van het terras uit te zwaaien. Het was, althans voor
mij, een zeer ontroerend moment.
Er gebeurt zoveel deze dagen. Eduard Schmidgall Tellings van de press office van
de Amerikaanse ambassade en G.J. Claessen kwamen me in het hotel bezoeken. Zij
willen weg uit Indonesië en zullen ook wel gaan.
De liftjongen in het hotel noemt de KAMI-vlerken: ‘Rijkeluis zoontjes en niet van
het volk.’ Hij heeft natuurlijk gelijk. Ik vroeg de KAMI jongens ons gesprek in Hotel
Indonesia voort te zetten, maar ze zeiden bang te zijn om gezien te worden.

25 oktober 1966
Mijn vriend Suparman Jusa van de MP's kwam me al om half acht in een jeep halen.
We reden naar het paleis en liepen meteen door naar de adjudant in het bijgebouw
aan de achterzijde. Bungkarno was op het terras in gesprek met de nieuwe
Indonesische ambassadeur in Teheran. Later voegden de ambassadeur van Oostenrijk
en minister Diah zich bij ons. Iedereen scheen op de hoogte te zijn van mijn
confrontatie met Marshall Green. Bambang Widjanarko begon er ook over.
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Minister Diah kreeg terecht een schrobbering van de president. Er werd namelijk in
zijn blad Merdeka geschreven dat Subandrio de doodstraf behoorde te krijgen. ‘Wat
is toch de erecode van wartawans?’ vroeg Bungkarno! ‘Waarom schrijven jullie nu
al dat Bandrio schuldig is, de uitspraak moet nog vallen? Hoe kan je schrijven dat
Bandrio ter dood moet worden gebracht? Dan zijn de Hollanders nog beter geweest!
Toen ik in de gevangenis zat, in 1927, schreef de Preanger Bode: Sukarno moet aan
de hoogste boom worden opgehangen! Maar toen kwam professor Schepper uit
Nederland en zei: “Jullie houden je koest. Jullie zullen het vonnis moeten afwachten”.’
Minister Diah keek verlegen voor zich uit.
Een andere opmerking van Sukarno deze ochtend betrof de banden van Indonesië
met de Sovjet-Unie en de kritiek dat president Sukarno te anti-Amerikaans was.
‘Toen Khrushchev hier was, zei ik hem dat wij honderd miljoen dollar nodig hadden.
Hij keek naar Gromyko. Die knikte. Oké. Het was in orde. Wij kregen ons geld en
wat wij nodig hadden. Moet ik die man dan soms haten?’
‘U hebt niet genoeg gevraagd,’ merkte minister Diah en passant nog op.
Diah vroeg mij overigens of ik een exemplaar van Wat zien ik? van Albert Mol
wilde opsturen, want Van Konijnenburg had dit boekje aan de president gegeven.
Het lag naast diens bed. Diah, de slijmjurk, benadrukte nu, en plein public, dat hij
er ook in geïnteresseerd was. Ik geloofde geen woord van die man. De hypocrisie
stond op zijn gezicht geschreven.
Tijdens dit laatste ontbijt gaf de president mij een pil. ‘Eet, Wim!’
‘Bapak, ik mankeer niets. Geen hoofdpijn, geen constipatie. Niets,’ antwoordde
ik.
‘Eet die pil,’ herhaalde hij toen op bevelende toon.
Ik aarzelde, nam de pil, hield die in de hoogte en zei: ‘Oké, voor koningin en
vaderland eet ik uw pil.’ Hij lachte.
's Middags was ik opnames aan het maken met Mohammed Said Reksohadiprodjo.
Plotseling werd ik koortsig en ziek. Deze aanval overviel mij zo acuut, dat ik meteen
naar bed moest. Ik riep de hulp in van dr. Suwandi Mangkudipuro. Hij kwam
ogenblikkelijk naar Hotel Indonesia. Toen ik hem van de pil van Sukarno vertelde
begon hij te lachen: ‘Dat was een hormonenpil. Ik zal je een injectie geven.’
Later vanmorgen was er een plechtigheid op het Istana Merdeka. Bungkarno zou
ondermeer een vierde ster aan vice-admiraal Muljadi uitreiken. Ook zou de nieuwe
Indonesische am-
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bassadeur voor Afghanistan de eed afleggen. De hele regering en de top van het
leger, inbegrepen generaal Suharto, waren naar het paleis gekomen. Ik besloot om
een laatste poging te doen generaal Suharto voor de camera te krijgen. Ik wist dat
hij er tegen was en nog nooit een TV-interview had gegeven. Via kolonel Sutikno
had ik herhaaldelijk verzoeken ingediend, plus een ontwerp voor mogelijke vragen.
Ik had ze samen met kolonel Sutikno opgesteld.
Ik heb de doorslag van dit ontwerp bewaard. Het is gênant. Ik moet me
door Sutikno hebben laten leiden. Ik vroeg Suharto commentaar te leveren
op de PKI-coup van 1965, ‘als een zwaar beproefd moment in de
Indonesische geschiedenis.’ Terwijl ik met Bungkarno diep ervan overtuigd
was, dat er niet werkelijk een PKI-coup had plaats gehad! 30 september
1965 blijft voor mij, tot op dag van vandaag, een interne legeraffaire, van
progressieve en conservatieve militairen. Van, enerzijds, officieren die de
Amerikanen en Japanners terug wilden brengen en anderzijds, van
officieren, die tegen de Amerikaanse oorlog in Vietnam waren en om die
reden eerder geneigd waren in de richting van Hanoi en Peking te denken
en handelen. Geen van beide groepen wensten de PKI in de gelegenheid
te stellen het NASAKOM-evenwicht, door Bungkarno tot stand gebracht, te
laten verstoren. Ik had Suharto natuurlijk op de man af moeten vragen of
hij verantwoordelijk was voor de moord op een miljoen
Sukarno-aanhangers en communisten. Ik weet niet wat er met de film van
dit interview is gebeurd, of deze bewaard is gebleven. Ik kan me niet
voorstellen, dat ik Suharto niet buiten het concept om toch over de PKI en
de moorden op Sukarno-aanhangers heb gevraagd. Ook kan ik me niet
indenken, dat ik voorbij zou zijn gegaan aan de rol van de CIA, die er mijns
inziens uit heeft bestaan de beide legerfracties (rechts en links) door een
stroom van valse geruchten en klinkklare onzin tegen elkaar op te zetten.
Ik kan nu niet meer nagaan hoe dit eerste TV-gesprek van generaal Suharto
is verlopen. Er is slechts een kleurenfoto van bewaard gebleven die door
Fred Romijn werd genomen.112
Bungkarno ging na het ontbijt eerst opnieuw naar de tandarts. Hij stond op en zei
tegen de andere aanwezigen: ‘Jullie lullen
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maar door.’ Ik liep mee en vroeg opnieuw zijn hulp bij het verkrijgen van een
interview met Suharto. Hij zei dat de generaal straks op het paleis kwam en hij er
met hem over zou spreken. We passeerden de muziektent op het gras achter het paleis
waar les aan kinderen werd gegeven. Hij vroeg de kinderen een lied te zingen en na
afloop riepen zij: ‘Merdeka!’. Dat was een ontroerend moment. Later, toen de andere
gasten vertrokken, vroeg Bungkarno aan mij om te blijven en hij ging zich kleden
en prepareren voor komende plechtigheid. Zijn trouwe valet Tukimin was hem hier
nog altijd behulpzaam bij.
Ik ontmoette in die dagen ook de presidentiële fotograaf Rochman, die weliswaar
niet meer op het paleis kwam, maar wel contact onderhield met zijn vrienden rond
Bungkarno. Hij gaf me enkele exclusieve foto's van Bungkarno.
Toen de president in uniform terug kwam zaten we gelukkig alleen achter op het
terras. Bunkarno was bereid een paar woorden in het boek met reproducties van zijn
schilderijenverzame-
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ling te schrijven. Ze waren nu nota bene voor een appel en een ei in de boekwinkel
van Hotel Indonesia te koop. Deel 1 neem ik straks zelf mee naar Holland, de andere
vier delen verzend ik als vracht via Chafas van Garuda Indonesian Airways.
Bungkarno bezat ook twee tableaus van de schilder C.L. Dake Jr. Mijn vader had
me op mijn veertigste verjaardag het doek cadeau gegeven, wat hij van mijn
grootvader had gekregen.
Ik ontdekte generaal Suharto tijdens de plechtigheid voor admiraal Muljadi. Ik
ging naar zijn adjudant en regelde, dat ik met hem kon spreken. Op een tactisch
moment stapte ik op de generaal af, en pleitte voor een TV-gesprek. Hij dacht na en
bleek een man van weinig woorden. Ik vond hem buitengewoon Javaans en eigenlijk
zeer sympathiek. Ik moest enkele minuten als Brugman kletsen voor hij zei, eigenlijk
nog wat aarzelend: ‘Besak djam sembilan di rumah saja,’ dus morgen om negen uur
in zijn huis, Djalan Tjendana 8.
‘U bent een engel,’ liet ik me ontvallen. Een Indonesiër, die naast hem stond en
het gesprek had gehoord - die ik ook wel ken, maar de hemel mag weten wie het was
- zei onder algemeen gelach, ‘een manlijke engel.’ In ieder geval had ik Gods hulp
gevraagd bij deze reportageopdracht en nu zouden we tenminste kunnen vertrekken
met Suharto op film.
De crew was blij. Ik telefoneerde Pak Tikno, die perplex was omdat het alsnog
gelukt was. Dit was nooit mogelijk geweest als Bungkarno me tijdens de militaire
parade niet reeds aan Suharto had voorgesteld, voorzien van de opmerking dat ik al
jarenlang niet naar Indonesië had mogen komen. Wat feitelijk betekende dat Subandrio
dit had verhinderd. We zouden de generaal op de dag van ons vertrek filmen.
Ik nam vanmorgen afscheid van president Sukarno. Ik vertelde dat ik generaal
Suharto toch nog zou filmen. Ik vroeg hem of hij, indien Amerikaanse
televisiemaatschappijen hem wilden filmen in de toekomst, dan aan hen zou willen
vragen om mij uit New York te laten overkomen. Dan zou ik niet alleen weer terug
kunnen komen, maar ook een TV-opdracht kunnen binnenhalen. Misschien had ik
dit niet moeten doen.

26 oktober 1966
Vanmorgen was ik de eerste buitenlandse journalist die door generaal Suharto voor
een televisie-opname werd ontvangen. We waren al voor 09:00 uur bij het huis van
de generaal. Kolonel Sutikno Lukitodisastra ontving ons en wees ons de weg. Op de
binnenplaats van het ruime, moderne huis, door een Chine-
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se zakenman aan de generaal geschonken, stond een kooi met een orang utan. Zoiets,
een dier in een kooi, zou bij Bapak ondenkbaar zijn. Aan de achterzijde werden
verdiepingen bijgebouwd.
In de zitkamer was langs de hele lengte van de muur een plantentuin aangelegd.
Er stonden twee opgezette tijgers en er lag een tijgerhuid op de grond. Suharto en
prins Bernhard zouden veel te bespreken hebben. Er stond een reusachtig aquarium,
veel protseriger dan dat op het paleis. Een geschenk van Mercedes Benz. Het embleem
was er op bevestigd.
Generaal Suharto was vriendelijk, en wat nerveus. Hij zei niet veel. Hij sprak
zacht. De geluidsman was ook zenuwachtig. Later bleek dat een kraaiende haan op
de binnenplaats, het leek wel op de haan die kraaide nadat Petrus Jezus Christus drie
keer had verloochend, de woorden van de juntaleider dermate hadden overstemd dat
een aantal meters film verloren gingen. Ook sloeg een muurklok op een gegeven
moment tien slagen, waardoor nog meer gemompel van Suharto onverstaanbaar
werd. ‘Wij zijn te weinig waakzaam geweest in de politiek. Wij geloofden vroeger
dat de PKI werkelijk streed voor de belangen van het volk, samen met andere sociale
groeperingen. Dit bleek echter duidelijk niet het geval te zijn. Wij zijn tweemaal
voor een gebeurtenis geplaatst welke door de communistische partij werd
veroorzaakt.113 Wij zullen dit voor een derde keer moeten voorkomen. Wij zullen
dan ook alles in het werk stellen om te voorkomen dat de PKI in Indonesië zal
herrijzen. Wij zullen moeten zorgen, dat die krachten, die trouw zijn aan onze
grondwet, kansen zullen krijgen.’ ‘Hebt u er wel eens over nagedacht, wat de
communisten met ons zouden hebben gedaan, wanneer niet het leger maar de PKI bij
de coup zou hebben gewonnen?’ Aldus Suharto die de zaak eenvoudig omdraaide.
De moord op de zes generaals moest bewijzen, dat er een communistisch bloedbad
op handen was in 1965.114
Ik belde ambassadeur Schiff, dat het was gelukt de reis te besluiten met het
interview met generaal Suharto. Hij noemde dit ‘een prachtig succes’ en ‘een mooie
slotapotheose.’ Ik stuurde bij vertrek een kort telegram naar Suharto en een lang
afscheidstelegram naar Bungkarno.
Er was zoveel gebeurd waar ik niet aan toe kwam te noteren deze laatste dagen.
Op zondagochtend, 23 oktober, kwam Pak
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Suharto doelde op de opstand in Madioen in 1948 en de zogenaamde PKI-opstand van 1965.
Ik schreef er verder dus niets van op, omdat ik dacht dat ik de tekst op film zou hebben.
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Sriamin mij met zijn zoon Lulu halen. We reden naar de heldenbegraafplaats van
Kalibata. Ik wilde bij de graven van Wim Latumeten, hij ligt naast generaal Pandjaitan
die één dag voor mij was geboren, 9 juni 1925, en ambassadeur Sukardjo Wirjopranoto
zijn geweest. In het voorbijgaan merkte ik ook de graven van Sutan Sjahrir, generaal
Yani en generaal Parman op. Kolonel Sriamin stond er op dat ik het gastenregister
tekende. Daarna gebeurde iets onverwachts. Ik wilde nog mijn oude vrienden de
Darmadji's bezoeken. Zo gezegd zo gedaan. Imam was groot geworden en brutaal
als voorheen. Ik zal hier nog uitvoerig op terugkomen, want ik ontdekte een doos
van pandora aan corruptie.
Ik ontmoette mijn oude vriend, de militair Basuki Slamet. Ook hij zei, dat Bambang
bij de coup betrokken was geweest. Kolonel Sutikno bevestigde dit trouwens en
voegde eraan toe dat hij verdiende doodgeschoten te worden. Ik haatte die kant en
die mentaliteit van Sutikno's persoonlijkheid, wat absoluut niet van zijn gezicht was
af te lezen. Trouwens, wie zou van de glimlach van generaal Suharto aflezen, dat hij
in koelen bloede honderdduizenden mensen liet neerknallen? Ook Pak Darmosugondo
van Radio Republik Indonesia was in de gevangenis vanwege linkse sympathieën.
Dit sloeg nergens op.
In de bar van Hotel Indonesia dronk ik een glaasje met Jeffrey Williams van de
Associated Press. Ik gaf hem informatie over mijn ontmoeting met Marshall Green.
Bij ons vertrek zei hij: ‘Did you see the guy, who almost dropped from his chair
trying to overhear us? That was the chief of security of the US Embassy.’ Ik liep
onmiddellijk terug naar de bar en vroeg de betrokken man of hij tot het personeel
van de Amerikaanse ambassade behoorde. Dit bevestigde hij.
‘Why didn't you ask to sit with us at our table? This way you missed half the story.
Anyway, I will tell Indonesian intelligence what you are doing here.’ Ik belde hierover
de secretaresse van Green, Miss Slak, en informeerde kolonel Sriamin en later kolonel
Sutikno, evenals het bureau van generaal Sudirgo.
Bij vertrek van Kemajoran wees kolonel Sutikno een man aan met een grote neus,
die met ons toestel naar Singapore vloog. Hij volgde ons overal, ook tijdens de
tussenstop in Singapore en bij het teruggaan naar onze zitplaatsen.

27 oktober 1966
K.L.M. vlucht 832 naar Amsterdam
Kolonel Sutikno, Djee, mijn vriendin Penny Hedinah en haar
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zus Anne, deden ons uitgeleide, of liever duwden mij af naar Holland. Tikno zei, dat
generaal Suharto tevreden was geweest over het verloop van het interview
gisterochtend. Dit gesprek was inderdaad op de valreep de kroon op onze reis geweest.
Penny zat met grote ogen naar me te staren. Zij zag er niet zo goed uit en was eigenlijk
broodmager. Werkte zij te hard? Voor mij was ze, mager of niet, een schoonheid.
Vooral voor wat zij, althans jegens mij, uitstraalde. Ik had haar te weinig gezien deze
dagen.115
Iwan Tirtaamidjaja kwam ten afscheid nog een nachtje bij me in Hotel Indonesia
slapen. Zalig. Ik begrijp mijn grootvader zo uitstekend dat zijn tweede vrouw, Sima
Sastro Pawiro, een Indonesische moest zijn.
Tijdens de stop in Singapore sprak ik een uur met Mas Ruslan Abdulgani. Hij zou,
op doorreis naar New York zijnde, een paar dagen in Amsterdam blijven.
Jaap Kleiweg kwam ook even naar Kemajoran om afscheid te nemen. Hij zei
gehoord te hebben, dat de KAMI-studenten me nu, vanwege mijn pro-Bungkarno
uitlatingen jegens hen, als een agent van de ICA, de Chinese Inlichtingendienst
beschouwen. Ook omdat ik met generaal Amir Machmud over de herkomst van de
KAMI-camouflage jassen had gesproken, waarvan Bungkarno wist dat ze via Honolulu
het land waren binnen gekomen. Er scheen vandaag in de Indonesische bladen een
verslag van mijn gesprek met Amir Machmud te staan. De KAMI-idioten zullen van
de koude kermis thuis komen met hun geliefde legerbondgenoten.
Ik ben samen met de Darmadji's ook nog naar het huis van generaal Ashari, die
met Harisanto's zuster is getrouwd, gegaan. Het was een groot, vrij luxueus huis,
bewaakt door militairen. Ik vond Santo's zuster niet lief. Ze leek mij vooringenomen,
berekenend en koel. Ze reageerde vriendelijk, maar haar aardigheid overtuigde me
niet. We spraken even over de affaire Verrips. ‘Dat was een boef,’ zei generaal
Ashari. Toen die naam viel verstomde het gesprek helemaal. Gisterochtend was ik
opnieuw even bij de Ashari's. De generaal was in een ziekenhuis opgenomen met
een nierbloeding. Nu was Santo's vader er ook. Hij was uit Semarang gekomen voor
het huwelijk van Santo's jongste broer. Hij was een beetje een dikzak, maar wel met
een lieve blik in zijn ogen. Hij was zoals ik me hem uit To's verhalen had voorgesteld,
kalm, waardig, au fond als Santo zelf.
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Santo's vader zei: ‘Santo's plaats is hier, in Indonesië, niet daar in Amerika.’
Santo's zuster vertelde dat de gezondheid van zijn vader er onder had geleden dat
Santo zo lang in de VS was gebleven. Kennelijk lag de hoop van de vader bij zijn
oudste zoon. Generaal Ashari had zondag al gezegd dat men de hulp van de heer
Ginsberg had ingeroepen om Santo ertoe te bewegen naar Jakarta terug te gaan.116 Ik
vertelde zijn vader dat Santo een intense, innerlijke strijd over Marguerita, zijn Duitse
vriendin, had gevoerd, maar nu toch gelukkig met haar was geworden en met veel
succes werkzaam was. Ook informeerde ik zijn vader dat mijn vader moeite had
ondernomen om Santo in Delft ingeschreven te krijgen. Ik voelde me zeer tot de
vader van Santo aangetrokken. Ik kreeg brieven voor zijn zoon mee.
Nu moet ik eerst het verhaal van de ontdekte corruptie schrijven. Men zou dat als
de eerste manifeste corruptieaffaire van het nieuwe generaalsregime kunnen
omschrijven. Zondag, op de terugweg van de erebegraafplaats Kalibata, reed ik met
kolonel Sriamin langs de woning van de Darmadji's, die ik uit New York kende. Hij
was nu een hooggeplaatste functionaris van het Indonesische deviezeninstituut.
Toevallig kwam ter sprake, dat een zekere Louis Worms, een Nederlander, zich in
Indonesië bevond. Worms werd door de Indonesische autoriteiten in de gaten
gehouden vanwege ongebruikelijke financiële transacties. Ook de inlichtingendienst
hield Worms scherp in de gaten. ‘Wij houden zijn post in. Hij schijnt een deal te
willen sluiten met generaal Ibnu Sutowo van de Pertamina. Wij vertrouwen het niet.
Maar ik kan er weinig tegen doen. Ik wil mijn land dienen. Wij trachten corruptie te
bestrijden. Maar Ibnu Sutowo is machtig. Ik heb geen zin om een kogel in mijn kop
te krijgen. Toch wil ik mijn plicht doen tegenover het land.’ Ik zegde toe met Worms
te gaan praten. Het NTS-team had mij reeds eerder attent gemaakt op de aanwezigheid
van Worms bij het zwembad van Hotel Indonesia. Ze zeiden: ‘Dat is die makelaar
in schroot, weet je wel?’ Ik had nooit van Worms of van een schrootaffaire gehoord
en wist absoluut niet wie hij was.
Die zondagavond ging ik om 22.30 uur naar kamer 349 van Hotel Indonesia en
ontmoette Worms, in kamerjas, bij de deur. Hij lag al in bed, maar liet mij binnen.
Hij noemde het uit de lucht gegrepen en kwaadsprekerij, dat generaal Ibnu Sutowo
corrupt zou zijn. Wat de vermeende onregelmatigheden met het schip Elisabeth
Broere betrof: Misschien was er dan wel
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acht ton tussen schip en kaai gevallen, maar ambassadeur Sudjarwo in Den Haag en
de consul-generaal in Amsterdam Natadiningrat wisten ook van wanten. Vervolgens
opende Worms zijn diplomatenkoffertje. Hij zei dat hij voor een uitermate belangrijke
zaak in Jakarta was, maar dat hij niemand te spreken kon krijgen.
‘Krijgt u post?’ vroeg ik.
‘Nee, dat is juist erg vreemd.’ Ik vertelde hem dat hij een goede kans liep
gearresteerd te worden. Waarop hij geagiteerd een door de heer Rijken van het
Verolme-concern getekende brief aan generaal Ibnu Sutowo toonde, waarin een
levering van tankers ter waarde van 320 miljoen gulden werd voorgesteld. De
Nederlandse regering zou in principe met de zaak akkoord gaan en zou de lening
garanderen. Hij zei ook andere belangrijke brieven van de Nederlandse regering bij
zich te hebben. Ik nam onmiddellijk contact op met zowel kolonel Sutikno als met
de heer Darmadji. Deze laatste was bereid Worms voor een persoonlijk gesprek te
ontvangen, opdat hij uiteen kon zetten niet bij corruptie inzake de Elisabeth Broere
betrokken te zijn geweest.
Die avond keerde Worms in Hotel Indonesia terug en hij zei in het bijzijn van
Loed Hentze en Fred Romijn: ‘Meneer Oltmans, ik ben u onvergetelijk dankbaar.
Wat u hebt gedaan is een miljoen waard!’ Ik zei verheugd voor hem te zijn, maar
dat ik het een dubieuze zaak bleef vinden dat hij zaken wilde doen, namens Verolme,
met de meest beruchte en corrupte generaal in Indonesië. Worms gaf mij een brief
mee voor zijn echtgenote.
Het zal me benieuwen hoe deze affaire verder verloopt. Er zit een buitengewoon
smerig luchtje aan.
Er was een financieel probleem met de NTS. Ons geld kwam maar niet, vooral
nadat ik Jan van der Kolk naar huis had gestuurd. Ik moest de NTS tenslotte dreigen
dat we met achterlating van het gefilmde materiaal terug zouden reizen, waarna er
plotseling een bedrag van 3.000 dollar werd overgemaakt. Ik kon vanuit Jakarta niet
overzien hoe men vanuit het NTS-wespennest onze reis bleef saboteren, maar dat zou
ik thuis wel uitzoeken.
Zondagmiddag had ik ook nog een botsing met Miss Berry Barnay, of hoe ze ook
mocht heten. Ze had met de crew aangepapt en verwachtte dat ik vroeg of laat zou
verschijnen. Toen dit gebeurde, zei ik haar dat ik haar absoluut niet vertrouwde en
niets met haar te maken wilde hebben - wat Fred en Loed zielig voor haar vonden.
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Er blijven nog meer losse aantekeningen in mijn dagboek liggen. Niets aan te doen.
Ik had, die weken in Indonesië, helaas te hooi en te gras genoteerd.
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[Afbeeldingen]

Mijn vader, mr. ir. A.C. Oltmans, overleed in 1966. Hij was 24 juni 1894 te Semarang geboren.
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*2

Theo (links) en ik ondersteunen onze moeder bij de begrafenis van onze vader.

Mijn moeders moeder, mevrouw L.E. Poslavsky (92), overleed in 1966. Zij was 5 januari 1875 te
Semarang geboren.

Willem Oltmans, Memoires 1966-1967

*3

Jonathan Raymond

Met Frits van Eeden (midden) en Erik van der Leeden in de tuin van de Zumpolle's te Wassenaar.
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*4

Met mijn moeder, Nellie, Theo en Ellen Thomassen in Zwitserland.

Mijn broer Theo en diens Zuid-Afrikaanse vrouw.
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Laatste herinnering uit 1966 aan Bungkarno (foto Loed Hentze).
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Stelde op het zomerpaleis te Bogor de NTS-medewerkers Jan Romein, Loed Hentze en de heer Van
der Kolk aan Bungkarno voor.
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Laatste door mij gemaakte foto's van Bungkarno als staatshoofd. Zowel in de jeep, als op beide andere
opnamen staat Suharto (in donker uniform) naast en achter hem (oktober 1966).
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*8

Op het bordes van het paleis te Jakarta: Fred Romein, Oom Dassaad (zakenman en vriend van
Bungkarno), de President en ikzelf, minister van voorlichting Mohammed Diah en links van hem Jan
van der Kolk, rechts geluidsman Loed Hentze.
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*9

Met de NTS-crew op bezoek bij oud vice-president dr. Mohammed Hatta en familie.
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*10

Interview met generaal Suharto; rechts kolonel Sutikno Lukitodisastro.

Interview met de Nederlandse ambassadeur in Indonesië, mr. E.L.C. Schiff.
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Dansje op het paleis in Jakarta met Amerikaanse journaliste.
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*12

Afscheid op Kemajoan: v.l.n.r. kolonel Sutikno, Anne (zusje van Penny Hedinah) en rechts van mij
mijn Indonesische vriendin Penny Hedinah, de zuster van mijn vriend, officier Machram Tjokrodimurti.

Generaal Ibnu Sutowo ontmoet de pers op Schiphol; ik zit links aan de tafel, Louis Worms (gedeeltelijk
zichtbaar) vijfde staande van links.
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Huis ter Heide
28 oktober 1966
Toen ik thuiskwam was mam in tranen. Am, grootmoeder Poslavsky, was op 92-jarige
leeftijd op 25 oktober overleden. Zowel mijn moeder als tante Jetty waren aan haar
bed. Zij moet nog ‘Zus’ gezegd. hebben, waarmee mijn tante werd bedoeld, en was
dood. Mijn moeder zag er uitgeput en ontroostbaar uit. We brachten samen bloemen
naar het graf van mijn vader. Mijn moeder had het gevoel dat grootmama echt weg
was, maar mijn vader voelde ze nog steeds bij zich. Ik was blij dat ik in Jakarta niet
wist dat mijn moeder 23 dagen alleen was geweest. Ik hoorde niets van Carel Enkelaar,
dus telefoneerde ik Gerard Croiset.
De dag voor ons vertrek uit Indonesië hadden Fred en Loed nog opnames gemaakt
van het proces-Subandrio. Actueler kon niet. Toch toonde het NTS-Journaal vanavond
beelden van deze rechtszaak opgenomen door Vish News. Onbegrijpelijk. Altijd
weer de Hilversumse sabotage van alles wat ik deed.

29 oktober 1966
Gisteravond belde Carel Enkelaar tenslotte toch op: ‘Welkom thuis!’ Het speet hem
dat hij niet naar Schiphol had kunnen komen. Na nog wat over en weer gepraat zei
hij: ‘Jullie hebben gewoon pech gehad in Indonesië.’ Le comble!
Ik beklaagde me eerst over het feit dat geen NTS-materiaal over het proces
Subandrio in het Journaalwas gebruikt. Dat begreep Carel ook niet. Dat zou een
goede vraag aan Simons zijn. De zoveelste vraag aan Simons?
Vanmorgen belde ik opnieuw Enkelaar.
‘Jullie laten ons één maand in Jakarta zonder geld zitten. Dan wordt ons materiaal
niet genomen en niet uitgezonden, en dan krijgen we ook nog op ons brood dat we
pech zouden hebben gehad. Ik wil nu wel eens een confrontatie hebben tussen ons
team en het thuisfront.’
‘Als je zo begint doen we helemaal niets,’ zei Enkelaar.
Hans Beynon was het er mee eens, dat de NTS niets over Indonesië wist, terwijl
Dries Ekker ook al geen specialist in Indonesische zaken was.
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Hoofdredacteur J. van Wijk van Het Vaderland deelde mee al artikelen van Ekker
te hebben genomen. Lücker van de Volkskrant had Enkelaar gezegd, dat ik iemand
was, die niets moest schrijven. Had hij zeker van Henk Hofland gehoord.
Plug van de Persunie zei mijn artikelen niet te hebben geplaatst: ‘We hebben u
voor Amerika aangesteld, niet Indonesië.’

30 oktober 1966
In de rouwkamer wierp ik een laatste blik op grootmoeder Poslavsky. Zij was totaal
onherkenbaar. Ik vond haar gezicht net een duivelsmasker. Haar wenkbrauwen waren
pikzwart. Vreselijk. Een 91-jarige dominee bad het Onze vader. Met vijf rouwauto's
naar het familiegraf op Oud Eik en Duinen. Ik vond het voor mijn moeder een
verschrikkelijk trieste aangelegenheid. Ze zei dat mijn grootvader Van der Woude,
grootmama's eerste echtgenoot, vandaag 96 jaar zou zijn geworden. Hij had altijd
gezegd dat hij 96 jaar zou worden, maar dronk te veel champagne en viel op zijn
54ste dood. Mijn moeder bleef bij mijn tante op Les Archets in Wassenaar.

31 oktober 1966
Gisterenmiddag was ik bij Gerard Croiset. Carel Enkelaar had hem gezegd: ‘Er komt
niets uit die reis van Willem naar Jakarta. Ik kan er aan kapot gaan, want het was
mijn plan.’ Croiset had hem toen voorspeld dat er over een paar dagen een gesprek
met Suharto zou komen. En dat was dus gebeurd.
Vanmorgen ben ik naar mejuffrouw Büringh Boekhoudt gegaan. Bij het lezen
over de uitnodiging van Sukarno aan Beatrix en Claus had zij onmiddellijk begrepen
dat ik dit initiatief op de rails had gezet. Zij vond het een voortreffelijk plan: ‘Omdat
daarmee het koningshuis kan tonen hoe belangrijk buitenlandse representatie is.’
Ik reed door naar Hilversum en ging lunchen met Carel Enkelaar om 12:45 uur in
het Hof van Holland. Ik stelde een uitsmijter voor. Hij drong er op aan dat we
hazenpeper zouden eten. Hij legde uit, waarom de NTS het Sukarno-interview niet
meteen had uitgezonden. Hij werd op 15 oktober in de middag opgebeld door
Poppema van het ANP, met de boodschap dat Frank de Jong van De Telegraaf een
verhaal had over het gesprek met president Sukarno. Enkelaar scheen dat echter geen
reden te vinden om het interview uit te zenden. ‘Je moet goed bedenken,’ zei hij,
‘dat je niets bent op televisie, tot je bent uitgezonden.’ Pas nadat Antara en andere
media over mijn gesprek met Bungkarno berichtten besloot de NTS-leiding wat
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filmmateriaal op 16 oktober in het programma Monitor te gooien. Croiset had mijn
moeder zelfs gebeld om haar met dit succes te feliciteren. De rest ging op de plank
- ze namen namelijk slechts een paar minuten uit een film van 45 minuten, om eerst
na te gaan wat er in toto zou komen. Enkelaar herhaalde ook weer, dat we ‘dus’ pech
hadden gehad. Ik werd woedend: ‘Welke gek heeft bedacht ons met Jan van der Kolk
op te schepen in Indonesië?’
Tenslotte werd besloten dat we twee documentaires uit het materiaal samen zouden
stellen met Hans Beynon als adviseur. Hans ging akkoord, indien de NTS hem
uitnodigde. Dit gebeurde niet. Enkelaar had bovendien Simons van Het Journaal
een memo geschreven, waarom ons materiaal niet werd gebruikt. Simons herhaalde
nooit één centimeter film van mij op ‘zijn’ Journaal te zullen uitzenden. Intussen
lag er een exclusief interview met generaal Suharto op de plank. Deze situatie was
absurd. Moest ik nu eerst weer de media aanzwengelen om de NTS tot uitzending te
dwingen?
's Avonds belde ik Enkelaar met de mededeling dat de twee outlines van de
documentaires aan de hand van het beschikbare filmmateriaal gereed waren en vroeg
hem wanneer we zouden kunnen beginnen met het sorteren en schiften van het
materiaal. Dat ging dus allemaal niet zo vlug. ‘Jij denkt altijd, dat je alleen op de
wereld bent,’ aldus Carel. ‘We zijn het oneens, ajuus’ en hij hing op.

1 november 1966
De NTS belde herhaaldelijk op, maar ik was naar Den Haag vertrokken om bij Frits
van Eeden te zijn. We hadden niet echt contact. Hij gaf me een dagboek mee, waarin
hij over mij onder meer schreef: ‘Wim: Er is nog nooit een mens geweest in mijn
leven aan wie ik zo'n godsgruwelijke hekel en afkeer had als aan jou. Als ik om een
of andere reden met iemand naar bed ga die ik eigenlijk niet zo erg mag, kan ik de
komedie opbrengen het vooral niet te laten merken en te doen alsof ik het zelf ook
wel prettig vind. Daarentegen kan ik jouw smoel niet zien. Alles zit verkeerd aan
jou. Niets van wat je doet, hoe goed ook bedoeld, kan me blij maken. Hoe langer en
beter ik je ken, des te groter mijn afkeer, die ik trouwens vanaf de eerste dag al tegen
je had en waar jij me met geweld tracht af te helpen. Jij hebt de mentaliteit van een
enigszins verwend kind, ook al ben je dan in de veertig...’ Hij vroeg me deze passages
te lezen. In wat voor stemming kan hij zijn geweest? Heel vreemd. Hij zit nog altijd
met zichzelf in de knoop.
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Van 11:00 tot 12.45 uur ontmoette ik ambassadeur Sudjarwo Tjendronegoro en
persattaché, Pak Wiarto. Ik vertelde over mijn reis en gaf hen mijn indrukken van
de situatie in Indonesië. Ook zij begrepen niet waarom de NTS nog altijd niet het
interview met generaal Suharto had uitgezonden. Suharto overigens, heette, evenals
Bungkarno, Beatrix en Claus in Indonesië ook welkom. Zowel in april 1965 als in
juli 1965, had een hofmaarschalk de Indonesische ambassade benaderd om de wens
te kennen te geven, dat prinses Beatrix naar Indonesië wilde reizen. Het vorstenhuis
wilde nu op het prachtige cadeau van president Sukarno bij het huwelijk van Beatrix
met prins Claus met meer dan een formeel briefje antwoorden. Nu was er echter, na
mijn vraag in het televisiegesprek met de president, een officiële uitnodiging gekomen,
die ambassadeur Sudjarwo namens de Indonesische regering en Sukarno op maandag
31 oktober 1966 bij de chefprotocol van Buitenlandse Zaken, W.J.G. baron Gevers
had gedeponeerd. De ambassadeur liet het aan de Rijks Voorlichting Dienst over om
het nieuws te circuleren. Ik ga het echter groot in de Typhoon brengen.
Djarwo en Wiarto raadden sterk af om in mijn stukken een aanval op Marshall
Green te lanceren. Dat zou de missie van de sultan van Djokja om in het buitenland
geldschieters voor Indonesië te vinden weer tenietdoen. Bovendien zouden weer vele
functionarissen in Jakarta opnieuw razend op mij worden. Men wist heel goed wat
Marshall Green voor een lul was, maar het ging er om nu eerst dollars te krijgen. Ik
dacht: Hier zie je nu precies het verschil tussen Sukarno en zijn generaals. Sukarno
zei open en bloot in het Amerikaanse Congres, dat geen Niagara van dollars de
vriendschap van Indonesië zou kunnen kopen, of woorden van die strekking. De
nieuwe bewindhebbers in Jakarta wentelen zich desnoods in het stof om de begeerde
buitenlandse deviezen te bemachtigen. De kardinale vraag was: zullen zij het ten
behoeve van land en volk doen, of zijn zij er straks op uit de eigen zakken te spekken?
De geschiedenis neigt naar het laatste, en Indonesiërs zullen er nauwelijks een
uitzondering op vormen.

2 november 1966
Het ANP-nieuws bracht vandaag de officiële uitnodiging van Bungkarno aan Beatrix
en Claus. De Typhoon bracht het bericht schitterend op de voorpagina. Cees Meijer
was loyaal. Hij schreef een opmerkelijk hoofdartikel ten geleide. De NRC, Volkskrant,
AD, Het Parool, de hele pers maakt er melding van. Die gedachte, in Jakarta bij me
opgekomen - want ik wist uiteraard
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niets van de missies van de hofmaarschalk - is dus in actie omgezet. Prima.
Jonathan Raymond schreef emotioneel betrokken te zijn geraakt met een meisje.
‘A lovely person, yet, there is a part of me, which always stands apart, reticent and
unable te be touched or even approached by another and which simply watches full
of contempt and laughter. I am living with her, and waiting te see what happens.
“Brevity is the soul of wit,” says Polonius, and I say it is the soul and heart of
anything.’ I love his letters.
In de middag heb ik met Harry Hagedorn en George Noordhof van de NTS naar
het materiaal uit Indonesië gekeken. Ze vonden al het werk ‘een lachertje.’ Ze hadden
me een reporter moeten meegeven die teksten had kunnen inspreken, vonden ze
achteraf. Misschien was dat ook wel waar, want ik had dit inderdaad nooit eerder
gedaan. Ook was het geluid van de opname met generaal Suharto bijzonder slecht.
Ook waar. Maar ik was niet de geluidsman. Ze vonden de reportage een grandioze
sof. Hoe kon het ook anders, wanneer je je hebt voorgenomen dit zo te willen zien.
Vanavond had ik in De Hommel bij Utrecht een ontmoeting met Herman van den
Akker, M.W. van Eijk van het Algemeen Dagblad en Pierre Claessens van het
Nieuwsblad van het Zuiden. Herman had van een relatie uit Semarang een brief over
Werner Verrips gekregen, waarvan de clou was, dat de affaire-Verrips opnieuw in
Indonesië zou spelen. Er was besloten om er over te gaan schrijven. Ik maakte van
de gelegenheid gebruik hen iets over de Verolme-Worms-Sutowo-Pertamina-affaire
te vertellen. Dan hebben ze wat te doen.

3 november 1966
Theo, mijn broer, arriveerde met Nellie uit Zwitserland. We gingen naar Cinecentrum
om de rest van het Indonesië-materiaal te zien. Het viel hen allemaal erg mee, wanneer
je er positief naar wilde kijken en niet al a-priori negatief was ingesteld. Met Nellie
bracht ik twee rode rozen naar het graf van mijn vader. Het sneeuwde.
Aardig briefje van Shinkichi Tajiri.

5 november 1966
Van Eijk, Van den Akker en Claessens hebben hun primeur over Verrips gepubliceerd.
De kern van het verhaal was de zenuwenoorlog in Jakarta rond generaal Nasution,
die zich met de CIA zou hebben ingelaten om Sukarno en Subandrio uit te schakelen.
Het was in zoverre oude koek, omdat ik al, na de
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verschijning van Ujeng Suwargana, en na diens gangen na te zijn gegaan in
Washington, in 1961, wist, dat zijn baas Nasution op de CIA-lijn zat. Verrips kwam
er rond vooruit dat hij dat ook deed. Hij werd zelfs via Paul Rijkens, de vriend van
prins Bernhard, die op zijn beurt ook zijn vaste CIA-contacten had, ingeschakeld om
mijn prima contacten met de regering van Indonesië en president Sukarno zelf, te
verstieren. Wat gedeeltelijk zou lukken.
Ook de militaire attachés in Bonn en Londen, Pandjaitan en Parman, de latere chef
van de militaire inlichtingendienst, werden weer genoemd. Vast staat, dat Verrips in
contact stond met Pandjaitan en Parman. Dat heb ik voldoende in voorgaande notities
verwerkt.117 Het blijft dan ook een onontkoombaar feit dat op 30 september 1965,
Nasution, Parman en Pandjaitan op de nominatie stonden te worden vermoord.
Nasution wist echter te ontkomen. Ook generaal Yani werd vermoord, eveneens een
bekende van Verrips.
Nu meldden Van den Akker, Van Eijk en Claessens over informatie te beschikken,
afkomstig uit Indonesië, dat het auto-ongeluk van Verrips op 4 december 1964 wel
degelijk een moordaanslag was geweest. De voormalige medewerker van Nasution
en de CIA diende uit de weg te worden geruimd, omdat teveel over hem en via hem
naar buiten was gekomen. Parman was eerst bij mij in New York gekomen. Samen
belden wij Verrips in Nederland op, die zich op die dag bij Zwolsman in Wassenaar
bevond. Mevrouw Verrips had me gezegd dat we hem daar konden vinden. Ik was
van het gesprek tussen Parman en Verrips getuige. Verrips belde me daarna nerveus
in New York op, om de reden te weten dat Parman hem zocht. Die kende ik niet. Nu
schreven deze journalisten: ‘Sinds hij zes weken voor zijn dood uit New York werd
opgebeld door de Indonesische kolonel Parman leefde Verrips in panische angst. Op
24 november 1964 vond een vrachtrijder hem bewusteloos liggend in een auto die
langs de kant stond van rijksweg 12 bij Bunnik. Enkele dagen later diende hij een
aanklacht in bij de Rijks Politie in Bunnik. Kernpunt van die aanklacht was: “Mijn
auto is door een andere wagen van de weg gedrukt. Toen ik in de berm stopte werd
ik door inzittende van de andere auto bewusteloos geslagen”.’ De reportage vervolgde:
‘In de avonduren van 3 december 1964 vroeg de heer Verrips enkele bekenden om
hulp en bijstand met de mededeling: “Ik zoek bescherming. Als mij vandaag of
morgen iets overkomt, zoek de
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Ook de weduwe van Verrips heeft dit meer dan eens bevestigd.

Willem Oltmans, Memoires 1966-1967

163
zaak dan goed uit. Ik ben dan vermoord”.’ Van Eijk en Claessens behoorden tot die
bekenden. Ook Hofland, die er sedertdien niets beter mee heeft weten te doen, dan
er de draak mee steken. De volgende dag sloeg de auto van Verrips tegen de pijlers
van een viaduct bij Sassenheim te pletter.
Vreemd dat die affaire nu toch weer in de publiciteit is gekomen. Het uit de weg
ruimen van Verrips was een moord op een CIA-agent, een medewerker van Paul
Rijkens en Emile van Konijnenburg. Ik vraag me af, of ze aan Verrips door
medewerking en tussenkomst van prins Bernhard zijn gekomen. Eén jaar later kwamen
in Jakarta bij een bloedige coup, allereerst juist de vrienden van deze Verrips, Yani,
Parman en Pandjaitan om, terwijl Nasution ontsnapte aan het complot. Kolonel Sabur
vertelde me een paar weken geleden dat Bungkarno twee rapporten had ontvangen
over de 30 september/1 oktoberaffaire van 1965 en dat hij aan beide lezingen twijfelde.
Vast staat, dat het ongeluk van Werner Verrips bij Sassenheim niet als een normaal
verkeersongeval wordt behandeld. De procureur-generaal mr. J. de Zaayer liet een
speciaal onderzoek instellen. In het gerechtelijk laboratorium werd naar langzaam
werkende verdovende middelen in de maag en het bloed van het slachtoffer gezocht.
Zijn kleding werd op schadelijke stoffen bekeken. Het autowrak werd compleet uit
elkaar gehaald. Pas op 21 september 1965 gaf de Rijks Politie een slotcommuniqué
over de zaak uit. Men was tot de conclusie gekomen, aan de hand van
getuigenverklaringen afgelegd door bestuurders van twee personenauto's, die hij
even tevoren met hoge snelheid was gepasseerd, dat hij in zijn witte
Mercedessportwagen met kenteken GD-53-14 wel te pletter moest rijden, want er
waren gladde gedeelten op de snelweg. De namen van deze getuigen werden niet
bekendgemaakt. Niemand bekommerde zich verder om het lot van Verrips. Ik
eigenlijk ook niet, want ik heb me er verder niet mee bemoeid. Maar hoe zit het in
elkaar? Zullen we het ooit weten?

KL 641 Amsterdam - New York
Waarom ben ik altijd in een mineurstemming wanneer ik naar Amerika terug moet?
Indro Noto Suroto bracht me weg.
Broer Theo had het in zijn hoofd gehaald hoofdbewoner van mams bungalow in
Huis ter Heide, te willen worden. Het kwam er op neer dat mijn moeder bij hem zou
inwonen. Hij wilde vanmorgen warempel al de spullen van mam gaan opruimen. Ik
heb hem onomwonden duidelijk gemaakt dat hij, net als ik, een gast was in huis. Na
alle emoties over de dood van
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haar moeder kon mam dit geklets er niet bij hebben. Hij bleef tot mijn verwondering
aanhouden, dus heb ik hem terecht gewezen. Hoe durfde hij zich die houding te
permitteren? Hij reageerde met: ‘Dan gaan we terug naar Zürich en zitten we over
een paar maanden weer in Afrika.’ Ik vond het lullig, maar dacht, dat moet je dan
maar doen. Zowel voor mam als mij, was ‘zijn plan’ een verrassing.
Ik moet zeggen, hij is in staat om straal vol te houden, dat dit na de dood van mijn
vader steeds de afspraak zou zijn geweest. Wij weten hier niets van. Mam huilde bij
het afscheid, wat me goed deed. Ik zal haar niet in de steek laten.
Ik begin me eindelijk weer in het internationale nieuws te verdiepen. Het zal me
benieuwen of de botsing met ambassadeur Marshall Green in Jakarta consequenties
heeft wanneer ik straks de immigratie op JFK moet passeren.
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New York
6 november 1966
De immigratie verliep gisteren vlotjes. Santo en Loet kwamen me afhalen. Ik voelde
me zeer verwend. We dineerden allemaal bij Santo, die duizend-en-een vragen over
Indonesië stelde. Ik had mijn armen om Loet willen sluiten. Hij bleef later in mijn
flat napraten.
Later kwam Richard Thieuliette naar Kew Gardens. Ik liep hem in het metrostation
tegemoet. Hij vloog me om mijn hals. Hij zag er zalig uit. Zijn haar zat wild. We
zoenden elkaar. De lijnen in zijn gezicht schenen dieper. Hij werkte bij de fotograaf
Bert Stern. Hij moest naar Canada uitwijken, omdat zijn visum was verlopen. Hij
wilde tegen iedere prijs in Amerika blijven. Zijn affaire met Garrett liep op een eindje.
Hij rookte nog steeds non-stop Gaulloises. Toen ik later alleen naar mijn flat terugliep,
voelde ik me diep gelukkig.

7 november 1966
Vlieg van Newark naar Altoona, Pennsylvania om een lezing te geven aan het Mount
Aloysius Junior College, een school met 450 meisjes. Niemand kon antwoord geven
op de vraag hoeveel inwoners Mexico had, laat staan Indonesië. Van Latijns-Amerika
weten deze studenten helemaal niets. Depressing experience.
De zuster die de bibliotheek leidde, vertelde, dat de vorige spreker een priester
was geweest, die had benadrukt dat de oorlog in Vietnam kon worden gewonnen:
‘If we only bomb the right targets.’ Geen wonder dat de jeugd er geen kop of staart
aan kan vinden.
Jim (26), die me in de Cadillac van de sister superior had afgehaald en terugbracht,
zei dat hij drie kinderen had. Zijn hobby's waren geweren en jagen en daarnaast
motorfietsen. Of hij meer kinderen wilde hebben?
‘Yes, certainly, but it has to wait, because I want first a new British motorcycle...’
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8 november 1966
Pittsburgh, YMCA
Ik droomde dat de telefoon ging. Het was broer Theo, die waarschuwde dat er bommen
vielen en prompt brak de hel los boven Soesterberg. Precies als in de Tweede
Wereldoorlog. Maar het huis had geen schuilkelder.
Dacht de afgelopen dagen veel aan mijn ouders.
Gaf een lezing voor de Woman's Club van Ben Avon. Werd afgehaald in de
Pittsburgh Hilton voor een lunch in de Shannopin Country Club van Ben Avon
Heights. De hele affaire leverde l00 dollar op tegen een zogenaamde confidential
price waar Bob Keedick, mijn nieuwe manager, blijkbaar mee werkte.
Majoor Guy Meloy uit Texas wandelde 's middags ten noorden van Saigon door
de jungle toen de Vietcong aanviel. Uiteindelijk werden er 7.000 Amerikaanse
infanteristen ingezet bij de knokpartij die volgde. Precies als de Duitse
oorlogscommuniqués in de Tweede Wereldoorlog werd bekendgemaakt dat er 423
Vietcongdoden waren geteld, terwijl de Amerikaanse verliezen ‘licht’ waren. Geen
cijfers. McNamara raaskalde over een FB-111 bommenwerper, die ‘five times the
nuclear punch and twice the range’ van wat tot dusverre werd gebruikt zal bezitten.118
Een dag later hebben Harvardstudenten zich voor de auto geworpen waarin McNamara
zat, om hem te dwingen met hen in debat te gaan over de oorlog in Vietnam. Hij had
een lezing gegeven op het John F. Kennedy Institute of Politics. Die voorstelling liep
op een fiasco uit. De minister van Defensie werd dermate uitgefloten, dat hij door
tunnels en achterdeuren moest vluchten. McNamara schreeuwde door de microfoon:
‘Toen ik in Berkeley studeerde was ik hoffelijker en taaier dan jullie zijn en ook nu
ben ik taaier dan jullie.’ Typisch voor deze man. In de VS gaat het altijd om
machotaaiheid, dat ze blijkbaar van de cowboys uit de vorige eeuw hebben geërfd.
Vandaag biedt de Harvardleiding de minister excuses aan. De befaamde generation
gap.
Loet wachtte me bij terugkeer in New York in de TWA-terminal op. Ik ken de
waarde van zijn aanwezigheid maar al te goed. We aten samen ergens.

9 november 1966
Ik ging met Loet Manhattan in. We brandden kaarsen in St. Patricks. We lunchten
met Harisanto in de VN. Ik beschouwde het als intense verwennerij om met Loet en
Santo samen te kunnen zijn.
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The New York Times, William Beecher.
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Jonathan schreef: ‘Things go well with me, perhaps an exemplification of the banal
middle. I am involved with what I am doing, though whether it is only a consolation
or rather a substantial gain, I don't know. Each day I must confront the liar in myself,
and each day I marvel at the farce of its influence - like some toxious viper
imperceptible until it has gained predominance.’ Een brief als deze kan lijfelijke
aanwezigheid vervangen.
Het Pentagon, de idioten, kondigden aan dat er misschien 500.000 soldaten in
1967 in Vietnam zullen strijden. Bungkarno heeft zo gelijk, toen hij me in de paleistuin
vertelde dat de Amerikanen de oorlog nooit zouden winnen en hoe vurig hij er tegen
was.
De Telegraaf heeft meer dan een week nodig gehad om met een hoofdartikel te
komen over de uitnodiging van Bungkarno aan Beatrix en Claus. Ze stelden het voor,
alsof die invitatie was gedaan om een tegenbezoek van Sukarno aan Nederland te
kunnen forceren. Nasution zou voor de MPRS gezinspeeld hebben op de mogelijkheid
Sukarno, net als Subandrio, voor een rechtbank te brengen. Suharto zou echter van
mening zijn, dat dit een daad in strijd met de waardigheid van het Indonesische volk
zou zijn. Daarom bleef de uitnodiging van Sukarno voor de Nederlandse regering:
‘Een moeilijke en delicate zaak, hoe te reageren.’ Onzin. De prins en prinses moeten
gewoon gaan. Alles wat er omheen werd gebouwd was uit de duim gezogen, want
om die uitnodiging in het TV-interview in te bouwen was mijn idee en van niemand
anders. Punt.

N.Y.C. - Detroit, American Airlines
Loet bracht me naar Gate 6. Hij gaat nu toch naar een vliegschool om zijn
pilotendiploma alsnog te halen. ‘Wat ik doe is eigenlijk onverantwoord,’ zei hij. Het
huilen stond hem nader dan het lachen, want hij kon het nauwelijks financieren,
ondanks enige hulp van zijn ouders. Ik schreef nog gauw een cheque uit van 40
dollar, waardoor ik zelf nog maar 70 dollar op de bank had. Bij het afscheid nemen
had ik hem wel willen omhelzen en kussen, maar dan zou ik hem teveel in
verlegenheid hebben gebracht.
Deze laatste paar dagen, meestal alleen met hem, waren voor mij hoogtepunten
in mijn leven. Ze maken het gemakkelijker op een dag te sterven, wetende dezer
dagen te hebben beleefd. Ik vraag me wel eens af hoe het geweest zou zijn als hij
niet was getrouwd om een gezin te stichten, en wij hartsvrienden zouden zijn geweest?
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22:30 uur YMCA, Detroit, Room 845
I pray for Loet, to have courage and start tomorrow's new adventure at the flying
school in Reno, Nevada.

11 november 1966
Ik gaf twee lezingen in Birmingham, Michigan, in de Town Hall. Tweemaal voor
l.500 dames. Er waren veel (schriftelijk) vragen zoals: ‘What does Sukarno do on
Saturday and Sunday?’ ‘Is Sukarno's favourite wife as influential in politics as has
been reported?’ ‘In Time we read, General Suharto will be arrested and executed.
Any comments?’ of ‘Is the pill the answer to overpopulation?’ Honorarium: 650
dollar.
Eugene Black is in Jakarta en ontmoette Suharto, Malik en de sultan. Hij verzekert
Indonesië van financiële steun. Sukarno, Subandrio, Chaerul Saleh en Zairin Zain
hebben steeds het Amerikaanse dollarimperialisme bestreden, omdat zij die,
zogenaamde, westerse hulp zagen als een poging Indonesië in het westerse blok te
trekken. Koos Scholtens en Van Konijnenburg probeerden in 1961 Indonesië gunstig
te stemmen tegenover de Wereldbank en de toevoer van dollars naar Jakarta. Maar
Chaerul Saleh botste met de Amerikaanse financiers. Suharto, Malik en de sultan
halen ze echter met open armen binnen. Ze verzuipen straks in Indonesië in westers
geld met alle gevolgen van dien. Intussen had Bungkarno weer een prima rede
gehouden bij de installatie van l.700 officieren en aangedrongen op samenwerking
met landen als Japan, Thailand, Australië, Joegoslavië en de Verenigde Arabische
Republiek. Hij noemde wijselijk China maar even niet, om het leger niet woedend
te maken. De New York Times voegde eraan toe dat waarnemers ‘a partial reemergence
of Sukarno in recent weeks, as an acceptance on the part of Indonesia's new rulers
of his importance as a national unifying force,’ hadden geconstateerd. Dat is dus ook
mijn analyse.
Het Amerikaanse Hoge Gerechtshof gaat een beslissing nemen of het in strijd met
de wet zal zijn om homoseksuelen, van buitenlandse oorsprong, die in de VS wonen
het land uit te zetten: ‘omdat zij een psychopathische persoonlijkheid hebben.’ Het
gaat in dit geval om een Canadees, Michael Houtilier (33), die naar de VS is
geëmigreerd en in Manhattan woont. Dit is 1966.

12 november 1966
In de Village liep een licht gekleurde neger achter me aan, een beetje te vrouwelijk.
Hij vroeg me mee naar zijn flat aan 12th Street. We hadden seks. Hij was nogal
behaard. Hij wilde tele-
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foonnummers uitwisselen, maar dat wilde ik niet. Dat was niet aardig, maar ik voelde
het zo. Even later zag ik drie studenten op een hoek staan, Peter, John en Barbara.
John was een beauty. Ik dacht dat hij achttien jaar zou zijn, maar hij bleek net twintig
te zijn geworden. Hij leek nog erg jong. Hij was tweedejaars student journalistiek
op een College bij Pittsburgh. Ze hadden een vliegtuig naar New York genomen en
twee kamers in het Satler Hilton genomen. Peter zou bij Barbara slapen als John
iemand zou tegenkomen. Ik beloofde naar zijn kamer te komen, nummer 340. Tegen
kwart voor een vond ik hem in bed, op mij wachtend. De jongen hunkerde naar
passie, seks en kroelen. Hij zei steeds een scotch nodig te hebben. We gleden
geleidelijk naar een 69 toe. Ik voelde me eigenlijk schuldig. Ik staarde steeds weer
in zijn ogen. Hij was nog zo jong, de oudste van vijf kinderen. Ik dacht ook
voortdurend, als het mijn kind was.
Loet belde uit Reno op. Hij woont op de vliegschool in een kamer met drie andere
studenten. Hij leek in full swing.
Ik lees Reporting Southeast Asia van Dennis Warner.119 Er zijn interessante
hoofdstukken bij, vooral over Indonesië. Met ook allerlei informatie die ik niet kende.
Toch is het over de hele linie partijdig. Hij is niet in staat zich los te maken van
anti-Sukarnisme, terwijl je kunt aannemen dat hij niets van Sukarno weet of begrijpt.
Hij beschrijft de coup van 1965 natuurlijk als een rechtse beweging. Het
NASAKOM-concept van Bungkarno is: ‘The kernel of xenophobic nationalism,’ wat
natuurlijk onzin is. Warner rapporteert zonder blikken of blozen complete kletskoek.
Bijvoorbeeld: Bapaks oudste zoon Guntur, zou het portret van zijn vader in blinde
haat en woede vertrapt hebben, terwijl D.N. Aidit, die bij hem was, er ook nog eens
op stampvoette. Je vraagt je dan wel af wat je van de rest van zijn verhaal moet
geloven. Hij stelt het voor alsof de coup van het leger uit verontwaardiging jegens
corruptie is voortgekomen. Dan zullen we eens zien hoe generaal Ibnu Sutowo verder
met Verolme denkt te kunnen marchanderen. Die zaak moet ik nog aan het rollen
brengen.
Santo regelde een ontmoeting, in zijn flat, tussen mij en vijf leden van de
Indonesische studentenorganisatie in de VS. De confrontatie begon om 14:30 uur en
eindigde om 19:00 uur. Het was schokkend om te zien hoe weinig Indonesiërs hier
van de toestand thuis weten of begrijpen. Hoe kon het ook anders bij de constante
misinformatie in de Amerikaanse pers? Twee
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Dennis Warner, Reporting Southeast Asia, Angus and Robertson, London, 1966.
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KAMI-studenten waren geld wezen inzamelen en propaganda komen maken. Niemand

vroeg hen wie hun reis had gefinancierd.
Mij werden vragen gesteld als: ‘Will Sukarno be able to tolerate the success of
Nasution and Suharto?’
‘Who tried to make it look as if Irian Barat was his victory? Subandrio? Did
Bungkarno threw him out?’ antwoordde ik, maar dacht eigenlijk, had Sukarno die
man er maar uit gegooid. Santo begreep mijn inzichten trouwens precies, dat voelde
ik. Hij zei: ‘Jouw analyse loopt van tijd tot tijd zo parallel aan die van Ruslan
Abdulgani, dat ik er goose-pimpels van kreeg.’ Ruslan had namelijk ook lezingen
voor de Indonesische studenten in New York gegeven. Abdulgani is tegenwoordig
permanent vertegenwoordiger van Indonesië bij de VN, maar zowel de consul-generaal
Suhardiman, als Sjahrif Kamil werken hem nu al tegen.
Barbara Applegate is van W. Colston Leigh overgestapt naar R. Keedick Lecture
Bureau. We zijn dus weer bij elkaar.
Rachmaninoff speelt zelf zijn Tweede pianoconcert op WQXR. Ik luister noot voor
noot. An amazing recording.
‘Pleiku, South Vietnam, November 12 - The young soldier's eyes were glazed and
his body rigid. Agony showed in every line of his face. A few days ago, he was alert
and healthy. They had brought him in from the jungles, desperately sick. His condition
worsened steadily. They had tried earlier, to fly him out for expert care. But this is
the tail end of the monsoons and there was no getting through. So they had brought
him back. Tomorrow, or when the rains lift, they'll try again. No bullet did this. No
bomb. No mine. A mosquito did.’120
De discussie over de moord op JFK in Dallas duurt voort. Mark Lane heeft Rush
to Judgement geschreven, waarvan er in één week meer dan 100.000 exemplaren
werden verkocht. Er wordt nog steeds op televisie over het befaamde Warren Report
gedebatteerd. In België heeft journalist Jean Francis (42) een toneelstuk over de
kwestie geschreven, dat in Théatre Royal du Parc wordt opgevoerd. Ik ontving de
afgelopen dagen ook weer een cri-de-coeur-pamflet van moeder Marguerite Oswald.
Er deugt natuurlijk ook niets van. Wat het alarmerendst blijft is dat je een land van
200 miljoen mensen zo gemakkelijk iets wijs kan maken, terwijl een kind op zijn
vingers kan natellen dat het niet klopt.
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Kinine en malaria zijn nauw met mijn familie verbonden: grootvader stichtte de Maarsense
Kinine fabriek.
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De New York Times melde het neerschieten van vijf Amerikaanse vliegtuigen boven
Vietnam.

13 november 1966
Ik bezocht Richard in het appartement van een vriendin van hem. Het was een bende.
Hij was bezig een kat en een hond die vrolijk op de vloer pieste, te voeden. Hij had
het arme dier natuurlijk in geen uren uitgelaten. Richard zag er ongelooflijk
ongeschoren en vies uit. Hij sloeg het hondje dat over zijn hele lichaam trilde van
angst. Ik werd woedend. Ik nam het dier meteen mee naar buiten. Het plaste opnieuw
en draaide een gigantische hoop. Toch omarmden we elkaar later. We gingen met
Santo naar de film A man and a woman, die Richard al tweemaal had gezien. Hij
heeft absoluut een filmtik.

14 november 1966
Jan Cremer vertelde dat hij een nieuw boek van 450 pagina's gereed had. Hans
Sleutelaar was er mee naar Amsterdam gevlogen.
De KAMI-idioten willen nu mevrouw Hartini Sukarno voor het gerecht slepen. Ze
worden steeds gekker.
Het schijnt dat de CIA-kloon en medewerker van Nasution, Ujeng Suwargana weer
in Washington rondhangt. Ik schrijf kolonel Sutikno in Jakarta een brief of hij soms
weet wat die man hier nu weer uitspookt.

Eastern Airlines, flight 103 naar Atlanta
Santo belde dat Ujeng Suwargana een lezing zou geven aan de Yale University in
een Southeast Asia program. Altijd zijn de verkeerde mensen aan het woord. Ik zou
hem bijvoorbeeld graag de vraag willen stellen waarom hij mij, in 1961, voorspelde
dat generaal Nasution de macht zou overnemen. Ik moet niet spreken van ‘verkeerde
mensen’, maar van ‘oneerlijke geschiedvervalsers’.
Het was prachtig weer: zonneschijn en een heldere hemel.
Santo vertelde dat zijn vader, vanuit Semarang, uitvoerige instructies had gegeven
over wat Marguerita tijdens haar zwangerschap wel en niet moest doen. Hij vond
trouwens dat hun kat Butcher, een heilzaam effect op zijn vrouw had gehad, wat
betreft het leren verzorgen. Zijn vader had ook geschreven hoe vier negatieve factoren
het karakter van een man kunnen beïnvloeden en wat hij kon doen om die negativiteit
te bestrijden. Ik denk zo dikwijls aan mijn vader. Ik zie hem dan dood op mijn bed
in mijn kamer in Huis ter Heide liggen. Ik probeer
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hem dan in mijn bewustzijn terug te brengen, zoals hij was, keek en sprak,
bijvoorbeeld tijdens het avondeten, of wanneer hij aan zijn bureau zat. Ik mis hem
en maak me zorgen om mam, die nu zo alleen is.

Atlanta, Georgia
Het vliegveld stroomde over van kanonnenvoer. Vooral met parachutisten die naar
Vietnam werden gezonden. Ik zat naast een eerste paraluitenant, met vier armbanden
om zijn pols, die hij in India of Pakistan had gekocht. Hij had de uitstraling van een
vrouw.

15 november 1966
Gadsden, Alabama
Ik droomde dat ik seks had met een kerel.
Gaf een lezing voor de Woman's Club voor 350 dollar.
Suwito Kusumowidagdo volgde oom Lambertus Palar op als Indonesische
ambassadeur in Washington. Ook niet zo'n frisse mijnheer, gezien hetgeen ik zoal
met hem te maken heb gehad. Ambassaderaad Wiarto heeft namens ambassadeur
Sudjarwo Tjondronegoro in Den Haag gereageerd op het hoofdartikel van 9 november
in De Telegraaf. In een brief aan het blad stelt hij: ‘Wij voelen ons genoodzaakt u
er aan te herinneren, dat het de Nederlandse journalist Willem Oltmans was, die in
eerste instantie de uitnodiging van president Sukarno aan kroonprinses Beatrix en
prins Claus wereldkundig heeft gemaakt. Dit gebeurde tweemaal via een
TV-uitzending.’ Verderop schrijft Wiarto dat deze mededelingen werden gedaan voor
bekend werd dat de prinses in verwachting was. Hij ontkende dus dat het de
Indonesiërs waren geweest die grote bekendheid aan het bericht hadden gegeven,
maar dat ik tweemaal in beeld was gekomen met dit nieuws. ‘Uw aantijging dat er
inbreuk is gemaakt op internationale gebruiken van Indonesische zijde raakt dus kant
noch wal.’ Ook ontkende Wiarto dat generaal Nasution zou hebben gezegd dat
Bungkarno voor een rechtbank zou moeten verschijnen.121

16 november 1966
Milwaukee, Wisconsin YMCA room 706
Lezing voor de Milwaukee College Endowment Association. Ik sprak uitvoerig over
Indonesië - als gewoonlijk - ook al hadden ze nauwelijks benul waar het ligt.
121

Ober A. van Driel van het Americain stuurde me dit knipsel toe in New York. Gedateerd 15
november 1966
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De regering van meneer Suharto heeft nu alle particulieren, bibliotheken en
universiteiten verboden communistische literatuur in bezit te hebben. In Sumatra
verbrandden studenten met veel kabaal in beslag genomen materiaal. Associated
Press melde vanuit Jakarta, dat opnieuw vier generaals en andere zogenaamd
pro-communistische officieren waren gearresteerd. Donald Kirk schreef een
omslagverhaal over het proces Subandrio in The New Leader.122 Kirk signaleerde
terecht dat de Armed Forces van Indonesië bezig zijn van het land een militaire
dictatuur te maken. ‘The folly of the Subanbrio trial, was that the military authorities
- it may be assumed, that General Suharto himself approved the verdict in advance
- apparently thought they did not really need “proof” to convict Subandrio,’ aldus
Kirk. Ik herinnerde me maar al te goed hoe kolonel Sutikno, mij, bloeddorstig en vol
haat over Banbrio had geschreven en gesproken. Subandrio was inderdaad een rotte
appel in Bungkarno's regeringsapparaat, maar wat die zogenaamde militaire rechters
presteerden was van a tot z een aanfluiting.
Trouwens, Murray Fisher van Playboy was nu toch geïnteresseerd in een interview
met Bungkarno. In januari en juni zullen ze interviews publiceren met respectievelijk
Fidel Castro en Juan Peron.
Vanavond sprak ik in Norwalk, Connecticut voor het Community College. Enkele
studenten reden me terug naar Kew Gardens.

17 november 1966
Lieve brief van mam. Theo had alle kranten die zij, op mijn verzoek, voor me
bewaarde weggegooid. Hij vraagt zoiets niet eerst. Nu heb ik niets. Hij is altijd
eigengereid geweest. Vervelend.
De moeder van Lee Harvey Oswald schrijft: ‘How I envy you! Lecture tours et
cetera. Oh, if I only could have that opportunity, I could split this case (Oswald
shooting JFK) wide open. I am in the best of health and still working hard. Matter of
fact, I should be on the FBI payroll as I have come up with things they overlooked.
Love and regards, Tante Marguerite.’
Ontmoette Vadim Dubovnik in de VN. Aan een ander tafeltje, even verderop, zat
diplomaat Wim Roosdorp, die samen met mij op Nijenrode zat. Vadim betoogde dat
Bungkarno geen macht meer had: ‘Iedereen is aan het moorden in Indonesië. Dus
als Sukarno dan zo goed weet dat Nasution met de CIA be-
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zig is, of Suharto en consorten, waarom laat Sukarno dan die generaals niet op zijn
beurt doodschieten?’ Ik probeerde uit te leggen dat Bapak minder schieterig is dan
zijn opponenten en liever ‘verliest’ dan een nieuw bloedbad ontketent. Er heeft
genoeg bloed gevloeid in Indonesië dankzij het leger, de CIA en de communistenjagers.
In het Antarakantoortje ontmoette ik Marius Rengku en collega's. De hele bups
was nu pro-Orde Baru. Ze hadden de bakens snel verzet. Er werd zelfs gezegd dat
de honger op het eiland Lombok het resultaat was van Sukarno's economisch
wanbeleid. Iemand anders vroeg of Sukarno nog wel mentaal in orde was. Het kan
verkeren. Vroeger verdrongen deze mensen zich om Bungkarno een handje te mogen
geven. Nu koos dit tuig gewoon eieren voor zijn geld. De economie van Indonesië
was er slecht aan toe omdat Sukarno's regering onder een verkapte
dollar-yen-gulden-blokkade moest existeren. Nu kon men Indonesië weer de wet
voorschrijven en de harde valuta stroomden binnen. We zullen afwachten, wie deze
valuta ten goede zullen komen.
Ik nam de trein naar Wilmington, Delaware om een lezing te houden op het Wesley
Junior College in Dover. Ik werd afgehaald door Lewis Wells, speech instructor, en
James Young, beiden waarschijnlijk homoseksueel. We dineerden ergens met
uitstekend voer. De regels waren strikt op Wesley. Geen Alain Delon-kapsels, geen
slimfits en laarzen. Ook docent Wells scheen het hier mee eens te zijn. Na de lezing
liep ik naast de president van Wesley en een student met lang haar liep mee. Als
grapje zei ik: ‘Je haar is te lang.’
‘I am glad you say that,’ viel de president in. Dat was niet de bedoeling, dus zei
ik tegen de student: ‘By all means go ahead and have long hair.’
De lezing verliep prettig. Al moest ik me nogal inspannen om de studenten mee
te krijgen. Er werd een stroom vragen gesteld. Een student, Robert Swift, drukte me
een briefje in de hand: ‘Your talk was great. Get to all colleges you can. Youths are
so wrapped up in studies (college students) that we don't know the score. This is one
of the biggest problems.’ Ik zal hem vanuit Holland schrijven.
In De Telegraaf is een brief van een zekere L. Kortman verschenen. Hij melde
onder meer: ‘En Sukarno, de beruchte hater van alles wat Nederlands is, nodigt onze
kroonprinses en haar gemaal tot een bezoek uit. Zij zouden de hand moeten drukken
van de man, die werkloos duizenden Nederlandse staatsburgers onder zijn ogen liet
afslachten.’ Onbegrijpelijk dat zelfs De Te-
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legraaf dergelijke nonsens opneemt. Welke duizenden Nederlanders? Nederlandhater?
Ze gaan hun gang maar.

18 november 1966
Santo telefoneerde, dat de assistent-militaire attaché van Indonesië bij de VN,
luitenant-kolonel Marbaung mij wilde ontmoeten. Ik heb hem opgebeld en gezegd
dat ik het te druk had, ook omdat ik terug naar Nederland zou gaan. Santo was het
met de tactiek eens.

19 november 1966
Brandde een kaars in St. Patricks.
Heb een interview van twee uur met Jan Cremer gemaakt. Verliep prettig. Hij
stelde voor dat ik in januari Hans Sleutelaar als zijn secretaris zou gaan vervangen.
Jonathan en Loet belden. Richard had de voetjes van Santo's baby op de buik van
Marguerite gevoeld. Ze is al in het ziekenhuis. Richard kwam me bij Jan ophalen.
Cremer was geïrriteerd dat mijn belangstelling daarop verschoof naar Richard. Jan
heeft me een ‘I love Jan Cremer’ button gegeven. We zullen elkaar op 16 december
op Orly bij Parijs ontmoeten. Richard had geen seks meer met Garrett. Jonathan was
weer van zijn vriendin af, woonde alleen en speelde veel cello. Loet maakte
vooruitgang met zijn vlieglessen, maar vond het stil in zijn omgeving.
Ik vertrek naar Amsterdam.
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Huis ter Heide
20 november 1966
Indro Noto Suroto haalde me af. Santo had een telegram gezonden. Ze hebben een
zoon.
Vanavond is er een nieuw gesprek geweest met Theo over de toekomst van mam
en de bungalow. Theo wilde dat Nellie voortaan de maaltijden zou verzorgen en dus
grotendeels de huishouding zou overnemen. Vooral ook om mam te verlichten. Maar
moeder wilde dat niet. Zij huilde heel erg tijdens al dit gepraat. Ik denk dat ze op
zulke momenten vader uitzonderlijk mist.

21 november 1966
Mam bracht uit Zeist, waar ze met de bus naar toe was geweest, een bloemstukje
voor mijn kamer mee. I love it.
Was in Thermos in Amsterdam en maakte een zalig nummer met een bink in de
klasse Frits van Eeden.

23 november 1966
Ik ben begonnen aan een reportage over onze reis naar Indonesië voor het weekblad
De Spiegel. De NTS laat alles op de plank liggen. Ordinaire sabotage van
kleinburgerlijke thuisblijvers. Lekkere troep, Hilversum. Enkelaar schijnt ziek te
zijn.
Er is in Saigon bekendgemaakt dat in 1967 de strijdkrachten met 100.000 soldaten
zullen worden vermeerderd. Dat zou voldoende zijn om de pacificatie van Vietnam
te voltooien. Zo kletste generaal van Heutsz in Atjeh ook. Het is eigenlijk niet te
geloven.
De VS gaan nu akkoord met het instellen van een commissie om na te gaan of
China tot de VN zou kunnen worden toegelaten. Achterlijk.
Heb het artikel over Bungkarno aangetekend en per expres naar Playboy in Chicago
gezonden. God zegene de greep.
Ik was opnieuw in Thermos en had tweemaal seks met een Surinamer die in
Wageningen studeert. Wild, absolutely too much and too wild.
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24 november 1966
De Telegraaf melde uit Jakarta dat de machtsstrijd tussen Bungkarno en Suharto
voortduurde. Volgens de verslaggever leek het er afgelopen zomer nog op dat Sukarno
opzijgezet zou worden. ‘De laatste twee maanden is de zwierige heerser over de
eilandenrepubliek er echter op handige wijze in geslaagd een zekere mate van zijn
verloren gezag te herwinnen.’ Verder: ‘Suharto, die een voorzichtig man is, wil
Sukarno liever te slim af zijn dan ten val brengen. Hij beseft dat de president, als de
vader van het Indonesische nationalisme, de gevoelens aanspreekt vooral van veel
Javanen, die nog steeds ontzag hebben voor het moderne equivalent van de
god-koning.’ Wat zwamde die man. Bungkarno zou zondermeer een confrontatie
tussen de elkaar bestrijdende partijen winnen. Maar, hij kon geen bloed zien en wilde
ieder verder bloedvergieten voorkomen. Hij wist dat hij gelijk had en dat het land in
verkeerde handen was gevallen. En wat hij nooit is geweest, is een god-koning. Hij
was ‘Bapak’, vader van het volk, dat is wel even iets anders. Ik heb het toch sedert
1956 zelf gezien. Het volk keek met warmte en affectie naar hem, en helemaal niet
naar een man, onbereikbaar hoog gezeten, zoals De Telegraaf suggereerde.
De Haagse Post wijdde een pagina aan de zes dames van Sukarno. De naam ‘Ibu
Hartini’ stond onder een foto van een andere dame. Ze kwamen blijkbaar opnamen
te kort. Ze hebben er in Holland altijd plezier in gehad over de vrouwen van
Bungkarno te roddelen. Hij is er zelf volkomen open over, zoals de Islam toestaat.
Waarom zoeken ze niet eens uit hoeveel vrouwen de koning van Saudi-Arabië heeft?
Dat hoeft dus niet want die zit al in de zakken van Wall Street.

25 november 1966
De Chinese lastechnici schijnen nog altijd op de Chinese legatie in Den Haag vast
te zitten. Niemand schijnt een oplossing te hebben bedacht voor deze belachelijke
situatie.
Ik had een gesprek in Wageningen met Teunis en Aartsma van de hoofdredactie
van De Spiegel. Ze willen geen interview met Jan Cremer: ‘Persé niet.’ De Post in
Antwerpen nam het meteen. Ik maak voor Teunis nu een Sukarno-reportage.

26 november 1966
Theo was weer kisten in de garage aan het opruimen. Mam huilde vanwege de
uitermate ruwe manier, waarop hij preciosa van vader, door hem met zorg bewaard,
naar een vuilnisbelt bij de spoorbaan in Den Dolder wilde brengen. Mam probeerde
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hem er van terug te houden. Hij wilde de weegschaal van grootvader H. van der
Woude verkopen. Mam stemde toe, maar huilde opnieuw. Hij wilde alle boeken van
vader naar de uitverkoop brengen. Het was waar dat er iets mee moest gebeuren,
maar de harteloze manier waarop broer Theo deze zaak behandelde is waardeloos.
Vader maakte Theo blijkbaar zelf executeur van zijn nalatenschap, na mijn moeder.
Hans Beynon vertelde nog steeds niet door de NTS voor zijn adviezen te zijn
betaald. Het gebruik van de Indonesische taal door Suharto in diens gesprek met ons
moet slecht zijn geweest. ‘Hij kent zijn taal niet eens,’ zei Hans. Generaal Amir
Machmud was uitstekend. Hans deelde mijn mening, dat wat er bij de NTS met ons
filmmateriaal gebeurt ‘zeer vreemd’ was. Hij begreep evenmin iets van de organisatie
van Carel Enkelaar. Ook Hans was het een raadsel waarom er nog steeds niets was
uitgezonden.
Toen ik vanavond thuis kwam stond mam met vaders schaatsen in de hand. Zij
huilde opnieuw. Theo had ze weg willen doen. Ook portretten, zoals de foto van mijn
grootvader ir. W. Oltmans bij een spoorbrug, die hij op Java had gebouwd, wilde hij
weggooien. Mam gaf me een doos met bijzondere stenen, lucky stones, die mijn
vader had verzameld. Ook had zij van mijn grootmoeder Poslavsky voor mij een
miniatuur gamelan orkest bewaard. Verder wilde Theo een doos weggooien van mijn
overgrootvader waar opstond: ‘Den Hoogwelgeboren Heer, luitenant-kolonel
Alexander Oltmans, Commandant der Schutterij, Semarang,’ met de gouden kwasten
van diens uniform uit de tijd dat hij op Java woonde erin.
J. Edgar Hoover van de FBI heeft weer eens herhaald: ‘Dat er geen schaduw van
een aanwijzing bestaat dat de moord op president John F. Kennedy het gevolg van
een samenzwering zou zijn geweest.’ Hoe krijgt de man de onzin door zijn keel?
Waar ziet hij mensen voor aan?
Een aantal Nederlanders heeft een verzoek om gratie voor Subandrio ondertekend,
waaronder professor W.F. Wertheim. Hans Beynon zei te hebben meegedaan. Het
is inderdaad niet in orde, maar toch doe ik er niet aan mee.

27 november 1966
Ik schreef twee reportages voor De Spiegel over Indonesië. Nu zullen we zien of de
NTS niet in haar hemd komt te staan omdat ze mijn materiaal op de plank te laten
liggen, vanwege de sabotage van jaloerse collega's.
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28 november 1966
Loet schreef vanuit Reno: ‘Zal je je nek niet te ver uitsteken op kranten
beschuldigingen? Het is natuurlijk gewoon pure jaloezie. Daar kan je niet aan mee
doen.’ Hij schreef verder over zijn colleges. Hij vloog verscheidene malen per dag.
Hij vroeg zelfs, of ik nog tijd had aan mijn Sukarno-boek te werken. Wat een vriend!
Het Indonesische leger was in Jakarta een nieuwe actie begonnen tegen zogenaamde
leden van de verboden communistische partij, de PKI. Generaal Djuwono heeft gezegd
dat deze zaak niet langer aan de politie kon worden overgelaten. Hij deed een beroep
op de bevolking om rustig te blijven. Intussen maakte generaal H.R. Dharsono, de
commandant van de Siliwangi Divisie in Bandung bekend, dat de Orde Baru van
Suharto zich zou onderscheiden door: ‘The restoration of the principles of a state
ruled by law, where every citizen enjoys the protection of his rights by law, where
the basic human rights collectively as well as individually are guaranteed and where
abuse of power is prevented institutionally.’ Alle pro-Suharto generaals kletsten
eigenlijk maar wat in de ruimte. Ze hielden zich met zaken bezig waar ze niets over
weten, en niet voor opgeleid waren. Hun verheven verklaringen stonden in geen
enkele verhouding tot de realiteit.
Dewi Sukarno was naar Tokio gevlogen en had zich laten onderzoeken in verband
met haar zwangerschap.
Ik bracht twee artikelen van 5.500 woorden naar Aartsma en Pothof van De Spiegel
en vroeg er 500 gulden voor. Ze flipten. Ik had er natuurlijk ook 1.000 gulden voor
moeten vragen, want De Spiegel heeft een oplage van 220.000 exemplaren. Ik leverde
er bovendien gratis een aantal foto's bij. Ik leer het ook nooit.

28 november 1966
Life Magazine komt voor het eerst met een aantal pagina's vol foto's overgenomen
uit de zogenaamde Abraham Zapruderfilm. Zapruder was een amateurfilmer, die
toevallig langs de kant van de weg stond in Dallas en hierdoor de moord op JFK had
vastgelegd. De voormalige gouverneur John Conally, die met zijn vrouw in de auto
van de Kennedy's zat, levert, in Life, commentaar op de beelden onder de kop: ‘A
Matter of Reasonable Doubt.’ Het zijn schokkende opnamen. Kennedy grijpt meer
dan duidelijk naar zijn keel, wat bewijst dat er niet alleen van achteren maar ook van
voren op de president werd geschoten. Het blijft een onvoorstelbaar schandaal deze
cover-up.
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29 november 1966
Was met mam op de begraafplaats om ter plekke een marmeren plaat voor het graf
te bespreken. Er lag natte sneeuw. Tuinlieden waren bezig prachtige hoge sparren
om te zagen. Mam sprak openlijk over het feit, dat deze plek ook haar graf zou zijn.
Later zei ze teleurgesteld te zijn dat Theo geen belangstelling had getoond. Ik tipte
Nellie en vroeg haar Theo aan te sporen. Ik nam mam mee naar Driebergen om buiten
te dineren. Zij at nu weer goed. Zij nam zelfs flensjes toe. Ik voelde me steeds meer
verantwoordelijk voor haar wel en wee. Ik zal proberen de belofte, die ik bij mijn
vaders doodsbed in stilte heb gedaan, na te komen, om zo goed mogelijk voor haar
te zorgen. Ik bedoel dus mentaal en affectief, want financiële zorgen heeft zij gelukkig
helemaal niet.
Er arriveerde een telegram van Playboy: ‘Interview is excellent, but Heffner just
isn't interested in Sukarno as a subject stop thanks anyway for your trouble stop
airmailing manuscript to you today, Murray Fisher.’
Theo en Nel zijn via Antwerpen naar Terneuzen vertrokken waar Theo een functie
krijgt bij Dow Chemical.

30 november 1966
Vincent Monnikendam, de eerste behoorlijke man die ik bij de NTS ben tegengekomen,
vond de Sukarno en Suharto-interviews prima. ‘Het geritsel en gezanik onderling
hier bij de NTS is onvoorstelbaar,’ zei hij. Hij moet mijn materiaal monteren. Carel
Enkelaar schreef een kladderige outline van 20 punten voor de documentaire.
Mam wilde beren op schaatsen zien in het Russische Staats Circus. Ik bracht haar
er met Nellie naar toe. Op de terugweg gaf zij een gil, omdat ze dacht dat ik een
ongeluk zou veroorzaken, wat me woedend maakte. Ik probeerde het incident meteen
weer glad te strijken. Ik vergat het en hoopte dat zij het ook deed. Wat zijn we toch
zwak bij het uitvoeren van onze bedoelingen.
Ik telefoneerde Arnold de Contades van Paris Match, die mijn Sukarnoreportage
wilde lezen.
Fred Romein had prima kleurenfoto's van het gesprek met generaal Suharto
gemaakt. Het was plezierig hem terug te zien. Mijn vader is steeds in mijn gedachten.
Ik betrap me er op, dat ik steeds meer naar mam staar en me afvraag hoe lang zij nog
zal leven. Hoe lang zal zij nog mijn moeder kunnen zijn? En dan, op een dag, zal ik
ook aan haar graf staan, dat ik samen met haar heb uitgezocht. Dan is er alleen nog
een steen over met

Willem Oltmans, Memoires 1966-1967

181
twee namen. En waar zal ik zelf blijven? Waarschijnlijk zal Theo er voor zorgen dat
ze een gat voor mij graven. Het is de vraag of ik er zelf voor zal kunnen betalen. En
dat zijn dan onze levens! God, ik snap er niets van. We carry on, yes, but why, for
what and for how long? Ik moet spoedig met Aunty (mejuffrouw Boekhoudt) spreken.

1 december 1966
Heb opnieuw met Vincent Monnikendam film gemonteerd in de studio. Ik brandde
een kaars in de kerk tegenover Gooiland. De kerk leek me een failliete boedel, leeg,
kaal en koud.
At een broodje met Carel Enkelaar in de NTS-kantine. Hij nam de
verantwoordelijkheid voor het feit, dat er nog geen meter film op TV was geweest.
‘Ik nam een bewust risico, door jou te zenden,’ zei hij. ‘Dat was een keuze buiten
de TV-wereld om. Ik had dus de keuze tussen jou en algehele tegenwerking of iemand
van ons en hij zou nergens binnen zijn gekomen, zoals jij dit deed.’ Hij dacht dat het
gesprek met Suharto bij NBC geld op zou kunnen brengen.
Mijn gesprek met Jan Cremer: ‘Provo's zijn mislukte padvinders,’ was in De
Typhoon verschenen. ‘Ik ben van het volk, weet je wel, als een arme jongen
opgegroeid.’ Hij ontving in Amerika 2.000 brieven van fans per maand. ‘In Holland
is mijn naam zwart gemaakt. De mensen zijn hier veel eerlijker... Ik ben de Leonardo
da Vinci van de zestiger jaren. Een soort Cassius Clay in de literatuur.’ En meer van
die pittige, beetje vreemde, uitspraken. Toch heb ik een zwak voor die man.123
Vanavond sprak ik met Pierre Claessens in De Hommel bij Utrecht. Herman van den
Akker en René van Eijk waren naar Wageningen onderweg, om het nieuwste nummer
van De Spiegel met mijn eerste Indonesiërreportage op te halen. Later voegden zij
zich ook bij ons. Ik had hen een aantal dagen geleden op het spoor van de corruptie
inzake Verolme en generaal Ibnu Sutowo gezet en het bedrag genoemd. Men wilde
300 miljoen gulden, door een regeringskrediet gedekt, aan Indonesië toespelen. Van
Eijk vertelde met de financieel-directeur van Verolme, A. Rijken hierover te hebben
getelefoneerd. De man kreeg een rolberoerte van schrik, maar bevestigde, in principe,
de deal. Nu hadden ze bovendien het verhaal, zoals ik dat in De Spiegel had
gepubliceerd.
Louis Worms had me verzekerd, bij terugkeer in Nederland, contact te zullen
opnemen. Ik hoorde niets, want de man heeft
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boter op zijn hoofd. Bovendien ontdekte ik dat Ibnu Sutowo naar Nederland zou
komen om het contract met Verolme te tekenen. Gezien de nauwe banden tussen de
koninklijke familie en het Verolmeconcern zou prins Bernhard bij die plechtigheid
aanwezig zijn. Worms had mij in Hotel Indonesia de door Rijken getekende brief
aan generaal Ibnu Sutowo laten lezen. Ik bezat er geen kopie van. Het was dus nuttig
dat René van Eijk de zaak natrok en deed alsof we in bezit van de brief waren, waarna
Rijken het bestaan ervan dan ook bevestigde. Ook het bedrag van 300 miljoen klopte.

2 december 1966
Collega's Van den Akker en Van Eijk van het Algemeen Dagblad hebben zich mijn
informatie uit Indonesië onrechtmatig toegeëigend. Het AD brengt op de voorpagina
de 300 miljoen van Verolme plus de naam van de notoire corruptor Ibnu Sutowo,
president-directeur van Pertamina. Het AD verzuimt mij credit te geven of te verwijzen
naar het komende artikel van De Spiegel. Het AD heeft mijn primeur gewoon gegapt.
Het schijnt dat adjunct-hoofdredacteur Appel hier de verantwoording voor heeft. Zo
zijn onze manieren. Eerlijkheidshalve moet ik benadrukken dat de betrokken
journalisten wel degelijk aan mij refereerden in hun stuk en ook De Spiegel noemden,
maar dat Appel de referenties aan de bronnen schrapte. Die meneer is dus een
ordinaire schurk. Hij overstemt het fatsoen van zijn medewerkers.
Vanavond werd ik opgebeld door de heer Mollerus, advocaat van Cornelis Verolme.
Hij vroeg of ik samen met hoofdredacteur Teunis van De Spiegel naar Amsterdam
wilde komen om de komende publicatie te bespreken. Ik antwoordde zeer onder de
indruk te zijn van het Verolmeconcern en de 300 miljoen, maar dat ik er niet over
piekerde op een holletje naar Amsterdam te komen. Ik stelde voor dat we elkaar in
het motel in Bunnik morgenmiddag zouden spreken. Hij wilde al om half elf
bijeenkomen. Prima.
Ik was trouwens vanmorgen meteen naar de Federatie van Nederlandse Journalisten
in Amsterdam gegaan om aangifte te doen van het gappen van mijn primeur door
Appel. De heer Van Rantwijk, de secretaris, deelde mee dat uitgerekend de Raad
voor de Journalistiek gisteren hoofdredacteur Van der Vet van het Algemeen Dagblad
op zijn donder had gegeven voor het onrechtmatig gebruik van de primeur van een
ander. Ik zet die affaire dus door.
Teunis vertelde intussen dat de heren Verolme, Mollerus en
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Worms ook bij hem aan de telefoon hadden gehangen om hun beklag te doen over
wat ik had geschreven ten aanzien van de corruptie van Pertamina, generaal Ibnu
Sutowo en de 300 miljoen. Ze tastten eigenlijk nog in het duister want niemand was
in het bezit van het zo juist van de pers gekomen weekblad.124

3 december 1966
Mollerus en ik arriveerden eerst. Het was duidelijk dat het Verolmeconcern wilde
weten wat het zou kosten om de 220.000 exemplaren van De Spiegel uit de handel
te nemen. Ik wist dat het weekblad onderweg was naar de stalletjes, dus liet ik hem
rustig uitspreken. Hij gedroeg zich in hoge mate arrogant, iets wat me, in zo'n geval,
weinig moeite kost te helpen frustreren. Inwendig lachte ik me kapot. Wat zaten deze
‘hoge heren’ in de knijp over die door de regering te garanderen 300 miljoen.
Vervolgens arriveerde Teunis en op verzoek van Mollerus zonderden beide heren
zich korte tijd af. Daarna begon het gesprek. Gisteren dreigde Mollerus nog met
rechtsmaatregelen tegen mij, nu zong hij al een toontje lager. Ook de heer Aartsma
woonde het gesprek bij.
Het werd een komische ontmoeting. Jonkheer Mollerus benadrukte dat het om
320 miljoen ging welke niet alleen Verolme, maar ook de regering regardeerde. Er
hadden zich vooraanstaande Nederlandse staatslieden met deze zaak bemoeid.
‘Dan zijn ze povertjes ingelicht,’ antwoordde ik, ‘want geen mens die weet wie
Ibnu Sutowo werkelijk is, heeft zin om met die boef in zee te gaan.’
‘Ibnu Sutowo is een hooggeplaatste generaal en staat aan het hoofd van Pertamina,’
aldus Mollerus, ‘hij is een bijzonder integere figuur.’
‘Hij is een supergangster,’ zei ik, ‘and you better get your facts straight.’
‘Maar hij bezit een aanbeveling van generaal Suharto zelf.’
‘Geen wonder,’ antwoordde ik, ‘want Suharto is door de ploerten uitgezocht om
corruptie en schandalen in Indonesië te dekken. Trapt u daar nu werkelijk in?’
‘Maar vorige week heeft Suharto nog een minister van Financiën ontslagen,’ hield
Mollerus vol. Hij beklaagde zich dan ook, waar ik bij zat, tegenover Teunis en
Aartsma over mijn niet logische en veel te emotionele denktrant.
‘U heeft zich altijd ingespannen voor het verbeteren van de

124

Jaren later zou de hele wereld weten hoe corrupt Ibnu Sutowo was en insgelijks de Pertamina.

Willem Oltmans, Memoires 1966-1967

184
betrekkingen tussen Nederland en Indonesië en nu doet u dit,’ zei Mollerus.
‘Omdat het nauwelijks in de bedoeling van land en volk van Nederland kan liggen
om zaakjes van 320 miljoen met beruchte corruptors in Indonesië te sluiten,’ zei ik.
Mollerus ging met lege handen weg. Mijn artikel komt dus ongehinderd uit.
Onverwachts verscheen de fotograaf Govaers, van De Telegraaf, in Motel Bunnik.
Teunis en Aartsma vermoedden dat Louis Worms het blad had ingelicht. Govaers
belde me later verscheidene malen om meer informatie los te peuteren. De Telegraaf
ging als hekkensluiter kennelijk zelfs iets doen. De NTS was nog steeds in winterslaap.
Lunchte met de familie in De Hoefslag ter gelegenheid van het 45-jarig huwelijk
van professor oom Gerrit Meijer en tante Jetty. Spoedig daarna kwam Bob Tapiheru
naar Huis ter Heide in opdracht van ambassadeur Zairin Zain in Bern. Zain wilde
het naadje van de kous weten. Eerst moest ik mijn ervaringen in Jakarta uiteen zetten.
Zain had zojuist een getekend portret van generaal Nasution ontvangen. Waarom
deze plotselinge attentie? Intussen was ontdekt dat de fameuze generaal Yani niet
minder dan 200 miljoen roepia's op illegale wijze zou hebben verkregen bij een
voorgenomen aankoop van Hispano Suizaraketten voor het Indonesische leger in
Zwitserland. Verder was ambassadeur Zain in een proces verwikkeld met zijn
voormalige Hollandse vriendin, die hem 25.000 gulden schuldig was. Deze dame
hield er thans een autorijschool op na en verhuurde boten op de Middellandse Zee
aan rijke Amerikanen. Bob vertelde dat de ambassadeur nog moeilijk sprak, en dat
mijn oude vriendin Emily Machbul, nu mevrouw Zain, hem kapotmaakte.

5 december 1966
Met De Spiegel in de stalletjes is de Verolme-Ibnu Sutowo-rel pas nu in volle
hevigheid losgebarsten. De gewraakte tekst in het Spiegelartikel bedroeg slechts 28
regels. Toch staat de zaak op zijn kop. Alle bladen haakten er vanmorgen op aan. Ik
had geschreven:
Bijzondere aandacht trok de aanwezigheid van de Nederlandse
zakenman-makelaar in schepen, een zekere W., die indertijd enige
bekendheid verwierf in verband met een schrootschandaal Hij bleek
gemachtigd, namens een groot Nederlands scheepsbouwbedrijf te
onderhandelen met misschien wel de meest corrupte generaal dezer dagen
in Indonesië, generaal Ibnu Sutowo,
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president-directeur van de Indonesische Shell, tegenwoordig Pertamina
geheten. Onze zakenman W. had in portefeuille een machtiging om
voornoemde generaal een lening van 300 miljoen Nederlandse guldens
aan te bieden. Het werd niet duidelijk, of dit bedrag door de Nederlandse
regering zou zijn gegarandeerd, alhoewel de makelaar voornoemd dit wel
beweerde. De zaak is daarom extra interessant, omdat dezelfde heren vorig
jaar het Nederlandse schip Elisabeth Broere, thans de Permina VIII tanker
hadden verhandeld, waarbij niet minder dan 800.000 Nederlandse guldens
spoorloos verdwenen. Volgens hoge autoriteiten van de Bank Negara
Indonesia en het Indonesische Deviezen Instituut, zou de Indonesische
consul-generaal in Amsterdam, de heer Natadiningrat, bij deze (men
gebruikte in Jakarta van hogerhand het woord ‘zwendel’) manipulaties
zijn betrokken. Het is mij bekend, dat een rapport over de affaire zowel
generaal Suharto (voorzitter van het Indonesische kabinetspresidium) als
generaal Sudirgo (hoofd van de Inlichtingendienst) heeft bereikt. De vraag
is nu of de huidige Indonesische regering zal toeslaan. Men heeft grote
ruchtbaarheid gegeven aan processen tegen Sukarno's voormalige ministers
Dalam van Financiën en Subandrio van Buitenlandse Zaken, maar zal de
huidige regering ook processen aanhangig maken tegen obscure figuren
uit eigen kring, als generaal Ibnu Sutowo van Pertamina?125
Worms, zo vertelde Govaers, had De Telegraaf opgebeld om te vertellen, dat ik in
het Duitse Der Spiegel met mijn onthullingen zou komen. Hij wist niet waar de klepel
hing. Nu kwam De Telegraaf drie dagen na het AD met een voorpaginareportage met
een foto van Louis Worms, die in het artikel dreigende taal liet horen. Mijn reportage
bestond uit ‘infame leugens.’ Worms zou mij voor de rechter dagen en bestraffing
vragen. ‘Weet, dat het Nederlandse volk walgt van dergelijke journalisten,’ seinde
Worms aan de Indonesische regering. Zijn handeltje zou voor 20.000 Nederlanders
drie à vier jaar werk betekenen en het werd voorgesteld dat mijn artikel hier de klad
in zou brengen.
Tegen Han Hansen van De Volkskrant verklaarde Worms, dat ik Ibnu Sutowo en
hem van corruptie beschuldigde en dat het om de levering van 24 schepen en een
bok van 11.000 ton ging, onderwijl implicerende dat de Pertamina-baas natuurlijk
niet corrupt was. Han Hansen zat weer per definitie aan de ver-

125

Dat was alles wat ik er in De Spiegel over had geschreven, maar het was voldoende
om er een schandaal, dat weken zou aanhouden, van te maken.

Willem Oltmans, Memoires 1966-1967

186
keerde kant van het nieuws. Hij zal eerst wel weer even met zijn vrienden van de
BVD hebben gebeld.
Ook het Algemeen Handelsblad kwam met een groot opgemaakt voorpagina-artikel,
wat vrij nauwkeurig was overigens.126
De hele Nederlandse pers brengt de affaire in koppen. Zo gaat dat. En bij Carel
Enkelaar ligt al mijn materiaal nog steeds op de plank. Vincent Monnikendam raadde
me dringend aan er de auteursrechten voor aan te vragen. Lijkt me een gecompliceerde
zaak.
Ton Nellissen had zaterdagavond gebeld of ik in het programma Monitor de zaak
nader uiteen wilde zetten, wat ik aannam. We hadden een prima film van het
Verolmecomplex uit Jakarta mee gebracht, wat als illustratief materiaal zou kunnen
worden gebruikt. Later belde Vincent op, dat het niet door ging. ‘Het is gewoon
smerige sabotage’ zei hij. Geen wonder. Je kunt bij de NTS geloof ik beter geen vriend
van Carel Enkelaar zijn. Later belde Vincent terug en drong er op aan te vergeten
wat hij had gezegd, want hij wilde niet in moeilijkheden komen. Ik belde Ton
Nellissen en zei dat hij onfrisse spelletjes speelde welke ik in een memo aan Enkelaar
zou samenvatten. ‘Is dat een dreigement?’ vroeg hij.
‘Nee, a statement of fact,’ zei ik.
Gisteravond bezocht ik Kaat Verrips om te herdenken dat Werner Verrips twee
jaar geleden bij Sassenheim om het leven was gekomen. Zij was naar het graf geweest.
Vanmorgen ben ik naar Wageningen gegaan. De telefonistes van De Spiegel zeiden
dat alle telefoons rood gloeiend stonden. Dan gebeurde er tenminste eens iets in dit
gat. We hadden een lange vergadering waarbij ook directeur Van Houten - met
smerige onverzorgde nagels - aanwezig was. Op de terugweg hoorde ik in VARA's
Dingen van de dag, hoe onbetrouwbaar ik als mens en journalist zou zijn. Nu moest
ik die tekst weer opvragen. Ook andere radiorubrieken zeurden over de Spiegelaffaire.
Buurman Japing belde mijn moeder om te vragen, waarom ik de schepenorder in
gevaar bracht, zoals De Telegraaf meldde. Allemaal vervelend, ook voor Theo die
juist bij Dow Chemical in Terneuzen begonnen was.
Tot mijn verbazing belde Tony Dake van de RDP op. Louis Worms had tegen hem
en andere journalisten gezegd dat ik in de VS in een zedenschandaal was verwikkeld:
‘Dan kan je zien met wat voor middelen Worms strijdt en tegen jou gebruikt,’
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aldus Dake. Je kon van een obscure schroothandelaar nauwelijks iets anders
verwachten.
De telefoon in de bungalow staat ook roodgloeiend. Het begon met Cees Meijer
van De Typhoon, Jan van Beek van de RDP, de persdienst van de NTS, en Friso Endt,
die als gewoonlijk in troebel water zat te vissen. Endt had gehoord dat ik bij diverse
weekbladen met mijn verhaal zou hebben geleurd. Onzin dus. De Post uit Antwerpen
belde om gerust te stellen. ‘Wij weten hier maar al te goed wat Louis Worms voor
een man is,’ aldus hoofdredacteur Knol.
De NCRV-televisie had Worms uitgenodigd voor het programma Attentie. Maar
Worms wenste niet samen met mij in beeld te verschijnen. Ik zie hem nog staan in
zijn badjas in Hotel Indonesia.
Mijn moeder was erg boos over de affaire. ‘Tenslotte is jouw naam ook de naam
van je vader.’ Dat is waar. Had ik daarom de legitieme informatie van de Darmadji's
en anderen maar in de doofpot moeten stoppen?
's Avonds verscheen Worms inderdaad op TV. Hij schilderde in Attentie de schurk
Ibnu Sutowo af als iemand, die in Leiden had gestudeerd, een lieve vrouw had en
lieve kinderen. Hij was een integere figuur en nog heel veel meer. Hij had een brief
van het presidium in Jakarta bij zich om aanstaande donderdag aan de generaal te
overhandigen, wanneer hij in Nederland zou zijn. Tenslotte werd zakenman Worms
gevraagd, wat hij er zelf aan verdiende: ‘Ik doe dit voor mijn plezier, want ik heb nu
eenmaal plezier in mijn werk,’ of woorden van die strekking.
Pierre Claessens belde me meteen op na de uitzending: ‘Heb je die belachelijke
vertoning gezien?’ Tony Dake belde eveneens: ‘Waarom ben jij niet door de NCRV
gevraagd?’
‘Omdat men nu eenmaal zo werkt in Hilversum,’ zei ik.
Het is nu bijna 25 jaar later dat ik deze notities met bijbehorende
krantenknipsels teruglees. Het lijkt me verantwoord om gedetailleerd
verslag te doen deze affaire en hoe de verschillende media en bepaalde
journalisten, deze informatie, door haat en nijd verminkt, verwerkten en
hun lezers en kijkers aanboden. Het geeft een uitstekend beeld van de
malaise in de toenmalige denkprocessen. Het verklaart bovendien mede,
hoe ik steeds meer in botsing kwam met zowel het Nederlandse
establishment als met het merendeel van mijn collega's en de reputatie
opbouwde altijd in conflicten en processen te zijn verwikkeld. Wat had ik
dan moeten doen? Met de wolven in het bos meehuilen om een zogenaamde
‘journalistieke carrière’ op te bouwen, net als de rest van de kudde? Had
ik
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gelieg van dubieuze zakentycoons onder het karpet moeten vegen, ook al
wist ik hoe de vork in de steel zat? De groep Indonesische patriotten rond
Darmadji en anderen, die werkelijk en oprecht hun land van corrupte
praktijken probeerden te zuiveren, rekenden op mij. Ik was niet van plan,
ten behoeve van het redden van het eigen hachje, hen te laten vallen.
Bovendien, het ging hier ook nog eens om de toekomst van het
ontwikkelingsland Indonesië en de mensen in dat met ons sedert eeuwen
bevriende land. Ook in 1991 ben ik tevreden, en zelfs blij, dat ik dit
parcours in 1966 heb afgelegd. Ik zou het prompt weer doen.
Niemand minder dan de NRC wist op 5 december 1966 zelfs te melden: ‘De NTS heeft
intussen besloten geen verdere interviews van de heer (vooral de heer en niet de
journalist) Oltmans over Indonesië uit te zenden.’
Over deze mededeling was ik uiteraard razend en daarom liet ik hoofdredacteur
Stempels uit een lunch roepen. Hij schreef me later: ‘Ik onderging het dus als iets
onaangenaams van de lunch te worden afgeroepen om uit uw mond een paar
kwalificaties over mijn krant te moeten leren die zeer wel in staat waren om mijn
eetlust te bederven.’127 De NRC zou op 6 december met een achtregelige rectificatie,
ergens weggedrukt op een achterpagina, komen. De NTS zal namelijk wel degelijk
mijn films gaan uitzenden. Ze nemen er alleen een beetje de tijd voor... ‘NTS vist
voor f 50.000 achter het nieuws,’ luidde een voorpaginakop in De Telegraaf op 6
december 1966. In dit artikel zei Verolme: ‘Wij vragen ons af hoe het mogelijk is,
dat men via de pers, in het bijzonder De Spiegel, een integere figuur als
generaal-majoor Ibnu Sutowo (de krant misspelt de naam) op een dergelijke wijze
in diskrediet wil brengen.’ Zelfs de keet tussen Enkelaar en Simons haalde de
voorpagina van De Telegraaf. Verder hadden de KRO en de VARA ook geen behoefte
aan materiaal van de NTS-ploeg. Er werden twee begeleidende hoofdartikelen naast
gedrukt. Het eerste heette: ‘Treurig!’ Ik werd niet in het bijzonder genoemd, maar
werd omschreven als ‘een journalist, die zich in het Nieuw-Guinea-conflict als een
lijfknecht van president Sukarno ontpopte.’ Ik zou slechts ‘geruchten’ hebben gehoord,
en die nota bene hebben gepubliceerd in een weekblad: ‘Een heel domme beslissing,
welke de Nederlandse scheepsbouwindustrie grote schade kan berokkenen.’ De
Sukarnogroep had zich ‘van een zich Nederlander noemend persoon’ bediend om
eigen conflicten uit te vech-
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ten. Het verleden had me geleerd dat Nederland niet de VS is en je absoluut niets
tegen dit soort publiek gelieg in een sensatiekrant kon en moest ondernemen.
Het tweede hoofdartikel heette ‘NTS en kijkgeld.’ Hierin stond journalist niet meer
tussen aanhalingstekens en werd ik weer wel genoemd. Dit geklets was een poging
de regering er bij te betrekken en Carel Enkelaar voor te stellen als een idioot, die
mij een belangrijke televisieopdracht had verstrekt. Tot zoverre De Telegraaf.
Het Algemeen Dagblad van 6 december 1966 publiceerde maar liefst drie
hoofdartikelen over de affaire: ‘320 Miljoen’, ‘Industriële bouw’ en ‘Ongelukkig.’
Hoofdartikel nummer 1 was een aanbeveling aan de regering de 320 miljoen voor
Verolme-Ibnu Sutowo te garanderen. No. 2 was om er op te wijzen dat Louis Worms
misschien helemaal geen corrupte schroothandelaar was geweest en nummer 3 moest
onderstrepen dat ‘het artikel van de journalist O.’ beter niet gepubliceerd had kunnen
worden, want Ibnu Sutowo wilde erg graag met Nederland samenwerken. Verolme
had gisteren nog gezegd dat de generaal een integere figuur was en hij was niet de
enige die dit had verklaard. Ja, ja, Ibnu Sutowo integer. Ze weten niet waar ze over
spreken, maar het komt ze op dit moment gewoon beter uit om te liegen.
Het dagblad Trouw publiceerde op 6 december 1966 de kop: ‘Verolme: Sutowo
zéér betrouwbaar’.128 Het Nieuwsblad van het Zuiden in Tilburg kwam met een
vijfkolommen groot verhaal: ‘WORMS NOEMT OLTMANS: INFAME
LEUGENAAR.’
Dick Ringlever van De Rotterdammer was me in Huis ter Heide komen interviewen.
Inmiddels hadden de hengsten ontdekt dat mijn films wel door de NTS zullen
worden uitgezonden. Het Algemeen Handelsblad kwam op 6 december met een
reportage over vier kolommen uit Hilversum: ‘Documentaire over Indonesië in januari
op het scherm.’ Eindelijk slaagde Carel Enkelaar er in een tegenbeweging jegens
onze vijanden te maken. Hij zat zelf plezierig met vakantie in Gibraltar en bleef rustig
tot 17 december weg. Cees Meijer en De Typhoon, maar die kennen me ook
uitstekend, bleven honderd procent loyaal. Eerst werd een kop gedrukt: ‘Waar blijft
NTS-film vol primeurs?’ en vervolgens pu-
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bliceerde De Typhoon een prima verhaal over wat voor materiaal ik uit Indonesië
had meegebracht.

7 december 1966
Nico Scheepmaker schreef over Worms optreden voor de NCRV-camera: ‘Attentie
had als enige merkwaardigheid een interview met Louis Worms (schrootaffaire) die
dr. Sutowo, door de journalist Oltmans beschreven als de corruptste generaal van
Indonesië, “een integere, intelligente man” noemde “met een lieve vrouw en lieve
kindertjes”. Maar hij schijnt wel een hond te hebben, die gemeen bijt. De heer Worms
scheen bang te zijn dat Sutowo een getekend contract en een fiat van de hoogste
autoriteiten door persoonlijke beledigdheid teniet zou doen. Dus toch niet zo integer
en intelligent als Worms hem afschildert? En hoe lief zijn zijn kinderen dan nog?
Interviewer Henk van den Berg noemde Worms' pleidooi hartverwarmend maar
wilde wel weten hoeveel Worms aan de transactie verdiende. Dat zei Worms niet.’
Het dagblad Trouw was eerlijk, en noemde de NCRV-uitzending ‘Ondermaats’ en
onderstreepte: ‘Het zou redelijk zijn geweest wanneer ook de heer Oltmans
commentaar had mogen leveren.’

8 december 1966
Nu loopt het de spuitgaten uit. De Haagse Courant kopt op de voorpagina:
‘OLTMANS OMGEKOCHT.’ Het was te verwachten vroeg of laat. Zo de waard is
vertrouwt hij zijn gasten. Het was overigens Louis Worms, die deze mededeling
onverbloemd aan de krant had gedaan.
Vervoegde me bij mijn oude vriend mr. J.C.S. Warendorf in Amsterdam. Hij was
akkoord, dat onmiddellijk stappen dienden te worden genomen. Hoofdredacteur P.H.
de Wit van de Haagse Courant ontving het volgende telegram: ‘Acht opschrift
“Oltmans is omgekocht” op de voorpagina van uw blad van 7 december zowel
opzettelijk beledigend voor cliënt W.L. Oltmans als onrechtmatig stop cliënt ziet
zich genoodzaakt kort geding tegen u aan. te spannen tenzij u binnen 24 uur op
voorpagina van uw blad in dezelfde letters opneemt dat u de verkeerde indruk gewekt
betreurt, onder vermelding, dat U geen feiten bekend zijn welke beschuldiging kunnen
schragen stop behoud alle rechten voor J.C.S. Warendorf.’
Aan Louis Worms, Slangenburg 81, Rotterdam, ging de volgende tekst per telegram
uit: ‘Namens cliënt W.L. Oltmans sommeer ik u u te onthouden van het doen van
mededelingen van beledigende en lasterlijke strekking over cliënt stop cliënt
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eist rectificatie van smadelijke betichting omgekocht te zijn en verlangt dat u ANP
omgaande bericht uw mededeling aan redacteur Haagse Courant te betreuren tenzij
ik binnen 24 uur schriftelijk bericht van u ontvang dat u aan hierin vervatte sommatie
gevolg geeft, zal ik in kort geding tegen u optreden stop onder voorbehoud van
rechten J.C.S. Warendorf.’
In een zevenkoloms artikel in De Telegraaf van vandaag, laat Gerth van Zanten,
Louis Worms aan het woord. De man is moe, nerveus en geknakt staat onder de
begeleidende foto. Ook in deze reportage wordt de naam Ibnu Sutowo gemaltraiteerd.
Hij onderstreept dat hij in Jean de Luz tegen de Pyreneeën aan woont. Maar wanneer
hij zich belaagd voelt, zoals in mijn artikel in De Spiegel, dan gaan zijn haren overeind
staan. Opnieuw herhaalt hij, dat hij met de handel de mist in was gegaan door zijn
zachtheid, integriteit en eerlijkheid. Of die eigenschappen te verenigen waren in het
zakenleven? ‘Absoluut,’ zei Worms. De Tijd drukte een kop: ‘Worms vreest
schandaal’, met daaronder: ‘De zoveelste rel van Oltmans.’ Het amusantste van alle
brouhaha in de vaderlandse pers was ongetwijfeld het feit dat iedereen het bleef
voorstellen alsof ik een rel zou hebben ontketend met 28 regels in twee reportages
van 5.500 woorden voor De Spiegel, regels die gewoon waar waren. Aan waarheid
zijn ze niet gewend in dit land en daarom is er een rel. Simpel.

9 december 1966
‘Oltmans slachtoffer van zetfout,’ aldus een kop op de voorpagina van de Haagse
Courant vandaag, als gevolg van Warendorfs ultimatum. Deze manier van herroepen
was uniek. In de eerste editie van deze krant zou op 7 december een dubbele punt
zijn weggevallen, waardoor de indruk werd gevestigd, dat de krant de beschuldiging
uitte. De bron was Louis Worms geweest. ‘Wij betreuren uiteraard deze zetfout,’
vervolgde de H.C. met een straight face. ‘Ons zijn noch van de heer Oltmans noch
van de andere partij in het conflict, feiten bekend welke de wederzijdse
beschuldigingen kunnen schragen. Wij beperken ons tot het geven van nieuws over
deze affaire. De heer Worms verklaarde ons vanmorgen, dat volgens zijn mening
door hem in het gesprek met onze redacteur het woord “omgekocht” niet zou zijn
gebruikt. Hij zou gezegd hebben: “De heer Oltmans zal wel voor de artikelen, die
hij schrijft, betaald worden. Ik ben er van overtuigd, dat hij daarmee een bepaalde
politiek nastreeft.” Onze redacteur is er echter van overtuigd, dat de heer Worms het
omstreden woord in het eerste telefonische onder-
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houd wel degelijk heeft gebruikt,’ aldus de Haagse Courant in haar retractie.
De Telegraafweet als eerste te berichten dat het Eerste Kamerlid dr. J.W.
Beerekamp (CHU) de minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, dr.
Marga Klompé vragen heeft gesteld over het zogenaamd geld over de balk gooien
door de NTS met mijn reportage in Indonesië.129

10 december 1966
Ik had twee verslaggevers van de Haagse Post in het Park Hotel gesproken. Gevolg:
Nog meer onzin in de H.P. Dick Fransen van het Utrechts Nieuwsblad kwam naar
Huis ter Heide en de telefoon stond al dagenlang niet meer stil. Theo en Nellie waren
inmiddels naar het huis van mijn overleden grootmoeder in Zeist verhuisd, ‘om die
flauwekul van jou te ontlopen,’ zoals Theo zei. Ik vind het ook vervelend, maar ik
kan niet halverwege ophouden. Ik lig onder vuur en zal me verweren.
De presidenten Tito en Nasser hebben president Sukarno uitgenodigd hun landen
te bezoeken om de internationale situatie te bespreken. Suharto en Malik zoeken nog
steeds naar een methode om Bungkarno in het buitenland te krijgen en dan niet meer
naar Indonesië te laten terugkeren. Maar Sukarno is geen Bao Dai van Vietnam, die
naar de Rivièra uitweek. Sukarno heeft zijn pappenheimers door. Hij trapt er niet in.
Vincent Monnikendam was nog steeds aan het monteren. Hij kondigde met trots
aan dat hij had bedacht de documentaire te laten beginnen met de hamer van de
militaire rechter, die het proces van Subandrio opent en tot de orde roept. Ik zei:
‘Sorry, Vincent, dat was noch jouw noch mijn gedachte, dat heeft mijn broer Theo
gezegd, toen we naar het materiaal zaten te kijken’
‘Dan lopen onze ideeën parallel,’ antwoordde Monnikendam. Een van de
misselijkste pennenvruchten van deze dagen was afkomstig van mijn oude ‘vriend’
Janus, oftewel Mathieu Smedts van Vrij Nederland. Hij besloot weer eens een boekje
open te doen over zijn voormalige medewerker. ‘Met wat verwondering, gemengd
met enige afgunst,’ schreef hij, ‘zie ik hoe sommige mensen steeds weer op
geruchtmakende wijze in het nieuws weten te komen.’ Worms en ik waren lieden
die gebrand waren op publiciteit. Er waren maar weinig redacties in Nederland, de
VS en Indonesië, die ik niet met een bezoek had vereerd. Moet je nagaan, wat een
onzin. De daarop vol-
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gende ervaringen waren dan zelden aangenaam. Er stond zoveel gemenigheid in dit
stuk, je zou er pagina's voor moeten uittrekken, om zin voor zin te ontleden en tegen
te spreken. Hij fantaseerde dat Lunshof van Elseviers tot de conclusie zou zijn
gekomen, dat ik niet betrouwbaar was en Hiltermann van de Haagse Post had ‘zijn
eigen afschuwelijke ervaringen opgedaan...’ Welke? Hij kletste. In de VS gaf ik
lezingen voor damesclubs. Wat insinueerde hij hier? Waarom noemde hij niet de
colleges en studentenorganisaties, allen staan in mijn dagboeken genoteerd? Omdat
hij mij als onguur en als kletskous voor dameskransjes probeerde te portretteren. Ik
zal het maar laten zitten. Smedts is mij smerig gaan beroddelen nadat hij van zijn
socialistische achterban mijn informatie niet mocht publiceren. Beetje zielig eigenlijk.

11 december 1966
Ontmoette Pak Wiarto van de Indonesische ambassade. Louis Worms was bij de
ambassade langs gekomen en had zowel met hem als met de zaakgelastigde herrie
gemaakt.
's Avonds werd ik door Bob Tapiheru gealarmeerd dat ambassadeur Zairin Zain
op mij wachtte in zijn kamer in het Amsterdamse Hilton Hotel. Consul-generaal
Natadiningrat in Amsterdam zou in januari voorgoed naar Indonesië terugkeren. Ook
niet voor niets. Dr. Zain bevestigde andermaal dat Ibnu Sutowo zijn hele leven had
gecorrumpeerd: ‘Maar nu staat hij inderdaad voor het eerst onder toezicht van de
regering, en hij loopt nu dus tegen de lamp.’ Ik dacht, inderdaad, maar dankzij
Darmadji en anderen in Jakarta, die er met vereende krachten een stokje voor willen
steken. Ik heb slechts als spreekbuis gediend voor Indonesiërs, die ik sedert lange
tijd ken, die ik vertrouw, die onkreukbaar zijn en die voor hun land werken, wat
Smedts en andere ook mogen brallen. Dat is alles.
Volgens ambassadeur Zain was er in het huidige Indonesische kabinet niet
voldoende eenheid. ‘Teveel krachten werken elkaar nog altijd tegen.’ Hij zei ook
niet te verwachten dat dr. Subandrio ooit terug zou komen: ‘Eenmaal bij Bungkarno
gevallen is voor altijd.’ Dit was eigenlijk nieuw voor me. Zain verwachtte dat
Indonesië geleidelijk aan weer economisch op peil zou komen. Ik was hier minder
zeker van, of liever, ik was het oneens.130 De ambassadeur had nog altijd moeite, als
gevolg van zijn beroerte, om sommige woorden uit te spreken, dan schreef hij cijfers
en letters op papier. Hij kon zich net als vroe-
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ger over bepaalde zaken opwinden, maar kon nu niet meer uit zijn woorden komen.
Hij was het er ook niet mee eens dat China meer in de lijn lag van de Indonesische
buitenlandse politiek in de toekomst, dan de VS. Dan lag de Sovjet-Unie meer in de
lijn van Indonesië. Hij sprak ook fel tegen dat er enige kans op een nieuwe linkse
wending in Indonesië was.131
We zaten tot half twee 's nachts in kamer 521 te praten. Om kwart voor een bestelde
de ambassadeur sandwiches. Ik was blij hem als vanouds weer te spreken, maar toch
zag ik hem nu met andere ogen dan toen hij ambassadeur in Bonn en Washington
was. Hij had een kort bezoek aan Londen gebracht en zou naar Bern terug reizen.
Wat schreef Mathieu Smedts gisteren in Vrij Nederland? Dat men mij in Jakarta
langzamerhand ook wel kende om verder nog serieus te nemen. Men zou mij in
Indonesië ‘even goed als ik!’ (Smedts) kennen. Smedts had altijd al zijn
partijgebonden shit op mij of op mijn activiteiten geprojecteerd. Zijn brein werkte
nu eenmaal zo. Hij was bovendien een belangrijk deel van de tijd beneveld door
drank.
Ook benadrukte dr. Zain dat zijn broer nu gouverneur in Padang, Sumatra was en
daar zou kinabasthandel te ontwikkelen zijn, buiten Jakarta en buiten het officiële
kanaal van kolonel Sriamin om. Mijn vader was overleden. Het interesseerde me
niet meer. Ik spande me indertijd vooral voor hem in, omdat hij toen nog
president-commissaris van de ACP was.
Doktoren hebben kanker ontdekt in de nek van Jack Ruby, de man die Lee Harvey
Oswald doodschoot. Hij zal het nu wel niet lang meer maken.132

12 december 1966
J. Edgar Hoover had bekendgemaakt dat ‘all wiretapping and electronic eavesdropping
carried out by the FBI while Robert Kennedy was Attorney General was done with
the approval of Mr. Kennedy.’ Robert Kennedy zelf ontkende dit. De oorlog tussen
de Kennedy's en de spionagediensten ging onverminderd verder.133
D.A. Delprat (77) was eindelijk afgetreden als voorzitter van de Amsterdamse
Kamer van Koophandel. Ik denk aan deze, uiterlijk, vriendelijke man met gemengde
gevoelens terug.134
Sjoerd Rodermond (31) wil aan de verkiezingen mee gaan doen met Horizon
2.000. Sjoerd is een echte ziener.
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Zain zou ook hierin volkomen gelijk krijgen. Hij kende de passiviteit en flegmatiek van het
Indonesische volk beter dan ik.
The New York Times, Martin Waldron, 11 december 1966.
The New York Times, Fred Graham, 11 december 1966.
Zie Memoires 1957-1959.
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Professor Jan Tinbergen is in Jakarta en heeft een gesprek met president Sukarno
gevoerd.
Er is een enquête gehouden over de vraag in welke Nederlander men vertrouwen
zou hebben als er een noodtoestand zou ontstaan. De uitslag: 24 procent vertrouwde
niemand; 25 procent wist het niet; 12 procent noemde Luns; 10 procent koningin
Juliana; 8 procent prins Bernhard en 7 procent Willem Drees. Het is eigenlijk niet
te geloven.

13 december 1966
Was met mam bij het graf van vader.
Zij vond het heerlijk dat Theo en Nellie nu in Zeist wonen. Theo stond iedere
ochtend om 06:00 uur op en begon met keihard de radio aan te zetten. Tegen mij zei
hij, met nadruk, om mij, en de publiciteit te zijn verhuisd. Dat kwam dus redelijk
goed uit. Maar hij kreeg bij Dow Chemical ook de meest onaangename vragen over
mij te beantwoorden.
Leopold Quarles, nu diplomaat bij de VN, heeft Sam van Eeghen voor mij en voor
Jef Teske gewaarschuwd. Niemand moest geloven wat ik te vertellen had, aldus
Quarles.

14 december 1966
Generaal Ibnu Sutowo is hier enige dagen geweest. Vanmorgen melde de Volkskrant
dat er tussen Verolme en Permina een voorlopig akkoord was bereikt over een
bouworder van 300 miljoen. Het definitieve contract kan pas worden afgesloten,
wanneer de Nederlandse regering een garantie ter dekking van de politieke risico's
heeft goedgekeurd. Nadere mededelingen zouden worden gedaan tijdens een
persconferentie vanmiddag op Schiphol. Daar moet ik bij zijn.
Stempels, hoofdredacteur van de NRC, beantwoorde mijn tweede protest over de
wijze van rectificeren. Hij zei dat de rectificatie was geschied in overeenstemming
met het bijkomstige karakter van de oorspronkelijke foutieve mededeling. Ze wisten
er altijd wel iets op te vinden, à la de Haagse Courant. Gewoon ruiterlijk erkennen
dat ze oneerlijk bezig waren geweest was er niet bij. Hij kon dus mijn opmerking
over het journalistieke fatsoen van de NRC niet aanvaarden.
Ik arriveerde samen met Teunis en redacteur Aartsma van De Spiegel op Schiphol.
De KLM-persdienst deelde mee dat Louis Worms had geprobeerd mij van de
persconferentie van generaal Ibnu Sutowo geweerd te krijgen. Een NTS-verslaggever
vroeg me om tegenover hem aan tafel te gaan zitten. De perskamer was afgeladen
vol. Ik zat dus meteen rechts van generaal
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Sutowo, zoals de foto op de voorpagina van het Algemeen Handelsblad vanavond
liet zien. Hij leek me een aardige vent trouwens. Ik glimlachte beminnelijk naar hem.
Hij keek enkele malen zeer doordringend naar me terug. Ik stelde Ibnu Sutowo op
de man af tweemaal de vraag of hij kon ontkennen dat hij een corrupte outfit, Permina,
runde. Louis Worms, die achter hem tegen de muur stond waarschuwde hem dat hij
niet moest antwoorden omdat ik Oltmans was. Ik herhaalde mijn vraag aan de
generaal, recht voor zijn raap. Worms begon te brullen, waarop Ibnu Sutowo tegen
Worms zei: ‘Ik zou u hier niet in mixen, mijnheer Worms.’
Typerend was het Algemeen Handelsblad dat weg liet, dat ik de corruptievraag
zelf aan generaal Ibnu Sutowo stelde. De reportage begon met de woorden: ‘Ik voel
me niet geroepen om iets te ontkennen of te bekennen. Ik heb geen commentaar. Wat
kan het mij schelen wat iemand zegt en denkt, die ik niet ken.’ Wat de generaal ook
zei, en dus wegviel in het Handelsblad was: ‘Ik kan niet in gaan op roddelpraatjes
uit de bar in Hotel Indonesia.’ Ibnu Sutowo wist natuurlijk langzamerhand ook wel
dat mijn inlichtingen op het hoogste niveau van autoriteiten bij de banken en het
deviezeninstituut in Jakarta afkomstig waren. Ik kon lastig op Schiphol publiekelijk
man en paard oftewel mijn onkreukbare bronnen noemen.
De NRC gaf een eerlijker verslag dan het Handelsblad en vermeldde zelfs dat
Worms had geprobeerd om mij van de persconferentie te weren. Intussen vertelde
Worms aan eenieder die het horen wilde, dat hij een klacht tegen mij bij de Raad
voor de Journalistiek had ingediend. Iets wat de Volkskrant, Trouw, Het Vrije Volk,
kortom alle bladen, in afzonderlijke berichten presenteerden.
Teunis schakelde Link van Bruggen in om aanvullende vragen aan Ibnu Sutowo
te stellen. Henk van den Berg van de NCRV-televisie voegde me toe dat het niet zijn
soort journalistiek was, dat ik Worms in De Spiegel met een W. had aangeduid. Dat
was dus de man die wel Worms en niet mij in beeld bracht in het programma Attentie.
Ik antwoordde hem dat het vermelden van de letter W. voor Worms een eis van
hoofdredacteur Teunis was geweest, want dat ik inderdaad niet op die manier werk.
Niek Heizenberg van de NCRV vertelde dat in Hilversum de meest wilde geruchten
over mijn reis naar Indonesië de ronde deden. Hij gaf echter toe dat Jan van der Kolk,
nadat hij was weggestuurd door mij, bepaald niet had stil gezeten. Wat moet je met
die roddelkliek?
In Den Haag ontmoette ik Henk Enkelaar van de NTS Radio,
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de broer van Carel. Ik had in het artikel in De Spiegel nooit de NTS erbij mogen
betrekken vond hij. ‘De NTS legt al mijn werk op de plank, dus wat wil je dat ik doe?
Hoe had ik in hemelsnaam de NTS er buiten kunnen laten?’ vroeg ik.
Inmiddels had de VARA, volgens mijn moeder, die het zelf had gehoord, een nieuw
anti-Oltmans verhaal de ether in gezonden. Mam wist precies hoe de vork in de steel
zat. Ze vond het kabaal verschrikkelijk, vanwege onze naam, maar was anderzijds
volledig er van overtuigd dat ik eerlijk bezig was.
Verder ontmoette ik in Den Haag Indro Noto Suroto, die zelf jarenlang voor de
Stanvac Olie Maatschappij in Jakarta had gewerkt. Hij vulde een hele reeks details
in over de in Indonesië algemeen bekende malversaties van Permina en generaal
Ibnu Sutowo, waaronder het zogenaamde Tandjung Priok-schandaal. Ik dacht, ze
kunnen barsten, ik weet dat wat ik in de publiciteit heb gesteld waar is.
's Avonds hadden de Zumpolle's een avond georganiseerd ten huize van een man
uit de scheepvaart, Klaas Conijn. Hij was een ex-marinier, die aan de politionele
acties in Indië had meegedaan en die strijd omschreef als: ‘De hazenjacht hier in de
duinen...’ Ook meende Conijn nota bene, dat wanneer de Amerikanen in de
Indonesische kwestie maar niet tegen waren geweest, Nederland ons Indië tot in
lengte van dagen militair bezet zou hebben kunnen houden. ‘Als Sukarno nu maar
eens werkelijk begaan was met het lot van zijn volk,’ was een andere uitspraak van
Conijn. Dit was het gezelschap waarvoor ik moest spreken. Nel Oosthout en haar
zoon Irik arriveerden. Ik ontmoette ook professor Chabot, en zijn vrouw, van het
Institute of Social Studies in Den Haag. Hij zei uitstekend te begrijpen dat ik in
conflict raakte met de opiniebladen, omdat ik een overzicht gaf en politieke factoren
signaleerde, maar daar hield het mee op. Ik verbond er geen conclusies aan.
Daarentegen vond hij dat ik prachtig de psychologische achtergronden schilderde.
Een dame zei aan Alfred van Sprang eens te hebben gevraagd voor wie hij schreef.
‘Ik schrijf voor Alfred van Sprang,’ had hij gezegd en dat vond zij een eerlijk
antwoord. Ik antwoordde, dat ik schreef voor de imaginaire meneer Piet Zijlstra uit
Rodeschool, ongeacht tot welke politieke- of godsdienstige sekte hij mocht behoren.

15 december 1966
De Telegraaf kopt op de voorpagina: ‘Miljoenen order hangt af van garantie’. Dat
dus wil zeggen dat de business van Verolme en Worms met de corrupte Ibnu Sutowo
af zal hangen van de
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vraag of de Nederlandse regering bereid zal zijn de zaak te garanderen. Het zal me
benieuwen. Den Haag zal er wel weer de schurft in hebben dat ik deze affaire heb
aangezwengeld. Een zaak waarvan ze zelf natuurlijk ook op de hoogte waren, maar
niemand verroerde er een vin.
Richard Thieuliette telegrafeerde dat hij niet naar Parijs komt, om zijn
emigratiestatus niet in gevaar te brengen. Begrijpelijk. Wel jammer.
Ik vlieg met Finair naar Parijs.
Picasso tentoonstelling. Tweehonderd tableaus. Zijn eerste periode rond 1900 was
te pruimen. De rest ging aan me voorbij, gelukkig. Je ziet hem gewoon steeds gekker
worden met ogen waar tieten moeten zitten en omgekeerd. ‘La foule hideuse’ (Gide)
is natuurlijk diep onder de indruk van ‘l'honorable peintre.’ Hoe onbegrijpelijker,
hoe geïnteresseerder. Een doek van Picasso doorgronden is een excercise in
foolishness. Ik ben dan ook nog geen kwartier gebleven. Er stond een Afrikaanse
politieman voor de deur met een mooi, strak, zwart gezicht. Ik dacht, waarom zit je
hier en niet in Afrika? Wat ‘mot’ je in Parijs? Had willen zeggen, ‘kom mee de koffer
in.’
Om 16:00 uur had ik bij Paris Match een ontmoeting met monsieur Chargelègue,
‘redacteur en chef’, en twee van zijn collega's. Mijn Sukarno-reportage werd
momenteel vertaald en zal over twee weken worden gepubliceerd. Het gesprek met
Bungkarno was ‘très vivant’ maar veel te anti-Amerikaans voor Paris Match. ‘C'est
gênant,’ zei Chargelègue, ‘il faut l'éditer un peu...,’ Daar heb je het weer. Volgende
week moet er eerst een exclusief verhaal over Raspoetin uitkomen ter gelegenheid
van een Raspoetinherdenking.

16 december 1966
Hotel de France et Choiseul, kamer 40
Gisteravond heb ik bij Café Flore gezeten en later ontmoette ik in Pim's een Franse
jongen en een Israëlische acteur. Tot 04:00 uur hebben we in de hotelkamer van de
Israëliër elkaar op een zalig triootje getrakteerd. Hemeltje, het was niet mis.
Schreef een brief naar Henk Hofland.
Brandde een kaars in de Madeleine.
Ik herinner me maar al te goed dat ik de laatste keer in dit hotel met Loet Kilian
te heb gelogeerd. Hoeveel jaar kom ik hier al? Sinds Nijenrode in 1948. Ik ken
iedereen, van de portiers tot de directie. De kamertjes op de vijfde etage zijn weliswaar
niet om over naar huis te schrijven, maar voor achttien francs per nacht zit je hier
voor een dubbeltje op de eerste rij.

Willem Oltmans, Memoires 1966-1967

199
Lunchte met mijn oude vriend, graaf Arnold de Contades, de baas van Paris Match
in Chez Francis. Hij bracht een charmante vriendin mee. Ze namen oesters, wat ik
altijd oversla. Daarna vis. De Franse keuken blijft speciaal. We voerden een lang
gesprek over Sukarno. Hij was ervan overtuigd dat Subandrio doodgeschoten zou
worden. Van vorstenhuizen kwamen we op de provo Bernard de Vries, waar ik hem
weinig over kon vertellen, al vond ik hem er aantrekkelijk uitzien. Ik zei bewondering
te hebben voor Charles de Gaulle, een bewondering die hij deelde. Hij onderhield
persoonlijk nauwe betrekkingen met Georges Pompidou. André Malraux ging achteruit
en was bezig een mental case te worden, terwijl De Gaulle blind wordt. Daarom zou
hij volgende zomer waarschijnlijk aftreden. Hij sprak De Gaulle vorige week op
ambassadeur Zorins receptie voor de bezoekende premier Aleksei Kosygin van de
USSR. De Gaulle was absoluut de ster van de avond geweest: ‘Cool to the extreme,’
zei Arnold. De Franse president heeft geen goed woord over voor de Amerikaanse
politiek in Vietnam. De Contades herinnerde zich mijn exposé over de VN, zes jaar
geleden in Manhattan, waarna hij zijn vertegenwoordiger in New York, Matthias X.
wegens onbruikbaarheid had ontslagen. Paris Match had voor 50.000 dollar de
rechten van een nieuw boek van William Manchester van Look magazine gekocht.
Jaqueline Kennedy wilde tegen de publicatie procederen, wat Arnold begreep, want
het boek zet de Kennedy's in een ongunstig daglicht. Vreemd, want Jackie had
Manchester zelf gevraagd om het boek te schrijven. In dit kader was Manchester
immers bij de moeder van Lee Harvey Oswald geweest? Ik lees André Maurois'
Lettre ouverte à un jeune homme. Ik zou een passage eruit aan Erik van der Leeden
willen voorlezen.
Het Algemeen Handelsblad vermeldt dat het islamitische blad Karya Bhakti op
de voorpagina heeft gezet: ‘Sukarno is een lafaard.’ Ze zijn echt verziekt in Indonesië
als reactie op de collectieve waanzin, volgend op de coup en moordpartij van 1965.
Tegen luchtmaarschalk Omar Dhani is nu ook de doodstraf geëist. Generaal Amir
Machmud heeft zelfs in het openbaar gezegd dat Bungkarno verantwoordelijk moet
worden gesteld voor de dood van de generaals bij de zogenaamde PKI-staatsgreep.
En Amir Machmud behoort tot de minst gekke generaals!
President Lyndon Johnson heeft in Washington gewaarschuwd, dat de oorlog in
Vietnam wel eens lang zou kunnen duren. Geen wonder. Die krankzinnige strijd zal
en kan pas ophouden, wanneer de Amerikanen opsodemieteren.
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17 december 1966
Mijn tweede Spiegel-reportage is verschenen. De Telegraaf presenteerde in een
vijfkoloms reportage, dat noch Verolme, noch Zwolsman bereid waren zelfstandig
kredieten aan Indonesië te verlenen, die niet door de Nederlandse staat werden gedekt.
Het blad constateerde dat de zaken met Permina nog lang niet verzekerd zijn. Mathieu
Smedts heeft in Vrij Nederland mijn antwoord op zijn geklets afgedrukt. Bij nader
inzien wilde ik dit toch niet ongemerkt laten passeren. Haagse Post komt nu toch,
tot mijn verwondering, met een artikel: ‘Krijgt Oltmans gelijk?’ Hierin stond nota
bene dat ze van plan waren geweest het contract tussen Ibnu Sutowo en Verolme op
Soestdijk zelf, plechtig te gaan ondertekenen. Eigenlijk hebben mijn Spiegel-artikelen
prins Bernard een blamage bespaard. Vroeg of laat zou de bom rond de
Permina-corruptie toch zijn gebarsten. Eigenlijk publiceerde de H.P. nu correct en
naar waarheid mijn resumé over Louis Worms.
Alle bladen brachten vandaag bovendien de mededeling van het ANPdat Beatrix
en Claus voorlopig niet naar Indonesië gaan. De zwangerschap van de kroonprinses
was de voornaamste aanleiding. De bladen presenteerden het allemaal anders. Het
Parool zet er boven: ‘Prinselijk paar zegt invitatie van Sukarno af.’ Daar wilde een
redacteur Bungkarno dus een trap nageven. De Telegraaf hield zich aan de ware tekst
deze keer. Het Algemeen Dagblad schreef: ‘Indonesische reis Beatrix en Claus nog
onzeker.’

18 december 1966
Carel Enkelaar was terug maar zweeg. ‘Hij aarzelt nog,’ zei Croiset. ‘Hij is net als
ik. Hij aarzelt altijd om iemand pijn te doen.’ Hij had Enkelaar overigens opgebeld
en gezegd: ‘Voor je een fout maakt wil ik je spreken. Ik geloof dat alles wat is gebeurd
een gezonde ontwikkeling is.’ En tegen mij: ‘Ik heb namelijk liever niet dat jullie
ruzie krijgen.’
Ik zie nu dat Smedts in mijn antwoord, punt nummer vijf, over mijn verschijning
in de Amerikaanse Senaat aangaande Cuba, stiekem heeft geschrapt.
Mijn oude vriend Joep Buttinghausen (met wie ik in 1954 bij United Press zat)
zei: ‘Er zijn hier nog altijd mensen die jou coûte que coûte kapot willen maken.’ Dat
weet ik ook wel, maar ze zullen van goeden huize moeten komen om te slagen.

19 december 1966
Fokker heeft een Friendshiptoestel, bestemd voor de Indonesi-
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sche oliemaatschappij Permina, aan de ketting laten leggen omdat meneer Ibnu
Sutowo de laatste termijn niet had betaald. Indonesische vliegers die het toestel
kwamen halen logeerden al enkele weken in Hotel Krasnapolsky. Ik belde Pak Wiarto.
Hij wist van niets.
Ik ontmoette de broer van generaal Suharto, luitenant-kolonel Hartomo in Hotel
Ardjoena. Hij was eveneens een typische Javaan. Ik deelde hem mee dat mijn bron
inzake Ibnu Sutowo de heer Darmadji was. In De Typhoon schreef ik over de
aanwezigheid van Hartomo in Den Haag.
Wandelde met Frits heerlijk op het strand.
Vanavond had ik een pijnlijk gesprek met mijn moeder. Zij begon weer over haar
ACF-aandelen. Gisteren zei ik al dat me dit geld absoluut niets kon schelen en dat het
haar geld was, waarmee ze kon doen en laten wat ze wilde, al wilde ze alles opmaken.
‘Ik wil niet dat wanneer jullie oud zijn, jullie je hand op zouden moeten houden,’
zei mam. Vanavond jeremieerde zij er weer over. Haar liquide middelen stonden
laag. Onze vliegtickets om over te komen voor de begrafenis van vader moesten nog
worden betaald.
Ik zei: ‘Dan verkoopt u één aandeel.’ Haar reactie shockeerde me tot in het merg
van mijn botten.
‘Jullie willen mij dwingen aandelen te verkopen. Misschien hopen jullie wel, dat
ik gauw dood ga.’ Ik had op moeten staan en vertrekken. In plaats daarvan ging ik
er enige tijd geduldig tegen in. Ik wist dat Theo voortdurend met mam over geld
sprak. Hij wilde haar vermogen beheren, waar ze terecht niet over piekerde. Maar
ik sprak absoluut nooit over geld. Mijn vrienden kregen ook een lik uit de pan. Ik
ging om met broekjes, die niet bij mijn leeftijd pasten, en niet tegen me op konden.
De scène herinnerde me aan de donkerste dagen van mijn jeugd op De Horst. Op
zulke momenten vraag ik me af waarom ik ooit nog één voet in Holland zet.

20 december 1966
Permina zal nog deze week een functionaris naar Nederland zenden om het aan de
ketting gelegde Fokkertoestel op te halen. Er moet nog 563.000 gulden worden
betaald. Het is overigens publiciteit rond Permina wat koren op mijn molen is. Dit
onderstreept dat ze onbetrouwbaar zijn.
Vincent Monnikendam vroeg mij Enkelaar op te bellen. Enkelaar zei: ‘Je hebt het
me niet gemakkelijk gemaakt, vader.’ Wat
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zeg je daar op? Hij aarzelde op kritieke momenten, net als Nasution.

21 december 1966
De Telegraaf meldt, groot opgemaakt, dat de zowel de communistische als
niet-communistische wereld Indonesië uitstel van betaling heeft verstrekt van schulden
tot een bedrag van 1,3 miljard gulden. Westerse landen, waaronder Nederland en
ook Japan, hebben in het geheim te Parijs met een Indonesische delegatie vergaderd
en zullen 900 miljoen aan Jakarta gaan lenen. De Telegraaf merkt er onbeschaamd
bij op: ‘Dit zijn de eerste beloningen die de regering van generaal Suharto ontvangt
voor het genadeloos uitroeien van de communisten in haar land en voor de beloften
haar financierings politiek te verbeteren.’ Namens de VS nam Eugene Rostow, de
onderminister voor Buitenlandse Zaken (en de broer van de mij bekende Walt Rostow)
deel aan de besprekingen. Hij is een notoire communistenjager, zelf van Russische
origine zijnde. In totaal heeft Indonesië een schuld van acht miljard gulden.
Het anticommunistische studentenfront KAMI was naar opperrechter Surjadi en
openbare aanklager Sugiharto gegaan om te eisen dat president Sukarno gedwongen
zou worden een verklaring af te leggen over zijn rol op 30 september 1965. Bungkarno
had die verklaring reeds weken geleden gegeven. Het leger ging door met het zaaien
van onrust langs deze radicale groepering en probeerde het prestige van het staatshoofd
steeds verder te ondergraven. Alfred Friendly sprak in de New York Times over een
‘carefully orchestrated campaign’. Luchtmaarschalk Omar Dhani had tijdens zijn
proces onderstreept nooit anders gedaan te hebben dan de opdrachten van de president
stipt uitvoeren. Zijn advocaat Raden Sunario vroeg dan ook aan de rechters: ‘Can
he be condemned because of that? Is it just? In my opinion the responsibility lays
with his superior.’ En president Sukarno was dus de Commander in Chief. Maar
Bungkarno nam niet alleen de besluiten. Hij nam besluiten in overleg met Subandrio,
Chaerul Saleh, Leimena, en Abdulgani, en ook in overleg met Nasution, Yani, Omar
Dhani en anderen; niet zozeer met Suharto, want die was tot 30 september niet bij
de top en dus niet in de besluitvorming betrokken.
Ik telefoneerde de hoofdredacteur van De Telegraaf, de heer Goeman Borgesius,
van wie ik altijd had gehoord dat hij een gentleman zou zijn. Ik gaf hem door dat de
broer van generaal Suharto nu gedetacheerd was in Den Haag, op de ambassade van
Indonesië.
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‘Waarom doet u dit? Wij zijn niet erg vriendelijk tegen u geweest,’ zei hij.
‘Schuift u het maar op mijn gevoel voor humor,’ antwoordde ik. ‘U schrijft toch,
dat ik geen relaties in Indonesië heb?’ vervolgde ik.
‘Nee, wij weten heel goed dat u dik bent met Sukarno,’ aldus Goeman.
‘Waar ik het nu anders over heb is de broer van generaal Suharto,’ zei ik.

22 december 1966
De trouwe Cees Meijer waarschuwde dat de heer Plug van de Persunie mij niet mag;
dat ik die club dus kon afschrijven.
Meijer legde contact voor me met collega Onstenk van de Noorderpers. Ik
probeerde om Plug te bereiken en hem op de man af te ontmoeten. Hij was
onbereikbaar.
Ik vertelde W. van Wijk, hoofdredacteur van Het Vaderland, dat luitenant-kolonel
Hartomo, de broer van Suharto op de ambassade zat. Hij telefoneerde meteen Pak
Wiarto op de ambassade, die antwoordde dat Hartomo geen luitenant-kolonel was
en ook niet de broer van Suharto was. Zou Bob Tapiheru mij verkeerde inlichtingen
hebben gegeven? Daarom publiceerde De Telegraaf er ook niets over vanmorgen.
Ik belde naar Tapiheru in Bern. Hij zou het opnieuw natrekken. ‘Hartomo heeft
altijd gezegd dat hij de broer van Suharto was. Hij is eerder op verscheidene geheime
missies in Nederland geweest. Hij was immers militair attaché in Washington?
Kolonel Sutikno was zijn opvolger. Hartomo had herrie met zijn baas in Washington
gekregen en werd naar een uithoek in Borneo (Kalimantan) gezonden. Hij moet zich
nu vooral bezighouden met de repatriëring van Ambonezen,’ aldus Tapiheru.
Ik ben naar Gerard Croiset gegaan. Hij ‘zag’ dat Bungkarno volgende maand van
het toneel zou verdwijnen.135 ‘Sukarno gedraagt zich als Nero. De studenten pikken
het niet langer. Hij heeft alles aan zijn eigen gedrag te danken. Je plan met Paris
Match gaat door, ze zullen je reportage opnemen. Dat is ook prachtig voor Carel
Enkelaar.136 Hartomo is de man, die je hebt gezegd. Hij is hier voor heel belangrijke
zaken naar toe gezonden, want er gaat nog veel meer spelen tussen Indonesië en
Nederland.’137 Met Carel zat nu alles goed: ‘Hij weet precies
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Niet uitgekomen.
Niet bewaarheid.
Vaag, maar dit zou correct blijken.
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welk spel Simons heeft gespeeld. Nu moeten jullie het verder zelf af maken.’ Hij
wijdde uit over een schandaal op de Utrechtse universiteit over gemeenschappelijke
pogingen om het Instituut voor Parapsychologie van professor Tenhaeff de nek om
te draaien.

23 december 1966
Om 09:30 uur ontmoette ik Carel Enkelaar. Onze vriendschap bestaat inderdaad. Hij
legde mij uit dat ik volgens de NTS-spelregels nooit iets van de interne toestanden
naar buiten had mogen brengen. Sommige van mijn beweringen over de interne
verhoudingen bij de NTS waren onjuist geweest en nu was het voor hem werkelijk
onmogelijk zijn plan om mij voor de NTS in de VS in te zetten uit te voeren. Okay,
dan niet. De eerste documentaire, Orde Baru I zal op 18 januari 1967 worden
uitgezonden. Orde Baru II volgt in februari. Er komt ‘tekst en reportage Willem
Oltmans’ bij te staan. Intern heeft Carel onvoorstelbare problemen om mij gehad.
‘Ik heb altijd liever dat De Telegraaf me aanvalt dan bijvalt, want het is tenslotte een
onbetrouwbare krant.’ Hij wilde proberen Plug er toe te bewegen om met mij verder
te gaan. Het was een bijzonder prettig gesprek.
Ik weet niet of Henk Hofland het hoofdartikel, ‘Finale tegen Sukarno,’ van
gisteravond heeft geschreven. Ik heb hem er over opgebeld. Ze schrijven in die krant
totaal in het straatje van het Indonesische leger. Geen wonder. Henk heeft, vanaf
begin 1961, toen hij zich met die zaak ging bemoeien, steeds zijn kaarten op Ujeng
Suwargana, de afgezant van generaal Nasution, gezet, die toen al subversief bezig
was. Zoals de Nederlandse pers de gang van zaken in Jakarta weergeeft, is steeds
schromelijk overdreven en helemaal op de legerlijn, want als het maar
anti-Sukarno-nieuws is, wordt zelfs het massale bloedbad van Suharto - het betreft
hier toch maar communisten! - over het hoofd gezien. Zelfs het ANP benoemt een
man als Frank de Jong in Jakarta. Deze persoon doet aan de genante vertoning via
de kanalen van Reuters en het ANP maar al te graag mee. Altijd maar weer horen we
over Nasution, Malik en de KAMI, met andere woorden: de CIA-kliek.

23 december 1966
Mooie kerstkaart van Frits met een foto erop van een beeldje van twee paarden.
Man huilde tijdens de lunch om mijn vader. Het beroerde me diep. Zij wilde niets
aan Kerstmis doen, omdat het de eerste
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keer was dat vader er niet meer is. Ze wilde op zijn graf bloemen brengen, wat we
samen deden. Ze maakte zich altijd weer zorgen om geld, wat onzin was, want ze
heeft meer dan genoeg ACF-aandelen. Zij is werkelijk bezorgd om ons. Ik dank de
hemel zelf geen kinderen te hebben. Ik zou emoties als deze niet aan kunnen.
Teunis heeft Carel Enkelaar de kanalen gewezen, hoe de heer Simons van het
NTS-Journaal de aanvallen op mijn Indonesiërreportage samen met Henk. E. Janszen
van De Telegraaf in elkaar heeft gezet. Zal Enkelaar, nu hij de bewijzen heeft, ook
optreden?
Wim Klinkenberg adviseerde de zaak van kolonel Hartomo tot de bodem uit te
zoeken.

24 december 1966
Tijdens het monteren van de Orde Baru-documentaire wilde Vincent Monnikendam
bij mijn interview met president Sukarno geen tussenshot van mij monteren: ‘Als de
zaak eenmaal op de draaitafel ligt,’ zei hij, ‘is dit mijn beslissing. Ik kan verdomd
autoritair zijn.’
‘Go ahead,’ was mijn antwoord, tegen een man die ik overigens aardig vind.
‘Wanneer je er het spelletje van wil maken wie het autoritairst is, ga je gang. Je zet
mij er in als tussenshot of ik ga weg.’ En ik stond op en zei ‘de mazzel.’ Ik laat me
niet nog verder belazeren door de NTS en zeker niet door hem. Geert Lubberhuizen
van de Bezige Bij noemt Jan Cremers tweede boek: ‘Een stuk beter dan zijn eerste
boek. Geweldig leeswerk. (...) Het is een soort super Pietje Bel, maar veel meer dan
dat. Er staat een hoop smerigheid in, maar daar zit weer veel humor door, zodat het
wel kan. Dat relativeert de zaak wel weer. En staan ook heel ontroerende stukken in
het boek.’138 Louis Worms zet een brief in de Haagse Post over de affaire
Verolme-Ibnu Sutowo, die nergens op slaat. Hij blijft tegensputteren, maar genoeg
mensen weten inmiddels wat voor vlees ze in de kuip hebben.

Kerstmis 1966
Na middernacht overdacht ik, in de auto naar huis, met wie ik het liefste in mijn
armen zou willen slapen. Richard kwam als eerste in aanmerking, maar dan was er
ook nog altijd Loet, al zou dit met hem nooit kunnen. Ik reed nog even langs het park
bij de Maliebaan en warempel, twee jongens in een Fiat, de
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een was wel aardig, maar de ander was een horreur, volgden me prompt. Wanneer
heeft een trio ooit gewerkt?
Vanmorgen was ik bij John van Haagen. Hij zei zich er zorgen over te maken dat
vroeg of laat mijn affaires met jongens tegen me gebruikt zouden worden. Louis
Worms had immers ook al geprobeerd dit bij Tony Dake te bewerkstelligen. Bij de
Van Haagens stond een verlicht kerststalletje voor de kinderen. Rinie was nu groot
genoeg om koffie te zetten.
Ik bezocht Link van Bruggen in Den Haag. Hij schreef een boek over Cornelis
Verolme. Hij werkte ook voor Plug van de Persunie. We belden eerst samen naar
Bob Tapiheru in Bern. De zaak was uitgezocht. Hartomo was niet de broer van
Suharto, maar de zwager. Hij was dus de broer van Suharto's vrouw Tien. Dat had
Wiarto ook wel eens kunnen zeggen. Bob zei: ‘Ik waarschuw je als Ambonees,
vertrouw Wiarto niet.’ Wiarto is ook naar de kant van het leger overgestapt. Wat een
ruggengraatloze kerels. Hartomo was op een geheime missie naar Nederland
gezonden, om ambassadeur Sudjarwo Tjondronegoro in de gaten te houden, in
afwachting van de komst van ambassadeur Taswin.
Link van Bruggen heeft ook een gesigneerde foto van Bungkarno gekregen. Van
Konijnenburg had hem in april in Jakarta geholpen, maar hij vond Konijn opdringerig
en niet bruikbaar. Hij was het er mee eens dat Dries Ekker alleen maar doet of hij
alles weet van de situatie in Jakarta maar eigenlijk niet echt op de hoogte is. Onze
inzichten liepen aardig parallel.
Gezellig dineetje bij Indro Noto Suroto met zijn moeder. Zij ziet er tegen op naar
een rusthuis in Wassenaar te moeten verhuizen.
Vincent Monnikendam belde op dat hij het akelig vond om Kerstmis in te gaan
met ruzie.
Thuis sprak niemand over vader. Mam bleef ook stil, maar zij moet hem intens
hebben gemist. Ik dacht veel aan hem. Ik herinnerde me zijn raad: ‘To pass on the
torch of life.’ Ik zag niet in hoe en waarom. Noch voelde ik me in staat de
verantwoording voor een kind op me te nemen. Je kunt met een vrouw ook niet fijn
spelen. Niet zoals met een vriendje. Het is altijd meteen menens en voor eeuwig en
altijd. En is het dat niet, dan kwets je hen. Ik wil het gewoon niet.
Mam gaf me verhalen van J.D. Salinger. Het was wel gezellig in huis, maar ik
bleef grotendeels aan het bureau in mij vaders werkkamer. We dineerden samen in
De Roskam in Lage Vuursche. Ik had voor mam van Saks op Fifth Avenue een
handtas meegebracht. Zij gebruikte deze voor de eerste keer.
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Zij zag er als altijd zeer eenvoudig en gedistingeerd uit, maar wanneer ik naar haar
keek zag ik steeds mijn vader. Wat zou hij er voor over hebben gehad om bij ons te
kunnen zijn. Moeder was nu zo utterly alone. Wat zou er toch in haar omgaan? Does
she feel perhaps unprotected? Indro's moeder gaf me Goden, mensen en dieren van
Raden Mas Noto Suroto, Indro's vader.

26 december 1966
Speelde de plaat van Pablo Casals met het Catalaanse lied, Song of the birds, wat
mijn vader altijd mee zong. Ik raakte zeer geëmotioneerd. Mieszyslaw Horszowski
begeleidde hem op de vleugel. De muziek werd 13 november 1961 in de East Room
van het Witte Huis opgenomen, in het bijzijn van John en Jackie Kennedy en de
componisten Samuel Barber, Elliott Carter, Aäron Copland, Henry Cowell, Norman
Dello Joio, Howard Hanson, Roy Harris, Alan Hovhaness, Gian Carlo Menotti,
Douglas Moore, Walter Piston, William Schuman, Roger Sessions en Virgil Thomson.
Ook de dirigenten Leonard Bernstein, Eugene Ormandy en Leopold Stokowski waren
aanwezig. Het staatsdiner werd aangeboden ter ere van de gouverneur van Puerto
Rico, Luis Munoz Marin.
Werkte met Vincent verder aan het script voor de Orde Baru-documentaire. ‘Je
begrijpt toch wel,’ zei hij, ‘dat de hele NTS tegen jou is behalve Carel Enkelaar en
ik.’
Hare Majesteit wenste het volk geluk met Kerstmis: ‘De diepste werkelijkheid is
het leven in de ruimte, dat zich steeds vernieuwt. En waar mensen falen, als er
omineuze dreigingen en vreselijke dingen in onze wereld gaande zijn, daar straalt
de ster van Bethlehem des te helderder in contrast. Dat licht van omhoog kan in
mensen harten juist de zekerheid en de rust vestigen, dat het laatste woord niet aan
ons is - of alleen dan, als ons laatste woord hetzelfde is als die vredesboodschap. Die
vrede zal er uiteindelijk zijn voor de wereld, in de allerwijdste zin. En die kan er nu
al zijn in het leven van eenieder van ons.’ Ik vraag me af hoe de bakker op de hoek
uit koningin Juliana's gobbledegook wijs wordt.

27 december 1966
Ik heb in de Typhoon bericht wie overste Hartomo precies is. Ik telefoneerde Goeman
Borgesius opnieuw en gaf hem de aanvullende details. Vriendelijk gesprek. Link
van Bruggen had een uitvoerig gesprek met Pak Wiarto van de Indonesische
ambassade gehad. Die liegt er tegenwoordig voor zijn nieuw militaire broodgevers
vrolijk op los. Hij ontkende glashard dat Harto-

Willem Oltmans, Memoires 1966-1967

208
mo een zwager van Suharto was. Link belde later Hartomo zelf, die alle zaken
bevestigde. Wiarto is schaamteloos bezig.
Carel Enkelaar zou Plug van de Persunie nu bellen. ‘Ik heb het je beloofd, dus ik
zal het doen,’ zei hij. Teunis publiceerde een hoofdartikel in het nieuwe nummer van
De Spiegel waarin hij onder meer meedeelde dat Louis Worms op Schiphol met veel
kabaal aankondigde mij voor de Raad voor de Journalistiek te brengen. Dat was tot
21 december ll. niet gebeurd. Hij doet het natuurlijk ook nooit. Hij zal wel wijzer
wezen. Het was interessant wat Teunis verder allemaal over Worms uit de doeken
deed. Er bleef geen spaan van de man heel. Ook de corruptie van Ibnu Sutowo werd
verder uitgebouwd.137 Enkelaar deelde Teunis mee reeds te weten wat minister
Klompé ging antwoorden op de vragen van kamerlid Beerekamp. Het was gunstig
voor ons. Enkelaar zou direct na het bekend worden een verklaring uitgeven. Carel:
‘Ik heb altijd wel geweten, waarom ik met jou in zee ging.’
Link van Bruggen opende in de Rotterdammer met een kop over vijf kolommen:
‘SUHARTO'S ZWAGER ZUIVERT!’ Het hele verhaal had hij gratis van A tot Z
door mij verkregen maar ik kwam er uiteraard in het geheel niet in voor. Hij verkocht
intussen een prima verhaal aan het Kwartet, ondanks de poging van Wiarto alles aan
elkaar te liegen.
Het is fris, zonnig weer. Met de auto op pad. Maurois is mee. Ik vind: ‘Des amitiés
me réchauffaient. (...) La perfection est rare. (...) L'amour physique est un art où l'on
progresse par l'exercice. (...) La fidélité, écrivait Bernard Shaw, n'est pas plus naturelle
à l'homme que la cage au tigre.’ Boekwinkels zijn uniek. Je kunt waardevolle
gesprekken, soms intieme gesprekken, voor een paar cent kopen met mensen, die
werkelijk wat hebben te vertellen.

28 december 1966
Ik bezocht de Japanse beeldhouwer Tajiri en zijn vrouw, in hun kasteeltje in Baarlo.
Op de terugweg stopte ik in Eindhoven. Erik speelt al enige tijd verstoppertje.

29 december 1966
Eindelijk meldt De Telegraaf op de voorpagina, dat Suharto's zwager is toegevoegd
aan de ambassade in Den Haag. Het duurde lang voor Goeman Borgesius dit ei legde.
In een hoofdartikel behandelt de krant het feit dat burgemeester Ridder van139
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Rappard van Heemstede de cabaretier Sieto Hoving verbood om in zijn gemeente
op te treden en leden van het koninklijk huis in zijn show belachelijk te maken. Het
Parool stelde deze week vast, dat 71 percent van de mensen voor de monarchie zijn,
15 procent voor de republiek en 12 procent kan het niets schelen.
Pablo Casals is 90 geworden. Hij sprak met Robert Friedman: ‘Puffing, refilling,
relighting his pipe.’ ‘When a man reaches a certain age,’ zei hij, ‘he can begin to die
by thinking too much of the fact that he is getting old. An old man should think of
what has gone before in his life. Life is a wonderful thing. Memories can enrich.’
Ik heb de plaat van Casals - zijn concert op het Witte Huis die ik toen mijn
ouders gaf - nu ik deze notities in 1989 terugvind, erbij gehaald en luister
er de hele avond naar. Mijn vriend Eduard Voorbach kwam eten. Ik vroeg
hem eveneens te luisteren, terwijl ik de maaltijd prepareerde. Hoe waar
zijn Casals woorden, dat herinneringen kunnen verrijken. Drie en twintig
jaar geleden, het jaar dat mijn vader overleed, en mijn moeder met Kerstmis
zoveel verdriet had, huilde ik bij het luisteren naar die schitterende cello
- en Casals neuriet af en toe mee - in het Catalaanse volksliedje over vogels.
Heeft de tijd tranen opgedroogd? Ja en nee. Mijn vader lijkt nu heel ver
weg. Mijn moeder overleed in 1974. Het verdriet over hun verlies heeft
plaats gemaakt voor een vorm van bezonken ernst. Zelfs hun stemmen
zijn nog maar moeilijk in gehoor en herinnering terug te brengen. Is het
de totale vergankelijkheid van alles en iedereen, welke na meer dan 60
jaar leven tot een soort voorstilte leidt, die het afglijden naar het
uiteindelijke niets vooraf gaat? Maakt de geleidelijke aanvaarding van de
pijnlijke werkelijkheid plaats voor verdriet? Is dat de verrijking waar
Casals op doelde?

30 december 1966
Dola de Jong schrijft over een bezoek aan Jan Cremer: ‘Ik vind hem direct aardig.
Hij heeft iets ontwapenends. Als we goed en wel gezeten zijn, ieder in een oude,
vettige leunstoel (Chelsea Hotel in Manhattan), en beginnen te praten, raakt de
moederrol me op het lijf geschreven. Ik weet dan meteen, dat de moeder-zoeker ook
de moeder-vinder is, en dat de vraag “wat zien in hem al die vrouwen” voor een
aardig deel te beantwoorden valt. Het zou me niets verbazen als zelfs Jane Mansfield
op die golflengte afgestemd kon worden.’140 Jan was inderdaad ook
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voor mij meteen aardig en onbevangen. Dola de Jong zou wel eens gelijk kunnen
hebben met haar moederrolanalyse.
In een gesprek met de Haagse Post141 wond Willem Frederik Hermans zich op
over het feit dat Hans Tuynman drie maanden de bak in draaide voor het uitdelen
van een pamflet met flauwekul, en ook over een meneer, die onlangs ‘Johnson
molenaar’ riep, vanwege de oorlog in Vietnam en daardoor veertien dagen
gevangenisstraf kreeg. Mensen in Amerika, die met een bord ‘Johnson moordenaar’
lopen, krijgen hoogstens een klap op hun kop. ‘In het algemeen ben ik tegen twee
dingen, allebei vooroorlogse restanten: de ene is de wet op het beledigen van
volksgroepen, en de ander is de wet op de belediging van (vreemde) staatshoofden.
Beide wetten zouden moeten worden afgeschaft. En ik heb het dus te doen met
mensen die op grond van die wetten worden vervolgd.’ Hermans heeft gelijk, als hij
zegt dat onze laatste belangrijke filosoof, Spinoza al 300 jaar dood is.
De Belgische Post heeft mijn Bungkarno verhaal over zes pagina's gebracht.142
Kerstkaart van de heer Liao Ho-shu van de Chinese legatie in Den Haag. Het is
nauwelijks te geloven, maar de acht Chinese lastechnici, die maanden lang in het
gebouw van de Pekingvertegenwoordiging hebben opgesloten gezeten, zijn, driftig
zwaaiend met rode boekjes in een Tupulev-vliegtuig naar Moskou en daarna naar
China teruggevlogen. Nu kan ook onze vertegenwoordiger in Peking, G.J. Jongejans
naar huis komen. Van 16 juli tot 30 december hebben de bright minds van twee
landen zich over deze affaire gebogen om een acceptabele oplossing te vinden. Zielig.
De ‘doorbraak’ was mogelijk nadat een rechter en een officier van justitie 30 minuten
in de Chinese kanselarij doorbrachten om de lastechnici ‘te verhoren.’ ‘Klucht’ zet
het Algemeen Handelsblad boven een hoofdartikel over deze idiote zaak.
Walter Lippmann verhuist van Washington naar New York. Men speculeert over
de ware reden. Andrew Glass sprak er met hem over: ‘I used to see the president a
great deal but I no longer do.’ (...) ‘I felt, that he misled me. He was saying different
things to me than to other people.’ De oorlog in Vietnam is de voornaamste reden
van de breuk. ‘Cronyism,’ zei Lippmann, ‘is the curse of journalism. After many
years, I have reached the firm conclusion that it is impossible for an objective
newspaper-
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man to be a friend of a president. Cronyism is a sure sign that something is wrong
and that the public is not getting the whole journalistic truth. He shouldn't be calling
us and asking for our advice. That sort of relationship is very corrupting.143
Professor L.J. Rogier herinnert er aan dat koning Willem I in 1840 het slachtoffer
was van een lastercampagne. Dit relaterende aan de provodemonstraties tegen de
monarchie schrijft Conny Sluysmans in De Telegraaf, dat ‘een landgenoot, die door
zijn reizen de zon op meer plaatsen heeft zien ondergaan dan boven Wassenaar of
Kudelstaart, en die letterlijk maar ook figuurlijk een horizon heeft die wijd genoeg
is om er een rustig gezond verstand onder te laten gedijen de monarchie nu heeft
omschreven als een voorrecht voor ons land.’ Luns dus. Luns breekt vervolgens in
een lang interview een lans voor het koninklijk huis. Hij probeert altijd een wit voetje
te halen bij de Oranjes, die overigens precies weten wat voor een figuur zij voor zich
hebben. Ik herinner me het gezicht van Juliana tijdens het staatsbezoek in Mexico.
Het sprak boekdelen toen Luns haar telkens weer een armpje wilde geven bij het
opgaan van de trapjes in een Mexicaanse ruïne. De man heeft echter een huid als een
olifant. De Oranjes zien hem beslist niet zitten. Na het interview verwijderde Luns
de plaid van zijn vermoeide knieën, ‘kuste de hand van de interviewster, “bent u al
17 jaar in het vak, mevrouw? Dan bent u als baby begonnen!” rechtte zijn rug en
begroette de zoveelste medemens, die hem wenste te spreken, de ambassadeur van
India.’144 Conny Sluysmans is een onverbeterlijke slijmerd, vandaar dat ze bij De
Telegraaf zit.

31 december 1966
De vader van Nijenrode-vriend Alex Labouchère is op 82-jarige leeftijd in Cannes
overleden. Hij was als consul der Nederlanden betrokken bij het conflict, dat ik daar
in 1951 over Bertie Hilverdink kreeg. Ik herinner me hem als een buitengewoon
aardige, gentlemanlike en vaderlijk figuur. De moeder van Alex, jonkvrouw C.J.W.
van Eys van Lienden is al enige tijd geleden overleden. Zij was lang en blond, een
beauty. Zou Alex graag nog eens terug zien.
Klein relletje tussen Luns enerzijds, en Joop den Uyl en Max van der Stoel
anderzijds over vergunningen om duikboten te leveren aan Zuid-Afrika. Typisch
Haags geklooi.
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Herald Tribune, 29 december 1966.
De Telegraaf, 31 december 1966.
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Het Algemeen Handelsblad komt met de primeur, dat de afgelopen twee jaren ‘een
reeks militaire staatsgrepen’ in Afrika werden geïnspireerd, zo niet georganiseerd
door de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Ze zouden zijn uitgelokt door
Chineescommunistische penetratiepogingen in Afrika. Langzaam openbaar gekomen
gegevens, vooral over de staatsgreep tegen president Kwame Nkrumah van Ghana
(terwijl hij in Peking was) hebben ook in Moskou diepe indruk gemaakt. Wat te
denken van de coup in 1965 in Jakarta? Washington was immers ten onrechte ervan
overtuigd, dat Indonesië in een verbond met de as Hanoi, Peking en Pyong Yang
terecht gekomen was. Die ‘as’ betrof de strijd in Vietnam en het Amerikaanse
imperialisme in Zuidoost-Azië, niet het inbouwen van de Indonesische samenleving
in een communistisch gouvernement, althans niet wat Bungkarno betrof. Geen haar
op zijn hoofd dacht daar over. Maar juist die leugen zou hem in de schoenen worden
geschoven.

1 januari 1967
We dronken tegen middernacht een glas wijn. Ik mis mijn vader heel erg op deze
eerste jaarwisseling. Wat zou er in mam omgaan? Theo voegde me toe dat ik in 1967
maar veel generaals à la Ibnu Sutowo zou mogen tegen komen, opdat mijn
bankrekening zou groeien. Alsof mijn Spiegel publicaties enige zoden aan de dijk
hebben gezet. Misschien zei hij het wel juist om die reden.
Studentenleiders van honderd Amerikaanse colleges hebben in een open brief aan
Lyndon Johnson gewaarschuwd dat, wanneer de regering haar beleid in Vietnam
niet verzacht en wijzigt steeds meer jongeren dienst zullen weigeren en liever naar
de gevangenis zullen gaan dan naar het front in Azië. Secretaris-generaal U Thant
van de VN vraagt eveneens om een spoedig einde van dit zinloze conflict.
Penny Hedinah heeft medelijden met Bungkarno en de aanvallen die op hem
worden gelanceerd: ‘Maar hij is ook zo koppig.’ Ze vraagt ‘een bloempje’ bij het
graf van mijn vader te plaatsen.
Robert Sylvester uit Dover, Delaware, zendt een levensteken en heractiveert onze
ontmoeting.

2 januari 1967
Aan de Universiteit van Missouri is een onderzoek afgerond naar de persvrijheid in
de wereld. Nederland staat op de eerste plaats. Ik help het ze geloven. Wat ik er van
heb meegemaakt is
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dit onzin. Amerika staat op de zesde plaats. Ik denk dat het eerder omgekeerd is. Het
Pers Instituut in Zürich meldt in de Guardian, dat de pers in Indonesië, ‘after the
ruinous years of Sukarno’ thans weer nieuw leven wordt ingeblazen. Het internationale
persinstituut laat zich door Suharto en Malik al te gemakkelijk een oor aan naaien.

3 januari 1967
De Raad voor de Journalistiek heeft mij op 30 december 1966 een schriftelijke
verklaring gezonden, dat Louis Worms helemaal geen klacht tegen mij indiende,
zoals hij met veel bravoure op de persconferentie van generaal Ibnu Sutowo op
Schiphol meedeelde. Het valt me mee dat de Haagse Courant het dementi van de
Raad heeft afgedrukt.
De Raad heeft verder ten mijne gunste uitspraken gedaan tegen het schandalige,
beledigende geklets van M. van Gijn voor de VARA Radio.145
Bezocht de heer Liao op de Chinese legatie. Hij protesteerde tegen mijn weergave
van onze gesprekken over de kwestie van de lastechnici. Dit verwonderde me, omdat
ik overtuigd ben hem juist te hebben geciteerd. Hij verwachtte wellicht niet dat ik
hem letterlijk in de krant zou zetten. Voorlopig zouden Hollanders geen visum meer
voor China kunnen krijgen. Ik kreeg een stapel propaganda en een kalender.

4 januari 1967
Jack Ruby, de moordenaar van Lee Harvey Oswald, is in Dallas aan kanker overleden.

5 januari 1967
Ik haalde 3.100 gulden bij de NTS op. Men probeerde er eerst nog 1.000 gulden af
te houden voor uitgaven in Indonesië gedaan, evenals 30 gulden voor zes maaltijden
aan boord van vliegtuigen. Ik begaf me naar Carel Enkelaar en de problemen werden
direct weggewerkt. Carel had Aad van den Heuvel van de KRO gesproken. Aad had
gezegd: ‘Ik las in Vrij Nederland, dat Oltmans generaal Suharto zou hebben gefilmd.
Dat is zeker niet waar?’
‘Jawel, de film is in huis,’ antwoordde Enkelaar.
‘Als dat zo is, dan is dat wel bijzonder, want ik weet hoeveel moeite dat zal hebben
gekost,’ aldus Van den Heuvel. Bungkarno had de zaak immers uiteindelijk zelf met
Suharto gere-
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geld? Carel had me moeten verdedigen bij Marga Klompé, de Raad van Bestuur van
de NTS en de hemel mag weten waar nog meer.

6 januari 1967
De sneeuw maakte Bosch en Duin erg mooi. Herinneringen uit onze jeugd. Ik kwam
langs Drakensteijn in Lage Vuursche. Beatrix mag voor haar wachtposten van de
marechaussee wel eens een huisje laten neerzetten. De jongens staan met rode neuzen
te trappelen in de kou. En wanneer ik dan zo alleen in de bungalow ben, denk ik aan
vader, en hoe hij opeens is weggevallen. Griezelig. En erg, erg triest.
Gisteravond hebben we de eerste versie van de documentaire Orde Baru I in studio
128 in Bussum gedraaid, in het bijzijn van Enkelaar, Marx, Lautenschlager,
Monnikendam en technicus Visser. Vincent heeft doodgemoedereerd geen tussenshots
gemonteerd bij mijn gesprekken met Sukarno en Suharto, waardoor niemand kan
zien dat het ‘mijn’ gesprekken waren. Zo werken die jaloerse basterds bij de NTS,
zoals Harry Hagendorn al voorspelde, omdat het allemaal rotzooi was. Enkelaar zei:
‘je hebt er recht op. Ik sta er voor in dat ze er alsnog in komen.’ Maar hoe? Ze hebben
al het zogenaamde ‘overtollige materiaal’ al weggegooid! Carel verzekerde me dat
de rel vanwege mijn film hem verder in de NTS-top geen moeilijkheden had
opgeleverd. Mijn film koste 584 gulden per minuut, waarmee de NTS beneden het
gemiddelde voor documentaires bleef.

7 januari 1967
Ik ben op de Homeruslaan in Zeist146 gaan kijken naar mijn dagboeken die op de
zolder staan. Ergens ben ik bang om er zelfs maar in te lezen. Ik speelde met Theo
de tape af van het gesprek met mijn ouders dat ik in 1961 opnam. Het greep me zeer
aan. Er speelde zich in de bungalow in Huis ter Heide een drama af. Theo trad
gevoelloos en idioot op. Nadat Nellie naar Zwitserland was afgereisd begon hij een
soort offensief om mams huis in handen te krijgen. Mam moest gewoon alles opgeven
en zich aan hem onderwerpen. Zonder reserves. Zij zou dan 200 gulden per maand
in de huur aan eigenaar Pim Osieck mee betalen. Theo zou alles wel even met Osieck
regelen. Ik kon zijn optreden nauwelijks geloven. Mam en ik zouden ons niet aan
onze afspraken houden. Hij vond de bungalow te groot voor haar om alleen te
bewonen, en vooral te duur. Mam zelf vond
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de ultimatumtoon vooral verschrikkelijk. Ze sliep er niet van. Tegen mij zei ze,
‘Natuurlijk blijf ik liever hier op mezelf wonen, maar hij laat me geen keus. Ik wil
ook niet tussen twee vuren, jou en Theo, in staan!’ Ze had ook zorgen omdat de
beurswaarde van haar ACF-aandelen laag staan. Zij noemde bedragen, die mij
onbekend zijn. Theo wist blijkbaar alles. Hij was tenslotte ‘de zakenman.’ Intussen
zou zij een kwart erven van het bezit van grootmoeder Poslavsky, dat niet
onaanzienlijk was. Dus waar maakte zij zich zorgen over. Ik zat tot 01:00 uur met
mam te praten. We lagen wat niet-toegeven aan Theo betrof op een lijn.

8 januari 1967
KLM

vlucht 641 New York

Mam voelde zich ellendig vanmorgen. ‘Niemand schijnt zich af te vragen, ja jij
misschien,’ zei ze, ‘wat 1966 voor mij heeft betekend. Ik verloor je vader en mijn
moeder na elkaar.’ Ik denk dat ik bij mam ga wonen, althans het grootste deel van
het jaar. Ik kan onder deze omstandigheden niet in New York blijven.
Ik beloofde om 28 januari terug te zullen komen. Ik drukte haar op het hart geen
besluiten te nemen tot ik terug was en vooral haar lijntje naar Pim Osieck niet uit
handen te geven. Ik raadde aan twee huishoudens bij wijze van proef voor vier
maanden te proberen. ‘Maar dan moet ik met Theo een schriftelijke verbintenis
aangaan,’ zei mam, ‘want hij is in staat om later te zeggen dat we iets heel anders
hebben afgesproken.’ Wat een onaangename ontwikkeling.
Ik herinner me mams tranen. Zij zat gisteravond laat op de verwarming. We spraken
over vader. Zij maakte zich zorgen dat zijn graf niet, voor de winter streng zou
worden, gereed zou zijn. Ik haat het haar te zien huilen. Ik herinner me de scènes uit
mijn jeugd, toen ik het al niet kon verdragen wanneer er problemen waren, of met
ons of met vader. Mam lijkt nu zo onbeschermd en eenzaam.
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New York
9 januari 1967
Ik belde in Kew Gardens aangekomen, eerst mevrouw Marguerite Oswald in Fort
Worth, Texas. Carel Enkelaar wilde een televisiegesprek met haar hebben. Ze vroeg
onmiddellijk wat ze eraan zou verdienen. Dat wist ik niet. Ik wist niet eens wat ikzelf
zou krijgen. Ze zou 22 januari naar New York kunnen komen.
Ik las in De Telegraaf weer een schandelijk verhaal van Frank de Jong, van het
ANP in Jakarta, waarin Adam Malik werd opgehemeld en Bungkarno werd voorgesteld
alsof hij eropuit zou zijn geweest Indonesië zonder slag of stoot aan Peking uit te
leveren.
Loet Kilian belde midden in de nacht op vanuit Reno, Nevada, waar hij zijn
vliegopleiding volgt. Hij was in high spirits. Ik ging gisteravond nog naar Santo, die
gaga is over zijn zes maanden oude zoontje. Hij heet nota bene Margasanto, een
verbastering van Santo en Marguerita. Dat heeft zijn vader in Semarang zo bepaald.
Ik heb Carel Enkelaar een concept gezonden voor het vraaggesprek met Marguerite
Oswald.
Brandde een kaars in St. Patricks.

10 januari 1967
Kolonel Sriamin zond een kerstgroet en schreef: ‘Eén dag na ontvangst van je kaart
uit Richmond was ik bij president Sukarno en heb je eerbiedige groeten overgebracht.
Het antwoord van de president was: “Een goede jongen, die Willem.”’ Eindelijk,
dus toch.

TWA-DC 9 naar Pittsburgh
Ik dacht bij het wakker worden dat ik in Huis ter Heide in bed lag. Ik voel me stil en
alleen. De problemen van mam lijken alweer zo ver weg.
Ik lees Sukarno en de strijd om Indonesië's onafhankelijkheid van professor Bernard
Dahm, die in zijn proloog schrijft: ‘Na de oorlog werd het beeld dat men in Holland
had of kreeg, verwrongen door een vloed van smaadschriften. Gezien de geringe
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kennis van zaken waarmee werd gepolemiseerd, loont het niet daar nader op in te
gaan.’ De professor heeft makkelijk praten. Het is maar goed dat hij onwetend is van
de nonsens die Frank de Jong van het ANP en anderen over Bungkarno verspreiden
nu hij onder vuur ligt van subversieve, verraad plegende militairen. Wie doet er iets
tegen?
Lee Lockwood heeft voor Playboy een interview met Fidel Castro gemaakt.
Lockwood gelooft eerlijke antwoorden te hebben gekregen. Kan best. Castro zegt
veel waar ik het mee eens ben. ‘Unquestionably, the US today represents the most
reactionary ideas in the world. And I think that they cause grave danger both to the
world and to the people of the US themselves.’ Lockwood vraagt naar die reactionaire
denkbeelden. ‘I mean especially’, zegt Castro, ‘its self-appointed role of world
gendarme. Its desire to impose outside its frontiers the kind of government system
it thinks other states and other peoples should have. (...) As a matter of fact, capitalist
society deforms individuals greatly. It entangles them in an egotistical struggle for
existence. What is the philosophical foundation of free enterprise?’ Castro zei tegen
Lockwood ook dat Amerikanen Cuba van het communisme willen bevrijden. ‘Waarom
landden zij bij de Varkensbaai? Om wat te bereiken? Is er iemand die gelooft dat
Noord-Vietnam in zijn eentje zou kunnen standhouden tegen Amerika wanneer de
bevolking van Vietnam niet achter Hanoi stond?’ De andere kant van de medaille
ziet Castro blijkbaar niet. Desalniettemin interessant.

11 januari 1967
Indianapolis
Robert Kennedy zit op de Today tv-show. Hij moet mijn volgende televisie-interview
worden.
Gisteravond was er een diner in de University Club. Tafel van zeven personen.
Vandaag gaf ik een lezing voor de Contemporary Club in het Herron Museum of
Art.
Een dame vroeg: ‘Marguerite Oswald, isn't that some kind of a nut?’ Zo maak je
je inderdaad het gemakkelijkst af van de vraag wie JFK werkelijk heeft vermoord.
Ik zal het Fidel Castro-interview naar Bungkarno zenden. Het zal hem interesseren.
Alfred Friendly schreef in de New York Times dat president Sukarno de MPRS een
schriftelijke verklaring had gezonden waarin hij ontkende verantwoordelijk te zijn
voor 30 september 1965. Hij scheen nu de PKI te veroordelen voor bepaalde
activiteiten, maar tegelijkertijd nam hij stelling tegen de subversieve activiteiten van
de NECOLIM. In zijn denk-
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trant is dat een nette manier om te zeggen dat de CIA voor de zoveelste keer
ondergronds bezig is geweest in Indonesië. Dat staat allemaal uitgebreid in mijn
voorgaande dagboeken. Hoe meer ik over die beruchte coup van 30 september 1965
nadenk, des te meer zie ik Suharto als de derde hond die met het been heen liep.
Verzekerde Ujeng mij niet altijd dat Nasution staatshoofd zou worden?
Niet voor niets had Bungkarno, zoals de Times ook rapporteerde, zich in zijn
verklaring afgevraagd waarom alleen hij werd gevraagd naar zijn rol. ‘Zou men
bijvoorbeeld niet de toenmalige minister voor Veiligheid en Coördinatie naar zijn
verantwoordelijkheid moeten vragen?’ aldus de president. En dat was dus Nasution.
Bungkarno had al jarenlang geheime rapporten ontvangen over de bewegingen van
Nasution in het buitenland, en ook over diens boodschappenjongen Ujeng Suwargana.
Ook vroeg de president in zijn brief aan de MPRS of het redelijk was om hem alleen
verantwoordelijk te houden voor de achteruitgang van de economie. Hij heeft
natuurlijk gelijk. Ik denk dat zijn boodschap pas later, veel later, historische betekenis
zal krijgen. Nu zijn de gemoederen nog te verhit in Jakarta. Ze zien gewoon niet wat
ze Bungkarno aandoen.

12 januari 1967
Sprak in de Celebrity Series in Grosse Pointe, Michigan. De dames reden me langs
het meer en toonden het buitengoed van Henry Ford II. Tijdens de lunch in het
Sheraton Cadillac Statler Hotel verzekerde een voormalige FBI-functionaris me dat
het Warren Report over Dallas juist was, en dat al het geklets over een samenzwering
nergens op sloeg.
Ik sprak in het Esquire Theatre. Een voorbeeld van de schriftelijke vragen die
gesteld werden: ‘Are the Indonesians not barbaric, and if so, is it not hopeless?’ Deze
dame had over de vermoorde generaals gelezen, maar, zo zei ik haar, Zuid-Vietnam
is ook niet bepaald een picknick op zondagnamiddag. Kreeg ook op een menukaart
een boodschap doorgeschoven: ‘You are a man after my own thought.’ Een dame
vroeg of het verstandig zou zijn te investeren in oliemaatschappijen met bedrijven
in Indonesië. Weer een ander vroeg: ‘Do you honestly think the US should get out
of Vietnam? How?’ Ik antwoordde: ‘Take an ocean liner.’

13 januari 1967
Eindelijk Richard Thieuliette teruggezien. Hij was nog bevriend met Garrett. ‘But
the flame is gone.’ Ze werkten nog
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steeds bij fotograaf Bert Stern en verdienden behoorlijk. We zagen een film: The
game is over, met Jane Fonda, en dineerden bij Joey's. Ik gaf Richard twee carnets,
die ik voor hem sedert mei had geschreven. Ik zou weer van voren af aan van hem
kunnen gaan houden. Zijn haar was lang en mooi. Zijn ogen waren nog altijd even
bijzonder. Maar ik moet het vergeten.
Professor Karl Pelzer van Southeast Asia Studies aan Yale University schrijft dat
Ujeng Suwargana maar één dag op zijn instituut was. Hij wil een datum bepalen
waarop ik een lezing kan geven.

15 januari 1967
Ontmoette in de stad Larrio Ekson. Hij heeft een Javaanse vader, die voor het
Indonesische consulaat werkt, en een onbekende moeder. Hij ging mee en bleef
slapen. Was eraantoe. Heerlijk. Hij wil dansen en in musicals optreden. Hij is pas
achttien.
Telefoneerde met Carel Enkelaar. Ik zal Marguerite Oswald filmen voor CBS. Hij
wilde ook een outline hebben voor de documentaire Orde Baru 2, dat de rest van
ons filmmateriaal zal tonen.
Tweeduizend docenten en professoren aan Yale University hebben een brief aan
Lyndon Johnson ondertekend waarin ze ‘eerbiedig’ verzoeken de bombardementen
op Hanoi te staken.

16 januari 1967
In Indonesië is generaal Supardjo van het Tjakrabirawa-regiment van het paleis
gearresteerd. Volgens Time hoopt de regering van generaal Suharto dat Supardjo zal
verklaren dat Bapak betrokken is geweest bij de coup. Nadat Bungkarno de vraag
stelde waarom de rol van Nasution niet werd onderzocht, heeft deze generaal - nota
bene als voorzitter van de MPRS - uit wraak een onderzoek gelast naar de mogelijkheid
dat de president de coup zou hebben gesanctioneerd.
Volgens Time zingen de door het leger aangezwengelde studenten van de KAMI:
‘Who should be tried?
Sukarno!
Who is our enemy?
Sukarno!
Who is the new style Pharaoh?
Sukarno!’

Willem Oltmans, Memoires 1966-1967

220
Ze schijnen niet te beseffen waar ze mee bezig zijn. Schandalig. Ze kennen hun
president in de verste verten niet. In zijn persoonlijke leven heerst de grootste eenvoud.
Ik weet dat tenslotte uit de eerste hand. Time illustreert de mogelijkheid dat Bungkarno
geestelijk gestoord zou zijn door te melden dat hij onlangs in een winkel met
verkoopsters over voorbehoedmiddelen had gesproken. Sukarno had opgemerkt dat
de in Indonesië vervaardigde condooms snel beschadigden.
Woonde in de VN persconferenties bij van de ambassadeurs van Syrië en Israël.
Syrië noemde Israël de agressor. Israël noemde Syrië de agressor.
Tillman Durdin schreef een boekje over Zuidoost-Azië, een New York Times
byline-boek. Hij citeerde Seymour Topping van de Times, die in 1965 - zes weken
vóór de befaamde coup - zonder blikken of blozen schreef dat Bungkarno besloten
had de PKI te hebben uitverkoren om in Indonesië een volledig socialistisch regime
te vestigen. Journalisten die afgaan op roddel laten zich gebruiken voor
geschiedvervalsing. Er is geen sprake van dat Bungkarno ooit zijn concept van een
balans tussen leger, islamieten (kerken) en socialisten zal opgeven. Juist omdat hij
er ook nu, tijdens de fall-out van de coup, onverminderd aan vasthoudt, wordt hij
belasterd en in een kwaad daglicht gesteld. Het is het leger dat die balans wil
verstoren, niet de president. Wie weet heeft Toppings artikel de CIA mede aangespoord
de militaire coup in Indonesië te verhaasten.

17 januari 1967
Adam Malik heeft Bungkarno thans formeel gevraagd af te treden in plaats van op
een later tijdstip oneervol uit zijn functie te worden verdreven. Door wie wordt deze
gladjakker gebruikt? Hij stond in oktober 1966 al leugens te verkopen voor
Indonesische studenten in Tokio. Ik hoor nog Sukarno's verontwaardigde stem, met
de ochtendbladen voor zich, en zie nog minister B.M. Diah met zijn schijnheilige
tronie voor me, die Malik probeerde te excuseren. Intussen stonden Maliks leugens
in Diahs krant op de voorpagina. Nu staat het walgelijke gedrag van deze man op de
voorpagina van de New York Times.
Ben verschenen in het gerechtshof in Wall Street om te getuigen in de affaire van
de taxichauffeur op Kennedy Airport die weigerde me naar Kew Gardens te rijden.
Het is waar dat taxi's soms uren in de rij staan om eindelijk een passagier te krijgen
die van JFK naar Manhattan moet worden gebracht. Kew Gardens ligt halverwege,
dus zo'n passagier is een nadelige zaak. Een paar maanden geleden had ik op JFK een
taxi genomen, en
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toen de chauffeur hoorde dat ik naar Kew Gardens moest, was de motor gaan haperen.
Hij stopte en verzocht me uit te stappen. Even later reed hij toch weg, waar ik een
politieman op attent maakte. Ik diende een klacht in. Ze zijn namelijk wettelijk
verplicht je naar je bestemming te brengen. Mijn getuigenis, die keurig op de band
was opgenomen, werd in de rechtszaal voorgelezen. Ik moest denken aan Lee Harvey
Oswald. Urenlang werd hij verhoord, maar zonder blikken of blozen probeerde men
het Amerikaanse publiek wijs te maken dat men bij gebrek aan een recorder diens
getuigenis nooit had opgenomen. Zoiets kan je eigenlijk alleen maar Amerikanen op
de mouw spelden. Intussen zou die getuigenis van Oswald hem wel eens kunnen
hebben vrijgesproken, zoals zijn moeder steeds heeft gezegd. Onvoorstelbaar dat
een natie of een volk zo gemakkelijk te verlakken is.
De chauffeur werd veroordeeld tot zes dagen niet rijden en zijn rijbewijs werd
ingenomen. Hij gaat natuurlijk toch gewoon door met zijn werk.

18 januari 1967
Tussen 21.45 en 22.45 uur wordt eindelijk deel 1 van mijn documentaire Orde Baru
over Indonesië uitgezonden. De NTS-persdienst liet een bulletin van vijf pagina's
uitgaan (nr. 1967/13), getekend door M.E. Schwitters, waarin de inhoud van sommige
gesprekken uit de film werd weergegeven. Het is toch wel tekenend voor ‘Hilversum’
dat met geen woord wordt gerept over de makers van de film. De sabotage tegen
mijn werk manifesteert zich zelfs in een dergelijk detail.
Ik belde later mijn moeder. Zij vond dat men de reportage zodanig had gemonteerd
dat het nauwelijks duidelijk werd dat het mijn werk was geweest, terwijl ik ook
nauwelijks in beeld was gekomen. Een aantal mensen - waaronder Erik van der
Leeden, de journalist Pierre Claessens en anderen - had mijn moeder er
verontwaardigd over opgebeld. Ik wist wel dat de bastards in Hilversum dit zouden
doen. Maar voor ik er iets tegen Enkelaar over zeg, wil ik de film zelf gezien hebben.
Enkelaar regelde met CBS dat ik Marguerite Oswald kan interviewen voor televisie,
maar hij zond geen geld voor haar ticket uit Texas en verblijfkosten.
Las Southeast Asia van de journalist Tillman Durdin, waarin de grootst denkbare
onzin over de rol van de PKI in Indonesië staat. Sukarno wordt erin afgeschilderd als
zou hij zijn Nasakom-concept in 1965 hebben geschrapt ten voordele van de
communisten. Er klopt niets van.
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Southeast Asia in Turmoil van Brian Crozier, door Penguin Books uitgegeven, is iets
beter, maar al dit soort pockets over het andere eind van de wereld blijven westerse
interpretaties - in de zin van ‘hineininterpretieren’ - van de werkelijkheid. Bungkarno
wordt een ‘onverantwoordelijke leider’ genoemd, terwijl meneer Crozier zelf
natuurlijk een onverantwoordelijke journalist genoemd kan worden. Wanneer je maar
genoeg van dit soort boekjes doet uitgaan, blijft er uiteindelijk van de werkelijke
geschiedenis van de betreffende epoque in de Indonesische historie weinig overeind.

19 januari 1967
Brandde een kaars in St. Patricks. Dan verschijnt altijd mijn vriend Martin Portier
in beeld. Ik ben nog steeds razend over de tv-film. De dieven! Het zijn oneerlijke
zogenaamde collega's. Gaf om 14.00 uur een lezing voor de Woman's Club in
Greenwich, Connecticut.
De New York Herald Tribune publiceert een hoofdartikel, getiteld ‘So long,
Sukarno’. Het blad geeft precies aan wat er in Indonesië eigenlijk al jarenlang aan
de hand is. ‘The United States and other nations (Nederland natuurlijk) in a position
to help Indonesia out of economic chaos Sukarno brought upon the country, will not
give the kind of help needed as long as Sukarno is still in a position to wield his
influence - or regain power.’ Dat is het precies. En dát is de werkelijke situatie al
heel lang. Financieel-economische druk, plus door Washington (en Den Haag)
gesteunde legerofficieren, moeten Bungkarno en de zijnen van het toneel doen
verdwijnen, zeker op een moment dat het voor de Amerikanen niet best gaat in
Vietnam. Indonesië en Sukarno zijn een bedreiging in de rug van de GI's die zich in
het moeras van Indo-China hebben vastgebeten. Walter Lippmann trekt in dezelfde
krant voor de zoveelste keer van leer tegen de Amerikaanse politiek in Azië. ‘Among
our great mistakes has been the reckless use of words.’ Dit is zo waar, maar wat kan
je ertegen doen? In mijn lezing vroeg ik aandacht voor deze aspecten van world
affairs en behandelde ik Bungkarno en Indonesië. Het deed me goed dat een dame
naar me toe kwam en vertelde dat haar zoon haar een lange brief had geschreven
over een lezing die ik op zijn College in Dover, Delaware had gegeven.

20 januari 1967
Het Belgische blad Kwik wijdde veel aandacht aan Bungkarno's uitnodiging aan
Beatrix en Claus en meldde op 20 december
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1966 dat ‘men’ in Den Haag die invitatie niet ernstig had genomen omdat president
Sukarno op mijn suggestie zou zijn ingegaan zonder iemand in Jakarta te raadplegen.
Ik schreef het ministerie van Buitenlandse Zaken hierover. De heer R. Froger
antwoordt nu dat er geen contact geweest is tussen Kwik en het ministerie en dat die
uitlating ook niet aan een woordvoerder van Buitenlandse Zaken kan worden
toegeschreven.
Cees Meijer heeft me in een hoofdartikel als een leeuw verdedigd. Hij noemde de
film Orde Baru ‘een bijzonder grondig, boeiend en belangwekkend werkstuk’. Ja,
een werkstuk door vijanden in elkaar geprutst en zo rottig mogelijk gemonteerd. De
Telegraaf heeft botweg geschreven dat we het proces van dr. Subandrio hebben
gemist, terwijl ik zelf met de crew dat proces een aantal malen bijwoonde. We
maakten opnamen op de dag dat zijn vonnis werd geveld. ‘De voorstelling van zaken
die De Telegraaf geeft’, schreef Cees Meijer, ‘doet sterk denken aan een
onjournalistieke hetze. De kwade trouw ligt er duidelijk op.’
Van De Telegraaf was een dergelijke reactie te verwachten, maar ook Nico
Scheepmaker nam in zijn dagelijks televisiecommentaar Op zicht van 19 januari
1967 zijn toevlucht tot aperte leugens. ‘Oltmans kreeg geen toegang tot het
Subandrio-proces,’ schreef hij doodkalm, ‘en het NTS-journaal putte uit filmbeelden
die het buitenland stuurde.’ Hoe kan ik Scheepmaker van hieruit uitleggen dat meneer
Simons van het NTS-journaal, om Carel Enkelaar te pesten, niet mijn beelden van
Subandrio maar opnamen van de Engelsen gebruikte? Hoe kon ik uitleggen dat
Enkelaar niemand bij de NTS bereid had gevonden mijn film te monteren, en die
opdracht vervolgens uit pure ellende aan Vincent Monnikendam had moeten geven,
die dat werk nooit eerder had gedaan? Scheepmaker deed mijn opzettelijk
gemaltraiteerde werk dan ook af als een ‘ondergeschoven kindje’. Ik kan ook niet
verwachten dat hij de waarheid zou melden van wat er werkelijk binnen de NTS rond
mijn film was gebeurd. Intussen verschijnt Scheepmakers geklets wel in tientallen
bladen, van de Schager Courant tot en met de Haagse Courant. Maar er zijn ook
wel lichtpuntjes. De Nieuwe Haagse Courant schreef: ‘Boeiende reportage over
Indonesië’. De NRC vond de vraaggesprekken ‘tot een goed geheel samengevoegd’.
De Volkskrant zette boven haar commentaar over de film: ‘Toch verdienstelijk’, en
dat kwam nota bene van Han Hansen, die mij doorgaans afkraakt. De Tijd:
‘Voortreffelijk filmverslag’. Het Algemeen Handelsblad zette boven haar verslag
‘Informatief’. Alles bij elkaar valt het dus toch nog mee.
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Vandaag komt The New York Times met het hoofdartikel ‘Invitation to Sukarno’,
een uitnodiging om af te treden. Ze kletsen elkaar allemaal na. In dit editorial wordt
nota bene Malik geciteerd als gezaghebbende bron. Bungkarno moet naar hem
luisteren en vertrekken. Het blad spreekt over 100.000 doden in het door Suharto na
30 september 1965 ontketende bloedbad. The New York Times geeft, onder de paraplu
van haar prestige, deze onthutsende maar vervalste cijfers.
Ben dermate op Indonesië geconcentreerd dat ik de oorlog in Vietnam lijk te
vergeten. De afgelopen week kwam het hoogste aantal militairen om het leven tot
nu toe, namelijk 144. Verder 1044 gewonden en 6 vermisten.147 Het is werkelijk
verschrikkelijk. Ik associeer die dodenlijsten altijd met de studenten die ik nu al
jarenlang op Colleges onder mijn gehoor zie, beluister, en bestudeer, of met de
jongens waar ik seksuele relaties mee heb. Maar Sukarno moet weg in Jakarta, ook
omdat hij virulent tegen de Amerikaanse militaire operaties in Zuidoost-Azië is
gekant.
Ik sprak met Lee Harvey Oswalds moeder om haar bezoek hier te regelen. Ze zei:
‘The Oswald stock has gone up, honey.’ Ze heeft nog steeds de hoop dat wanneer
zij maar blijft knokken, haar zoon eens recht zal worden gedaan. Niet in Amerika.

21 januari 1967
Hoofdredacteur A. Teunis van het christelijk nationaal weekblad De Spiegel meldt
dat het opvallend was dat ik over de ‘zeer goede documentaire Orde Baru weinig
credit kreeg’. Hij schreef: ‘Je naam werd slechts tweemaal genoemd, hoewel je
verschillende keren in beeld verscheen. In het algemeen werd gesproken over “onze
cameraploeg” en “onze verslaggever”. Jouw opnamen in de rechtszaal bij de
terdoodveroordeling van Subandrio werden vrij duidelijk gebruikt. Overigens zonder
enige reactie op wat daaromtrent vroeger in De Telegraaf werd gepubliceerd.’ Haal
je de koekoek. Hier waren immers uitsluitend idioten aan het werk?

22 januari 1967
Mevrouw Marguerite Oswald arriveerde volgens plan om 16.20 uur op JFK. Ze reisde
samen met Mrs. Bette Birdwell, die ik meteen al niet vertrouwde. Vreemde ogen.
Later zei moeder Oswald zelf: ‘Misschien is Mrs. Birdwell een spionne, maar wat
doet het ertoe? Ik wil eerst nagaan of ik haar kan gebrui-
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ken.’ We reden naar het Lexington Hotel, waar Alex van Maarseveen haar incheckte.
Ik had Mora Henskens meegevraagd om samen in de Waldorf te dineren, maar Mora
liet verstek gaan. We keken later samen naar een Amerikaanse film over het nieuwe
Indonesië van Suharto op Channel 13. Volledig anti-Sukarno natuurlijk, en aangepast
aan de Amerikaanse propaganda over dat gebied. Om te kotsen. Nasution werd
opgevoerd als Bungkarno's uiteindelijke opvolger, zoals de CIA het aanvankelijk had
bedoeld. We zullen zien hoe het spel in Indonesië eindigt. Voorlopig mag het grote
geld en de chantage met westerse economische hulp winnen, maar wie wint
uiteindelijk?148

23 januari 1967
Er waren vertragingen in de CBS studio, waardoor mevrouw Oswald nog
onhandelbaarder werd. Ze benadrukte dat haar tijd kostbaar was. Ze wilde op hoge
poten naar uitgeverij Doubleday vanwege het verschijnen van het boek van William
Manchester, The Death of a President. Het boek stelt onder meer dat de familie
Kennedy ervan overtuigd is dat Oswald in zijn eentje handelde toen hij JFK
doodschoot. Dat kan niet waar zijn, en ik begrijp haar felle verontwaardiging. Het
tijdschrift Look verzorgt een voorpublicatie en de media staan er vol van. Henri
Nannen van Der Stern schijnt het embargo te hebben gebroken en er is veel heisa
over. Marguerite Oswald is vooral razend omdat Manchester in zijn boek steeds over
‘the assassin’ spreekt in plaats van over ‘the accused assassin’. Begrijpelijk; tenslotte
werd hij neergeschoten om te voorkomen dat zijn onschuld zou kunnen worden
bewezen.
Mevrouw Oswald droeg een Dior-hoedje en had zich verdienstelijk opgedoft. We
filmden een gesprek van twintig minuten. Nu heeft Hilversum weer iets anders om
zich over te ergeren en oneerlijk kabaal over te maken. Het gesprek is bestemd voor
het NTS-programma Monitor. Ten behoeve van de NTS tekende Marguerite een
overeenkomst.
Mijn moeder zond knipsels uit De Telegraaf en het Algemeen Handelsblad over
de Orde Baru-film. ‘Die uit De Telegraaf is natuurlijk vuil, maar meer gericht tegen
de NTS dan tegen jou, vind ik,’ schreef ze. ‘De heer Croiset belde ook nog, laat die
avond, en hij bestempelde de film als “fantastisch”. Ik zei hem dat ik vond dat ze
maar heel zuinigjes met jou waren omgesprongen. Hij antwoordde dat dit gewoon
was en altijd zo
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ging.’ Mijn moeder vergeleek de film met andere interviews die ze had gezien, ‘en
in jouw film zie je die lui maar dazen als het ware in de ruimte tegen een grote
onbekende,’ en dat was ik dus. Overigens had de film haar mening over ‘de ezels
van de NTS’ niet gewijzigd. Ze benadrukte dat toen ik uit Jakarta terugkeerde, het
proces van Subandrio zeer actueel was. ‘Toen legde de NTS je materiaal op de plank.
Nu leek het oude koek.’ Daarop volgde een lange ontboezeming, heel ongewoon
voor haar, over de toekomst, die zij somber inzag. Ze dacht eraan om op 15 februari
bij de verkiezingen maar een ezel te tekenen op het verkiezingsformulier, ‘maar dan
een hele gekke, met een bek van hier tot gunder, lange hangoren en een gecoupeerde
staart!’
Mejuffrouw G. Büringh Boekhoudt schreef eveneens de film te hebben gezien,
‘maar wat mij het meest frappeerde was dat ik wel vaak je stem hoorde als je vragen
stelde, maar dat je alleen een doodenkele keer zelf in beeld kwam. Dat vind ik een
loffelijke bescheidenheid, want meestal zie je de interviewer meer en zegt hij veel
meer dan de ondervraagde. Het nadeel, leek me, was dat het nu wat vreemd aandeed
de ondervraagden - veelal in close-up, waar ik altijd een beetje een hekel aan heb een soort monoloog te horen houden.’ Aunty constateerde, net als mam, dat er iets
grondig mis was met mijn film. Het is maar goed dat ze niet werkelijk bekend waren
met de open sabotage van de lilliputters uit omroepland.
Verder schreef juffrouw Boekhoudt dat de cyclaam die ik voor haar had
meegebracht, tien bloemen had en vele knoppen; dat ze in de Jacobskerk in Den
Haag het huwelijk van haar oudleerling prinses Margriet had bijgewoond; en ten
slotte dat Scheepmaker in de Gooi en Eemlander mijn film ‘een ondergeschoven
couveusekind’ had genoemd.

24 januari 1967
Opnieuw een lezing gegeven voor de Tuckahoe Woman's Club in Richmond, Virginia.

25 januari 1967
Ik heb Bill Oatis van de Associated Press op het spoor van Marguerite Oswald gezet,
en vanmorgen duiken ze samen op in de New York Times. Zij herhaalde dat
Manchester haar tot de moeder van een moordenaar had gemaakt, terwijl ze nog
steeds moeder van een verdachte is. Ze blijft vechten. Oatis vermeldde dat zij op
uitnodiging van ‘Europese televisie’ - de NTS en mij dus - in Manhattan was.
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Nergens in de wereld zie je zo veel smerigheid op muren in toiletten gekalkt als hier.
Het schijnt bij ‘vrijheid’ te horen. ‘Need young man for sex’. Of: ‘For blow job come
to room...’, ‘I fuck you any time’, ‘l like them big’, et cetera. Lezing voor de
Contempory Club in St. Louis, Missouri.

26 januari 1967
Lyndon B. Johnson heeft een oorlogsbegroting aangekondigd van 172 miljard dollar,
waarvan 73 miljard bestemd is voor Defensie en 21,9 miljard voor de oorlog in
Vietnam. Intussen is er officieel helemaal geen oorlog, want volgens de grondwet
kan alleen het Amerikaanse Congres een oorlog verklaren. Dat is nog niet gebeurd.
De Amerikaanse kudde slikt langzamerhand alles, van de leugens rond de moord in
Dallas tot en met de waanzin in Vietnam die duizenden en duizenden levens kost.
Bij thuiskomst in Kew Gardens had Larrio mijn bed heerlijk voorverwarmd.
In Indonesië is generaal Sabur van het Tjakrabirawa-regiment van het paleis
gearresteerd. Bungkarno heeft voor de zoveelste maal een schriftelijke verklaring
over 30 september 1965 afgelegd, welke generaal Nasution als onvoldoende heeft
bestempeld. De zaak die Bungkarno in de beklaagdenbank moet manoeuvreren,
wordt steeds smeriger.
Jan Cremer schijnt hier begin van de maand, in het bijzijn van Karel Appel en
Bert Schierbeek, gehuwd te zijn met Hester Leclerq, de moeder van twee van zijn
kinderen. Hoorde al lang niets meer van Jan. Vreemde zaak.
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Huis ter Heide
29 januari 1967
Erik van der Leeden haalde me gisteren op van Schiphol. We reden naar Huis ter
Heide en mam was blij. Ik probeerde van haar gezicht te lezen of ze niet verdrietig
was. Na de lunch gingen we eerst samen naar het graf van vader. Het was alsof mam
bleef treuzelen en niet weg wilde. Erik bleef slapen, in mijn armen. Mam is duidelijk
ook zeer op hem gesteld. We waren ook bij Frits in Den Haag, liepen samen op het
strand, maar namen mam mee uit eten. Vandaag waren we bij John van Haagen en
Greet en bij Gerard Croiset in Harmelen.

30 januari 1967
Ben bezig met Vincent Monnikendam de Orde Baru 2-film te bespreken. We willen
aanvullende gesprekken maken met bijvoorbeeld ambassadeur Sudjarwo
Tjondronegoro en minister Bakker van Economische Zaken. Vanmorgen namen we
een interview op met professor Jan Tinbergen in de Economische Hogeschool in
Rotterdam. Een eenvoudig mens, misschien overdreven eenvoudig zelfs. Ik vroeg
hem duidelijk te maken dat het absurd is om Sukarno in zijn eentje de economische
chaos in Indonesië in de schoenen te schuiven. Dat was ook precies wat hij zou
zeggen. Van Rotterdam reden we naar de Tobias Asserlaan in Den Haag, waar we
de Indonesische ambassadeur Sudjarwo filmden. Tegen mij zei hij privé dat de affaire
rond Permina en Louis Worms ongelegen was gekomen, ook omdat 200.000 van de
vermiste 800.000 gulden voor de Elisabeth Broere bestemd waren geweest als bijdrage
voor de moskee die president Sukarno in Jakarta liet bouwen. Hij kende niet alle
details van de Worms-affaire. ‘Meneer Worms toonde een persoonlijke brief van
ambassadeur Schiff uit Jakarta,’ aldus Sudjarwo, ‘dus waar moest ik mij aan houden?’
Op de receptie ter gelegenheid van het huwelijk van prinses Margriet had de
ambassadeur prinses Beatrix gesproken. Beatrix had gezegd zeer graag naar Indonesië
te willen reizen: ‘Want ik ben nog niet ten zuiden van de equator geweest’.
‘En Suriname dan?’ had de ambassadeur gevraagd.
‘Dat ligt er net boven,’ aldus de prinses.
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31 januari 1967
Om 14.00 uur interviewde ik voor de NTS minister Bakker van Economische Zaken,
een bourgeois die maar bleef frutselen aan zijn das. Directeur-generaal Van Oorschot
deelde mee dat er bezwaren waren geweest dat ik het interview zou maken, ‘maar
die oppositie heb ik direct geapaiseerd.’ Vincent zei een speciaal rapport over me te
hebben gelezen dat uiteenzette waarom de minister mij niet te woord moest staan.
Bakker zei absoluut niets van enig belang. Zo doen ze dat in Den Haag.
Intussen speelt zich een rel af tussen Cornelis Verolme en de NTS. Carel Enkelaar
hangt doorlopend met de scheepsbouwer aan de lijn. Eerst weigerde Verolme door
mij te worden geïnterviewd. Enkelaar maakte duidelijk dat hij en niemand anders
uitmaakte wie voor de NTS optrad. Daarop ging het erover of de zaak van Worms en
Permina wel of niet ter sprake gebracht zou kunnen worden. Enkelaar maakte korte
metten met Verolme's oppositie. Persman Van der Roest van het Verolme-concern
heeft hetzelfde accent als onze voormalige tuinman op De Horst. In ieder geval gaat
Verolme morgen door.
's Middags filmde ik de heer Diepen bij Fokker. De NTS bracht een cameracrew
mee, die onder aanvoering stond van een opvallende kerel, Wibo van de Linde. Hij
leek me aardig. Een beetje een lefgozer met een grote bek.
Van de weeromstuit ben ik na al dat lege geklets de hele dag, in de sauna geëindigd.

1 februari 1967
Was om 08.30 bij villa De Heul in Ridderkerk. De chauffeur liep op klompen rond.
Een Indische dame opende de voordeur. Van der Roest ontving me. Hij benadrukte
dat zijn baas Achter het nieuws en Brandpunt had geweigerd, maar voor Orde Baru
2 was hij nu dus toch in de markt. Hij introduceerde me bij Cornelis Verolme met:
‘Hier is de gevaarlijke meneer Oltmans,’ waarop Verolme antwoordde: ‘Ik ben ook
gevaarlijk.’ Het werd een prettige ontmoeting. In het persoonlijke gesprek vooraf
benadrukte hij dat het absoluut geen zin had het onderwerp corruptie in verband met
Indonesië aan te snijden: ‘Want zelfs hier in Holland is er heel wat meer corruptie,
meneer Oltmans, dan de goegemeente aanneemt. Om over Latijns-Amerikaanse
landen maar helemaal niet te spreken. Sutowo van Permina stond beslist niet alleen
in corrupte praktijken. Hoe denkt u dat ik een werf in Brazilië heb kunnen bouwen?’
vroeg hij. Zeker, er was corruptie aan te pas gekomen. Maar eerst was er helemaal
niets, nu werken er 5000 mensen. Er
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werd zelfs een hospitaal gebouwd. Hij was zeer boos geweest omdat ambassadeur
Van der Brandele Pieter en Margriet zijn werf niet had willen laten zien. ‘Ze hadden
een oorlogsschip kunnen krijgen om er te komen. Wel twee ook,’ aldus de
scheepsbouwer.
Verolme babbelde over de presidenten Joao Goulart en Juscelino Kubitschek, die
hij had gekend. Hij bood mevrouw Goulart eens een kostbare armband aan in een
etui. Zij opende het cadeau niet eens en overhandigde het meteen aan een secretaresse.
Hij sprak steeds met enthousiasme en elan en was kennelijk goedgemutst vandaag.
Er stond een vleugel in de kamer, die niet werd bespeeld. Van der Roest zei dat
Verolme meestal muziek niet kon uitstaan en in restaurants altijd vroeg om zachtjes
te spelen. ‘Wist u dat hij al in 1936 als hoofdingenieur van Stork naar Brazilië is
gegaan? Vergeet u vooral ook niet dat hij pas op zijn 46ste jaar voor zichzelf is
begonnen.’ Er hing een portret van Verolme en echtgenote in Brazilië, hij in korte
broek en witte pet. Van der Roest hoefde mij niets te vertellen. Ik wist du moment
dat ik hem een hand gaf, dat ik met een zogenaamde ‘selfmade man’ had te maken.
Maar hij was aardig, en ik bewonder wat hij bereikte.
Op film zei de scheepsbouwer het afschuwelijk te vinden dat de regering bleef
talmen met het verstrekken van kredieten aan Indonesië. Ik vroeg hem om zijn
persoonlijke indrukken van Bungkarno als leider en president weer te geven. Verolme
onderstreepte dat hij de president direct voor zijn plannen had kunnen winnen en
veel steun van hem had ontvangen bij het bouwen van de werf in Tandjung Priok.
Later voegde Verolme me toe: ‘En wat ik over Bungkarno zei was nog waar ook.’
In Indonesië heeft generaal Dharsono van de Siliwangi-divisie tegen zijn soldaten
gezegd dat de 50.000 militairen onder zijn commando, plus 15.000 parachutisten en
15.000 andere soldaten, gereed staan om Bungkarno omver te werpen. Een
woordvoerder van het leger heeft zelfs moeten ontkennen dat Sukarno werd
gearresteerd. Generaal Nasution heeft nog altijd een grote mond en maakte in zes
punten bekend hoe president Sukarno het beste zou kunnen worden afgezet. Generaal
Suharto zou generaal Sarbini hebben verzocht Bungkarno te gaan bepraten om nog
duidelijker zijn rol op 30 september 1965 uit de doeken te doen. Probeert Suharto
de andere vijanden van Bungkarno af te remmen?
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2 februari 1967
Ben met Erik naar Groningen gereden, waar Gerard Croiset een lezing hield.
De rel rond het Manchester-boek heeft de populariteit van Robert Kennedy doen
dalen. Johnson, die volop oorlog voert in Vietnam, staat op 54; Bobby, die al heeft
voorgesteld generaal Charles de Gaulle te laten bemiddelen in Hanoi, op 46. De
presidentsverkiezingen van 1968 zullen tussen hen beiden gaan. Toch denk ik dat
Bobby kans maakt te winnen. Ik heb om een interview met hem gevraagd.
Mr. G.B.J. Hiltermann verlaat de Haagse Post. Hij wordt opgevolgd door Willem
Brugsma.
Er is gedonder langs de grens tussen de Sovjet-Unie en China. Dat zijn dan
socialistische ‘broedervolken’.

3 februari 1967
Vincent werkt fullspeed aan de tweede Orde Baru-film. Ik vertrouw hem niet. Sprak
met Carel Enkelaar, hij is oké.

5 februari 1967
Om 19.00 uur kwamen Carel Enkelaar en ik in De Kloosterhoeve te Harmelen met
Gerard Croiset samen. Croiset had te kennen gegeven, ook na wat ik hem over de
moeder van Lee Harvey Oswald had verteld, dat hij met ons ‘beelden’ wilde bespreken
die hij had gekregen van de moord in Dallas. Hij meende dat de tijd rijp was om iets
aan de JFK-zaak te doen.149 ‘Ik heb een prikkel nodig, want anders kan ik niet werken’,
zei hij. De mededelingen van Marguerite Oswald hadden hem verder aan het denken
gezet. Vermoedelijke moordenaar Oswald, zo vertelde hij ons, had een bijzondere
vriend in Dallas die op zijn beurt bevriend was met de familie van Jaqueline Kennedy.
Die vriend was in India geweest. Hij zou 900.000 dollar hebben ontvangen voor het
organiseren van de aanslag op JFK. Hij was van middelbare leeftijd en verkeerde
prominent in kringen van de Texaanse petroleumindustrie, mogelijk een geoloog.
Hij moest van Europese afkomst zijn en had een dubbele naam waar ‘de’ en een
‘sch’ in zouden voorkomen. Hij vervulde een soort vaderrol voor Oswald. Croiset
was er uitgesproken zeker van dat er van twee kanten op JFK was gevuurd. Hij begon
één schutter te beschrijven, als een indiaans type, 1.66 meter lang, mager, klein met
een ascetisch gezicht. Hij had smalle, lange wenkbrauwen, en flaporen, wat naar
binnen
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gebogen. Hij zou ongeveer 25 kilometer buiten Dallas wonen, ergens bij Fort Worth,
aan een slingerweggetje in de bergen, waar muilezels over trekken, bij een klein
dorp.
Ook de situatie in Dallas op de dag van de moord in 1963 begon hij nauwkeurig
te beschrijven. Hij vertelde over een schutter, aan de overkant van Oswald, die zijn
telescopisch geweer in de autokoffer wierp en nog twee uur daar zou zijn gebleven
voor hij zich verwijderde. Diens auto stond naast een ijscokarretje geparkeerd.150
Gerard denkt de organisator van de moord en de tweede schutter te kunnen aanwijzen.
Carel nam het hele gesprek op de band op en zoon Henry Croiset maakte foto's.

6 februari 1967
Gisteren wachtte ik tevergeefs op Erik. Hij was in Nijmegen terechtgekomen in plaats
van in Utrecht. Uiteindelijk trof ik hem, maar ik was buitengewoon geïrriteerd. We
kregen de grootste keet. We eindigden tenslotte tegen 03.00 uur in bed in Hotel
Unique in de Kerkstraat, en het was weer gewoon fijn. Ik wil een rustpunt voor hem
zijn, want zijn relatie met Helga verkeert opnieuw in een impasse. Hij zei: ‘Jij betekent
veel meer voor mij dan ik voor jou.’ Dat is niet zo, maar hij is tenslotte getrouwd.
Enkelaar zei dat anderhalf miljoen mensen Orde Baru 1 hadden gezien en een
beoordelingscijfer van 70 hadden gegeven. Boom Uitgevers in Meppel had hem
benaderd; men wilde de tekst uitgeven. Een lid van de raad van bestuur van de NTS
had tegen Enkelaar al gezegd: ‘Je gaat zeker niet verder met Oltmans.’ Maar mijn
geheime wapen bij Carel blijft Croiset. Tijdens de maaltijd in De Kloosterhoeve
deelde hij zelfs mee besloten te hebben mij als NTS-correspondent in Amerika aan
te stellen.
Minister B.M. Diah - onbetrouwbare figuur, ik herinner me maar al te goed zijn
hypocriete lieve blikken naar Bungkarno in mijn bijzijn - heeft nu in Jakarta openlijk
het aftreden van president Sukarno (‘in de naaste toekomst’) voorspeld.

7 februari 1967
Vincent Monnikendam vroeg of ik om 15.00 uur in Hilversum naar de voltooide
Orde Baru 2-film wilde komen kijken. Ik pieker er niet over. Ze hebben er opnieuw
dermate mee geknoeid dat het mijn film niet meer is. Ze hebben de beelden van
Wonk Schimmelpennincks graf in Bandung er nu ook uit gehaald. Ik telefoneerde
Cila Schimmelpenninck - nu me-
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vrouw Dolleman in Bilthoven - en vertelde dat dit tegen mijn wil was gebeurd. Haar
moeder verlaat vandaag het huis in Bosch en Duin, waar de Schimmelpennincks schuin tegenover ons - meer dan vijftig jaar hebben gewoond.
Intussen heeft de persdienst van de NTS, opnieuw ondertekend door M.E.
Schwitters, een bulletin uitgegeven (Nr. 1967/32) over de Orde Baru 2-film, die
vanavond tussen 20.30 en 21.15 uur zal worden uitgezonden. Nu komt mijn naam
er op bijna iedere pagina in voor. Dat is een vooruitgang!
Een team van KRO's Brandpunt, met Aad van den Heuvel, Ed van Westerlo en
Piet Kaart, heeft zich eveneens naar Indonesië gehaast. De KRO komt - natuurlijk
uitgerekend vanavond - met actueel materiaal van deze week uit Jakarta, terwijl mijn
reportage sedert oktober vorig jaar op de plank lag en straks moet concurreren tegen
de actualiteit.

8 februari 1967
Een schokkende brief van Jonathan Raymond. Voor het eerst sinds ik hem ken,
schrijft hij mij komende maart liever niet te willen ontmoeten. Hij schijnt zich te
willen terugtrekken in zijn eigen cocon. Ik behoef me geen zorgen te maken. Hij
raadpleegt geen psychiater. Het betreft een maatregel jegens al zijn kennissen - hij
gebruikt het woord ‘vrienden’ helemaal niet. Het klinkt echt als een afscheid. Daar
leg ik me in ieder geval niet zomaar bij neer.151
De persreacties zijn duidelijk. Mijn film wordt afgewogen tegen het actuele
Brandpunt-materiaal en legt het dus af. De KRO schijnt Indonesische jongeren te
hebben gefilmd die in een lied zongen dat president Sukarno moest worden
opgehangen. Een dergelijk gegeven gaat er hier sowieso beter in dan hoe ik Bungkarno
in mijn films neerzette. ‘Als je hem dan even later in vol ornaat, als een vorst uit zijn
auto ziet stappen om de helikopter te bestijgen, en hem dan volkomen ontspannen
grapjes ziet maken tegen twee Hilversumse jongens met een microfoon, dan denk je
toch wel even dat het zonde zou zijn om zo'n man op te hangen...’ aldus Nico
Scheepmaker, het nationale televisieorakel in zijn column Op zicht.
Toch was ik wel blij met het uiteindelijke product, ook omdat ik gedeeltelijk mijn
zin heb gekregen en de film is benaderd zoals ik het wilde hebben. Intussen schrijft
Diarto uit Solo dat ik nu ook in de Indonesische pers word aangevallen. Ik zou
koloniaal denken, terwijl ik in Semarang werd geboren...152 In
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het blad Sinar Harapan is geschreven dat ik 50.000 gulden aan de televisiefilms
verdiende (mijn honorarium voor die maand bedroeg 2500 gulden, zoals vermeld).
Ik was zelfs zonder visum Indonesië binnengevallen. Diarto begrijpt ook niets van
de gepubliceerde onzin. Op 8 januari 1967 had Sinar Harapan ook reeds in een groot
voorpagina-artikel mijn stukken in De Spiegel over de corruptie van Permina en Ibnu
Sutowo overgenomen. Diarto schrijft verder dat het land niet ver van een burgeroorlog
af is, met de Siliwangi, de RPKAD en Kostrad gereed om te gaan knokken. ‘Het is
toch al te idioot’, schrijft hij, ‘dat na 21 jaar samen te hebben gestreden, we elkaar
nu gaan opeten? En dit zuiver en alleen vanwege de tragedie van 30 september 1965?’
Nu is Chaerul Saleh (pas 51 jaar) in de militaire gevangenis van Jakarta overleden.
Schandelijk. Ze hebben hem natuurlijk gemold. In Tokio zijn proefballonnen opgelaten
dat Bungkarno zich daar zou gaan terugtrekken. Dat doet hij nooit.

9 februari 1967
Nieuwe ontmoeting met Croiset en Enkelaar over de moord in Dallas. De paragnost
had nieuwe beelden gekregen en meende nu dat Lyndon Johnson op de hoogte was
geweest van het complot tegen JFK, maar in het duister had getast over wanneer de
aanslag zou plaatsvinden. Er waren reeds eerder aanslagen op Kennedy beraamd,
ook daar was LBJ van op de hoogte geweest. Hij zou er niets tegen hebben
ondernomen. Ook de geheime dienst zou verstek hebben laten gaan.
Hij gaf meer details over de schutter, die gevuurd zou hebben uit tegenovergestelde
richting dan Oswald. We hadden een kaart meegebracht van Dallas en Texas en
Croiset gaf verbluffend veel details.
Besloten werd dat ik mijn komende lezingentournee in de VS in Dallas en Fort
Worth zou onderbreken om via een gesprek met Marguerite Oswald erachter te
komen of sommige van Croisets aanwijzingen klopten, bijvoorbeeld of de man uit
de petroleumindustrie met de dubbele naam, die als haar zoons godfather had gediend,
ook inderdaad bestond.
Nam mejuffrouw Boekhoudt voor het diner mee naar de Roskam in Lage Vuursche.
Ze vond dat ik wat positiever tegenover het leven stond. Volgens haar had een vrouw
die geen kinderen had gehad, iets belangrijks in het leven gemist. Dat was dus
toepasbaar op haarzelf. ‘Voor een vrouw is dat het geval,’ zei ze, ‘ik weet niet hoe
een man het ervaart.’ Ik zei haar dat dit althans voor mij niet opging.
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Prinses Beatrix had haar geschreven het uitstekend te maken nu ze getrouwd was.
‘Ik had nooit gedacht het eens zo goed te zullen hebben’, schreef de koninklijke
leerling aan haar voormalige begeleidster. Juffrouw Boekhoudt was, als altijd wanneer
zij over Beatrix spreekt, bij deze uitspraak nogal diep geroerd en ik beleefde dit nogal
mee. Wie zou Beatrix geen geluk gunnen? De prinses had Aunty in het ziekenhuis
bloemen gezonden toen zij van de huwelijksreis terugkeerde. ‘Waarom gaat u niet
een bezoekje op Drakensteijn brengen?’ vroeg ik.
‘Nee, dat kan ik niet doen. Ik heb wel eens geschreven aan Beatrix dat ik haar man
hoopte te ontmoeten. Zij heeft ook eens gezegd mij te zullen uitnodigen. Maar bij
het Koninklijk Huis moet men zo voorzichtig zijn. Wanneer ze de een vragen, moeten
ze ook anderen vragen, want er worden onmiddellijk wenkbrauwen gefronst en schele
ogen getrokken.’ Ik heb hierover nagedacht en ben vastbesloten Beatrix hierover
rechtstreeks te schrijven.
Juffrouw Boekhoudt vertelde over een stervende vriendin, die tegen haar had
gezegd dat ze wist dat ze ging sterven. ‘Ik heb dat toen niet tegengesproken,’ zei ze,
‘en daar was zij mij dankbaar voor. Onthoud dat, Wim’, en ik kreeg het sterke gevoel
dat zij dit met een bedoeling tegen me zei. ‘Ik hoop alleen dat mij een lang ziekbed
zal worden bespaard,’ vervolgde zij. Ze drong erop aan dat ik een levensverzekering
zou sluiten. De betekenis van het leven vatte zij als volgt samen: ‘Het is belangrijk
dat er mensen in je leven zijn geweest waarvan je weet dat zij je nodig hebben gehad.’
Ik genoot van iedere minuut dat we samen waren. Uren met haar behoren tot de
betekenisvolste van mijn leven. Zou er veel uitvoeriger over willen schrijven.
J. Chargelègue van Paris-Match zendt, na overleg met Arnold de Contades, mijn
artikel over Indonesië en Sukarno met de foto's terug. Ze vonden het onder meer te
anti-Amerikaans, aldus een brief van 31 januari 1967.

13 februari 1967
Gesprek met Carel Enkelaar. Hij had nog altijd geen geld voor me. Het scheen niet
eenvoudig alle benodigde handtekeningen te krijgen. Hij stelde me aan Ben Klokman
voor, met wie ik moest spreken over toekomstige taken in de VS voor de NTS.
Zelfs de PNI schijnt Bungkarno nu in de steek te hebben gelaten, waarna de weg
vrijkwam voor het zogenaamde parlement in Jakarta om het aftreden van de president
te eisen. Bungkarno heeft volgens Reuters nu zelfs paleisarrest. Malik heeft gezegd
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dat Bapak nu toestemming van de regering nodig heeft om ergens naartoe te gaan.
Volgens de United Press zou generaal Suharto erop staan dat de president wordt
berecht. Ongelooflijk, dat kan niet waar zijn.
Mejuffrouw Boekhoudt schreef een briefje om te bedanken voor ons uitje, ‘dat ik
bijzonder gezellig vond en dat me best is bekomen’.

14 februari 1967
KL 643, DC-8 naar New York
Vanmorgen kon ik mijn achterstallige geld bij Carel Enkelaar ophalen. Bracht mam
eerst nog bij het graf van vader. Ik legde één roos. Nu zal zij misschien drie maanden
alleen zijn. Het kan niet anders. Ik moet mijn lezingencontracten vervullen in de VS.
Mam studeert weer regelmatig piano. Zij doet zelfs Czerny's Gelaufigkeits Übungen.
Ik had Henk Bruinsma gevraagd het handschrift van Gerard Croiset te analyseren,
maar vertelde niet van wie het was. Zijn allereerste opmerking was: ‘Deze man is
geniaal.’ Zond Croiset het volledige rapport.
Bungkarno heeft, precies zoals ik verwachtte, officieel laten meedelen dat hij niet
in ballingschap zal gaan, ook niet bij zijn vrouw Dewi in Tokio. Generaal Nasution
heeft in een rede van drie en een half uur voor de MPRS opnieuw geprobeerd duidelijk
te maken dat de president ‘altijd voor de communisten was geweest,’ wat niet waar
is, en ‘met de PKI heeft geheuld bij de coup van 30 september 1965.’ Hij liegt en hij
weet dat hij liegt, maar via Ujeng Suwargana en andere officieren van het Indonesische
leger heeft Nasution zelf al jarenlang met de CIA geconspireerd om Bungkarno afgezet
te krijgen. Allemaal omdat hij en zijn medestanders aan dezelfde communistenfobie
lijden als de CIA en de leiding in Washington. Ze maken strijk-en-zet communisten
veel belangrijker dan ze zijn, en blazen de communistische krachten in de wereld
buiten alle proporties op. Daar deed Bungkarno gewoon niet aan mee. Punt.
Schreef mijn vriendin Penny Hedinah dat ze naar kolonel Bambang op het paleis
moest gaan, desnoods naar Bungkarno zelf, en hen te zeggen dat ik gereed stond om
naar Indonesië terug te keren en desnoods ten behoeve van de president te getuigen.
De hemel mag weten of zij mijn brief zal krijgen.
De kininefabrieken gaan fuseren. De ACF gaat een bod doen op de aandelen van
NV Amsterdamse Kininefabriek, de Bandoeng-
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se Kininefabriek en de Nederlandse Kininefabriek in Maarssen. Dat had mijn vader
moeten weten.
De lichten van Manhattan duiken op. Ergens in die zee van licht bevindt zich
Richard Thieuliette.
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New York
15 februari 1967
Kew Gardens, New York
Het blijft zoveel gemakkelijker voor me om naar de thuiskant van de oceaan te
vliegen. Een lied van Mendelssohn brengt me in tranen. Mijn gedachten zijn bij mijn
ouders. Loet Kilian is nog in Nevada, op de vliegschool. Richard zit bij een ander.
Er is niemand om me heen. Wel kwam Larrio naar me toe. Hij was lief en
aanhankelijk.
De Amerikanen hebben de bombardementen op Noord-Vietnam hervat. Meneer
Johnson heeft het publiek nota bene verzekerd dat hij geen andere keuze had. Verder
is er een gigantische rel uitgebroken omdat is uitgelekt dat de CIA een aantal
internationale studentenorganisaties financierde, inbegrepen een vooraanstaande
studentenorganisatie aan de Leidse universiteit. De World Journal Tribune publiceert
een uiterst schofterige spotprent van Basset. Sukarno en een levensgrote aap zitten
allebei op een boomtak met een half afgekloven banaan in hun hand. ‘I am president
of Indonesia... What is your line?’
In een hoofdartikel meldt Frank Conniff dat het steeds duidelijker is waarom er
Amerikaanse troepen in Vietnam strijden. De coup van 1965 was in overleg met
Peking door Sukarno geïnitieerd teneinde Vietnam in de tang te nemen, met aan de
ene zijde Indonesië en aan de andere kant de Chinese Volksrepubliek. Je moet het
lef maar hebben.
In het vliegtuig naar Detroit ben ik aan het boek van de politicoloog Arend Lijphart
begonnen, The Trauma of Decolonization. The Dutch and West New Guinea,
uitgegeven door Yale University Press (1966). Mijn rol staat er vrij uitvoerig in
vermeld. Ik vraag me echter af of ik in 1961 inderdaad opzettelijk de groep-Rijkens
door de Bilderberggroep heb vervangen. Ik heb beide groepen met elkaar
vereenzelvigd, misschien zelfs door elkaar gehaald uit nonchalance op basis van het
feit dat zowel Rijkens als prins Bernhard deel uitmaakte van beide organisaties, dus
wat deed het ertoe?
Lezing voor de Mott Adult Education Program in Flint, Michigan. Een vreemde
groep: jonge mensen, oude mensen, stu-
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denten, advocaten, professoren, en zelfs de plaatselijke ultraconservatieve Birch
Society was vertegenwoordigd.

16 februari 1967
Tot dusverre sneuvelden er 7345 Amerikanen in Vietnam. Het is misdadig. Bij de
Mekongrivier werden vandaag door de Vietcong tien helikopters neergehaald.
Robert Kennedy heeft, terwijl ik in Huis ter Heide was, een zeer belangrijke rede
over Vietnam gehouden. Hij wordt blijkbaar door de oppositie tegen de oorlog als
de toekomstige president van Amerika beschouwd.
Gaf een interview voor het televisienieuws vanavond dat voornamelijk over
Bungkarno en Indonesië ging. Vervolgens een lezing gegeven op de Flint Community
High School.
Pravda heeft de partij in China opgeroepen om Mao Tse-tung van zijn troon te
stoten. Wie had gedacht dit nog eens te beleven?
Bij thuiskomst liep ik tegen Jack Spolan aan, de huisbaas. Hij had een glaasje te
veel op. ‘I used to hate you, but you are a good tenant’, zei hij, waarop hij mijn hoofd
pakte en een dikke zoen op mijn voorhoofd plantte. Ik woon thans tien jaar in dit
appartement.

17 februari 1967
Sprak met Santo over de toestand in Indonesië. Hij krijgt momenteel zelfs geen post.
Hij maakt zich ernstige zorgen. Hij maakte me attent op een artikel van Horace Sutton
in de Saturday Review van 4 februari, een stuk van tien pagina's dat de situatie in
Indonesië ‘analyseert’, als gewoonlijk door Amerikaanse bril. Marshall Green is
natuurlijk ‘the erudite, articulate, hardhitting American ambassador’, terwijl Green
gewoon schaamteloos ‘de plaatselijke CIA-chef’ is.

18 februari 1967
Bertie Hilverdink schrijft uit Athene.
Hij maakt het goed en is kennelijk herstellende van de operaties. Zag Mademoiselle
met Jeanne Moreau, een akelig, gewelddadig verhaal met een lief Italiaans jongetje
in de hoofdrol.
Ontmoette Willebrord Nieuwenhuis in de VN. Hij beklaagde zich over de
concurrentie in de journalistiek. Hij en Person ondervonden bij de Voice of America
dat ze werden achtergesteld bij Tak en Bolle. Ik zei tegen hem: ‘Er bestaat geen
concurrentie tussen journalisten. Misschien bij de handel in citroe-
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nen, maar als journalist komt het erop aan wat je in je hoofd hebt zitten. Het is een
gevecht om wiens mind het beste werkt, niet om wie het uitgekooktst is. In the end,
mind will always win.’
Ik telefoneerde mam omdat zij nu zo alleen is. Ze was gisteren naar de Wibauts
in Apeldoorn geweest. Het gaat goed met haar. Jim Garrison, de officier van justitie
in New Orleans, schijnt nog meer arrestaties te willen verrichten in verband met de
moord op JFK. Hij zegt dat Lee Harvey Oswald niet alleen opereerde. Interessant.
Dat maakt de zaak veel gecompliceerder.
WQXR meldt dat generaal Suharto en zijn medewerkers een belangrijke ontmoeting
met Bungkarno in Bogor hebben gehad. Zag bij Santo de NBC-documentaire over
Indonesië, samengesteld door Ted Yates. IBM en Bayer sponsorden de uitzending.
Dat is andere koek dan de 2500 gulden die ik van de NTS heb gevangen. Treurig om
kolonel Latief nu in een cel te zien. Volgens Yates werden 500.000 Indonesiërs en
40.000 Chinezen door het leger vermoord. Een professor op Bali vertelde dat PKI’
ers zichzelf bij het leger hadden aangemeld, wetende dat zij met zwaarden zouden
worden onthoofd. Noch Sukarno, noch Suharto verscheen in de NBC-documentaire,
zoals in mijn twee films was gebeurd.

19 februari 1967
In een gesprek met New York Times Magazine verwijst ook Bertrand Russell naar
de buitengewoon smerige rol van de CIA overal in de wereld en de ‘insane paranoia’
van de Amerikanen jegens de communisten. ‘The CIA draws up lists of popular
leaders to be assassinated. It invades countries. In Argentina, American tanks smashed
the civilian government of Arturo Frondizi. Brutal military putsches have been
imposed on Ecuador, Bolivia, Guatemala and Honduras. The United Nations have
become a tool of American aggression. In the Congo, mercenary troops acting for
Belgian and American interests, have shamelessly killed. The dregs of American
militarism have been used for this purpose. Right-wing generals, with US money,
have taken control of Indonesia.’ Ik vrees dat lord Russell gelijk heeft. Bertrand
Russell is er bovendien heilig van overtuigd dat de befaamde Warren-commissie een
gigantisch complot is geweest om wat werkelijk in Dallas gebeurde voor het publiek
verborgen te houden. Ook daar heeft hij duidelijk gelijk in.
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20 februari 1967
meldt dat Bungkarno de eisen van Suharto inwilligt en zal aftreden als
regeringsleider, op voorwaarde dat hij staatshoofd zal blijven. Dan kan hij beter
helemaal van het toneel verdwijnen. Waarom die voorwaarde?
Voerde in de VN besprekingen met Joan d'Arcy en Bedrich Grunzweig om na te
gaan in hoeverre de NTS van hun satelliet-faciliteiten gebruik zou kunnen maken.
Het is duidelijk dat Carel Enkelaar uitstekende contacten heeft. Zond een memo aan
Ben Klokman.
Luister naar Ondine van Ravel. Ik lig in bed en vraag me af hoe het leven in 's
hemelsnaam in elkaar zit. Waarom is mijn vader van de ene op de andere dag
verdwenen? Het is allemaal erg, erg droevig.
WQXR

21 februari 1967
Droomde van mijn vader en de honden Keke en Koko. Ik sprak over ze tegen hem.
Hij was om een of andere reden erg verdrietig. Hij zei een das nodig te hebben die
bij zijn pyjamajasje zou passen. Dromen zijn volkomen onzinnig.
Loet Kilian belde uit Reno. Hij loopt financieel vast. Tieneke is opnieuw in
verwachting. Hoe lost hij al die problemen op? Hij neemt te veel hooi op zijn vork.
Adam Malik heeft thans openlijk op Radio Jakarta gezegd dat het vaststaat dat
president Sukarno zal worden berecht. De lamstraal beschuldigde Bungkarno opnieuw
van medeplichtigheid aan de zogenaamde PKI-coup van 30 september 1965.
Journalisten hebben Bapak gevraagd of hij naar Tokio zou gaan, omdat Dewi een
kind verwacht. ‘I plan to visit the moon. After all,’ zei de president, ‘this is the age
of space exploration.’ Toen enkele journalisten bleven aandringen, aldus meldt US
News World Report, zei de president: ‘Go to hell with your questions!’ Ik herken
Bungkarno maar al te goed. Hij is niets veranderd. Hij verdomt het alleen om het
spel van de coupgeneraals mee te spelen.
Ik schreef prinses Beatrix of het mogelijk was dat zij mejuffrouw Büringh
Boekhoudt uitnodigde, omdat ik van haar had gehoord dat zij Claus zo graag nader
wilde leren kennen.
Senator Russell B. Long van Louisiana zegt dat officier van justitie Jim Garrison
inderdaad over nieuwe gegevens in de JFK-moord beschikt. Willebrord Nieuwenhuis
is in ieder geval door Richard Schoonhoven naar New Orleans gezonden. Ik zal Carel
Enkelaar bericht sturen.
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22 februari 1967
Krantenkoppen berichten dat Bungkarno ‘for the sake of the people, the nation and
the state’ zijn presidentiële macht heeft overgedragen aan generaal Suharto. De
uitvoerende macht ligt nu bij de generaal. Het is niet duidelijk of Bungkarno
staatshoofd zal blijven.
David W. Ferrie, de freelance piloot die volgens Jim Garrison betrokken zou zijn
geweest bij de moord op president Kennedy, is dood in zijn flat gevonden. De New
York Post brengt het nieuws vanavond over de hele voorpagina in kapitale letters.
Garrison begon zijn onderzoek in oktober vorig jaar. Ferrie werd ondervraagd. Deze
omstandigheden zijn uitermate verdacht.

23 februari 1967
Op 10.45 uur zou een delegatie van Papoea's in de Overseas Press Club een verhaal
afsteken. Ik was als enige journalist gekomen om te luisteren. Wat later arriveerde
ook Mary Hornaday van de Christian Science Monitor. Aanwezig waren Nicolaas
Jouwe, Herman Womsiwor, en nog twee leden van het anti-Jakarta Papoea Comité.
Op het spreekgestoelte stond de slogan ‘One people, one soul’. Op de muur was de
Papoea-vlag aangebracht met rood-witte strepen, of was het blauw? Via Mora
Henskens wist ik Rozz Bennetts secretaresse, Nancy Blanchard, te bereiken. De
delegatie zou om 14.45 uur door Alain Dangearde in het VN-gebouw worden
ontvangen. Ik adviseerde hen om een nieuwe persconferentie te arrangeren, ditmaal
in het gebouw van de Carnegie Foundation. Ik regelde dit voor volgende week
donderdag om 15.00 uur. ‘U bent een engel’, zei Jouwe. ‘We zijn nu zwak en hebben
hulp nodig.’ De president van UNCA, de correspondent van de Press Trust of India,
zou de persconferentie bekendmaken.
Intussen werd ik aangesproken door de manager van het Tudor Hotel, waar de
Papoea's logeerden. Hij vroeg me er bij Jouwe op aan te dringen te stoppen met 's
avonds en 's nachts vrouwen op de gangen en de trappen tussen de etages lastig te
vallen en na te lopen. Hij sprak het vrouwelijk schoon in het hotel op ongegeneerde
wijze aan met geile praatjes. Ik sprak er met Jouwe over. Hij antwoordde dat hij een
vrouw en twee kinderen had en dat een derde kind op komst was.
In New Orleans heeft de patholoog-anatoom dr. Ronald Welsh bekendgemaakt
dat David Ferrie een natuurlijke en geen gewelddadige dood was gestorven. Het was
geen zelfmoord. Het blijft natuurlijk verdacht.
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Vincent Monnikendam schrijft dat Aad van den Heuvel en Ed van Westerlo prachtige
beelden uit Jakarta hadden uitgezonden, maar dat de inhoud van hun reportage
‘journalistiek gesproken beneden nul’ was geweest. Ze hadden alleen in een meute
journalisten dicht bij Sukarno kunnen komen en ‘hun vragen werden of niet of
nauwelijks, of retorisch beantwoord.’153
Al Brust, mijn Sing-Sing-vriend, kwam weer eens langs, ditmaal met zijn jongere
broertje Johnny (17), die hij traint ‘to suck cock’. Hij liet een opstel over leren en
‘A letter to a younger brother’ bij me achter.

24 februari 1967
In zijn luchtpost denkt Erik denkt hardop na over wel of niet naar mij toe komen in
Kew Gardens. Hij komt dan natuurlijk met Helga. Hij is hierover nog steeds in
verwarring.
Gevoelige brief van Jonathan. Gelukkig zet het contact zich toch voort. Hijstudeert
rustig verder en ervaart veel voldoening van zijn cello.
Theo's bedrijf, Dow Chemical, vervaardigt de napalm die in Vietnam wordt
gebruikt.

25 februari 1967
Heb Jan Cremer weer eens ontmoet. Hij heeft als ‘hoofdredacteur’ een Jan Cremer
Krant van acht pagina's uitgegeven. Hoe krijgt hij zoiets voor elkaar? Zijn boek Ik
Jan Cremer is nu opgenomen in ondergrondse pamfletten die pornografie aan de
man moeten brengen. ‘Jan Cremer is a bedroom word!’ zegt de brochure. ‘An
unprecedented breakthrough in avantgarde erotica.’ Het zal best zo zijn. Ik ben erin
begonnen maar kon niet de energie opbrengen de tekst te lezen. Een brief die Gerard
van het Reve op 4 januari 1967 aan Jan schreef - en die in de nieuwe krant in fotokopie
wordt gereproduceerd - begint als volgt: ‘Fijn Geil Wreed Mandier, Meedogenloos
Beest met je mooie onweerstaanbare smoel en je stoere genadeloze benen: ik ben
erg blij dat je nieuwe boek is verschenen en zo goed wordt ontvangen...’ Ik zal wel
nooit ‘literatuur’ schrijven à la Cremer en Reve, zodat wanneer ik later een boek
publiceer, het niet op scholen zal worden aanbevolen. Ik vind de brief van Reve
geklets in de ruimte. Misschien komt hij wel klaar van zo'n zin.

153

En van de 45 minuten, die ik met Sukarno had gefilmd werden 40 minuten door mijn NTS
concurrentie weggegooid, en van 30 minuten Suharto (de eerste TV ontmoeting in zijn leven)
werden 22 minuten weggesmeten.
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Jan gaat Made in USA schrijven. Jane Mansfield had hem willen meenemen naar
Vietnam. Hij blijft dromen.
Ook dr. Martin Luther King heeft nu aangedrongen op het vertrek van Amerikaanse
militairen uit Vietnam.

26 februari 1967
Larrio, mijn Indonesische vriend, kwam gisteravond naar Kew Gardens. We sliepen
goddelijk samen. Hoeveel mensen worden door de juiste toer in bed bij elkaar
gehouden? Dus wanneer de combinatie tussen twee mensen fysiek maar klikt, krijg
je er dan ooit genoeg van? We hebben veel plezier. Larrio is zo warm, natuurlijk, en
lovable in making love. Op het hoogtepunt zei hij: ‘And I did not want to ejaculate,
I hate to come...’
Ontmoette Nicolaas Jouwe en Ben Tanggahma in het Tudor Hotel voor een gesprek
van twee uur. Ze gaven me een document van vier pagina's dat ze aan de
secretaris-generaal van de VN hadden gericht. Het was mede ondertekend door Herman
Womsiwor, Filemon Jufuway, Jeremias Manusaway, Ben Tanggahma, Daniel
Hanasbey, Jacob Parare, Vitalis Katua, Cornelis Joku, Said Kinder en Walter Lapon.
Er stond boven: ‘MOST URGENT APPEAL’ en het bevatte een jeremiade tegen Indonesië.
‘Wij hebben groot respect voor Sukarno,’ aldus Jouwe, ‘en bewondering voor de
Indonesische leiders. Onze activiteiten zijn niet tegen Indonesië gericht. Indonesië
is meer een hinderlijke factor, vandaar die botsing met de autoriteiten in Jakarta. Als
er één volk is dat ons kan helpen vrij te zijn, is het juist Indonesië. Zij moeten ons
helpen. Indonesiërs zeggen het kolonialisme en imperialisme te haten. Maar wat zij
nu in Irian doen is veel erger. Sukarno heeft nooit mensen laten vermoorden. Generaal
Suharto heeft alle oppositie laten neerknallen, tot honderdduizenden toe. Ook in Irian
hebben fusillades plaatsgehad tegen onze mensen. Van onze 800.000 mensen willen
acht op de tien zich vrijmaken van Indonesië. We hebben geen historische binding
met Jakarta, anders dan via het Nederlandse kolonialisme. Na Groenland is
Nieuw-Guinea, met vijf miljoen inwoners, het grootste eiland ter wereld. Wanneer
Indonesië oostelijk Nieuw-Guinea zou inpikken, zou ik morgen naar Jakarta gaan,
want dan zijn we eindelijk herenigd.’
Aan het einde van het gesprek vroeg Jouwe of ik misschien nog iets voor de
Papoea-zaak zou kunnen missen, al was het maar vijf gulden.
In de flat van Santo werd een bijeenkomst van studenten gehouden. Richard
verwelkomde me toen ik kwam. Hij gaf me een zoen op mijn mond, wat me
verwarmde.
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Het werd een trieste avond voor mij. Vrijwel unaniem achtte men Bungkarno nu
schuldig aan de zogenaamde PKI-coup. Hij diende van het toneel te verdwijnen. In
Peking zou de lijst van vermoorde generaals zijn gepubliceerd nog voor zij waren
gedood. Ik voerde aan dat ik al sinds 1961 wist welke generaals Sukarno wilden
afzetten onder aanvoering van Nasution, omdat zij dit zelf wijd en zijd verkondigden,
dus dat aangenomen kon worden dat men behalve in Washington ook in Moskou en
Peking donders goed wist wat zich in Jakarta tussen de wettige regering en mogelijke
coupmilitairen afspeelde. Maar hoe kon het ook anders? De hersens van deze
studenten lagen tenslotte al enkele jaren onder een bombardement van
anti-Sukarno-propaganda in de Amerikaanse pers. Er viel niet meer over te
discussiëren. Zij wisten alles al. Een Indonesische studenten-leider in de VS vroeg
me: ‘Tell me, what did Sukarno do for Indonesia in these twenty years?’ Ik moet
hem verdwaasd hebben aangekeken. Ik kon mijn oren niet geloven. Wat zijn mensen
toch onwetend en kort van memorie. Steeds weer kwam het gesprek terug op de
financiële manipulaties en corruptie in het land, ‘ten koste van het volk’. Ook
Sukarno's beruchte vrouwen pekara's waren natuurlijk troef. Het was toch heel gewoon
dat Nasution contacten met de CIA had onderhouden; dat deden alle chefs van staven
in de wereld. Dat dit geen antwoord was op mijn tegenwerping dat Nasutions afgezant
al sedert 1961 van de daken had geschreeuwd dat hij zijn baas Sukarno zou afzetten,
dat ontging deze jonge Indonesische heren. Kwam volkomen gedegouteerd thuis en
probeerde met een plaat van Rachmaninov mijn humeur terug te krijgen.

27 februari 1967
Vanuit Genève becommentarieerde C.L. Sulzberger, de fameuze Times-commentator,
de gebeurtenissen in Indonesië. Hij vermeldde de honderdduizenden ‘geslachte’
Indonesiërs als gevolg van Suharto's heksenjacht, en stelde het voor alsof Suharto,
de sultan en Malik achter de schermen nog steeds worden gedekt en het vertrouwen
genieten van ‘de hoogste militair in rang in het land, generaal Nasution.’ De arme
Sulzberger zit nog op de CIA-lijn dat Nasution de zaak had moeten overnemen, maar
dat is typisch Amerikaans ‘wishful thinking’. Het blijft onwaarschijnlijk dat een
Sumatraan ooit in Jakarta op de bok komt te zitten, althans voorlopig. Sulzberger
heeft de klok horen luiden maar begrijpt niets van Indonesië. In oktober vorig jaar
zag ik al aankomen dat de verhouding
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tussen Suharto en Nasution op zijn minst koel was, of niet bestond. De kolom van
Sulzberger was dan ook onzin.154
Toch releveerde hij één detail over de Bung dat me stil maakte. Hij schreef: ‘Eagles
are of special interest to Sukarno. As a youngster, Sukarno owned a shotgun and
once shot an imperial bird. A friend cruelly cut the wings from it as they still flapped,
and Sukarno recalled: “I can never forget the look in that eagle's eyes”.’ Ik ken dat
gevoel, ik ken die ervaring als mijn eigen belevenis. Bungkarno voelde dat sterven
van die arend tot in het merg van zijn botten. Ik deel dat gevoel. Zou Suharto er wel
eens bij zijn geweest wanneer zijn soldaten hoofden afhakten van zogenaamde
communisten, en dan bij duizenden tegelijk? Bungkarno blijft mijn vriend, dat staat
vast, ook al lijkt hij nu onder te gaan.
De Amerikaanse luchtmacht is begonnen met het afwerpen van mijnen in de
rivieren van Noord-Vietnam. Kruisers en torpedobootjagers hebben
Vietcong-aanvoerlijnen vanuit zee bestookt. Ook beginnen de Amerikanen zich te
beklagen over de aanwezigheid van Vietcong-militairen aan de Cambodjaanse kant
van de grens.
Nocturne van Chopin. Moves me deeply. Denk veel over mams alleenzijn. Ik
droomde van mijn vader. Ik zag hem, zoals ik dat van hem kende, trekkend aan een
sigaar. Zal Theo nu in de bungalow in Huis ter Heide gaan wonen? Ik hoop het. Dan
kan ik langer in Amerika blijver om geld te verdienen. Dat is de enige reden, want
ik ben liever in Huis ter Heide.
Chopin klinkt als affectie en liefde. Dan dwarrelt ook altijd juffrouw Boekhoudt
door mijn hoofd. Het zal triest zijn wanneer zij niet meer leven.

28 februari 1967
Jan Cremer belde. Hij schijnt op een berg aanmaningen van niet betaalde rekeningen
te zitten. Hij wil de travellerscheques die hij nog heeft, in een bankkluis opbergen,
en vroeg zich af of ze in beslag zouden kunnen worden genomen.
Droomde van Frits. Hij was zongebruind. Toen ik Richard gisteren zoende en zei
dat ik altijd van hem zou blijven houden, antwoordde hij met ‘Sssttt!’
Vertrek naar Chicago. American Airlines. Ik ontving een lieve brief van Richards
moeder uit St. Dizier, bij Nancy.
Het vliegveld van Chicago wemelde van militairen op weg naar Vietnam, vooral
tientallen para's, meestal negers. Ze zien
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The New York Times, 26 februari 1967.
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er dikwijls sexy en aantrekkelijk uit. Ze dragen hun uniform met meer zorg dan
blanken, of zijn het hun lichamen, die dikwijls beter in elkaar zitten? Negers dragen
ook rijen onderscheidingen, bijvoorbeeld om te tonen dat ze uitstekende schutters
zijn. Ze willen zich natuurlijk bewijzen tegenover de racistische Amerikaanse
samenleving.
Het kabaal over de illegale activiteiten van de CIA in vrijwel alle sectoren van
binnen- en buitenlandse organisaties, politiek en maatschappelijk, neemt dagelijks
in hevigheid toe. Er zou een boek over te schrijven zijn. Zelfs de New York Times
schrijft dat door de CIA-infiltraties ‘the integrity of all overseas activities by American
student, scientific, labor and church organizations has been put under a cloud by the
impossibility of determining what the outer limits of CIA penetration are.’ Ook is
uitgebreid in het nieuws gekomen hoe de CIA stakingen op touw zette in het buurland
van Suriname, om de regering van Cheddi Jagan omver te werpen. Jagan heeft mij
al jaren geleden op die activiteiten gewezen. De smeerlapperij komt altijd pas jaren
later uit. Wanneer zullen de CIA-machinaties in Indonesië boven tafel komen?

1 maart 1967
Des Moines, Iowa
Na een kamer in de YMCA te hebben genomen, wandelde ik in de stad. Hier wordt
in auto's getippeld en op gigantische schaal, jongens, twee en drie, en meisjes, twee
en drie, en je verbaast je over het aantal dure Corvettes en sportauto's waar meestal
achttien- of twintigjarigen in rondtuffen. Mustangs, MG's, ze hebben alles wat ze
willen. Ik werd door vier jongens in een witte Mustang opgepikt. Ze noemden zichzelf
de ‘town lady's’. Een van hen zei: ‘You whore, leave that man to me, you are married.’
‘I am not, Miss Martin, I am divorced now’, was het antwoord.
Ik zat met twee van hen achterin, surprised and disgusted. De jongen naast me
legde zijn gebleekte kop op mijn schouder. Ik had echter eerder een blonde jongen
gezien in een rode convertible. Ik zag hem later weer. Don, misschien maar twintig
jaar, was naar zijn flat gegaan, maar kon niet slapen en was alsnog een gaybar
binnengestapt. We gingen naar zijn huis. Hij was bloemist. Hij beschikte over vier
kamers. Er waren twee boeken in zijn kamer, een over bloemen en Etiquette van
Emy van der Bitts. Zijn moeder wilde dat hij een psychiater raadpleegde, wat dan
nu voor 25 dollar per uur gebeurde. Maar in
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werkelijkheid zocht hij een manlijke echtgenoot van 25 jaar of ouder.
Om 13.30 uur sprak ik voor de Des Moines Woman's Club in het auditorium van
Hoyt Sherman Place. Ik vlieg via Denver naar San Franscisco. Stop niet om Jonathan
Raymond in Boulder te bezoeken, want dit is nu eenmaal zijn wens, geen contact.
Ik lees, zoals altijd in vliegtuigen. Walt Rostow heeft in Chicago gezegd dat de
Sovjet-Unie ‘mellows’ en de weg van het communisme aan het convergeren is. Hij
zag het einde komen aan een lange lijn van ‘romantische revolutionairen’, die in
1789 was begonnen. De Chicago Tribune fulmineert natuurlijk tegen Rostow. Ik
begrijp ook niet goed wat Rostow bedoelt. In het Sunday Magazine van de Times
lees ik het volgende: ‘In the words of an anthropologist, the Philippines is an anarchy
of families. To be convicted of a crime in that country is almost to be convicted of
lack of influence.’ President Ferdinand Marcos werd in 1938 gearresteerd op
beschuldiging van doodslag. Hij was toen 21 jaar. In de Tweede Wereldoorlog werd
hij de meest gedecoreerde militair in het land. Hij speelt golf op zijn eigen privé-baan.
First lady Imelda Marcos was eens Miss Manilla. Is Marcos ook een romantische
revolutionair?
De Amerikaanse weekbladen publiceren een ware litanie over Bungkarno's
tekortkomingen en wangedrag, in hun ogen althans. Time schrijft: ‘Now he is going:
Now he isn't’. De gevechten tussen de militairen en de president worden als ‘een
wajangspel’ beschreven. Sukarno zou tegen een van zijn trouwste generaals, Supardjo,
hebben gezegd: ‘Beware, if you fail I will cut your throat.’ Bapak zou ermee hebben
bedoeld dat hij Supardjo een kopje kleiner zou laten maken indien hij zou falen in
het uitvoeren van de communistische coup van 1965, wat geen PKI-coup was. De US
News World Report maakt het nog bonter, maar is ook nog rechtser en nog meer
CIA-georiënteerd. Sukarno zou bijvoorbeeld zeven miljoen dollar uit de staatskas
hebben ontvreemd, wat de allergrootste onzin is. Hij zou Indonesië de afgelopen
achttien jaar (ze zullen twintig hebben bedoeld) hebben geregeerd aan de hand van
persoonlijke grillen en willekeur. Je vraagt je af hoe ze het durven te schrijven. Laat
maar, het slaat toch nergens op. Het is intussen wel de input die miljoenen Amerikanen
en in Amerika studerende Indonesiërs onder ogen krijgen.
Bruno Bettelhem doceert psychiatrie, psychologie en opvoeding aan de universiteit
van Chicago. In Look pleit hij ervoor dat kinderen geconfronteerd worden met de
problemen van
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geweld, opdat zij kunnen leren dit vraagstuk te hanteren. Homerus stelde al dat
geweld het centrale probleem was in een wereld welke ernaar streefde haar beschaving
te ontwikkelen. Bettelheim verwijst naar Freud, die geweld als een onuitwisbaar deel
van de menselijke natuur bestempelde. Freud: ‘The fateful question for the human
species seems to me to be whether and to what extent they will succeed in mastering
the disturbance of their communal life by the human instinct of aggression and
self-destruction.’
Professor Bettelheim stelt de vraag: ‘What outlets for the human instinct of violence
do we provide?’ Generaal Suharto en de zijnen weten waarschijnlijk niet dat Freud
bestaat. In hun dolle razernij hebben heel wat Indonesische militairen hun diepste
instincten kunnen botvieren zonder dat iemand ze een spiegel heeft voorgehouden.
Sir Julian Huxley schrijft in Playboy opvallend interessant over ‘The Crisis in
Man's Destiny’. Huxley: ‘Man is a highly peculiar organism. He is a single joint
body-mind, not a body plus a seperate mind or soul, but with a mind on top, no longer
subordinate to body, as in animals.’ Hij citeert Konrad Lorenz, die de term ‘pseudo
species’ bedacht om aan te geven dat de mensheid zich in elkaar beconcurrerende,
afzonderlijke psychosociale organisaties had verdeeld, zoals naties, volkeren, religies
en wat dies meer zij. Huxley: ‘Clearly, our first aim must be to demote these pseudo
species and recognize the unity of the real species Homo sapiens - in other words,
the oneness of mankind. And, pari passu with that, to construct more effective organs
of his unity, in the shape of really effective international or preferable supranational
institutions.’ Huxley pleit voor ‘denken, handelen en plannen maken’ voor de
mensheid in zijn totaliteit. De man heeft meer dan gelijk. Maar hoe dit nobele doel
te bereiken?
Jim Garrison in New Orleans heeft weer iemand opgeroepen om verhoord te
worden in verband met de moord op JFK, een zekere James Lewallen.
Voor me zit een jonge marinier, kennelijk op weg naar Vietnam. Zijn huid is strak
en mooi. Zijn gezicht jong en als dat van een puppy. Hij zit stil voor zich uit te staren.
Ik zou hem willen troosten, zijn hoofd in mijn handen willen nemen en een zoen
geven. Arme jongen. Totale verkwisting. En toch zei ik vanmiddag, in antwoord op
een vraag uit het publiek: ‘Óf we voeren oorlog in Vietnam, óf we gaan er weg. Wat
nu gebeurt is half werk.’ Een dame stond op en zei: ‘Amen!’
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2 maart 1967
San Francisco
Bij aankomst in Californië zag ik meteen een kop over de hele voorpagina van de
San Francisco Examiner: ‘JFK MURDER PLOT ARREST’. Jim Garrison heeft de directeur
van de New Orleans International Trade Mart, Clay Shaw, laten arresteren in verband
met de moord in Dallas. Er schijnt een link te bestaan tussen Lee Harvey Oswald,
David Ferrie, en meneer Shaw. Er lijkt beweging in het mysterie-JFK te komen.
Ik ben gisteravond meteen naar het badhuis in Turk Street gegaan om daar de
nacht door te brengen. Business was booming. Het wemelde van de kerels. Ik eindige
met een krullenbol, Italiaans type met sprankelend witte tanden, zachte huid, heerlijk.
Om 09.00 uur was ik, gedoucht en geschoren, gereed om naar 601 California te gaan
voor een ontmoeting met de consul-generaal J.A. van Houten, voormalig persattaché
in Washington. Het werd een prettig bezoekje. ‘De koffie staat klaar’, zei hij hartelijk.
Er zijn soms witte raven in de buitenlandse dienst, we spraken anderhalf uur. Hij
vond Ronald Reagan ‘a man to watch’. Hij gelooft niet dat de KLM op dit moment
moeite moet doen voor landingsrechten in Los Angeles. Hij zag hoe de bankiersfirma's
hun activiteiten van de oostkust van de VS naar de westkust verlegden en hij
voorspelde gouden tijden voor de westkust, de blik gericht op Azië. Hij voorzag een
onbeperkte expansie in de richting van Japan, China, Indonesië, Zuid-Korea en andere
gebieden in de Pacific. Dit zou Californië in de toekomst wel eens tot de belangrijkste
staat in de unie kunnen maken. We spraken in extenso over de kwestie-Verrips. Hij
had tenslotte de manipulaties van Verrips, diens ontmoetingen met ambassadeur Van
Roijen, Robert Kennedy et cetera, beroepshalve in Washington gevolgd.155
Een aantal uren in het park tegenover het St. Francis Hotel in de zon gezeten. Er
loopt hier heel wat rond. Veel provo's, lange haren, laarzen, soms ongewassen en
vies. Maar het ziet er allemaal sexy uit.
Sir Julian Huxley houdt me nog bezig. Hij zegt in Playboy dat de geest het
belangrijkste instrument van de mens is. Daarom is het belangrijk dat we onze ‘mental
and psychological organization’ snel verbeteren. ‘Man's primitive fantasy thinking’,
schreef hij verder, ‘is always projecting his own ideas, his own
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Maar waarom deden Paul Rijkens, ambassadeur Van Roijen, Van Konijnenburg, en al die
anderen, die Verrips hadden gekend, nooit hun mond open? In ieder geval bleken opnieuw
veel van Verrips' verhalen te kloppen (ook al deed Hofland de zaak af met ‘alles gelogen’).
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guilt and his own secret wishes onto someone or something else. Man's unconscious
cunning is always inverting justifications for his own passions - supernatural
justifications for his own passions - like shifting the blame for his actions onto God,
or moral justifications like ascribing his wickedness to his enemies or proclaiming
his own group as divinely inspired or chosen.’ Hij geeft ook een beschrijving van
‘reality thinking’. Huxleys these boeit me.
Robert Kennedy heeft een belangrijke rede gehouden, waarin hij opnieuw de
regering heeft gevraagd de bombardementen op Noord-Vietnam stop te zetten. In
de Senaat stelde de senator uit New York dat men in drie fasen zou moeten testen
of Ho Chi Minh de oorlog wil beëindigen of niet: ‘1, aankondigen dat we binnen één
week antwoord willen hebben op de vraag of hij bereid is te onderhandelen; 2,
beginnen met te praten, dan zou de escalatie van het conflict onder internationaal
toezicht kunnen worden stopgezet; en 3, terwijl aan een regeling zou worden gewerkt,
zouden beide partijen hun strijdkrachten door een internationale politiemacht kunnen
laten vervangen, waarna alle partijen in Zuid-Vietnam, ook de communisten, aan
een verkiezing zouden kunnen deelnemen.’ Het klinkt wat utopisch allemaal, maar
omdat RFK een vooraanstaande democratische senator is, moeten zijn voorstellen
voor Lyndon Johnson en de zijnen een vervelende en ondermijnende aangelegenheid
zijn. Minister van Buitenlandse Zaken Dean Rusk antwoordde dan ook meteen dat
eerdere pogingen om Hanoi naar de conferentietafel te lokken, reeds allemaal waren
mislukt.
Alfred Friendly meldt in de Times dat in Jakarta de portretten van Bungkarno al
van de muren in kantoren en ministeries verdwijnen. Triest, maar onvermijdelijk. Ik
had alleen nooit gedacht dat het op deze wijze zou gebeuren.
Werd afgehaald door de heren en dames van het Palo Alto Podium, waar ik morgen
om 10.30 uur moet spreken. We dineerden met acht personen in l'Ommelette. De
conversatie was hopeloos.

3 maart 1967
Drew Pearson komt in zijn column met het verhaal dat Fidel Castro, nadat de CIA
hem enkele malen probeerde te vermoorden, een tegencomplot organiseerde om
Kennedy te laten doodschieten. Robert Kennedy was behalve minister van Justitie
die dagen ook belast met de leiding van de CIA. Bobby zou zich dus schuldig hebben
gevoeld dat hij mogelijk de dood van
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zijn broer op zijn geweten had. Daarom zou hij erover zwijgen. Er zijn bovendien
persberichten dat Pascual Gongora, een Cubaan, de FBI op 19 november 1963, dus
drie dagen voor de moord in Dallas, meedeelde dat president Kennedy zou worden
vermoord. Gongora informeerde de FBI dat Fidel Castro verscheidene moordteams
naar Amerika had gezonden. Een verdachter bron is nauwelijks denkbaar.
Earl Warren, de opperrechter van de VS naar wie het fameuze commissierapport
is genoemd, heeft op een persconferentie gezegd dat hij over geen enkel feit beschikte
waardoor hij zijn mening zou kunnen wijzigen dat Oswald JFK heeft vermoord. Hij
weigerde overigens iets over het onderzoek van Jim Garrison te zeggen, omdat hij
niet over voldoende informatie beschikte. Je vraagt je af of zo'n man zijn eigen
praatjes werkelijk gelooft. Intussen heeft Jim Garrison opnieuw iemand laten oppikken
om te worden verhoord, namelijk Dante Marachini (42). Merriman Smith, de Pulitzer
Prize-winnaar en journalist van de United Press, schrijft in de San Francisco Examiner
dat Garrisons samenzweringstheorie over Dallas op wankele bewijzen rust. We zullen
zien. Garrison interesseert me.

4 maart 1967
Begon de dag met mam te schrijven. Na de lezing heb ik gisteren twee kaarsen
gebrand in de kerk van St. Thomas Aquinas. Er was gelukkig niemand anders
aanwezig.
Gistermiddag ontmoette ik professor Dan Lev in Berkeley, een Indonesiëspecialist.
Hij sprak zowel Nederlands als Indonesisch. Hij was zelfs van de Worms en Ibnu
Sutowo-affaire op de hoogte. Hij kende al mijn Spiegel-publicaties. Hij had onlangs
nog een lange brief gekregen van Oom Sartono, de oud-voorzitter van het parlement.
Hij was uitstekend van de zaken in Jakarta op de hoogte. Hij wilde vooral mijn
indrukken over generaal Suharto weten. De zaak-Werner Verrips bleek echter een
totaal hiaat in zijn kennis, en dat verwonderde me in hoge mate. Zowel Ujeng
Suwargana als de vermoorde generaal Harjono had Verrips tegenover hem wel
genoemd en geëtiketteerd als ‘een internationale agent’.
Er volgde een ontmoeting met acht van zijn studenten en ook Arend Lijphart was
hierbij aanwezig, evenals twee Indonesiërs, een indo en een meisje. Ik sprak twee
uur over mijn jongste ervaringen in Jakarta. Er werden uitstekende vragen gesteld.
Het Indonesische meisje dacht dat ik door Sukarno's charme was ‘overmeesterd’.
Lijphart nam me na afloop mee en ik ontmoette zijn vrouw Eva, een blonde Zweedse,
en zijn twee
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prachtige kinderen, een jongen en een meisje, beiden hoogblond. Ze wonen prachtig,
op een heuvel. Ik bleef dineren.
De nacht bracht ik opnieuw door in het badhuis in Turk Street. Een neger wilde
geneukt worden. Dat heb ik niet gedaan. Dr. Frederick Stern is op dit moment buiten
bereik voor een anti-druiperprik. Er liepen werkelijk zalige stukken rond. Het verbaast
me soms hoe gefrustreerd de mooiste jongens zijn en hoe lang het allemaal duurt
voor er iets gebeurt. In de televisiekamer zijn meestal gangbangs aan de gang, waar
vijf of zes jongens met elkaar seks bedrijven, aan elkaar plukken, zuigen en rotzooien.
Het is hoogst opwindend, eigenlijk. De verlichting is perfect. Je ziet eigenlijk alleen
contouren en glanzende, zwetende lichamen. Soms kruisen je ogen blikken die vol
verlangen kijken. Er was één jongen met een absoluut sensationeel lijf. Frits zou hem
onmiddellijk in de wacht hebben gesleept, maar hij had akelige, sprieterige benen.
Er was een indo, maar als Martin, meer Javaans dan belanda. Hij kreeg een
aantrekkelijke jongen te pakken. Omdat ze alleen maar lockers hadden kunnen krijgen,
bood ik hen mijn kamer aan om samen een nummer te maken.

5 maart 1967
Nam gistermiddag een treintje naar Palo Alto en logeerde bij mijn vrienden Bill en
Marjorie Kellogg. Marjorie vertelde dat omdat ik indertijd een lezing voor het Palo
Alto Podium had gehouden met een open gulp, men nu in de bylaws van de club had
geschreven dat de persoon die voor de lezing verantwoordelijk was, altijd zou nagaan
of de broek van de spreker gesloten was. Het is buitengewoon plezierig weer bij hen
te zijn. We spraken tot zeer laat. Ik droomde van Loet en Frits.
Met voldoening maken de Amerikanen in Saigon bekend de afgelopen week 2332
Aziaten in Vietnam te hebben gedood. Er kwamen ‘maar’ 163 Amerikanen om het
leven in zeven dagen en er raakten er 919 gewond.
Louis Harris heeft geconstateerd dat zeventig procent van de Amerikanen nog
steeds denkt dat Oswald JFK doodschoot. Ik denk dat men het publiek in West-Europa
het sprookje van Earl Warren niet zo gemakkelijk op de mouw gespeld zou hebben
als in Amerika. Nu zegt ook de Saturday Evening Post in een hoofdartikel dat het
gerechtvaardigd is om opnieuw de gang van zaken in Dallas onder de loep te nemen.

6 maart 1967
Ik huurde een auto van Avis en reed naar Carmel om tegen
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14.00 uur een lezing te geven voor de Woman's Club. Ik bracht de nacht opnieuw
door in de sauna van Turk Street en sliep weinig. Laat ik maar geen aanvullende
details geven over wat er in die hoerenkast zoal gebeurt. Het zou te eentonig worden.
Maakte een autotocht langs de kust met Mrs. Prudence Lynas. Prachtig. We
kwamen langs Fort Ord, waar duizenden rekruten, kanonnenvlees voor Vietnam,
schietles kregen. Hier leren ze dus hoe in Azië op jacht naar Vietcong-strijders te
gaan. Hoeveel jaren zal het nog duren voor de wereld zich de heersende waanzin
realiseert? De lezing ging zozo. Maar ik ontmoette Francois van der Wal, een
hoogbejaarde heer, indertijd de grote baas van de Factorij, Nederlandse
Handelsmaatschappij in Batavia, die werd opgevolgd door de mij bekende heer
Zeeman.156 We hebben in de Pine Inn uitermate gezellig bij een houtvuur zitten praten.
Tot tweemaal toe onderstreepte hij dat hij, ondanks al zijn internationale ervaring,
nog nooit in zijn leven een lezing als de mijne had gehoord. Dat deed me toch wel
goed, want ik geloofde hem. ‘Ik meen dat ik genoeg van de wereld en dit land heb
gezien om dit tegen u te kunnen zeggen.’ Hij zou de heer Zeeman over mijn lezing
schrijven, en noemde hem zijn beste vriend.
Om 18.00 uur nam ik met Pacific Airlines een vlucht naar Santa Barbara. De
ondergaande zon boven de Grote Oceaan was splendid. Zond kaarten naar Erik, Frits
en Richard.
Bij aankomst liep ik tegen Bob Gervasoni aan, ook een plaatselijke bloemist, van
een van de dertien bloemenwinkels in Santa Barbara. Hij runde de zaak samen met
zijn 67-jarige moeder. Hij was op de luchthaven om Craig (22) af te halen, een
ex-marinier uit Reno, Nevada, die hij per telefoon had aangenomen als helper. We
reden met z'n drieën van het vliegveld naar de stad. Craig was opwindend. Hij was
getrouwd, maar dacht over een scheiding. We zagen verschillende bloemenwinkels
en aten een steak bij Chuck's. Ik raakte behoorlijk thuis in de bloemenverkoop. Bob
pakte uit en trakteerde op kreeft bovendien. Mij vielen intussen de obers op als
buitengewoon aantrekkelijk. ‘Dat komt omdat ze allemaal surfen hier’, verduidelijkte
Bob.

7 maart 1967
Sliep alleen. Bob Gervasoni kwam wel nog mee naar mijn kamer, maar ik raak niet
opgewonden van queens.

156
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Dewi Sukarno heeft het leven geschonken aan een dochter. Wat een drama: hij in
Jakarta, zij in Tokio. Ik ken hem goed genoeg om te weten hoe hij dat ervaart. Het
leger heeft weer eens 15.000 scholieren en studenten in Jakarta de straat op weten
te krijgen. Dit allemaal om Bungkarno voorgoed te kunnen verjagen.
Ik ben een kaars gaan branden in de Basilica of the Lady of the Sorrows. Zal
Bungkarno een briefje schrijven om hem ondanks zijn penibele situatie toch te
feliciteren met zijn dochter. Generaal Suharto heeft president Sukarno feitelijk
verdedigd in een toespraak voor het voorlopige Peoples Consultative Congress. Hij
zei met zoveel woorden dat president Sukarno door de PKI was geëxploiteerd en om
de tuin geleid. Hij deed op de 653 leden van het parlement een beroep erop toe te
zien dat toekomstige generaties niet zouden kunnen zeggen dat men de patriottische
leiders van het land in 1967 onrechtvaardig had bejegend. Een knap verhaal. Maar
wat heeft hij zelf al onder het Indonesische volk aangericht? Een bloedbad zonder
weerga in de geschiedenis van het land. Hoe denkt hij zich hier ooit aan te kunnen
onttrekken?
CBS toonde vanavond een film van een uur over homoseksualiteit.

8 maart 1967
Cosmas Batubara van de Indonesische KAMI-studenten, een nul met een grote bek,
staat hier vanmorgen in de kranten. Hij heeft gezegd dat de studenten desnoods boven
Sukarno en Suharto staan en dat de KAMI iedere vorm van ‘guided democracy’, zoals
door Bungkarno ontworpen, van de hand wijst. Het leger heeft een monster geschapen
dat het niet meer in de hand heeft.
Ik maakte een wandeling langs een beek door een bos en plukte een bloem, die ik
naar mijn moeder zond. Ik schreef dat ik het liefste een hele bos bloemen voor haar
geplukt zou hebben. Ik schreef mam vooral omdat ik wilde dat, nu vader er niet meer
is, zij zich bewust is dat haar kinderen veel van haar houden. Ze moet vooral voelen
dat wij haar, ondanks onze volwassenheid, wel degelijk nog nodig hebben. In ieder
geval geldt dat voor mij. Bungkarno zei indertijd tegen de studenten in Jogjakarta:
‘Vergeet nooit je moeder een bloem te geven!’ Om 14.30 uur sprak ik voor de
Woman's Club. Er was eerst een lunch in de Montecito Country Club. De dames
gaven me de naam van een huizenmakelaar. Ik vind dit een ideale plek om me later
terug te trekken.
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9 maart 1967
Los Angeles
Schreef president Sukarno een briefje vanuit het Statler-Hilton Hotel. Evenals senator
Robert Kennedy over diens Vietnam-speech.
Zag Who's afraid of Virginia Woolf met Elizabeth Taylor. Je vraagt je af of dit
stuk nodig is geweest. I am all for reality, for facts, for truth, but one can carry it
too far. Je hoort Taylor niet anders zeggen dan bastard of son of a bitch en het werkt
op mij als de wet van de afnemende meeropbrengst. Waarom een film gemaakt over
een arme, gekke vrouw als Martha, die er een complex op na houdt over een nimmer
geboren zoon? Waarom een scène filmen over een stel alcoholisten, die twee hele
uren moet duren? Waanzin. Ik heb nooit van Burton gehouden. De tweede film was
Is Paris Burning? Ook een sof.
Ik vond gisteren in Santa Barbara twee eucalyptusknoppen: een voor Loet, een
voor Richard, zoals ik op Nijenrode kastanjes voor Henk Hofland bewaarde.
Carel Enkelaar had me gevraagd een ontmoeting te hebben met Sam Sacks en
Bernie Ebbinns van de William Morris Television Agency. Reagan was volgens hen
een prul. Robert Kennedy was gevaarlijk. Jim Garrison was gek, en nog meer van
zulke enormiteiten. Opmerkingen als: ‘We zouden het niet prettig vinden om jullie
van de NTS in Nederland voor de rechter te moeten brengen wanneer er iets misgaat’
deden me iedere belangstelling voor verder contact verliezen. Ik doe wat van me
wordt verwacht en ik ben weg.

10 maart 1967
Dallas, Texas, Hilton Hotel, kamer 643
In het vliegtuig voelde ik pijn onder mijn oksel en ontdekte een zweer. Op Love
Field probeerde ik een eerstehulppost te vinden, maar een politieman adviseerde naar
het Parkland Hospital te gaan, hetzelfde ziekenhuis waar JFK in 1963 werd
binnengebracht.
Dr. R.G. Greenlee, een jonge kerel met levendige bruine ogen, keek naar de infectie
en wilde die openen. Een zwarte verpleger scheerde mijn oksel en maakte de plek
schoon met jodium. Ralph Greenlee moest er zelfs tweemaal in snijden, wat
onplezierig was en pijnlijk, maar je hoeft maar aan de GI's in Vietnam te denken, die
armen en benen moeten missen, en je begrijpt hoe belachelijk je zou zijn er iets van
te laten merken. De chirurg nodigde me zelfs uit om voor een borrel mee naar zijn
huis te gaan. Het was al tegen middernacht en zijn vrouw en
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kinderen zouden al naar bed zijn. Hij bestuurde een gloednieuwe Ferrari. Zijn villa
was ruim en luxueus.
Hij vatte zijn leven als volgt samen: ‘Ik hou van mijn zoon, dat is wat me staande
houdt, voor het overige denk ik dat ik aan de heidenen ben overgeleverd.’ Ik vroeg
hem hoe het kwam dat zijn ziekenhuis er erbarmelijk smerig uitzag. Het laken op de
onderzoektafel had voetafdrukken en was vies. De afval van watten en bloed ligt in
open emmers. Hij weet dit aan de lage kwaliteit van ziekenhuishulp. Daarop raakten
we in gesprek over de moord op Kennedy.
Tot mijn verbazing vertelde Ralph dat van de doktoren en specialisten die JFK
hadden gezien en onderzocht nadat hij zwaargewond was binnengebracht, er niet
één van mening was dat de president het slachtoffer was geworden van één
moordenaar. De artsen waren het er juist unaniem over eens dat een andere kogel
van voren bij de keel van de president naar binnen was gedrongen. Hij walgde ervan
dat het Warren-rapport deze kanten van de moord in Dallas niet had behandeld en
dat het Amerikaanse volk nu de onzin van de Warren-commissie moest slikken.
Later was Ralph zo vriendelijk me naar het centrum terug te brengen. Ik was
geschokt over wat ik had gehoord. Het versterkte mijn twijfel aan de officiële lezing
over de dood van JFK Volgens Greenlee wist de hele staf van het Parkland Hospital
hoe de vork in de steel zat. Er hebben volgens Greenlee wel degelijk banden tussen
Oswald en Ruby bestaan. Onlangs nog had een taxichauffeur, Raymond Cummings,
in een televisie-interview gezegd dat hij Oswald, de inmiddels overleden Ferrie, en
een derde persoon naar Ruby's nachtclub had gereden. Om 11.00 uur nam ik, als
afgesproken met Carel Enkelaar en Gerard Croiset, een Greyhound-bus naar Fort
Worth en een taxi naar 4029 Beyers.
Vrijwel meteen toen ik het onderwerp van de moord op JFK en de mogelijke
betrokkenheid van een oliebaron en intieme vriend van haar zoon aanroerde,
antwoordde Marguerite Oswald: ‘Maar dat is George de Mohrenschildt!’ Ik wist niet
wat ik hoorde, omdat Gerards aanwijzingen van een dubbele naam en een Europese
afkomst als een bus klopten. De man was zelfs een geoloog! Oswalds bloodbrother
in Dallas bleek graaf George de Mohrenschildt te zijn, een telg uit een oorspronkelijk
Pools adellijk geslacht.
Mevrouw Oswald liep naar een kastje waarin de 26 (?) delen van het
Warren-rapport stonden en haalde deel IX te voorschijn. De Warren-commissie had
zowel George als Jeanne de Moh-
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renschildt meer dan uitvoerig gehoord over hun vriendschappelijke betrekkingen
met Lee en Marina Oswald. De verslagen namen honderden pagina's in beslag. Ze
gaf me een kopie van een brief die George de Mohrenschildt op 12 december 1963
had geschreven aan mevrouw Janet Auchincloss, de moeder van Jaqueline Kennedy.
De families kenden elkaar blijkbaar sedert jaren. Jackie Kennedy had als kind tijdens
gezamenlijke vakanties op Long Island zelfs op de knie van George de Mohrenschildt
gezeten. Opvallend was hoe laatdunkend De Mohrenschildt zich in deze brief over
zijn vriend Lee Harvey Oswald uitliet. ‘Oswald is niets anders dan een voorbeeld
van het probleem van jeugdcriminaliteit dat als een kanker knaagt aan Amerikaanse
jongeren.’
Marguerite Oswald had nooit begrepen wat George de Mohrenschildt en zijn
vrouw in haar zoon en diens Russische echtgenote Marina hadden gezien. Vooral
het verschil in sociaal milieu was frappant. ‘Waarom zocht hij de vriendschap van
mijn zoon? Of was de reden dat hij Lee wilde gebruiken?’ zei ze. We spraken
urenlang. De infectie aan mijn oksel was genezende, maar de medicijnen en injectie
vermoeiden me zeer. Ik ben in haar huis anderhalf uur gaan liggen en sliep als een
blok. Daarna spraken we onvermoeid verder, tot ze mij bij Hotel Texas afzette, waar
ik de limousine naar het vliegveld nam. Ik zal extra kopieën maken van dit uitvoerige
gesprek, zowel voor Carel Enkelaar als Gerard Croiset.157
Ik heb alle mogelijke moeite gedaan om een foto van De Mohrenschildt te pakken
te krijgen. De Associated Press hier zei dat ‘als’ er een foto was, het negatief ervan
in New York was. Ik ben niet in de stemming om plaatselijke kranten af te gaan om
te zien of zij misschien een foto hebben. Voor Croiset is dit van vitaal belang, dan
‘ziet’ hij zoveel meer.
Op de plaats waar JFK werd vermoord, was een demonstratie aan de gang van
Amerikaanse nazi's in kaki hemden, laarzen en hakenkruisen om de arm. Ze hielden
een groot bord in de lucht met daarop ‘Death to red scum’ en waren eigenlijk gekomen
als tegendemonstratie op een groep die voor vrede in Vietnam een vredeswake hield.
Dit plein in Dallas maakt me altijd weer stil en ernstig. Hoe is het mogelijk dat hier
een president, in de volle bloei van zijn leven, van de straat werd geschoten?
Heb enkele malen vergeefs geprobeerd George de Mohrenschildt telefonisch te
bereiken. Geen antwoord.
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Ik ben nog terug naar het Parkland Hospitaal gegaan om dr. Greenlee te vragen
opnieuw naar mijn arm te kijken. Een verpleegster zei zeer kortaf dat Ralph
gisteravond dienst had gehad. ‘Dat weet ik,’ zei ik, ‘maar ik ben niet geïnteresseerd
in gisteravond, maar in nu.’ Dit leidde tot een opeenvolgende uitwisseling van venijn.
Zij riep haar supervisor. Ik stond in een rij wachtenden. Daar moest ik uit komen,
wat ik weigerde om mijn plaats niet op te geven. Daarop riep de supervisor iemand
van de bewaking, die ook nog deputy sheriff was. Ik gaf gehoor aan het bevel van
deze zwarte meneer, maar toen hij me vroeg nog één meter verder op te schuiven,
weigerde ik dit en zei: ‘Haal je sheriff maar en arresteer me.’
‘I will do just that’, antwoordde de man. Hij ging weg. Daarop arriveerde enkele
mensen die me vroegen in de gang te komen. De supervisor excuseerde zich voor
het gebeurde, maar de deputy sheriff had al om versterkingen gebeld naar het
hoofdkwartier van politie van Dallas. Ik kon de waanzin nauwelijks geloven. ‘Roep
ze maar, jullie bescherming is er toch nooit wanneer je ze het meeste nodig hebt.’
Daarop veranderde hij tegenover de anderen zijn verhaal en zei hij, mij slechts
gevraagd te hebben in de wachtkamer plaats te nemen. ‘Don't fool me, buster,’ zei
ik, ‘you never mentioned a waitingroom.’ Terwijl ik bezig was me in te schrijven
hoorden we een sirene, en nog eens drie politiemannen arriveerden. Ik deed of ik ze
niet zag en werd rechtstreeks naar Ralph Greenlee gebracht, die er dus wel degelijk
was. Waarom heeft de verpleegster dat niet meteen gezegd? De hoofdagent vroeg
inmiddels aan de supervisor: ‘Is this the mental case on the loose?’ Een agent begon
me te duwen: ‘Will you keep your hands off me?’ riep ik. Greenlee sprak met de
aanvoerder van het legertje, legde uit dat ik een lange reis had gemaakt, geïrriteerd
was, een infectie had, uit Holland kwam en journalist was, en het hele stel droop af.
Ralph verschoonde het verband maar adviseerde om er na het weekeinde opnieuw
naar te laten kijken. Dat komt ervan, al die nachten in San Francisco's Turk Street
nauwelijks of niet te hebben geslapen.
Een taxi bracht me naar het vliegveld. De chauffeur bevestigde: ‘We all know in
Dallas that Oswald did not kill the President. He was nothing but a perfect decoy. It
was a plot, period. We know.’ Ik vroeg of hij zijn collega Raymond Cummings
geloofde, die had gezegd dat hij Oswald en Ferrie bij Ruby had gebracht.
‘What would Cummings have to gain by lying about it?’ ant-
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woordde hij. Gisteravond hoorde ik de helderziende Jeane Dickson op televisie
zeggen dat het nog een aantal jaren zou duren alvorens zou uitkomen dat JFK in een
complot was omgekomen. Precies als Croiset voegde zij eraan toe: ‘It has been for
the good of the country, God in his love and wisdom made it part of his plan.’ Gerard
Croiset spreekt in soortgelijke termen.
Professor Bernhard Dahm spreekt in zijn boek Sukarno en de strijd om Indonesië's
onafhankelijkheid over Bapaks wezenlijk antiwesterse geaardheid. Dahm valt zelfs
professor Kahin hierop aan. Hij zegt met zoveel woorden op pagina 205 dat
Bungkarno fundamenteel antiwesters was ingesteld. Dat is absoluut onwaar. Verre
van dat. Ook Dahm heeft Sukarno dus nooit werkelijk begrepen. De zaak ligt immers
veel subtieler dan dat. Het geschrijf van professor Dahm is weer niet genuanceerd
genoeg, in tegenstelling tot de avondlucht met zijn tientallen kleurschakeringen waar
ik van achter het vliegtuigraam naar kijk. Sukarno was - dit tot mijn eigen
verwondering, overigens - niet eens anti-Nederlands. Integendeel, we hadden als
Nederlanders een streepje bij hem voor. Dat kunnen wij ons, met onze mentale
instelling, helemaal niet voorstellen. Wij koesteren na vijf jaar bezetting eigenlijk
nog steeds sterke anti-Duitse gevoelens. Sukarno was meer dan elf jaar door ons
opgesloten, zeker. Hij leidde de antikoloniale strijd tegen Den Haag. Zeker. Maar,
als alle Indonesiërs, hij maakte scherp onderscheid tussen ‘de’ Nederlander (wiens
taal hij perfect beheerste) en het Nederlandse imperialisme, of ‘de’ westerling en het
westerse imperialisme. Dahm schrijft onzin, en die onzin staat voor altijd in de boeken
opgetekend - onder zijn paraplu van wetenschappelijke geleerdheid.
Dahm eindigt zijn relaas in 1945, wanneer de Indonesische onafhankelijkheid op
17 augustus wordt afgekondigd. Hij doet alsof daarmee de Indonesische vrijheidsstrijd
werd afgesloten. Ook dat is niet waar. De Indonesische onafhankelijkheid werd pas
een feit op 15 augustus 1962 in New York, met de overdracht van Nieuw-Guinea
aan Indonesië. En eigenlijk gaat de vrijheidsstrijd zelfs op dit moment in Jakarta nog
door, en wel met het uitkristalliseren van de revolutionaire krachten tussen de
progressieven rond Bungkarno enerzijds en de behoudende, fundamenteel
ondemocratische krachten van het leger anderzijds. Dahm citeert terecht Bungkarno's
uitspraak dat Indonesië de grote buit van Azië is. Dáár gaat het nu ook om. Gaan de
Japanners en Amerikanen met de buit strijken, via het leger, of wie? Sukarno
waarschuwde trouwens (Dahm, pagina 217):
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‘Elke soort kolonisatie vernielt. Elke kolonisatie verwoest en brengt rampen over
land en volk dat gekolonialiseerd wordt.’ En deze woorden sprak hij tijdens de oorlog,
tijdens de Japanse bezetting, tijdens het Japanse kolonialisme over Indonesië. Kan
het nog duidelijker?
Marguerite Oswald woont in een plezierig ruim huisje van 12.000 dollar, waar ze
op aanbetaalde. Ze verhuurt één kamer om daarvan de hypotheek te betalen. Er is
een garage bij voor twee auto's. Twee dagen geleden had ze nog bezoek van een
Italiaanse tv-ploeg van vijf man.
Het is nodig hier eerst iets over graaf George de Mohrenschildt te vertellen.
Hij werd in 1911 in de Oekraïne geboren en vluchtte met zijn ouders in
1921 naar het buitenland als gevolg van de communistische revolutie. Hij
diende anderhalf jaar in een Pools cavalerieregiment. Later vertrok hij
naar België, waar hij onder meer in 1928 aan de universiteit van Luik zijn
graad in internationale handelsadministratie behaalde. Veel Russische
emigrés en Russische adel waren die dagen in Luik samengetrokken. Mijn
grootouders woonden op de Villa des Marronniers, in de Ardennen, twintig
kilometer ten zuiden van Luik. Wij brachten als kinderen in de jaren
1928-1938 al onze vakanties in Sprimont door. Later, toen ik George leerde
kennen, bleek hij zich de naam der Poslavsky's uitstekend te herinneren.
Ik denk zelfs dat die link er in belangrijke mate toe heeft bijgedragen dat
we vrienden werden.
In 1949 werd De Mohrenschildt Amerikaans staatsburger, nadat hij voor
de oorlog al naar Amerika was geëmigreerd. In 1945 behaalde hij een
graad aan de University of Texas in ‘petroleum engineering’. In kringen
van Russische emigrés in Dallas en Fort Worth beschouwde men hem als
‘excentriek’ en als ‘een man met zeer uitgesproken meningen’. Zijn vrouw
Jeanne werd geboren in Harbin, China, eveneens uit Wit-Russische ouders.
Zij emigreerde in 1938 naar New York en werd een succesvolle ontwerpster
van sportkleren. Ze huwde George de Mohrenschildt in 1959. Langs deze
weg ontmoetten de Oswalds de De Mohrenschildts na terugkeer uit de
Sovjet-Unie in Russische kringen in Dallas. George en Lee Harvey waren
‘close friends’ geworden.158

11 maart 1967
Kew Gardens, New York
Bij thuiskomst lag er een overlijdensannonce van mijn oom,
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professor dr. G. Meijer, oud-hoogleraar anorganische chemie te Delft, de man van
tante Jetty. Mijn moeder en haar zuster verloren binnen één jaar hun moeder en hun
beider echtgenoot. Loet Kilian had boter en melk in de koelkast gedaan en brood
voor me gekocht. Hij kwam vertellen dat Bungkarno nu werkelijk helemaal was
afgetreden, ook als president.

12 maart 1967
Inderdaad meldt de New York Times vanmorgen dat Bungkarno door Suharto is
vervangen, voorlopig als plaatsvervangend staatshoofd. De KAMI-studenten waren
razend, maar Suharto schijnt hun duidelijk te hebben gemaakt dat wanneer Bungkarno
à bout portant aan de kant zou worden gezet, hij de veiligheids-situatie in het land
niet zou kunnen beheersen. Geen wonder. De aanhang van Sukarno is nog altijd
gigantisch, ondanks de door Suharto aangerichte slachting. Bungkarno wil geen
nieuw bloedbad, ditmaal om hem. Ik ben hier zeker van. Hij geeft toe om een verdere
broederstrijd te voorkomen. Zo is zijn werkelijke karakter. Ik hoor hem nog zeggen
bij mijn laatste bezoek: ‘Jullie moeten niet denken dat ik er tuk op ben om president
te zijn.’ Er schijnt nog veel onduidelijkheid te bestaan over wat nu de positie van
Sukarno precies zal zijn. Suharto heeft gezegd niet helemaal tevreden te zijn met de
bewoordingen van het overdragen van Sukarno's regeringsbevoegdheden aan hem,
‘but that is our way of life’, zei hij tegen de Times. Het is inderdaad allemaal volgens
Javaanse adat verlopen, met toch uiteindelijk ingebeiteld respect voor ‘de oude heer’.
Dewi Sukarno heeft in Tokio gezegd in april naar Jakarta te zullen terugkeren, ‘of
mijn man president is of niet, want hij is tenslotte mijn echtgenoot’.
Voel me ontzettend met Sukarno begaan. In een begeleidend artikel in de Times
wijdt Arnold Lubasch over de grondlegger van Indonesië uit in het bekende refrein:
dat Bungkarno's bewind eindigde ‘in a swirl of national difficulties’, en natuurlijk
had hij Indonesië, ondanks zijn rijke natuurlijke hulpbronnen, ‘to the brink of
bankruptcy and chaos’ gebracht. Het lijkt of Bapak op die manier de geschiedenis
in zal gaan, en dat is gewoon onjuist. In alle derdewereldlanden die na 1945 ‘vrij’
werden, is het immers misère en ellende, zowel politiek als economisch. Premier
Indira Gandhi heeft het evenmin makkelijk op het ogenblik. Wat zou er in Bungkarno
omgaan? Hoe zou hij zich nu voelen? De MPRSkwam bijeen terwijl hij waarschijnlijk
in Bogor bij Ibu Hartini was. God mag het weten. Ik leef mee.
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Mam schrijft bezorgd te zijn dat ik me met de JFK-moord inlaat. Zij vindt dat Gerard
Croiset en Carel Enkelaar makkelijk praten hebben in Hilversum of Harmelen, maar
dat zij mijn escapade naar Dallas met zorg heeft gadegeslagen. ‘Ik vertrouw het niets.
Het beste zou zijn de hele Kennedy-geschiedenis te laten waaien.’ Theo en Nel zijn
erg lief en zorgzaam voor haar, en dat stelt me zeer gerust.
Ik rapporteerde aan Enkelaar en Croiset dat Gerards beschrijving van Oswalds
intiemste vriend klopte. Hij had boven zijn brief-papier staan: ‘George de
Mohrenschildt, Petroleum Geologist and Engineer, 1639-40 Republic National Bank
Building, Dallas 1, Texas’. In het Warren-rapport wordt vermeld dat George al in
de oorlog voor de Franse inlichtingendienst werkte om de Duitsers en Italianen te
verhinderen olie in bezit te krijgen. Zijn afkomst gaat terug naar Minsk, waar zijn
vader ‘Master of the Nobility’ was. Minsk is bovendien de stad waar Oswald het
grootste deel van zijn verblijf in de Sovjet-Unie doorbracht. Ten tijde van de moord
op JFK zouden de De Mohrenschildts aantoonbaar op hun sisalplantages op Haïti zijn
geweest.
‘Wat opvalt’, schreef ik, ‘is dat George de Mohrenschildt en zijn vrouw Jeanne
de enige twee “getuigen” zijn geweest die het in het Warren-rapport voor Lee Harvey
Oswald hebben opgenomen. Mevrouw De Mohrenschildt heeft openlijk gezegd dat
als Oswald JFK vermoord zou hebben, hij dit gezegd zou hebben, met de redenen
erbij. Moeder Oswald beaamde dit tegenover mij en zei: “She is right. I know my
son.” Het is dus opmerkelijk dat zowel de moeder als de beste kennis van Oswald,
mevrouw De Mohrenschildt, dit staande houdt. Intussen benadrukte Lee zelf, nadat
hij was gepakt, met de grootste klem dat hij JFK niet had vermoord en onschuldig
was. Hij riep tegen de verslaggevers dat hij recht had op een advocaat, maar werd
dus voordien door Ruby vermoord.’
Tot zover enkele passages uit mijn verslag.

13 maart 1967
Droomde van een ontmoeting met Beatrix en Claus. Zou juffrouw Boekhoudt nu op
Drakensteijn zijn geweest?
Generaal Supardjo staat terecht in Jakarta. Een communist, Samsi, heeft getuigd
dat de generaal in het bezit was geweest van een briefje van Bungkarno waarop stond
dat hem onderdak diende te worden verleend. Onmiddellijk na de mislukte coup was
de generaal eerst ondergedoken bij een marineofficier, Suwardi. Supardjo verklaarde
voor zijn vijf militaire rechters dat
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de zogenaamde coup ‘kinderwerk’ was geweest, en dat men daarom alleen al kon
weten dat het niet zijn werk was. Dat soort processen heeft verder niets met
‘rechtspraak’ te maken. Precies als met dr. Subandrio. Dat zijn opgevoerde juridische
theaterstukken met een vernisje van recht, maar au fond zo rot als een mispel. Supardjo
heeft geen kans.

14 maart 1967
Soms denkt Marguerite Oswald dat, omdat de Kennedy-familie wist dat JFK ernstig
ziek was, ze zelf voor een mercy killing hebben gezorgd. Wanneer ze iets dergelijks
tegen andere journalisten zegt, wordt het tegen haar gebruikt, en geen wonder dat
dan het praatje gaat dat ze crazy is. Ik zie zo'n uitlating veel meer als een moment
van zwakte, van zoeken naar verklaringen. Want, en dat merkt ze terecht op: ‘I have
to look the part, for having given birth to that boy, the so-called murderer of the
President, I must be the monster that people expect me to be.’
Charles Mohr bericht in de Times vanuit Jogjakarta dat het aftreden van Bungkarno
vrijwel ongemerkt en kalm is verlopen. Men had vooral op Midden- en Oost-Java
felle reacties verwacht, maar na het bloedbad van Suharto zijn de mensen natuurlijk
bang en murw. Het leger heeft bovendien Mbah Suro vermoord, een vooraanstaande
waarzegger die een legertje aanhangers had van 5000 man en als pro-Sukarno werd
gezien. Ook zijn medestanders zijn uitgeroeid.
Jim Garrison heeft Perry Russo voorgeleid, een verzekeringsagent uit New Orleans.
Russo getuigde dat hij Clay Shaw en twee metgezellen de moord op JFK heeft horen
beramen. Het is te hopen dat Garrison op het juiste spoor zit, anders zitten we met
een klassieke boemerang en zijn zij die niet in het Warrenrapport geloven, nog verder
van huis.
De Telegraaf heeft Otto Kuijk en fotograaf Anton Veldkamp opnieuw in Sukarno's
paleis weten te krijgen, als eerste journalisten sinds de machtsoverdracht van 22
februari. Bungkarno zegt dan ook niets van enig belang tegen deze heren. Hij leest
Albert Mol, Jan Cremer en Jules Verne, maar dat wisten we al. Sukarno constateert
dat Jan een verlangen heeft naar alles wat geweldig is; geweldige stunts, geweldige
lichamen: ‘Het moet wel een heel woeste man zijn’, aldus de president. Veldkamp
zegt hem heel goed te kennen en bevestigt dat Jan een rustige jongen is. Ze zijn
nadien blijkbaar ook mee naar Bogor geweest en waren getuige van Bapaks culturele
avondjes, zoals wij die in oktober vorig jaar meemaakten.
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De weduwe van de vermoorde generaal Yani zegt in een gesprek dat haar man
Bungkarno bewonderde. ‘Hij ging voor hem door het vuur. Sukarno was zijn leider.
Ze kwamen veel bij elkaar. Misschien te veel... Telkens weer kwam hij onder de
bekoring van de persoonlijkheid van de president. Nu denk ik wel eens dat hij hem
onder hypnose bracht.’ Mevrouw Yani was bang dat haar man ontgoocheld was
gestorven, omdat zijn moordenaars uniformen hadden gedragen van het
Tjakrabirawa-regiment, de lijfgarde van Bungkarno.
Voor mij, die president Sukarno tien jaar heeft gekend, staat vast dat het
absoluut uitgesloten moet worden geacht dat Bungkarno, aan de hand van
welke informatie ook, ooit toestemming kan hebben gegeven om zes van
zijn meest vooraanstaande generaals te doden, of te ontvoeren en te
vermoorden. Afgezien van het feit dat de president een man als generaal
Yani als anak mas beschouwde en wellicht minder vaderlijke gevoelens
koesterde voor een man als generaal Nasution (van wie Bungkarno sedert
1961 wist dat hij bezig was plannen te beramen hem af te zetten), acht ik
het uitgesloten dat de president hetzij Yani, hetzij Nasution zou kunnen
hebben laten doodschieten, onder welke omstandigheden ook. In het
verleden, bij opstanden in de buitengewesten, was het ook steeds zijn
beleid om via musjawarah en mufakat de problemen op te lossen. De
samenzweerders, indien dezen inderdaad in de paleiswacht van het
Tjakrabirawa-regiment moeten worden gezocht, kenden Bungkarno
minstens even door en door als ik, zo niet nog veel diepgaander. Zij moeten
dus geweten hebben dat er met de president geen enkele regeling of
overeenkomst mogelijk was die voorzag in een moordpartij om het
vraagstuk van de samenzwerende generaals op te lossen. Zij moeten uit
woede, uit frustratie, uit onbesuisdheid en vooral uit patriottisme hebben
gehandeld. Generaal Suharto en zijn medestanders hebben de schuld van
de moordpartij opzettelijk bij de aartsvijand van het leger - de PKI - gelegd,
en dus bij pro-PKI-elementen in het leger. Daarmee werd een botsing tussen
legereenheden (bijvoorbeeld: het landleger enerzijds en de luchtmacht en
marine anderzijds, of delen van het landleger plus marine en luchtmacht)
voorkomen. Tegelijkertijd kon men de PKI een genadeslag toebrengen en
de hele progressieve, linkse groep in Indonesië buiten gevecht stellen.
D.N. Aidit en de zijnen hadden geen enkel belang bij een coup tegen
Bungkarno, want het NASAKOM-concept van de president verleende de
PKI de constante legitimiteit die zij nodig had. Aidit was veel te slim en
gewiekst om ooit een confrontatie met het tot de tanden gewapende leger
aan te gaan. De beschuldiging van het leger jegens de
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is een even gemene leugen geweest als de voorstelling van zaken dat
Bungkarno de hand zou hebben gehad in de moord op zes van zijn
generaals en luitenant P. Tendean.
PKI

15 maart 1967
Ik heb de knoop doorgehakt en een nieuwe auto gekocht. Loet en ik zijn de wagen
gisteren gaan halen. Het is een Sunbeam-Tiger tweedeurs sportauto met een V8-motor.
Ik moet er 110 dollar per maand op afbetalen. Ik ben er erg blij mee. Het is zelfs
haast ongelooflijk. Loet reed ook. Nu staat de auto helaas buiten in de sneeuw.
Gisteravond zag ik met Santo de film Africa Adio. Het handelde over non-stop
massamoord. Ontstellend. En alles ook nog in kleur. Een neger wordt voor iets wat
hij misdaan heeft gearresteerd door een wreed kijkende Belg en dan door die blonde
kerel pardoes neergeknald. Het was dus een documentaire, zogenaamd gebaseerd op
de werkelijkheid. De Afrikaan die door een militair met een mes wordt nagerend.
De angst. De doodsstrijd van die neger, die op zijn knieën valt, wordt gefusilleerd
en nog een schot na krijgt. Waar is het ontzag of eerbied voor de perfect
uitgebalanceerde creatie, het menselijk wezen? De kop van het hert dat recht in de
camera kijkt en zonder pardon wordt afgeschoten. Er wordt in die film nauwelijks
onderscheid gemaakt tussen Arabieren die bij Zanzibar in de zee worden gedreven
om en masse te worden neergemaaid, en een kudde zebra's. Bij de jacht op de zebra's
spant men een stalen draad tussen twee jeeps om zodoende de poten van de vluchtende
zebra's te breken, een hele kudde tegelijk. Hoe verzin je zoiets? Ik zat in de bioscoop
en kon niet anders dan voortdurend mijn hoofd wegdraaien of de ogen sluiten. Ik
kon al die slachtpartijen van mensen en dieren niet aanzien. Een dame naast mij deed
hetzelfde, wat me minder alleen deed voelen over zo veel ongeremde, onbeschaamde
wreedheid in één film bij elkaar geveegd. Santo was ook gechoqueerd, maar bleef
naar alles kijken. Ook hij concludeerde dat we er beter aan hadden gedaan de film
helemaal niet te gaan zien. Helaas was het mijn keuze geweest.
Hans Hoefnagels, hoofdredacteur van de Haagse Courant, schrijft heel keurig dat
Nico Scheepmaker naar aanleiding van zijn kritiek op mijn Orde Baru-films een
correctie heeft geplaatst. Ik ben vergeten waar het over ging. Scheepmaker is blijkbaar
sportief.

16 maart 1967
Van een brief van vier kantjes van mam kreeg ik tranen in mijn
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ogen. Vooral de beschrijving van toen ze met de honden wandelde en zij door een
veel grotere, gevaarlijke hond werden aangevallen. Er werd gevochten, maar het liep
met een sisser af. Juffrouw Boekhoudt schrijft het ‘een beetje ondankbaar van het
Indonesische volk’ te vinden, zoals Bungkarno nu wordt afgedankt als ‘oud vuil’.
Zo is het natuurlijk precies. Sukarno had een onbegrensd vertrouwen in zichzelf en
in zijn love affair met het Indonesische volk, zoals hij dat noemde. ‘Hij die op mensen
bouwt, bouwt op zand’, waarschuwde Machiavelli.
Bertie Hilverdink heeft zich bij zijn vriend Budd Thompson gevoegd en is in
Athene. De groep danst in het Hilton Hotel en gaat vandaar naar Istanbul. Omdat hij
zelf niet meer kan dansen, ontwerpt hij nu kostuums voor de Carnival Revue: ‘Les
Girls à la Carte’. Ik bewonder de wijze waarop hij zich door zijn fysieke handicap
heen slaat.
Richard heeft Africa Adio ook gezien. Hij vond de film ‘atroce’. Hij kon na afloop
niet eten. ‘That terrible film made blacks look like animals,’ zei hij. We zagen samen
The Deadly Affair, met James Mason. Omdat ik een foto van hem naar zijn moeder
had gezonden, zei hij: ‘You made me look like a fool.’
‘Why?’
‘Because I sent nothing.’

17 maart 1967
Robert Kennedy zegt dat hij LBJ zal helpen om herkozen te worden in 1968. Geloof
er niets van. Al wekenlang hebben de voornaamste columnisten dag in dag uit
geschreven over de competitie tussen beide Democraten, vooral inzake hun
verschillende denkbeelden over de oorlog in Vietnam. Die twee mannen moeten
elkaar haten en intussen voor het oog van de wereld civiele betrekkingen onderhouden.
What a dirty game, politics.
Jonathan Raymond schrijft zichzelf uit zijn recente depressie te hebben gewerkt.
‘Since I committed myself to one thing, the study of philosophy, of all things, the
one thing I do even passingly well, when that doesn't jive, I truly have nothing left
and consequently am disturbed deeply. Of course, I know it is all superficial, but
again, one does not rebel at what is inevitable, namely my superficility.’ Ik hou veel
van Jono's brieven.

18 maart 1967
Ellsworth Bunker gaat als ambassadeur naar Saigon. Dat is een hele verbetering na
Henry Cabot Lodge, die pedante kwast. Zijn tweede man wordt Robert Komer (45),
een havik die
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denkt dat de Amerikanen de oorlog nog altijd kunnen winnen. Een vrolijk duo, die
twee.
LBJ vertrekt naar Guam voor gesprekken met Zuid-Vietnamese leiders.

19 maart 1989
Premier Indira Gandhi heeft ook ernstige problemen met rechtse politieke stromingen,
zoals de Jan Sangh Peoples Party. De meerderheid van de Congress Party in het
parlement is teruggelopen van 238 naar 50.

20 maart 1967
De advocaat van Jack Ruby (de moordenaar van Lee Harvey Oswald) heeft
bekendgemaakt dat de nachtclubeigenaar een diamanten horloge en diamanten ring
naliet met een hoed en een kostuum, plus de revolver waar hij Oswald mee
doodschoot. Voor dit wapen is door een verzamelaar reeds 50.000 dollar geboden.
John Browning speelt Samuel Barbers pianoconcert.

21 maart 1967
Charles Mohr meldt in de New York Times dat een tegenstander van president Sukarno
hem in Soerabaja toevertrouwde: ‘If he walked down the streets of this town today,
people would get down and kiss his feet.’ Mohr beschrijft dat de Kali Wadi tussen
Jogja en Soerabaja is gebruikt om de slachtoffers van het door Suharto gesanctioneerde
bloedbad onder communisten en van communisme verdachte mensen te begraven.
In New Delhi heeft minister van Buitenlandse Zaken M.C. Chagla de regering in
verdediging moeten nemen, nadat de oppositie zich erover beklaagde dat er veel te
tolerant en laks werd opgetreden tegen intensieve CIA-activiteiten in India. Dáár dus
ook al. De CIA is als een kankergezwel binnen de Amerikaanse overheid. In De
Spiegel van 18 maart 1967 heb ik een geconcentreerd overzicht gegeven van
CIA-inmenging in Indonesië, Ghana, Congo, Brits-Guyana, Algerije, en bijvoorbeeld
ook tijdens de oplossing van het Nieuw-Guineaconflict. De besprekingen van LBJ
op Guam, met staatshoofd generaal Nguyen Van Thieu en premier Nguyen Cao Ky,
zijn volgens Johnson natuurlijk buitengewoon constructief geweest. De Vietnamese
leiders waren in de wolken. Intussen blijven de berichten van de verschillende fronten
rampzalig. Doden, meer doden en nog eens meer doden, aan alle kanten. Robert
Kennedy heeft na een verzoenende rede weer een nieuwe aanval
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op LBJ geopend. Ik moet altijd weer denken aan de informatie dat JFK juist de oorlog
in Vietnam - die in 1963 nog ‘maar’ 2500 Amerikaanse levens had geëist - wilde
afbouwen. Wie weet is hij daarom wel vermoord: omdat Johnson, als zuidelijke,
reactionaire Democraat, wél bereid was een illegale oorlog op touw te zetten. De
hemel mag het weten.

22 maart 1967
Sprak gisteren langdurig met de Indonesische diplomaat Kamil in het VN-gebouw.
Volgens hem kon het leger niet anders dan de KAMI-studenten voor zijn doeleinden
inzetten en gebruiken. Ik dacht daar het mijne van. Ik heb diplomaten uit Jakarta ook
wel eens anders horen spreken. Diplomaten zijn weerhaantjes. Hoe heb ik me ooit
op Nijenrode kunnen inschrijven voor de diplomatieke dienst? Dat was onder invloed
van de Schimmel-pennnincks en de charmante voormalige gezant te Washington,
Willem van Rappard.159
Kamil gaf overigens toe dat zij die momenteel het luidste tegen Bungkarno
schreeuwen en ageren, vroeger zijn vurigste aanhangers waren. De buitenlandse
posten hadden van de regering thans stapels officiële portretten van generaal Suharto
ontvangen, met de mededeling: ‘Doe met het portret van Sukarno maar wat je wilt.’
De vijf grondbeginselen van de Indonesische staat - de Pantjasila, door Sukarno
ontworpen - zouden wel blijven gelden; dat mocht wel blijven hangen. ‘Dat is nu
eenmaal onze Indonesische wijze van handelen’, zei Kamil, die eigenlijk steeds
verder in mijn achting daalde. Vroeger was hij voornaamste medewerker van
oud-premier dr. Ali Sastroamidjojo, toen deze ambassadeur bij de VN was. Kamil
verdedigde de meer dan schandalige uitspraken van Adam Malik. ‘Hij moet wel op
die manier praten om vijftig procent van wat hij wil te kunnen bereiken. Vergeet
niet, Malik beschikt over een leger van misschien honderd man, zijn naaste
medewerkers. Suharto behoeft zich niet van krasse taal te bedienen. Hij kan kalm en
zelfs zachtjes spreken, want hij heeft de gewapende strijdkrachten achter zich.’
Voerde besprekingen met Peter van Campen, hoofd van de informatieve
programma's van de NTS, in het Wentworth Hotel. We gingen naar de receptie van
Onno Leebaert, directeur van de Netherlands Tourist Office. Consul-generaal D.A.
van Hamel maakte de tactische opmerking: ‘O, u bent meneer Oltmans.’ Ik vond
Evelyne Boon aardig. Peter van Campen zei
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nog: ‘Pas op voor Jan Cremer. Hij gebruikt je en laat je vallen wanneer hij je niet
meer nodig heeft.’160 We eindigden voor het diner in de Village.
Tegen 01.00 uur liep ik door de sneeuw naar mijn flat in Kew Gardens, toen ik in
de stille lanen een jongen zag die mijn aandacht probeerde te trekken. Ik begon naar
hem toe te lopen, maar hij deed of hij me wilde ontlopen. Ging naar de flat, kleedde
me om, trok laarzen aan en ging opnieuw op zoek naar hem. Ik vond hem en ditmaal
liep hij niet weg. Vanwaar zijn eerdere gedrag? ‘Dat was maar een spelletje’, zei hij.
Hij heette Marty, was op 29 mei 1947 geboren en studeerde sociologie in Buffalo,
New York. Hij had donkerbruine ogen, droeg versleten jeans en had ronde benen,
als een cowboy. ‘I don't like homosexual relations,’ zei hij. Hij wilde kind blijven
en niet door de samenleving worden gecorrumpeerd. Daarom speelde hij ook het
liefst met kleine kinderen. Hij ging mee. We spraken tot 03.00 uur. Nu ben ik
uitgepoept.

23 maart 1967
Generaal Suharto heeft in de MPRS een uitvoerig verslag gegeven van de
gebeurtenissen voor tijdens en na 30 september 1965. Ik vind het zeer opvallend dat
generaal Sugandhi, Bungkarno's voormalige aide de camp, op 30 september naar de
president is gegaan om het staatshoofd mee te delen dat hij over informatie beschikte
dat de PKI een coup tegen het leger beraamde omdat het leger de PKI in de weg zat
bij een totale machtsovername. Bungkarno antwoordde Sugandhi dat hij het slachtoffer
was van de bekende communistenfobie en dat hij zijn mededelingen nauwelijks hard
kon maken. Later die avond woonde de president de sluiting van een congres van
technici in het Senajan-stadion bij. Hij keerde eerst naar het paleis terug om daarna,
incognito, naar Hotel Indonesië te gaan. Vergezeld door majoor Suparto zou hij Dewi
ophalen om met haar mee te gaan naar haar villa Wisma Jaso in Slipi. Om 06.00 uur
werd de president in Dewi's huis gewaarschuwd dat er geschoten was bij het huis
van generaal Nasution en de woning van Johannes Leimena. Ik vind dit een zeer
vreemd verhaal. Hoe wist uitgerekend Sugandhi van een PKI-samenzwering? Werd
Sugandhi, als voormalige vertrouweling van Bungkarno, ingeschakeld om het
staatshoofd iets op de mouw te spelden? Zullen we ooit de waarheid weten? De
Jakarta Times heeft alle verslagen van die geschiedenis nog eens opgehaald,
uitgerekend rond de dagen dat Suharto zijn president definitief zou afzetten.
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Intussen meldt Reuters vandaag dat president Sukarno (65) de middelbare scholiere
Yurike Sanger tot echtgenote heeft genomen. ‘Sukarno chances wives as casual as
most men change shirts’, schrijft de Daily News.
Het Times-station WQXR roept om dat prins Norodom Sihanouk van Cambodja,
een vriend van Bungkarno, heeft verklaard dat hij door een diplomaat van een bevriend
land is gewaarschuwd dat de CIA ook tegen hem een complot beraamde. Hij zou nog
dit jaar worden afgezet. Sihanouk voegde eraan toe dat hij rekening hield met de
mogelijkheid dat de communisten dit verhaal hadden verzonnen opdat hij zich tegen
Washington zou keren.
Frank Mankiewicz, de press secretary van Robert Kennedy, schrijft me dat ze
bezig zijn om voor half april een interview met de senator uit New York voor me te
regelen. Ik moet contact opnemen met Tim Hogan in het kantoor in New York om
het plan nader uit te werken. RFK heeft een bureau op 110 East 45 Street. (Zie bijlage
11).
De World Journal Tribune drukt over de hele voorpagina dat ‘LBJ AIDE RAPS RFK
EN VIET’. De koude oorlog tussen president Johnson en senator Kennedy zet zich
vrolijk voort. Intussen is in Saigon bekendgemaakt dat de Amerikanen de afgelopen
week 2092 militairen verloren. Bij dit cijfer zijn de gewonden en vermisten
inbegrepen. In zeven dagen! Men tracht het bericht te camoufleren door erbij te
zeggen dat de communisten 2675 soldaten verloren. Ze zijn allemaal hartstikke gek.
Kamil zei vandaag in de VN tegen me: ‘Willem, je kunt Indonesië helpen door de
regering van generaal Suharto te steunen.’ Er staan voor mij langzamerhand te veel
vraagtekens bij de naam van die man. Ik kende Bungkarno te goed. Mij kunnen ze
niet om de tuin leiden.
Officier van justitie Jim Garrison is nog steeds bezig met verhoren van verdachten,
zoals Clay Shaw. Thans is ook de advocaat Dean Andrews opgeroepen om te getuigen.
The New York Times plaatst het woord ‘plot’ tussen aanhalingstekens. Je zou zeggen:
een kind kan op zijn vingers natellen dat Dallas een samenzwering was, maar niet
in Amerika. In het Congres rept nooit ofte nimmer ook maar één vertegenwoordiger
van het volk over de kwestie-Dallas. Dat zegt toch veel over dit land.

24 maart 1967
De New York Herald Tribune drukt een foto af van een jonge Indonesische vrouw,
genaamd Haryati, weer een andere echtgenote van Bungkarno, die inmiddels ‘ex’
was geworden. De
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president heeft altijd zeer weinig aandacht besteed aan zijn imago als het gaat om
vrouwelijk schoon. Hij maakt het zijn vijanden al heel lang erg gemakkelijk. Ik
herinner me van vorig jaar dat hij zich soms door een vrouwelijke militair liet
masseren terwijl we op het terras van het paleis in Jakarta zaten te praten. Hoe ouder
hij wordt, hoe minder het hem schijnt te kunnen schelen wat er wordt gezegd. Maar
hij vergeet dat er genadeslagjournalistiek om hem heen waart.
Senator Edward Brooke, een neger en Republikein uit Massachusetts, heeft zijn
eerste rede voor de Senaat gehouden. Hij steunt Johnsons Vietnampolitiek, wat
aanzienlijke aandacht heeft getrokken. Tenslotte sneuvelen duizenden blacks in
Vietnam die, democratisch gezien, geen invloed op de oorlog kunnen uitoefenen. Ze
zijn nauwelijks in het Congres vertegenwoordigd; nu komt een van hen eindelijk aan
de bak en die doet dit. Dominee Martin Luther King heeft dan ook vrijwel meteen
meegedeeld zijn campagne tegen de oorlog te zullen opvoeren, ook omdat Vietnam
de aandacht steeds meer afleidt van de burgerrechtenbeweging.
De regering van India begint een onderzoek naar CIA-activiteiten in het land. Ik
zend de informatie hierover naar Bungkarno, maar hoe nu de brief te adresseren? Ik
richt de enveloppe aan dr. ir. Sukarno in Bogor. Er is hier verder gedonder ontstaan
over de Nederlandse monopoliepositie op de kininemarkt. Het Antitrust and Monopoly
Subcommittee in de Senaat houdt zich ermee bezig. Het is allemaal een kwestie van
dollars en centen, en Nederland - dat is dus de ACF, waarin mijn grootvader een
prominente rol speelde bij de oprichting - is de Amerikanen kennelijk te slim af
geweest. Ik zend het materiaal aan kolonel Sriamin in Jakarta.

25 maart 1967
Heb senator Edward Brooke een brief geschreven en hem gevraagd hoe hij zich op
een dergelijke manier kon laten gebruiken door personen en zaken die er baat bij
hebben die belachelijke en verschrikkelijke oorlog in Vietnam steeds maar verder
op te voeren.
Richard Thieuliette vroeg me: ‘Would you like to have a child, Wim?’
‘Sometimes I do.’
Later in het gesprek zei hij er soms van te genieten een trio te maken: ‘When two
gays are all over you with their hands and mouths.’
Mijn moeder is met Theo en Nel naar mijn grootvader Ilia graaf
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Poslavsky in Luik geweest. ‘Ach, wat is hij een oud en zielig baasje geworden’,
schreef ze. ‘Hij leek wel honderd jaar oud maar maakte het vrij goed en wist nog
best wie wij waren.’ Ook professor Poslavsky uit Den Dolder is mee geweest. Men
heeft nu besloten het huis van grootmoeder Poslavsky aan de Homeruslaan in Zeist
te verkopen. Mijn moeder maakt zich zorgen over wat Theo, die er nu in woont, dan
zal doen. ‘Hij is altijd erg vaag over zijn plannen’, schreef ze. Ik weet het. Op Theo
is geen peil te trekken. Ik heb voor het eerst in twintig jaar een brief aan broer Hendrik
in Kaapstad geschreven, maar ik verwacht geen antwoord. Theo schrijft van tijd tot
tijd. Broer Hendrik helemaal niet.

Pasen 1967
Vroeger verborg onze vader de Droste-eieren achter het huis en bij de vijver in de
tuin. Dan gingen we met zijn drieën zoeken, wat dikwijls gepaard ging met vechten huilpartijen wanneer de een er meer vond dan de ander. Ik mis mijn vader zeer.
Dat gevoel dat hij er was is weg. Het is pijnlijk. Moet me beheersen mam niet in
Huis ter Heide te bellen. Beter op 21 april, vaders sterfdag.
A. Teunis lijkt geïnteresseerd te zijn in een vaste buitenlandcolumn van mij in De
Spiegel. Ze hebben de eerste vijftig pagina's van mijn nieuwe boek over Indonesië
ontvangen.
Paasdiner bij Loet en Tieneke Kilian.

27 maart 1967
Er zijn nu 423.000 Amerikaanse soldaten aan het knokken in Vietnam. Waanzin.
LBJ heeft senator Edward Brooke natuurlijk direct in het zonnetje gezet. Hij kan het
prima gebruiken, een zwarte politicus die hem steunt terwijl Martin Luther King hem
bestrijdt waar hij kan.
WQXR meldt dat Pravda de Indonesische generaals opnieuw ernstig heeft gemaand
de vervolging van Indonesische communisten niet te laten voortduren. Spuit elf komt
met modder. De Sovjets zijn in deze affaire volkomen belachelijk. Noch Moskou,
noch Peking heeft een vinger uitgestoken toen enkele honderdduizenden
geloofsgenoten, misschien wel 500.000, door Suharto en de zijnen werden
neergemaaid. Pravda maakt zich bespottelijk.

28 maart 1967
Paus Paulus VI heeft een encycliek doen uitgaan: Populorum Progressio, ‘de
ontwikkeling van de volkeren’. Hij schijnt een
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lans te breken voor de ontwikkelingslanden, maar zolang het Vaticaan geen lans
breekt voor geboortebeperking is die mensheid verloren.
Walter Lippmann is van mening dat er nooit eerder in de Amerikaanse geschiedenis
zo'n mate van wantrouwen heeft bestaan tussen de president en zijn regering en de
pers. Lippmann, nog altijd de meest lucide en heldere commentator in dit land - met
wie ik het ook meestal eens ben - schrijft over ‘the deliberate policy of artificial
manipulation of official news’. Hij vervolgt: ‘For this Administration, the right
opinions are these who lead to consensus with the leader (LBJ), and to create such
true opinion it is legitimate to wipe out the distinction between patriotism and
patrioteering and to act on the assumption that the end justifies the means.’ Joseph
Luns en zijn kliek doen dit al jaren in Den Haag. In Washington is het gelazer eigenlijk
pas goed begonnen na de misdadige onderdrukking van de feiten en de waarheid
rond de moord op JFK Het hek is van de dam. Lippmann verwijst naar een nieuw
boek van James Reston: The artillery of the Press. Moet ik lezen.
Loet Kilian vindt dat mijn manuscript over Indonesië lekker loopt. Jan Cremer
wil zijn Amerikaanse uitgever voor de rechter slepen. Hij zegt dat advocaat Frosch
niets voor hem heeft gedaan - normale gang van zaken voor advocaten die geen
centen vangen.

29 maart 1989
Woonde gisteren de persconferentie van secretaris-generaal U Thant bij in de VN.
Na afloop bracht ik hem de groeten over van dr. Ali Sastroamidjojo; hij scheen
aangenaam verrast. Hij deed een voorstel om stapsgewijs tot vrede in Vietnam te
komen. LBJ heeft vandaag bekend laten maken ermee in te stemmen. Punt één van
U Thant is: directe besprekingen tussen Washington en Hanoi. Haalbaar? Zelfs sir
Anthony Eden, nu lord Avon, waarschuwt voor een verdere escalatie van de oorlog
in Vietnam.
Heb bij Wolper's naar mogelijke films voor de NTS gekeken. Er was een
schitterende documentaire bij over insecten. Mijn vader zou dit hebben willen zien.
In de stad ontmoette ik Gary Rountree (20), lang blond haar, bouwvakkerstype,
student aan East Lansing University. Nam hem mee naar Kew Gardens omdat hij al
om 04.00 uur op moest om naar de luchthaven te gaan. We lagen relaxed op bed,
speelden met elkaar, maar geen real involvement. Om 22.30 uur belde mijn
Indonesische vriendje Larrio. Hij kwam naar me toe. Toen hij bij het binnenko-
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men Gary op mijn bed zag liggen, draaide hij zich zonder een woord te zeggen om
en vertrok even snel als hij gekomen was, als een gekwetste vrouw. Ik kon hem niet
eens uitleggen dat er verder niets aan de hand was. Ik was juist blij dat Larrio kwam.
Santo maakte me attent op een boeiend interview met Arnold Toynbee in Playboy.
Zal het naar Sukarno zenden.
De New York Times publiceerde in tweeënhalve pagina de encycliek van paus
Paulus. Words, words, words. Het gaat om geheel andere zaken in de wereld. Zo
veel woorden over ontwikkeling en vooruitgang van mensen. Het woord ‘psychologie’
komt er niet in voor.
Schreef een artikel over de spionagediensten en de manier waarop studenten voor
hun karretje worden gespannen.

30 maart 1967
Ambassadeur Achkar Marof van Guinea vertelde me dat Thomas Kanza nu doceert
aan de London School of Economics.161 Wat zou ik Thomas graag terugzien en weten
hoe het met zijn familie in Leopoldville gaat.
In Saigon werd bekendgemaakt dat de afgelopen week opnieuw het hoogste aantal
Amerikaanse militairen tot nu toe om het leven kwam, namelijk 274. Ze zeggen
gewoon dat Noord-Vietnam 2774 mannen heeft verloren in zeven dagen, dan lijkt
het Amerikaanse cijfer minder erg...
Kroonprins Charles (18) heeft in Schotland zijn eerste openbare recital gegeven.
Hij speelde Mozart, Schumann en Britten. Ik wist niet dat hij cello speelde.

31 maart 1967
Eindelijk heb ik George de Mohrenschildt te pakken gekregen. ‘I would be delighted
to appear in your television program’, zei hij. Hij moest eerst naar een
petroleumconferentie in Mexico en zou rond 12 april terug zijn.
Ik telefoneerde met Carel Enkelaar. Hij zat tegenover kasteel Drakensteijn te
wachten op de komst van de baby van Beatrix en Claus.162 Ik vertelde hem een
ontmoeting met Robert Kennedy te willen regelen waarbij ik tevens De Mohrenschildt
ter sprake zou kunnen brengen. Ik stelde voor dat wanneer ik RFK te pakken kreeg,
we er een meet the press-film van zouden maken, waarbij de collega's Nieuwenhuis
en Schroeder samen met mij voor de omroepen in Hilversum het gesprek zouden
voe-
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Zie Memoires 1959-1961.
Dat zou dus Willem-Alexander worden.
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ren. Carel wilde de achterban van beide heren hierover wel polsen, maar hij
waarschuwde dat er zou worden gereageerd in de trant van ‘niet samen met die
griezelige figuur Oltmans’. Hij was verder van mening dat nu ik George de
Mohrenschildt had benaderd, het dringend noodzakelijk was Robert Kennedy hiervan
op de hoogte te stellen. Hij achtte de onderneming van de NTS in Dallas, via mij, niet
zonder gevaar. Ons gesprek liep lekker. We begrijpen elkaar.
Wandelde in Central Park. Samen met de eekhoorns, duiven en kraaien zijn de
nichten uit hun winterholen gekomen. Het is zonnig weer. Ik reed voor het eerst met
open kap, ook al is het nog koud.
Richard heeft zijn green card en kan in de VS blijven. ‘When I want something, I
get it,’ zei hij. En later: ‘I would like to fuck a policeman, still dressed in his uniform.’
Heb ook wel eens gedacht hoe dat zou zijn.

1 april 1967
Professor Jan Tinbergen bedankt voor mijn gelukwens met zijn Erasmusprijs.
Telegram van Carel Enkelaar.163
Erik van der Leeden houdt grote schoonmaak. Op elk gebied: ‘Het weten, het
geweten, het gevoel, alles. En terwijl ik dus zit te tobben en niet kan schrijven, word
jij kwaad, en dat is iets waar ik gloeiend de pest aan heb, je verongelijkte brieven.’
Hij is me erg dierbaar en heeft gelijk.
Ambassadeur Abdullah Kamil, permanent vertegenwoordiger van Indonesië bij
de VN, en consul-generaal R. Suhardiman nodigden me uit voor een avond van
Indonesische dansen in International House aan Riverside Drive. Ik moest steeds
denken aan Bungkarno en zijn kinderen. Ontmoette luitenant-kolonel Marpaung, die
over kinabastleveranties begon te spreken. Er waren een paar aantrekkelijke
Indonesische boys in de buurt.

2 april 1967
U Thant heeft zijn Vietnamvoorstellen een nieuwe draai gegeven. Hij heeft een
beroep op Washington gedaan om het vuren eenzijdig te staken en alleen te schieten
wanneer Amerikaanse militairen worden aangevallen.
De Yale Law School heeft een rechtszitting georganiseerd waarbij een namaak-Lee
Harvey Oswald terechtstond voor de moord op JFK. De clou was dat Oswald zou
worden beoordeeld op zijn eigen getuigenis, namelijk dat hij onschuldig was. De
jury
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had vooral moeite met de conclusie van de befaamde Warren-commissie dat Oswald
in zijn eentje zou hebben gehandeld. Het namaakproces eindigde in een zogenaamde
hang jury van zes stemmen tegen zes. Dat is dus wel iets anders dan Earl Warren en
zijn club, die Oswald schuldig oordeelden.
Mam kan niet alleen blijven in de bungalow in Huis ter Heide. Ze wordt nu snel
oud. Het leven is een drama.164

3 april 1967
Sprak 45 minuten met Tim Hogan, de persofficier van senator Robert Kennedy. Het
gesprek vond plaats in diens kantoor, achter het postkantoor op Lexington Avenue.
Carel Enkelaar vond dit vooral nodig nu ik contact had gehad met George de
Mohrenschildt, door Gerard Croiset aangewezen als de architect van de Dallas-affaire.
Zonder te veel in details te treden legde ik uit waarom de NTS belangstelling had een
interview met George de Mohrenschildt te hebben. Ik gaf eveneens te kennen dat
we RFK wilden filmen. Hogan benadrukte dat de senator met niemand ooit over de
moord in Dallas wenste te spreken.
Hij verwachtte eigenlijk dat de senator mijn mededeling dat ik De Mohrenschildt
wilde filmen, zou doorgeven aan het Justice Department. Robert Kennedy was in
Albany, waar hij een rede moest houden in de Legislature, maar later keerde hij met
het Kennedy-toestel - de Caroline - terug en zou Hogan hem over mijn bezoek spreken
en hem mijn verzoeken voorleggen.
Ook in een brief, die ik gisteren ontving, deelde Carel me mee dat de aanwijzingen
van Croiset voldoende correct waren gebleken om een bezoek aan RFK te
rechtvaardigen. ‘Gerard heeft trouwens tal van plaatsen herkend op de film Rush to
Judgement (van Mark Lane), die hier op televisie is verschenen.’ Inmiddels was
Enkelaar erin geslaagd een foto van De Mohrenschildt te pakken te krijgen, en Croiset
had bevestigd dat hij de man was die hij als organisator van de moord in Dallas had
‘gezien’. Ook zou De Mohrenschildt de wapens voor de in totaal vier opgestelde
schutters hebben gekocht. Croiset weet nu ook zeker dat een der moordenaars van
achter de schutting op Dealey Plaza heeft geschoten. Enkelaar: ‘Vanuit een
televisieprogrammatisch standpunt gezien wil ik de man (George de Mohrenschildt)
best op film in voorraad hebben. Ik vraag me echter af hoe dit interview zou moeten
verlopen. Je kunt bezwaarlijk
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vragen stellen die een aanduiding geven omtrent je momentele wetenschap, wil je
nog veilig in New York terugkomen.’ In zijn brief van 29 maart duidde Carel reeds
op een mogelijk gevaar in deze affaire, zoals ook mam zich zorgen maakt. Dat houd
me ook wel bezig.
In de VN liep ik opnieuw tegen ambassadeur Kamil van Indonesië aan. Deze keer
probeerde hij me wijs te maken dat Bungkarno geestelijk gestoord was, en dat land
en volk daardoor in verlegenheid waren gebracht. Kamil kletste uit zijn nek. Tenslotte
had ik zes maanden geleden in Jakarta, gedurende een aantal weken, vele uren met
president Sukarno doorgebracht. Kamil lepelde de smerige propagandapraatjes van
zijn minister op, het sujet Adam Malik. Ik ging er dus lijnrecht tegenin. Kamil zei:
‘Sure, he has his good moments, but...’ Er was dus geen land te bezeilen met deze
dienaar van de generaals. Fijn beroep, dat van diplomaat. Verandert het regime,
verandert de minister, dan veranderen de praatjes mee.
Telefoneerde Carel Enkelaar om te zeggen dat ik RFK via Tim Hogan had ingelicht,
zoals gevraagd. Hij was verder benaderd door De Telegraaf met de vraag of ik de
NTS in Amerika vertegenwoordigde. ‘Nee,’ had Enkelaar geantwoord, ‘hij voert
slechts enkele opdrachten voor mij uit.’
Tim Hogan belde op. Robert Kennedy had hem geïnstrueerd om het aan de Chief
of the Criminal Division of the FBI door te geven dat ik De Mohrenschildt had
benaderd en dat ik de oliegeoloog wilde filmen. Robert Kennedy had er zelf over
getelefoneerd met J. Edgar Hoover, het hoofd van de FBI. Even later werd ik zelf
door de FBI opgebeld. FBI-agenten waren op weg naar mijn flat in Kew Gardens.
Na 16.00 uur verschenen twee mannen, J.J. Aherne en J.J. Hauss. Hun
telefoonnummer was Lexington 5-7700 Extension 360. Ik zette uiteen dat ik graaf
De Mohrenschildt wilde filmen, maar dat mijn televisiebaas in Hilversum van mening
was dat ik de autoriteiten diende in te lichten. Ik vertelde verder dat we ook
vermoedden dat broer Dimitri de Mohrenschildt was betrokken bij Dallas, en dat we
een beschrijving hadden van een sigaren rokende man op de vierde verdieping van
het Baker Hotel in Dallas. Ze leken verbaasd en waarschuwden dat indien ik mijn
beschuldigingen niet kon waarmaken, ik gerede kans liep om wegens smaad te worden
vervolgd. Dat zou betekenen dat ik mijn theorieën voor een jury zou moeten bewijzen.
Ik stelde dat ik juist met De Mohrenschildt wilde spreken om die theorieën verder
te toetsen.
Tegen 18.00 uur vertrokken beide heren, kennelijk teleurge-
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steld dat ik ze maar beperkte informatie had gegeven. Wanneer ze dieper op de zaken
ingingen, verwees ik hen naar Carel Enkelaar in Hilversum, want ik was niet van
plan ze wijzer te maken dan strikt noodzakelijk. Ze verzekerden me dat ik vanaf dat
ogenblik onder bescherming van de FBI zou staan, ook al zou ik daar verder weinig
of niets van merken.
Ik werd door een assistent van Nicolaas Jouwe opgebeld, die vertelde advocaat te
zijn. Hij was uit Holland overgekomen om de Papoea-delegatie te komen versterken.
Ik zei hem dat ambassadeur Kamil van Indonesië me vanmorgen nog had meegedeeld
dat de Papoea's een ernstige fout maakten door op het VN-hoofdkwartier tegen
Indonesië te gaan stoken. Ze dienden rechtstreeks met hun grieven in Jakarta aan te
kloppen.

4 april 1967
Nederland heeft een centrum-rechts kabinet, met Piet de Jong als premier. Luns blijft
natuurlijk voor de zoveelste keer zitten. Ze schijnen niemand anders te hebben voor
Buitenlandse Zaken in Den Haag. Zielig.
De Amerikanen hebben hun vijfhonderdste vliegtuig in Vietnam verloren. Tien
ervan zijn door Mig's neergehaald. Dr. Martin Luther King gaat zich inzetten voor
militairen die weigeren naar Vietnam te worden gezonden omdat zij de oorlog als
onwettig beschouwen aangezien deze nooit door het Congres werd bekrachtigd. In
de kranten staan voortdurend lijsten van jonge mensen die worden gezocht wegens
dienstweigering.
Carel Enkelaar belde dat De Telegraaf vanmorgen weer eens op de voorpagina
een artikel over me publiceerde, ditmaal getiteld ‘Oltmans weer bij de NTS’. Wie
voert daar deze campagne tegen mij? De vuilakken willen voorkomen dat ik fulltime
voor de NTS ga werken, maar ik ben er zeker van dat dit vanuit andere kwartieren
wordt aangezwengeld. Wie precies zitten hier achter? Ik denk dat ik het weet. Maar
hoe het ooit te bewijzen, laat staan er iets tegen te ondernemen? Carel zei: ‘Ik heb
de zaak hier wel in de hand, wanneer jij je maar aan onze afspraak houdt.’ Ik gaf
hem in tien punten een overzicht van de demarche bij RFK. Hij zou met Gerard Croiset
overleggen.

5 april 1967
Carel telegrafeert via Western Union dat hij mijn pertinente vragen heeft voorgelegd
aan Croiset. Hij zal me zo snel mogelijk informeren.
Disaster. Ik heb een ongeluk gehad gehad. Mijn splinternieuwe auto is een
onherstelbaar wrak. De hemel mag weten waarom
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dit allemaal is gebeurd. Ik weet niet eens of ik een verzekering heb die de schade
dekt bij een dergelijke botsing. Het ging allemaal zo snel. Ik heb zelf alleen maar
een flinke kras op mijn kop.
Het gebeurde gistermiddag. Ik haalde de auto op bij de Chrysler-garage in
Manhattan, stopte bij het Indonesische consulaat-generaal om overste Marpaung te
ontmoeten, maar hij was er niet en ik reed naar Central Park. Daar ontmoette ik een
Amerikaan met een Spaanse moeder, Alfonso Chase. We lagen op een steen in de
zon en hij wilde dat ik gedichten van Walt Whitman las. Hij had mooie bruine ogen
en we speelden met elkaar. Hij lag onder. Mooie mond en teint. Hij reed mee naar
Kew Gardens. We maakten een intens nummer, een brawl die twee uur duurde. Ik
reed hem terug naar International House en wilde met mijn manuscript over Indonesië
naar Santo gaan, omdat hij een omslag zou ontwerpen. Naast me reed een taxi. Ik
maakte aanstalten om naar links af te slaan, naar beneden - nog steeds op Riverside
Drive - maar aarzelde een moment. Of de taxi ook aannam dat ik naar beneden zou
gaan weet ik niet, maar ik werd gesneden. Ik reed recht in de vangrail. Het was een
ramp. De mooie nieuwe auto was in puin. Er waren vrijwel meteen politiewagens
met sirenes en knipperlichten, en tot overmaat van ramp had ik mijn rijbewijs niet
bij me. Een kraanwagen nam het wrak mee naar 11th Avenue. Ik voelde me na de
klap ellendig. De chauffeur van de kraanwagen insisteerde dat ik me in een ziekenhuis
zou laten nakijken. Dat heb ik gedaan. Ik ben naar Kew Gardens Hospital gegaan.
Een arts nam mijn bloeddruk op en verzorgde de wond aan mijn hoofd. Hij wilde
niet dat ik betaalde, want hij zei goodwill voor zijn land te willen bevorderen.165
Ik besprak de zaak met Loet Kilian. We moeten wachten op het schaderapport.
Mijn verzekering dekt een botsing van dit type. Al Brust, mijn Sing-Sing-vriend,
arriveerde voor mijn deur. ‘Biologisch gezien is de betekenis van het leven de
productie van baby's. Filosofisch heeft het leven geen betekenis. Leven is gebaseerd
op een balans tussen pleasure and pain. Het enige wat je te doen staat is ervoor te
zorgen dat jouw leven aan de kant van pleasure blijft,’ en vervolgens citeerde hij
Epicures.
Leden van de Koninklijke Marine hebben op het Centraal Station in Amsterdam
huisgehouden onder provo's en nozems, en hun haren kortgeknipt. Er schijnt een
massale knokpartij te zijn
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geweest. The New York Times vertoont een foto waar een Jantje met een sigaret in
zijn bek een jongen met lang haar aan het scheren is. En het gebeurde nog in uniform
ook. Volslagen mesjogge. Voer voor psychologen.

6 april 1967
Mejuffrouw G. Büringh Boekhoudt bedankt voor de verjaarsbrief die ik haar schreef.
Beatrix heeft mijn suggestie opgevolgd. Aunty schrijft: ‘Een paar weken geleden
kreeg ik een briefje van een dierbare oud-leerling, die me vroeg om 's morgens een
kopje koffie bij haar te komen drinken op Drakensteijn. Het was een aardig bezoek.
Zij was eigenlijk niets veranderd en maakte het uitstekend. Ik maakte ook kennis
met haar man, die werkelijk verbazingwekkend correct Hollands praat, al heeft hij
nog wat accent. 't Was een prettige man, maar erg gereserveerd. Misschien wel goed
als je zo'n spontane vrouw hebt!’ Ook zij eindigde haar brief met een opmerking
over het nieuwe kabinet en de mededeling ‘Luns schijnt onvervangbaar te zijn!’
Mijn vriendin Penny Hedinah schrijft uit Jakarta dat er geruchten de ronde doen
dat Ibnu Sutowo, president-directeur van Pertamina, nu inderdaad door de overheid
wordt verdacht van corruptie. Mijn vriend Diarto schrijft uit Solo dat mijn
Spiegel-artikelen van hand tot hand gaan, ‘want het is zeker iets ongewoons dat een
Belanda niet anti-Sukarno is’. Hij schrijft dat het nu rustig is op Midden-Java en dat
generaal Suharto juist alles heeft gedaan om te voorkomen dat er nog meer slachtoffers
zouden vallen. Hij zegt dat zijn kinderen dikwijls naar mij vragen, omdat hij hun
over me vertelt. Ik ben helaas nog nooit bij ze op bezoek geweest in Solo.
Arend Lijphart meldt uit Berkeley dat mijn gesprek met docenten en studenten
over Indonesië en Bungkarno een succes is geweest. Professor Dan Lev schrijft in
soortgelijke termen.

7 april 1967
Eigenlijk was ik zo blij als een kind dat Beatrix inderdaad Aunty naar Drakensteijn
uitnodigde en aan prins Claus voorstelde. Ik heb Beatrix een bedankbriefje geschreven
en gezegd: ‘You were marvellous to do that.’
Jonathan, mijn dierbare vriend, schrijft: ‘I am filled with an unknown quantity of
ignorance, that is to say, I do not realize how empty I am and how filled with nothing.
Oh heavens, the inconstancy of my nothings and how they wither, Willem, surely
this life is very short, and I therefore ask myself how pre-
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sumptuous it must be to consider my personal vicissitudes terribly important. Yet,
since this is my most singular defect, and since it is therefore what makes me an
outstanding personality, I have decided to try and make it both productive and
entertaining to both others and myself. Consequently, I let my nothings wave about
in the air, and now I am a very popular boy. People finally see me. I am exactly like
them. In fact, the whole world loves me because I am so banal, so ridiculous. The
buy to success lies truly in loving oneself, and in displaying all the absurdities
extracted by that.’
Jonathan ontmoette ik een kwarteeuw geleden in een Greyhoundbus naar
Chicago en Denver, Colorado. We sliepen tegen elkaar, terwijl de nacht
lang en donker was. Hij studeerde filosofie en speelde net als ik cello. Hij
was 21 jaar, ik 40. Hij deed me zeer sterk denken aan Frits van Eeden,
even groot en breed en met kolenschephanden, en een uitstraling die recht
door me heen ging en me verwarmde, in mind en in body. Hoe weet je
toch zo diep en zeker dat je een bijzonder ander mens hebt gevonden? Wat
is die aantrekkingskracht die je doet handelen zoals ik toen deed? ‘Jono’
kwam naar mijn lezing in Denver de volgende dag. We begonnen toen de
hier weergegeven correspondentie. Ik antwoordde altijd meteen, maar
bewaarde nooit kopieën. Er waren toen geen kopieermachines in
krantenstallen om de hoek, zoals nu. Hij kwam begin jaren zeventig naar
Europa. Op een dag stond hij voor mijn neus. We maakten een autoreis
naar Zwitserland en Parijs. We hebben al die jaren regelmatig contact
gehad. In 1988 was ik bij hem in Chicago, waar hij samenwoont met een
vriendin en zijn nu achttienjarige zoon, Adam, die studeert. Deze brief
frappeert me zo omdat hij in 1967 kennelijk op een keerpunt was. Hij is
timmerman geworden en bouwt. Hij vertelde wel eens op de zestigste
verdieping van een in aanbouw zijnde wolkenkrabber aan de buitenzijde
bezig te zijn. Ik heb hem geschreven opnieuw met hem een tocht te willen
gaan maken, naar de meren in Canada, al zijn brieven mee te nemen en
samen na te gaan wat er werkelijk in dit leven met ons is gebeurd, hoe we
de mannen werden die we nu zijn. Hij loopt tegen de 45, en ik tegen de
65. Zijn zoon heeft al zijn brieven aan mij over de jaren gelezen. Misschien
kunnen we na afloop van onze bijeenkomst Adam bij ons gesprek
betrekken, want die jongen staat nog betrekkelijk aan het begin van zijn
rit. Hij zou met onze conclusies zijn voordeel kunnen doen.
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8 april 1967
Lezing voor de American Association of University Women in Wilmington, Delaware.
Persattaché van den Bogaert heeft me het Telegraaf-stukje gezonden. Anders is
hij niet zo snel met sturen. Hij zal ervan genoten hebben. Het moet Peter Schroeder
weer zijn geweest die deze storm in een glas water heeft veroorzaakt. Maar Carel
Enkelaar heeft dus gezegd dat ik helemaal niet in dienst kom als NTS-correspondent
in Amerika, wat hij me intussen wel steeds als mogelijkheid heeft voorgehouden.
Ben van Meerendonk schijnt eveneens op de job te azen.
Reizen geeft de gelegenheid tot lezen. Look publiceerde een artikel over Bertrand
Russell, met foto's van lord Snowdon, geschreven door Flora Lewis. Russell zou
onder invloed zijn gekomen van een jonge Amerikaan, Ralph Schoenman, die de
Britse filosoof zou hebben aangezet te verkondigen dat Lyndon Johnson door een
oorlogstribunaal moet worden berecht. Russell heeft Schoenman beslist niet nodig
om dat te bedenken. Russell schreef een nieuw boek over oorlogsmisdaden in
Vietnam. Ik ben het met hem eens. ‘I consider your president a cut-throat of the worst
variety’, zei Russell tegen Lewis. Isaac Deutscher, Vladimir Dedijer, Jean-Paul Sartre,
Simone de Beauvoir en Lazaro Cardenas ondersteunen Russell in zijn standpunt. Op
18 mei wordt de filosoof 95 jaar oud, en hij vergelijkt hetgeen Johnson, McNamara,
Dean Rusk en hun generaals in Vietnam doen, met het optreden van de nazi's in de
Tweede Wereldoorlog. Wat me verder opvalt is wat lord Russell (eveneens) over de
moord in Dallas zegt: ‘I am not interested in the Kennedy myth. But an innocent
man was framed and gunned down, Lee Harvey Oswald.’ Ook daarmee ben ik het
eens.166 Lee Lockwood is erin geslaagd via Havana naar Noord-Vietnam te komen.
Slim. Lifepubliceert zijn reportage met schitterende foto's, door hemzelf genomen.
Zijn conclusie is dat Ho Chi Minh ervan overtuigd is stand te kunnen houden tegen
het machtige Amerikaanse leger.167
Ik ben begonnen in The Artillery of the Press van James Reston. Hij zegt voorin:
‘Ideas are much more fatal things than guns’, zoals ook Lenin zei. Heerlijke zinnen
als: ‘The United States had a press before it had a foreign policy.’ Wat maakt een
uitstekende journalist? ‘The answer is easy. He knows everything. He is aware not
only of what goes on in the world today, but
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his brain is a repository of the accumulated wisdom of the ages. Moreover, he is
somewhat psychic, and is able to sense what the news will be tomorrow, and next
month, and even next year.’ Dit boekje van 108 pagina's bevat een schat van
informatie over het metier.
Chester Bowles schrijft in The New York Times dat India tegen het jaar 1971
zichzelf kan voeden. Dus over vier jaar 500 miljoen monden vullen? In 1965
produceerde India nog maar 300.000 ton kunstmest. In 1971 zal dit 2,5 miljoen ton
zijn. Het zal van de zogenaamde miracle rice moeten komen. 2,2 miljoen hectacre
in 1966 zal in 1971 45 miljoen moeten worden, volledig voorzien van irrigatie en
gevoed met kunstmest. Bowles, nu ambassadeur in New Delhi, spreekt van een ware
revolutie in de 500.000 dorpen van India. Het zal me benieuwen.
Psychiater Samuel Hadden laat in Harpers zijn gedachten de vrije loop over
homoseksualiteit. Ik vraag me altijd af of zo'n man zelf homoseksuele ervaringen
heeft gehad, en hoe hij anders überhaupt over dit onderwerp een verstandig woord
kan zeggen. Sigmund Freud had gelijk toen hij zei: ‘To undertake to convert a fully
developed homosexual into a heterosexual is not more promising than to be the
reverse.’ Hij wijdt een passage aan ‘beschadigde kinderen’, een onderwerp dat me
al jaren bezighoudt. ‘If the father is hostile or rejecting, the son may turn away from
masculine behavior. The same thing can happen if a father is absent from home too
much or is so weak and passive, that he provides no effective pattern of masculinity
with which his son can identify. A hostile, dominating mother becomes a threat to a
child, and along with her all women become threatening, potentially castrating figures.
Contrariwise, the mother may be sweetly seductive, dominating the life of the child
by cajolery and preventing him from making a masculine identification.’
En: ‘A homosexual is prone to be a lonely, aloof individual who has a strong need
for contact with another human being, particularly when he is under pressure of any
sort. He fears women as castrating, frustrating creatures (an often recurring theme
in his dreams).’ Dit is nu toch werkelijk bullshit. Sinds Freud proberen shrinks ons
dat castratieverhaal aan te smeren. Wanneer íéts me nooit heeft beziggehouden, dan
is het die geprojecteerde angst voor castratie. Ik ben niet bang voor vrouwen, in geen
enkele vorm. Ik heb geen werkelijk ‘contact’ met ze en beschouw ze als ‘onbruikbaar’.
Eén brief van Jonathan zegt me oneindig veel meer dan uren kletsen met Inez Röell,
Micheline Vernier of Frieda Westerman, laat staan Ellen
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Thomassen. ‘Masculinity is what he wants,’ meent dr. Hadden, ‘but since he cannot
attain it himself he seeks, in effect, a sexual partner who is an image of what he would
like to be himself.’ Hadden slaat de plank gewoon mis. Ik ben niet liever met mijn
vrienden omdat ik zoals zij zou hebben willen zijn. Ik wil helemaal geen Wicher van
Swinderen zijn, geen Henk Hofland, of Freddy Heath, Bertie Hilverdink, Martin
Portier, John van Haagen, Sumarto, Bhaskar, Erik van der Leeden, Frits van Eeden,
Jonathan Raymond, en natuurlijk Loet Kilian en Richard Thieuliette of Harisanto.
Niet in de verste verten. Het is niet hun mannelijkheid die mij met hen samenbrengt,
maar hun menszijn. Het is de manier waarop hun geest functioneert en me aanspreekt,
die me van hen doet houden. Bovendien, van mijn vrienden zijn Wicher, Henk,
Freddy, Martin, John, Sumarto, Loet en Santo heteroseksueel. Dat is nog altijd het
merendeel. De ‘omhelzing’ is of was er met allemaal. Wat doet het er feitelijk toe
met wie seksueel contact, als het verlengstuk van die ‘omhelzing’, haalbaar was? De
‘omhelzing’ is misschien vollediger wanneer je wel samen Gods water over Gods
akker laat lopen, ook al gebeurt het maar éénmaal.168
Clayton Fritchey meldt in de Washington Insight dat de Associated Press niet
minder dan meer dan dertig medewerkers in Vietnam heeft gestationeerd, waarvan
er zestien oorlogscorrespondenten zijn, die vanaf de verschillende fronten rapporteren.
Hij zegt verder dat Amerikaanse journalisten in Vietnam, precies als op het thuisfront,
verdeeld zijn in voor- en tegenstanders van de oorlog. Dat is dus in strijd met de
essentie van de journalistieke taak. Maar oké, ik was ook tegen Luns in de
kwestie-Nieuw-Guinea, omdat mijn analyse over de haalbaarheid van die zaak
verschilde van die van de heren in Den Haag. James Reston stelt die vraag in The
Artillery of the Press. Wanneer een journalist weet dat de minister van Buitenlandse
Zaken de kluit zit te bedonderen, ‘Should he print the truth at the risk of wrecking
the plans (liever: de leugens) of the Secretary of State? Or should he suppress the
truth, betray himself, and deceive the American people?’ Zo is het natuurlijk precies.
Luns, evenals Willem Drees en de hele Haagse politieke santenkraam, schatte de
ontwikkelingen in Indonesië en de persoon van Sukarno verkeerd in, namelijk aan
de hand van de onzin die men zichzelf had aangepraat. Ik verkende het terrein ter
plekke en kwam tot andere conclusies. Reston zegt het prachtig: moet een journalist
het spel met de leugenaars meespelen en zichzelf
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verraden en bovendien zijn lezers onjuist informeren? Zeker niet! Althans, ik niet.
Oscar Wilde had gelijk toen hij waarschuwde dat presidenten en ministers na een
paar jaar van het politieke toneel verdwijnen, ‘but journalism governs forever’. Hij
zal journalistiek in de zin van de historie hebben bedoeld. Hanson Baldwin, de
militaire medewerker van The New York Times, meldt uit Washington dat minister
Robert McNamara thans overweegt slagschepen in te zetten tegen Noord-Vietnam.
De man is gek. Slagschepen tegen de Vietcong in zwarte pyjama's, wat zou psychiater
Samuel Hadden daarover hebben te melden?

9 april 1967
Carel Enkelaar zendt een vervelend telegram. Hij schrijft dat ik moet afzien van een
televisiegesprek met George de Mohrenschildt.169 Ik heb hem gisteren per telegram
gemeld dat ik een vrij pittig auto-ongeluk had gehad en eigenlijk door een taxi van
Westside Drive was gedrukt. Het blijft natuurlijk vrij wonderlijk dat dit gebeurde
binnen 24 uur nadat de FBI me plechtig had verzekerd dat ik onder de bescherming
van de geheime dienst zou staan. En dit na een interventie van RFK bij J. Edgar Hoover
zelf. Welke conclusies heeft het team-Enkelaar-Croiset getrokken? Ik belde hem in
Lage Vuursche, waar hij nog steeds op de koninklijke baby zit te wachten. Na enig
over en weer geklets gaf hij toch toestemming door te gaan met het De
Mohrenschildt-project. Hij was het ermee eens dat we onze gezamenlijke vriend
Captain John Cronin van de New York City Police ook zouden inlichten. Hij
benadrukte: ‘Ik wil jouw leven niet aan die reportage wagen.’ Dat is heel lief, maar
ik heb de afspraak met De Mohrenschildt gemaakt en wil die nakomen. Maar wat
als mijn auto-ongeluk geen ongeluk was?
Marguerite Oswald telefoneerde uit Fort Worth om te vertellen dat de rol van graaf
George de Mohrenschildt werd uitgespeld in een nieuw verschenen boek van Lincoln
Lawrence. Ik kan niet alles bijhouden. Ik wil eerst de man zelf spreken.
Bertie schrijft uit Athene. Erik schrijft een lucide verhaal over zijn denken. ‘Iedere
keer wanneer ik denk: nu zijn we er, nu weet ik wat ik moet doen, dan komt die
vervloekte twijfel weer, en met een dag of wat ligt alles weer in de mist. En dan zoek
je weer verder. Ik ben nu door een paar opmerkingen van jou zover dat ik mezelf in
de toekomst denk. Dus wanneer ik
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iets doe, me afvragen hoe het er over zoveel tijd zal uitzien... Ik denk dat ik harder
moet worden.’ Ik begrijp hem zo goed. Ik herken de vragen en het tobben. Maar ik
ben tegen dat fameuze ‘harder worden’ dat Jonathan noemt, zich aan de banaliteit
van de kudde aanpassen en een populaire flapdrol worden. Merci. Not for me.
Ik ben naar Captain Cronin geweest, de vriend van Croiset bij de New Yorkse
politie. Ik legde hem de situatie rond De Mohrenschildt uit; vertelde hem wat Croiset
had gezegd; en meldde dat ik vrijwel meteen een auto-ongeluk had gekregen. Hij
maakte aantekeningen. Het inschakelen van een privé-detective zou minimaal honderd
dollar per dag kosten. We overlegden of we samen misschien naar Washington en
de FBI zouden gaan. Loet adviseerde: ‘Gewoon De Mohrenschildt filmen, niet te veel
naar Holland bellen over hoe en wanneer, gewoon doen.’ Hij zou ook zeker Willebrord
Nieuwenhuis erbuiten laten.
Op weg naar Cronin liep ik tegen Dino (16) aan, een leerling van de James Monroe
High School en een professionele hustler in zijn vrije tijd. ‘I need the money for my
school,’ zei hij, wat ik nauwelijks geloofde. Hij had zijn moeder wijsgemaakt dat hij
geld in een drugstore verdiende.
‘They fuck you?’ vroeg ik.
‘Yes, sometimes they do. In the beginning it hurt very much, but I learned to relax
and now it is much better. One guy comes over once a month from Boston. He is
very gentle and pays me very well.’
En sadisme?
‘Yes, one guy always beats me and bites in my back, but pays also very well.’ We
namen afscheid, maar hij bleef me volgen. Ik stopte en vroeg hem waarom.
‘You like my eyes?’ vroeg ik.
‘No, I like all of you.’ Die jongen had eigenlijk twee gezichten: een was hard,
bijna wreed en afschrikwekkend; het andere zacht, het liefste smoel in de wereld.
Pas wanneer ik hem goena-goena-achtig recht in de ogen keek, keerde zijn lieve
gezicht terug. Uiteindelijk had ik ook moeite afscheid te nemen. Zeer veel moeite,
zelfs.

10 april 1967
Hoe scherper Martin Luther King stelling neemt tegen de oorlog in Vietnam, hoe
krachtiger men zijn piëdestal tracht neer te halen. Zelfs de NAACP heeft de houding
van King ‘een tactische fout’ genoemd. Ze zijn tegen een samengaan van de
burgerrechtenbeweging en de vredescampagnes rond Vietnam.
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Donald Kirk van de McGraw-Hill World News Service schreef zeven pagina's over
Indonesië in de New Leader. Kan wel aan de gang blijven met brieven te schrijven
of te protesteren tegen al het geklets in de ruimte. ‘Sukarno has literally lost control
of his senses’, aldus Kirk. Hij heeft zeker met Malik, Kamil of andere rotzakken
gesproken. ‘Sukarno's megalomania - rational at first in terms of Indonesia's struggle
for independence - knew no limits... All Americans were spies, all Western
correspondents (except an occasional favorite) were NECOLIM agents, all Indonesian
political foes were hired hands of the imperialist enemy.’
Er is geen woord waar van wat Kirk schrijft, maar wat zal van al die onzin in de
geschiedenisboekjes blijven hangen? ‘He lost himself in his own dreams and became
a frustrated zealot in search for a new revolution’, aldus Kirk. ‘He is a spoiled old
man’, heeft Adam Malik zelfs gezegd, volgens Kirk. Bungkarno was verre van dat.
Alleen een bastard als Malik krijgt zoiets over zijn lippen, terwijl Suharto hem de
status blijft verlenen van minister van Buitenlandse Zaken.
De Herald Tribune meldt dat Robert Komer - in de traditie van generaal Van
Heutsz - een pacificatiecampagne in Vietnam zal gaan opzetten. Hij geeft deze
plannen de naam civil unification programs. Hij noemt het ‘die andere oorlog’, het
brengen van politieke stabiliteit op het Vietnamese platteland. Het is natuurlijk
bezaaid met soldaten en sympathisanten van de Vietcong, dus dat zal een frisse boel
worden.
Ik heb vandaag de dag 58 dollar op de bank staan, ongelooflijk eigenlijk. Heb toch
maar weer eens een woedende brief naar de New York Times geschreven. Want
Hubert Humphrey keerde terug uit West-Europa - waar hij blijkbaar ook theedronk
op Soestdijk - en vertelde de pers dat 75 procent van de West-Europeanen achter de
Amerikaanse oorlog in Vietnam staat. Het is natuurlijk andersom: 25 procent staat
achter de VS.

11 april 1967
Lieve brief van mam. Ze is kennelijk erg alleen. Het huis van grootmoeder Poslavsky
is tijdens een familiereünie leeggemaakt en alle kinderen en kleinkinderen kregen
aandenkens. Mijn moeder hield zich afzijdig en beleefde het als een trieste affaire.
A. Tennis, hoofdredacteur van De Spiegel, schrijft dat de baas van Pertamina enige
dagen in Jakarta heeft vastgezeten om zich voor corrupte praktijken te verantwoorden,
maar hij is weer op vrije voeten gesteld. ‘De UPI heeft me gebeld om te vragen of
Louis Worms het proces tegen ons was begonnen, zoals hij we-
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reldkundig had gemaakt. Dit heeft hij nog steeds niet gedaan en ik weet niet eens
waar de goede man zit.’ Hij heeft mijn boek gelezen (‘met veel plezier’), maar hij
vindt dat ik er te veel centraal in sta en doe of ik eigenhandig nationale en mondiale
geschiedenis heb gemaakt. ‘Ook al zou dit waar zijn, dan werkt dit op den duur
irriterend. Er moet dus beslist het een en ander uit.’ Ik moet ook meer de Luns-kant
van het Nieuw-Guineaconflict belichten. Alsof die kant niet duidelijk genoeg is!

13 april 1967
Brandde een kaars in St. Patrick's.
Bezocht mevrouw Person, die zei niet te begrijpen waarom de diplomaat Leopold
Quarles kanten biezen aan zijn overhemden droeg. ‘Knap, als je zoiets durft te
dragen!’ zei ze.
Diner bij de Marescots.170 François en Jean Noël waren thuis. François was zo
nerveus dat hij zelfs bij tijd en wijle stotterde. Ik probeerde erachter te komen waarom.
Hij vertelde dat zijn ouders hem, door middel van het achterhouden van zijn zakgeld
voor een hele maand, hadden gedwongen zijn lange haren te laten afknippen. Ik werd
inwendig razend, en zei, duidelijk genoeg om het iedereen uitstekend te laten horen,
dat ik dit het bedrijven van imperialisme jegens eigen kinderen vond. De jongen
vertelde verder dat zijn vader hem had gedwongen economie te studeren. ‘My Father
wants me to. I must be conditioned to becoming an opportunist, like he is. Ideology
or principles do not count. I actually want to go to China this summer. My father
does not want me to. He wants me to become an American citizen, but I know, I
would have difficulties with Americans...’ Wat een waanzin. Dan heb je alles - een
riant apartement op Fifth Avenue, een schitterende maatschappelijke positie - en je
zoon spreekt aldus. Ik sprak er met Lilly over waarom zij haar kinderen niet meer
vrijheid gunde zolang het nog kon, en dat zij zich toch niet à tout prix aan deze terreur
dienden aan te passen. Ik ga haar schrijven.
Een aantal Franse dames waren in de flat bijeen om het Bal des Berceaux voor te
bereiden dat zaterdag in de grote balzaal van Hotel Pierre zal worden gehouden.
Barones Jaqueline de Gunzburg vroeg me of ik haar wilde begeleiden naar deze
liefdadigheidsaffaire voor weeskinderen. Vorig jaar werd 19.000 dollar opgehaald
en de haute volée had een leuk avondje uit.
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was een vriendin.
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De Times meldt uit Saigon dat de Amerikanen weer eens een vergissing bij het
bombarderen hebben gemaakt, waardoor in één dorp 105 mensen om het leven
kwamen en 200 werden verwond. Zoals in de oorlog gebeurde met het centrum van
Nijmegen.
Tim Hogan zegt nu, na alles wat er is gebeurd, dat een interview met Robert
Kennedy voorlopig niet mogelijk is. Ze weten natuurlijk dat ik zeker over De
Mohrenschildt zou beginnen.
Het Californische blad Ramparts liet bij Loet een boodschap achter dat men
geïnteresseerd was in een artikel over de CIA, zoals ik dit in De Spiegel publiceerde.

14 april 1967
Carel Enkelaar zendt 625 dollar, wat weer enige lucht geeft. Verder zend hij een
kaart met een uiteenzetting van Gerard Croiset, die nadere aanwijzingen geeft over
waar verschillende betrokkenen bij de moord in Dallas zich zouden ophouden. Croiset
zelf sloot een handgeschreven brief in, die vrij moeilijk is te ontcijferen. ‘Zo, jongen,
ben je een beetje een late oorlogsheld geworden? Weet je wel zeker dat het
auto-ongeluk niet een akelige samenloop van omstandigheden is geweest? Dit lijkt
mij namelijk de waarheid over je ongeluk... We leven allen met je mee.’ Verder raadt
hij aan me van De Telegraaf niets aan te trekken. Ook schijft hij: ‘Denk niet dat wij
je laf zullen vinden wanneer je de zaak-Kennedy opgeeft. Het is ook jouw taak niet.
Jij bent journalist en geen detective. Schoenmaker blijf bij je leest, anders krijg je
die leest naar je hoofd en loop je daarmee in het verband’, wat eigenlijk een duidelijke
referentie was naar mijn kop na het ongeluk. ‘Jongen, ik verheug mij erop dat straks
onverbonden hoofd van jou in Holland terug te zien en sluit met je het beste toe te
wensen. Gerard.’
In Jacksonville, Florida zitten vijftig mannen op voltrekking van een doodvonnis
te wachten. Een rechter heeft het bloedbad opnieuw uitgesteld.

15 april 1967
Een lieve lange brief van mam. Ze zit met allerlei problemen, ook in verband met
het overlijden van mijn grootmoeder. Broer Theo heeft het te druk om zich ermee
bezig te houden. ‘Ik zal ook erg blij zijn als je weer terug bent, want er is veel te
bespreken en er moet raad worden geschaft.’ Ik antwoordde meteen.
Er zijn 4500 soldaten naar de grens met Laos gevlogen. Ze zul-
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len moeten dienen als een scherm voor zogenaamd pacificatie-werk van meneer
Komer in Quangtri, Quangnam, Quangtri en Quangngai. Ze doen maar raak.
Max Tjoa (29), een Indonesiër die ik ontmoette bij een lezing in Ames, Iowa,
kwam gisteravond tegen middernacht. Hij is hier voor de Vietnamdemonstratie. Hij
is dominee. We lagen tot 01.30 uur in bed te praten en rolden over en bedreven seks.
‘Ik voel me zo vrij met jou’, zei hij. ‘Ik heb dit in geen vijftien jaar, sinds ik Indonesië
verliet, meer gedaan.’ Hij was affectionate en zacht, zeer Indonesisch. We zijn
eigenlijk de hele nacht door bezig geweest. Een herontmoeting vol verrassingen.
Heerlijk. Hij zei veel van zijn driejarig dochtertje te houden. Ik voelde me moreel
verplicht om naar de Vietnamdemonstratie bij de VN te gaan. Tenslotte telt iedere
demonstrant bij zo'n gelegenheid. Er waren veel meer dan 100.000 personen. Ik zag
een groot bord: ‘Children are not for burning’, nogal evident, maar in New York kan
je zo'n tekst kwijt. De redevoeringen - van Martin Luther King, Benjamin Spock en
anderen - waren weinig inspirerend. Ze hadden bij Bungkarno les moeten nemen.
Veel demonstranten waren hippies: lange haren, laarzen, jeans. Ik was natuurlijk ook
in jeans en moest tientallen keren mijn perskaart tonen. Politiemensen zien je meteen
als provo. Ik droeg de oude legerjas van Loet Kilian. Ook de menigte reageerde
eigenlijk lauw op de toespraken. Ik heb voornamelijk urenlang mensen bestudeerd.
Alles bij elkaar was het toch een indrukwekkende demonstratie.
Opnieuw ontmoette ik Gary, die met negentien studenten per bus uit East Lansing
was gekomen om de demonstratie bij te wonen. Hij is een dagboek begonnen en
vroeg me erin te lezen. Ik schreef er zelf ook wat in. Hij maakt dagelijks vijftien
minuten notities. Hij bracht me in jeans en laarzen weg naar Hotel Pierre, waar in
Rolls Royces de gasten arriveerden voor het Bal des Berceaux. Ik was in smoking.
Jaqueline de Gunzburg ontpopte zich als aardig. Ik bleef haar gezicht bestuderen,
maar ik kon er geen onaardige trekjes in ontdekken. Haar dochter is getrouwd met
de Parijse couturier Jaques Heim. Zij droeg dus ook een Jaques Heim-outfit en zag
er prachtig uit. We zaten aan tafel zeven, met twaalf personen. Het zou een avond
van leeg geklets worden, maar Jaqueline heeft zeker gevoel voor humor.
Beschermheer ambassadeur Charles Lucet had een glaasje te veel op, en aan zijn
toespraak was geen touw vast te knopen. Madame la Baronne nodigde me uit voor
een ander bal, volgende week dinsdag in het Waldorf.
Max Tjoa lag al in mijn bed toen ik in de vroege ochtend
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thuiskwam. More of the same. Ook hij vond dat de demonstratie ziel en geest miste.

16 april 1967
Larrio belde weer, na lange tijd. Gelukkig. Ik verlang naar hem.

17 april 1967
Een super-Sabre van de Amerikaanse luchtmacht heeft weer eens verkeerd bommen
afgeworpen. 14 burgers werden gedood en 25 gewond. Wanneer deze oorlog voorbij
is, zullen we nooit weten hoeveel Aziaten daarin het loodje hebben gelegd.
Ik wil mijn oude Triumph, die bij garage Jacobse in Bosch en Duin staat, voor
achthonderd gulden aan John van Haagen verkopen. Hij wil de auto meteen hebben:
‘Eindelijk een wagen die bij mijn Ray-Ban past’, schrijft hij.
Richard Nixon heeft in Jakarta gezegd dat Amerika de oorlog in Vietnam zal
winnen. Nu er in Jakarta met de CIA samenwerkende generaals aan het bewind zijn
gekomen, lopen Amerikaanse hoge pieten daar de deur plat. Trouwens, Bungkarno
zal Nixon om die uitspraak uitlachen.

18 april 1967
Larrio kwam gisteravond. Ik liep hem naar de metro tegemoet. Hij zag er mieters
uit. We hebben veel gepraat. We sliepen eindelijk weer samen en waren very, very
close. Ik begin van die jongen te houden. Vanmorgen reed ik hem naar zijn balletklas.
Om 13.00 uur gaf ambassadeur J.G. de Beus een lunch in zijn residentie aan 1 Sutton
Place North. Ik arriveerde om 12.45 uur en sprak een kwartier alleen met hem. I like
him. Tijdens de maaltijd zat ik naast een Mr. Everts, die minister Bot in februari
schijnt te hebben geassisteerd in de Amsterdamse conferentie die het Indonesische
generaalsregime aan de deviezen moest helpen om vooral steviger in het zadel te
komen. Ik zei hem dat ik het weggesmeten geld vond, dat het ging om steun aan
coupmilitairen die een gigantisch bloedbad onder tegenstanders hadden aangericht.
Deze argumenten lieten de man kennelijk koud. We veranderden van onderwerp.
Ook Bernard Person, Willebrord Nieuwenhuis en Hans Koningsberger waren
aanwezig. Het was een geslaagde bijeenkomst. De Beus beschikt over een zeer
representatieve woning.
De dag werd opnieuw besloten met een fête champètre in de grote balzaal van het
Waldorf Astoria Hotel, gearrangeerd door de Fountain House Foundation. Ik
ontmoette Jaqueline de

Willem Oltmans, Memoires 1966-1967

293
Gunzburg in haar riante apartement aan 960 Park Avenue. Zij werd begeleid door
een oude vriend Willy X., die me aan de heer Labouchère in Cannes deed denken.171
Hij zei mijn handschrift te hebben bestudeerd. Ik was volgens hem teleurgesteld
geweest in de liefde en nu bang om opnieuw lief te hebben. Verder zou ik aandacht
moeten besteden aan mijn tafeldame, Najwa Sarkis, een Libanese beauty en
secretaresse van de Marokkaanse ambassadeur bij de VN, die Jaqueline had
voorgesorteerd. Ik danste met Jaqueline, die vertelde twintig jaar met een steenrijke
man gehuwd te zijn geweest. Nu was ze alleen en had minder geld, maar was veel
gelukkiger. Ik bracht Najwa thuis.
Richard Nixon heeft in Saigon gezegd ervoor te zijn dat het Amerikaanse leger in
Vietnam zijn activiteiten opvoert. De kaarten liggen duidelijk: LBJ zal dit ook doen,
RFK zal de oorlog stopzetten, dus het is te hopen dat bij de presidentsverkiezingen
volgend jaar RFK van LBJ zal winnen.
Het tegenoffensief tegen Jim Garrison in New Orleans is begonnen. Dean Andrews,
die door het bureau van de officier van justitie wordt onderzocht vanwege
betrokkenheid bij de moord op JFK, heeft een klacht ingediend en 100.000 dollar
schadevergoeding gevraagd. Amram Ducovny en Leen Friedman hebben een
toneelstuk geschreven, The Trial of Lee Harvey Oswald, dat in het najaar op Broadway
gaat spelen. Hoe moet zijn moeder dit ervaren?

19 april 1967
Lunchte in Sacher met mijn lezingenmanager, Bob Keedick.
Ontmoeting met Sal Stern van Ramparts. Hij wil dat ik over de Indonesische
affaire van 30 september 1965 een artikel schrijf, waarvoor ik 250 dollar krijg bij
inleveren van de tekst en nog eens 250 bij verschijnen. Ik reed hem naar het Algonquin
Hotel, in een poging op te scheppen met mijn Sunbeam V8 sportwagen.
Larrio kwam slapen.

20 april 1967
Tientallen gevechtsbommenwerpers van de carrier Kitty Hawk hebben het centrum
van Haiphong in Noord-Vietnam gebombardeerd. De lafaards durfden de haven niet
aan te vallen vanwege de sovjetschepen die er aangemeerd lagen. In Saigon is
bekendgemaakt dat het aantal burgerslachtoffers blijft stijgen.
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Naar schatting worden nu reeds 50.000 oorlogsgewonden in ziekenhuizen in
Zuid-Vietnam verpleegd. Zwermen Noord-Vietnamese Mig's leveren gevechten met
Amerikaanse jets. Washington geeft toe dat dit de operaties belemmert. Ook
beschikken de Noord-Vietnamezen over SAM surface to air-raketten. De massamoord
in Zuidoost-Azië neemt steeds verder toe. Bungkarno was daartegen. Suharto en de
zijnen zijn ervoor, althans, denken alleen aan zichzelf en zullen de Amerikanen geen
duimbreed in de weg leggen. Daarom moest Sukarno van Washington weg, werd
Marshall Green naar Jakarta gezonden, en werd het lang gekoesterde Nasution-plan
uitgevoerd. Suharto was echter de derde hond die er met het been vandoor ging. Nu
zijn de Amerikanen in de rug gedekt.
Walter Lippmann publiceert vanmorgen weer een briljante column: ‘How to use
responsabilities of power’. Dat is naar zijn mening de cruciale vraag in Vietnam.
‘The real problem is how to extricate the country honorably and decently from the
consequences of president Johnson's mistake.’ Ga maar eens na. In 1965 werden
1369 Amerikanen in Vietnam gedood en 6114 gewond. In 1966 werden 5008
Amerikanen gedood en 30.093 gewond. Een kind kan berekenen hoe dat verder zal
gaan. Wat daar gebeurt is collectieve waanzin. Sukarno deed er tenminste in felle
bewoordingen zijn mond over open. In Den Haag wordt, als brave bondgenoten,
gezwegen, want als je er iets over zegt ga je nog de bak in ook. Alleen lord Bertrand
Russell kan zich permitteren te zeggen waar het op staat, maar die verklaren ze dan
voor gaga omdat hij 95 is, of voor een communist, wat nog gemakkelijker is.
De Associated Press heeft eindelijk een foto te pakken van Dimitri de
Mohrenschildt, professor Russische geschiedenis aan Dartmouth College sedert 1957.
Ik telefoneerde mijn vriend professor Gervert West in Hannover, die vertelde Dimitri
en George de Mohrenschildt te kennen. Dimitri was meer een melancholieke slaaf,
maar George was een ‘smooth operator and ladies man’. Informeerde Carel Enkelaar.
J.J. Mons schrijft dat Zomer en Keunings mijn boek over Sukarno en Indonesië
heeft afgewezen. ‘Wij hebben er intern een uitvoerige beslissing aan gewijd. Tot
mijn spijt moet ik nu meedelen dat de definitieve beslissing afwijzend is. Ofschoon
er veel waardering is voor de vele gegevens die u naar voren brengt en ook de vlotte
schrijftrant in de smaak valt, wijkt het boek qua onderwerp en strekking te veel af
van de andere uitgaven in het fonds.’ A. Teunis biedt aan het manuscript samen nog
eens door te nemen om te zien of het is bij te slijpen om de
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bezwaren van uitgevers weg te nemen. Ik denk er niet over. Ze zijn gewoon bang en
labbekakkerig. Daniel Lev schrijft uit Berkeley dat hij wil nagaan of het boek in het
Engels zou kunnen uitkomen.
Enkelaar telegrafeerde dat ik George de Mohrenschildt nu toch moest filmen, maar
hij waarschuwde er eigenlijk geen fondsen voor beschikbaar te hebben. Crazy.
Vanavond een jaar geleden overleed mijn vader. Hij viel dood van zijn stoel. Ik
heb mam geschreven en haar om 03.00 uur opgebeld. Ze klonk opgewekt. Ze gaat
met een taxi naar vaders graf. Ik had de notaris gevraagd het weinige contante geld
dat vader ieder van ons naliet, aan mijn moeder te geven.
‘Dat vind ik niet leuk,’ zei mam, ‘ik wil dat jullie ook iets van hem hebben.’
‘Maar ik heb letterlijk alles al van hem,’ zei ik, ‘dat beetje geld betekent niets voor
me.’ Misschien kan ik het voor de tandarts gebruiken. Morgen speelt mam weer
strijkkwartet. Theo had geen woord gezegd over zijn plannen. Ik hoorde de honden
blaffen.
‘Ik denk aan u,’ zei ik.
‘Ik denk ook aan jou,’ antwoordde ze. Het emotioneerde me zeer.

21 april 1967
Zag bij NBC-televisie een interessante documentaire over Marshall McLuhan: The
Medium is the Message. Het is gebaseerd op zijn gelijknamige boek, door Quentin
Fiore bewerkt voor televisie. Zou je zoiets het Nederlandse televisiepubliek kunnen
voorzetten? Ontmoette vervolgens Basil Thorton en Anne Addison van
NET-Television, die in Hilversum met Enkelaar en Schüttleheim hadden geluncht.
Tussen de middag ontmoette ik Walter van Thiel, de persman van Philharmonic Hall.
Hij was in Indonesië geboren, waar zijn vader werkte voor Shell. Hij is een vriendje
van Frans Boerlage in Amsterdam. Society-type.

22 april 1967
Mijn artikel voor Ramparts is 27 pagina's lang geworden. God zegene de greep. Ik
breng het naar Sal Stern.
Dineerde met Mora Henskens, en ging met haar en Alex van Maarseveen naar
Santo, waar we scrabble speelden. Santo vroeg: ‘Is Suharto werkelijk oké?’
Consul-generaal R. Suhardiman had de Indonesische studenten in New York rapporten
over 30 september 1965 voorgelezen. Nadat er een impasse
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was bereikt in de besprekingen met Bungkarno op Bogor, zou juist generaal Nasution
zijn collega Suharto naar voren hebben geschoven. Santo was ervan overtuigd dat
Bungkarno nu effectief politiek geïsoleerd was en geen activiteiten meer zou kunnen
ontplooien tot na de komende ‘vrije’ verkiezingen. ‘Dan te bedenken,’ aldus Santo,
‘dat diezelfde consul-generaal ons één jaar geleden vroeg om ter gelegenheid van
de 17-augustus-viering enkele minuten stilte in acht te nemen voor het welzijn van
Bungkarno.’
‘Zeg me niets over diplomaten, diplomatie behoort tot de meest oneerlijke baantjes
in de wereld,’ zei ik.
Svetlana Alliluyeva, de dochter van Josef Stalin, is gisteren op JFK gearriveerd en
zal voortaan in de VS wonen. ‘Het is niet mogelijk om te leven en God niet in je hart
mee te voeren’, zei ze. ‘I am very happy to be here.’ Ze zal haar autobiografie
publiceren bij Harper Row; de vertaling zal worden verzorgd door Mrs. Priscilla
Johnson MacMillan, dezelfde schrijfster die zich met de Oswald-affaire bemoeit.
Oud-ambassadeur George Kennan schijnt een rol te hebben gespeeld in haar komst
naar Amerika, samen met advocaat Edward Greenbaum. Svetlana is met de Indiër
Brijesh Singh getrouwd geweest en bracht december vorig jaar diens as naar New
Delhi. Aldaar zou ze hebben besloten de Sovjet-Unie de rug toe te keren. Na een
rustperiode in Zwitserland was ze nu dan hier.
‘Since my childhood I have been taught Communism,’ aldus een verklaring van
haar, ‘and I did believe in it, as we all did, my generation. But slowly, with age and
experience, I began to think differently. In recent years, we in Russia have begun to
think, to discuss, to argue, and we are not so much automatically devoted anymore
to the ideas which we were taught. Also, religion has done a lot to change me. I was
brought up in a family where there was never any talk about God. But when I became
a grown-up person, I found that it was impossible to exist without God in one's heart.’
Het zal me benieuwen hoe dit overlopen verder zal worden uitgebuit.
In de VN ontmoette ik ambassadeur Lechuga van Cuba. Washington maakt zich
momenteel druk over de aanwezigheid van Cubaanse sigaren op de Expo in Montreal.
Liep bij Jan Cremer binnen. Hij is bezig zijn Chelsea Hotel-flat te ontruimen. Hij
heeft nu kortsluiting met Hans Sleutelaar en zei: ‘Tot nu toe heeft letterlijk iedereen
mij alleen maar besodemieterd.’ Ik geloof het graag. De wolven ruiken immers geld.
Hij heeft nu een nieuwe literaire agent, wat Geert Lubberhuizen razend schijnt te
maken.
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Sal Stern belde om te zeggen dat Ramparts mijn artikel zou publiceren. Thank God.
Hij zal meteen een cheque van 250 dollar zenden.
De generaalscoup in Griekenland had ten doel, zeggen de militairen, te voorkomen
dat de voormalige premier Papandreou aan de macht kwam. Ruikt weer naar
Washingtondenken. Koning Constantijn (26) is het er niet mee eens en schijnt de
generaals niet te willen dekken. Quite coureageous, maar legt hij het dus af?

24 april 1967
Dineerde met Najwa Sarkis (in een zware bontjas gehuld) bij Santo. Ze is aardig,
maar een opinie heb ik nog niet. Misschien ben ik wel te achterdochtig. Santo haalde
een paar fouten uit mijn Ramparts-artikel, zoals ‘PRII’ in plaats van PRRI. Dat was
gisteravond.
Lunch met Lilly Marescot in de VN. Ben zeer op haar gesteld. De Griekse junta
heeft reeds minirokken in Athene verboden.

25 april 1967
Middernacht. Erg moe. Ik werd kots- en kotsmisselijk, werkelijk woedend, van dag
in dag uit in onze geliefde media te moeten lezen hoe er aan het andere einde van de
wereld bij honderden en duizenden bommen boven Azië worden afgeworpen. Het
is een onvergeeflijk schandaal, een niet meer uit te wissen misdaad; in ‘onze’ naam,
van het Westen, bedreven. Robert Kennedy en sommige anderen protesteerden er
vandaag opnieuw tegen. De Amerikanen zijn ordinaire moordenaars van mensen
waar zij verder niets over weten en nog minder van begrijpen. Ze laten zich slechts
leiden door blinde haat voor communisme. De vraag is of zij met hun cowboygedrag
de communisten niet eerder in de kaart spelen dan verzwakken. Nu is generaal
William Westmoreland begonnen met de vliegvelden voor Mig's te laten bombarderen.
Er is in Vietnam een niet door het Congres gesanctioneerde oorlog aan de gang.
Westmoreland heeft een toespraak gehouden voor een jaarlijkse lunch van de
Associated Press in het Waldorf Astoria Hotel. Die man is gek.172
Gary Rader (23) heeft voor televisiecamera's zijn draft card verbrand, omdat hij
weigert in een privé-oorlog van de bonzen in Washington te strijden. Hij werd
onmiddellijk gearresteerd en
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in handboeien gedaan, maar medestudenten hebben het geld bijeengebracht om hem
voorlopig vrij te krijgen. De boete voor het verbranden van de oproep voor militaire
dienst is 10.000 dollar. Hij kan tot vijf jaar gevangenisstraf werden veroordeeld,
terwijl hij natuurlijk volledig in zijn recht staat.
Jonathan Raymond schrijft: ‘Spring is coming, and I am beginning to realize the
truth of the remark that it is love which makes the world go round...’

26 april 1967
Loet en Tieneke Kilian hebben een dochter.
Gisteren woonde ik een lunch bij waar burgemeester John Lindsay sprak - een
beetje een showman, die overigens een uitstekende indruk maakte. Vervolgens een
cocktail voor J. den Toom op de Netherland Club of New York, en 's avonds
begeleidde ik Lilly Marescot en een vriendin naar Sweet Charity. Onmogelijk
tijdverlies. Ik haat musicals.
Tom Wicker merkt terecht in de Times op dat na de jongste redevoering van meneer
Westmoreland, waarin hij bijvoorbeeld de protesten tegen de oorlog als ‘unpatriotic
acts’ bestempelde, hij nooit meer een serieuze kandidaat voor het presidentschap zal
kunnen zijn, zelfs niet voor de Republikeinen.
Robert Kennedy laat mij zijn jongste redevoering over Vietnam in de Senaat
zenden. En hij bedankt voor mijn aanmoediging zijn antioorlogsbeleid voort te zetten.
In Washington wordt de regering bestookt met kritiek. Gouverneur George
Mc-Govern, Robert Kennedy, senator J. William Fulbright en senator Frank Church
lanceerden krachtige protesten tegen de nieuwe escalaties in Vietnam.173
Woonde een preview bij van de film Skies over Holland. Als Nederlander zijnde
hou je van dat land als je die beelden ziet. Het bracht zelfs een stemming over me
van alsnog te willen trouwen en kinderen te krijgen. Dat bracht me, de mogelijkheden
nagaande, weer bij Ellen Thomassen. Stemmingen! Gevaarlijk ook.
Svetlana Stalin gaf een persconferentie in het Plaza Hotel, onder auspiciën van
het advocatenkantoor Greenbaum, Wolff & Ernst. Typisch Amerikaans. Ze heeft
snel geleerd, maar wordt natuurlijk geregisseerd. De vraag is door wie. Ze maakte
een uitstekende indruk: nogal welbespraakt, duidelijk in haar opinies, en ze sprak
zelfs bevredigend Engels. Ze luisterde nauwkeurig naar de vragen, en toch kon ik
me niet aan de indruk
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onttrekken dat zij in handen is gevallen van shrewd crooks. De hal was tot de nok
gevuld met belangstellenden. Misschien wel vierhonderd journalisten. Op de vraag
of Nikita Khrushchev gelijk had gehad om Stalin van misdaden te beschuldigen,
antwoordde ze dat het niet fair was om één persoon, haar vader, van alles de schuld
te geven.174
Dinner bij Nasjwa in haar flat. Daarna woonden we in het (door de CIA
gesponsorde) Asia House het voorlezen bij uit werk van Raden Adjeng Kartini, uit
Letters of a Javanese Princess.175 Er waren prachtige passages bij. Ook de
buitengewoon aantrekkelijke Indonesische student Harry was er weer. Hij is een
kunststudent. Ik zou hem veel vaker willen ontmoeten.

27 april 1967
De dag begint met het bericht dat 37 mariniers zijn gesneuveld tijdens - let wel - de
verdediging van een heuvel in Vietnam. Schreef een lange brief aan mam. Beatrix
heeft een zoon. Ben blij voor haar. De eerste mannelijke troonopvolger sedert 1884.
Tim Hogan bevestigt dat ik, samen met CBS, de Saturday Evening Post en vier
bisschoppen, op de lijst sta om een ontmoeting met Robert Kennedy te hebben.
Ik heb er niet aan gedacht dat bij de verkoop ook het invoeren van de Triumph
komt, die nu nog op een New Yorks nummerbord in Holland staat. Dat extra bedrag
kan John van Haagen niet opbrengen, begrijpelijk, maar ik kan het niet kwijtschelden.
Walter Lippmann schrijft dat de oorlog in Vietnam de impopulairste oorlog uit de
Amerikaanse geschiedenis is. Hij bekritiseert het geklets van generaal Westmoreland
en zegt dat ‘LBJ is indeed playing with fire’. Maar wat helpen al deze heldere columns
van Lippmann, die zich nu al jaren uitslooft om de rotzakken in Washington gezond
verstand bij te brengen?

28 april 1967
Werd opgebeld door Miss Stein van de Netherlands Information Service. ‘I am giving
you a scoop’, zei ze. Het had Hare Majesteit behaagd om Sjef van den Bogaert, trouw
vazal van Luns en alles wat mislukte in de Nederlandse buitenlandse politiek, tot
ridder te benoemen ter gelegenheid van 30 april. De duvel schijt altijd op de verkeerde
hoop. Oud nieuws.
Westmoreland hield een korte rede voor de General Assembly in South Carolina
en bracht hulde aan de strijdlust en gevechts-
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waarde van zwarte militairen in Vietnam. Het zijn toch werkelijk uitgekookte
bastards. Uit South Carolina komt het meeste zwarte kanonnenvlees voor Vietnam.
Dat was dus eersteklas public relations. En de zwarten die zich te barsten vechten in
Vietnam hopen zo een maatschappelijke status in dit apart-heidsland te verwerven.
Lekker allemaal.

29 april 1967
Tieneke komt vandaag met Anuschka thuis. Loet zette rozen neer en was al om 08.30
uur aan het stofzuigen. Ik wilde een plant gaan kopen, maar ze verkopen hier bijna
uitsluitend kunstbloemen en kunstplanten. Het zegt toch veel over LBJ 's ‘great
society’.
De waanzin in Indonesië heeft zich nog eens extra tegen de Chinezen gekeerd,
omdat de CIA-coup van 1965 volgens de militairen was voorgekookt in Peking. Er
zouden nog 250.000 Chinezen met paspoorten uit Peking in Indonesië zijn, terwijl
1, 4 miljoen Chinezen zich lieten nationaliseren. Winkels worden leeggeroofd en
Chinezen worden op straat doodgeranseld. De Times meldt dat Suharto en Malik er
iets tegen gaan doen. Ik heb geluncht met Bob Anderson van Esso, op de 65ste
verdieping van Rockefeller Plaza. Hij leidt alle operaties van het petroleumbedrijf
in Zuidoost-Azië. Sinds ons laatste gesprek was hij een paar jaar werkzaam in Japan.
Hij gaat in mei drie dagen naar Jakarta. Hij vroeg zich af wat er in Indonesië verder
zou gebeuren. Afgelopen november was hij aldaar, en ambassadeur Marshall Green
hield een toespraak voor de oliejongens. Andersons analyse loopt vrijwel parallel
aan de mijne. Hij heeft geen werkelijk vertrouwen in de afloop van het ‘Orde
Baru’-experiment. Hij was er uitstekend van op de hoogte dat Ibnu Sutowo een schurk
was. Hij vroeg zich echter af hoe de autoriteiten in Washington zouden reageren op
mijn artikel in Ramparts, waarin ik vooral de Amerikaanse subversieve rol in Jakarta
aan de kaak stelde. ‘What can they do?’ vroeg ik. Hij gaf me behoorlijk veel
aanvullende informatie over de onwettige en schurkachtige praktijken van Ibnu
Sutowo.
Lad Johnson arriveerde om 00.30 uur gisteravond en bleef tot 03.00 uur praten.
Loet woonde de sessie bij, terwijl Larrio al in mijn bed lag. Ik raak erg op die jongen
gesteld. Intussen gaf Lad, als voorzitter van de Indonesische Kamer van Koophandel
in Wall Street, interessante en waardevolle informatie, vooral over de corrupte
praktijken van Ibnu Sutowo en Pertamina. Hij wist ook te melden dat mijn oude
vriend Bert Jilderda, vroeger van de Stanvac in Jakarta, in Nederland was overleden.
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30 april 1967
Bracht lange tijd door met Jan Cremer. Hij blijft een aardige kerel. Hij heeft Jane
Mansfield laten schieten - of andersom? Zij zou in een gangster- en maffiakliek
zitten. Een advocaat die ze onlangs nog samen bezochten, is gewurgd gevonden. Jan
wil erbuiten blijven. Hij zegt, precies als Marguerite Oswald: ‘Iedereen om me heen
verdient geld, behalve ik.’ Sleutelaar zou ook oneerlijk zijn geweest. Jan wil naar
Europa, maar niet naar Nederland. Hij heeft humor, maar wanneer ik langer met hem
samen ben - we gingen eten bij de dochter van Martin Portier, Tuti, en Jos -, dan
ontdek ik beslist niet dat vleugje genialiteit waarvan wordt gezegd dat zijn boeken
er een uiting van zijn. Hij is nerveus en rusteloos. Aan de bar van Hotel Chelsea zat
hij voortdurend te draaien en naar buiten te kijken. Hij zegt ook last te hebben van
black-outs, die als een blok op zijn hersens drukken. Ze roepen een verlangen op om
weg te lopen.

1 mei 1967
49 mariniers zijn gesneuveld en 168 gewond bij de verdediging van een van die
fameuze heuvels van Vietnam. En de idioot Westmoreland verkondigt dat 95 procent
van de Amerikanen de oorlog steunt. Het zijn echt bastards met z'n allen. Hoe durven
ze dit eigenlijk te doen?
Ik woonde op Pier 40 van de Holland-Amerika Lijn de viering van Hare Majesteits
verjaardag bij, ditmaal daartoe uitgenodigd door consul-generaal en mevrouw D.A.
van Hamel. Waardeloos, al die Hollandse kak. Van den Bogaert liep zo trots als een
pauw met zijn nieuwe ridderorde rond. Hij zal wel nooit toegeven dat hij het ding
helemaal niet heeft verdiend. Ik ben vertrokken voor het losbarsten van een driewerf
hoera voor H.M. de Koningin.
Lunchte met Dick Rosen in de Grenadier. Hij heeft in dit restaurant geïnvesteerd.
Hij is niet langer verbonden aan het bureau van de attorney general in New York,
maar is in zaken gegaan. Hij heeft al een jaar een vriend. Hij is zeer anti-LBJ en hoopt
dat Robert Kennedy zich volgend jaar kandidaat zal stellen voor het presidentschap.
Hij adviseerde me om J. Lee Rankin te gaan spreken, de advocaat die de uiteindelijke
tekst van het Warren-rapport schreef, vooral om meer over George de Mohrenschildt
te weten te komen.
John Hughes heeft een Pulitzer Prize gewonnen voor zijn reportages over de coup
in Jakarta. Het is als met Van den Bogaert: het enige wat je behoeft te doen voor een
dergelijke on-
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derscheiding is liegen met Washington en de CIA en je kunt bogen op een passende
beloning.

2 mei 1967
Time wijdt de omslag aan generaal William Westmoreland. Zo gaat dat. En warempel,
Newsweek doet hetzelfde. Zo assisteert de ‘vrije pers’ van Amerika bij het
hersenspoelen van de kudde om van oorlogsmisdadigers nationale helden te maken.
Het beangstigendste is misschien wel hoeveel ‘gedachteloos vrolijken’ er nog in
trappen ook.
Verscheepte mijn auto, met enkele hutkoffers en paperassen, naar Antwerpen.
Haastte me terug uit Port Newark en sprak tweeënhalf uur met luitenant-kolonel
Marpaung. ‘Pandjaitan en ik waren very close’, zei hij. ‘Mijn moeder was een
Pandjaitan.’ Ik dacht: dat zit dan minder prettig, want Pandjaitan was een ‘very close’
vriendje van ex-CIA-agent Werner Verrips. Marpaung zat dus ongetwijfeld met
Nasution en Ujeng Suwargana op de Sukarno-afzetlijn sedert 1961. Ik zei dat ook,
maar de overste bleef proberen mij ervan te overtuigen dat er nooit een raad van
generaals (die Bungkarno zou hebben willen afzetten) had bestaan. Ik kende dus uit
persoonlijke ervaring alle feiten omtrent het tegendeel. Waar wel voor diende te
worden gewaakt was, aldus de overste, dat Bungkarno niet een slachtoffer zou worden
van de PKI. Eigenlijk dacht ik op dat moment: letten jullie maar op jezelf en pas op
dat je niet voor het karretje van de CIA en Washington wordt gespannen, met hun
ziekelijke communistenfobie.
Het was wel opmerkelijk dat hij zei dat van hogerhand reeds de beslissing was
genomen dat Ibnu Sutowo eruit zou gaan. Deze maand zouden bovendien vijftien
generaals die corrupt waren en links georiënteerd, worden ontslagen. Hij vertelde
verder dat Bungkarno nu wandelingen maakte op de pasar, naar zijn kippen ging
kijken en het rustige bestaan van een teruggetrokken president en staatshoofd leidde.
Ik vond het overigens ontstellend dat Marpaung blijkbaar niet bedacht dat ik president
Sukarno niet alleen reeds tien jaar uitstekend kende, maar hem betrekkelijk kort
geleden uitvoerig en langdurig onder vier ogen had gesproken en meegemaakt.
Bungkarno had van niemand, en al helemaal niet van op de CIA georiënteerde
militairen, bescherming of adviezen nodig hoe met de PKI om te gaan. Hij wist precies
wat voor vlees hij in de kuip had, zowel van links als van rechts.
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Ik werd een halfuur lang vanuit Californië opgebeld, omdat Ramparts een aantal
details van mijn artikel wilde verifiëren. Zijn ze zelfs dáár bang om voor Washington
bezwarende informatie te publiceren?

3 mei 1967
Larrio sliep bij me, als altijd en nog steeds plezierig. Ik ben zeer op hem gesteld.
Er is vijf uur gevochten om heuvel 811, waarbij 22 mariniers sneuvelden, 69
gewond raakten en 78 Vietcong-strijders om het leven kwamen.

4 mei 1967
Er wordt al voor de elfde dag om heuvel 811 geknokt. In totaal zijn reeds 157
mariniers doodgeschoten en 781 gewond. En hoe gewond? Dat vermeldt het
communiqué niet. De New York Post drukt over de hele voorpagina: MARINES INCH
UP THAT HILL.
In de VN deelde ik Abdullah Kamil mee dat ik in Ramparts zou schrijven over wat
ik aan informatie had verzameld over 30 september en 1 oktober 1965. ‘If your
analysis is still the same, well, then we will part our ways.’ Ik dacht: to hell with
Kamil, en met zijn boss Malik. Dat zijn de leugenaars en geschiedvervalsers. It's
their problem, not mine.
Ontmoette Ed van Kan in het Americana. Hij is aardig, draagt een blazer en schrijft
met inkt. Hij zit in de problemen met NBC omdat hij altijd met zijn vrouw reisde en
navenant rekeningen bij NBC indiende. Hij gaat nu scheiden. NBC zond een spion
naar Hongkong om zijn gangen na te gaan en hem erbij te lappen. Henk Hofland was
overigens de enige journalist in Nederland die hij van plan was bij een volgende reis
op zijn bek te slaan. ‘Hofland doet niet anders dan mij afkraken, en hij kent me niet
eens.’ Het schijnt dat Heintje ten Harmsen ter Beek nu niet meer bij het Algemeen
Handelsblad werkt, maar zelfs bij Henk Hofland inwoont in de Boticellistraat. Leuk
voor Mimi, die vreemde vogel. Ed wil met een Chinese jonk vanuit Hongkong, via
de Komodo-eilanden, de Malediven, Ceylon enzovoorts naar New York varen. Er
wordt hiervoor een schip gebouwd in Hongkong. Hij onderhandelt met Metro
Goldwyn Mayer, maar heeft geen agent. Dat is levensgevaarlijk in New York.
Stapte bij de Marescots binnen. Henry vertelde in Wall Street te hebben vernomen
dat er weinig voor nodig zou zijn om twee miljoen soldaten naar Vietnam over te
brengen. De 600.000
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man van nu was maar peanuts. Ik verbaas me niet meer over de conversatie van
zakentycoons.
Zoon François mag dus niet naar China en gaat nu van de zomer een reis naar
Latijns-Amerika maken. Er waren verder een Bulgaarse beeldhouwer en diens vrouw
voor het diner genodigd. Haar moeder was ook aanwezig en bleek de echtgenote van
een Franse generaal te zijn. Zij had een mop over Sukarno gehoord. Een circus in
Londen had een nieuw nummer toegevoegd, namelijk oud-president Sukarno die
seks bedreef met veertig vrouwen. De zaal was daardoor uitverkocht. Met de nummers
een, twee, drie, vier enzovoorts ging alles goed. Maar bij de twaalfde vrouw was er
panne. Hij kon niet meer. Het publiek protesteerde en wilde geld terug. De manager
protesteerde bij Sukarno. ‘Why couldn't you do it?’ En de president antwoordde: ‘I
don't know, during the rehearsal this afternoon, everything went fine.’ Ze vertelde
ook een meneer met een hondje op straat te hebben gezien die het poepje van het
beest op een stukje karton schoof.
Ed van Kan schijnt wel eens bij Gerard van het Reve binnen te lopen. Deze had
bezoek gekregen van de zedenpolitie, naar aanleiding van de publicatie van zijn
fameuze brief in de Jan Cremer Krant. Ed vindt Van het Reve nogal een boer. Dat
was mij overigens al heel lang duidelijk, vandaar diens populariteit als volksschrijver.
Vandaag woonde ik ook een repetitie bij van het New York Philharmonic Orchestra
met Leonard Bernstein. Ze waren met een symfonie van Sibelius bezig. Ik miste
helaas Peter Serkin in een Mozart-concert. Ik zat op het balkon, maar mijn gedachten
waren bij de boys op heuvel 811.

5 mei 1967
Heuvel 811 is gevallen. Hoera! Het heeft ‘maar’ duizend doden en gewonden gekost,
wordt er nu gezegd, plus natuurlijk een nog groter aantal aan de Vietcong-kant. Het
maakt me misselijk.
De overzeese editie van de NRC staat boordevol over de geboorte van prins
Alexander. What next?

6 mei 1967
De Daily News roept op: CALL UP 31.000 LAZY RESERVES! Nu worden jonge mensen
die de oorlog als belachelijk en misdadig beschouwen, dus als ‘lazy’ bestempeld.
Wordt steeds gekker. Gistermiddag liep ik in de Village tegen Doric Wilson aan, een
schrijver van toneelstukken, een lekkere kerel in laarzen en een
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leren jack. Hij nam me mee naar zijn flat, maar hij kon niets meer presteren en
verontschuldigde zich. Hij had zich eerder op de dag reeds tweemaal aan een andere
man gegeven, daarbij ook nog pot rokend. Hij zei ook eens met André Spoor ‘op
stap’ te zijn geweest. Interesting.
Diner bij de Bulgaarse beeldhouwer, wiens naam Javachieff is. De Marescots
arriveerden opnieuw met de schoonmoeder, vicomtesse De Guillebon. De gay
Tunesische houseboy had een zalige couscous klaargemaakt. Die mensen eten
duizendmaal lekkerder dan wij, met onze boerenkool met worst.
Later liep ik in de Village tegen een neger aan, Bob Whitehead. Negentien jaar.
We gingen naar zijn flat in Brooklyn Heights en hij rommelde net zo lang met me
tot ik hem midden in de nacht toch heb genaaid. Intussen was zijn roommate, een
melige Amerikaanse (blanke) jongen, bezig met schilderen in de keuken. Bob werd
op 10 juni geboren, net als ik.
Dick Rosen heeft voor mij met advocaat J. Lee Rankin gebeld. Hij wilde niet meer
over de Dallas-affaire praten. ‘Ik heb er één jaar van mijn leven aan gegeven, en dat
is voldoende.’

7 mei 1967
Er wordt toch nog een beetje doorgevochten op heuvel 811. Intussen heeft Hanoi de
neergeschoten Amerikaanse piloten door de straten geparadeerd. De foto's staan op
de voorpagina van de Times. Militairen leggen in Saigon aan journalisten uit dat het
noodzakelijk is om in een guerrillaoorlog linies op te zetten, en daarom waren
genoemde heuvels van belang, want de mariniers waren verplicht om een linie te
vormen en een lijn te trekken, tot hier en niet verder. Het gaat er volgens deze heren
in Vietnam vooral ook om, zo veel mogelijk Vietcong-strijders te doden, en juist niet
om terrein te veroveren of te bezetten. James Reston rapporteert uit Yale University,
mijn alma mater, dat hij tijdens een paar dagen in New Haven letterlijk niet één
student heeft ontmoet die sympathiek stond tegenover LBJ of het beleid van de regering
in Vietnam. Hij sprak met Strobe Talbott, de jeugdige voorzitter van de Yale Daily
News. Talbott en zijn serieuze, idealistische, patriottische en progressieve
Republikeinse vrienden, zo constateerde Reston, nemen niet deel aan
antioorlogsparades, maar ze zijn unaniem tegen de oorlog.176
Er is een nieuwe rel uitgebroken over de manier waarop de

176

Strobe Talbott zou het tot commentator van Time Magazine brengen. Ik ontmoette hem voor
het eerst in Washington in 1965.
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Amerikaanse spionagedienst CIA via Amerikaanse vakbonden geld heeft overgeheveld
naar Europese zusterorganisaties. Een voormalige CIA-functionaris, Thomas Braden,
heeft meegedeeld persoonlijk 50.000 dollar te hebben overhandigd aan Walter
Rheuter, de baas van de United Automobile Workers. Het houdt niet op. Het is
natuurlijk maar het topje van de ijsberg. Er is duizendmaal meer smerig gedoe aan
de gang dan we in de verste verten ooit zullen weten. Als losse flodders komt er bij
tijd en wijle iets van bovendrijven. Ter verdediging van de CIA wordt zelfs aangevoerd
dat Italië, Frankrijk en andere landen de communistische kant op zouden zijn gegaan
wanneer de CIA geen fondsen zou hebben gestuurd.
Marguerite Oswald belde op om te zeggen dat William Manchesters boek over
JFK vol verdraaiingen staat. Ook zijn gesprek met haar is vervalst, ‘because our real
conversation is locked away in the National Archives’, zei ze. Ze is woedend op
Manchester, die haar zoon ‘de moordenaar’ noemt. ‘I can prove, and I mean I can
prove, Willem, that it was not Lee's gun that killed the president.’ Ik vertelde dat ik
via Dick Rosen een gesprek met Rankin had aangevraagd, en dat deze geen
gesprekken meer voert. Zij betwijfelde of dat waar was, want in mei schijnt er een
boek uit te komen waarin Rankin uitvoerig aan het woord komt. ‘They refuse because
they know you are in contact with me.’ Dat leek me overdreven. Ze vroeg of ze Dick
Rosen zou kunnen schrijven. Ik antwoordde dat ik betwijfelde of dat gepast zou zijn
onder de omstandigheden, en voor ik het wist had zij boos opgehangen.
Santo heeft een schitterende omslag ontworpen voor mijn boek. Wanneer ze nu
ook maar willen uitgeven. Ik ontmoette de Indonesische schrijver Rendra. ‘I am to
the left,’ zei hij, ‘but I don't want Sukarno back.’ Hij verwachtte dat links een
comeback zou maken maar in een andere vorm, misschien zelfs nog steeds met
Suharto maar zonder de invloed van Nasution, Malik en anderen. Het Indonesische
leger, aldus de New York Times, gaat zijn miserabele reputatie bij het volk opkrikken.
Suharto schijnt zich er bewust van te zijn hoe impopulair het leger dat Bungkarno
afzette onder het volk is. Er werd aangekondigd dat op 20 mei een campagne begint
waarbij het leger zal worden ingezet om het wegennet van Java te gaan verbeteren.

8 mei 1967
Ten zuiden van de gedemilitariseerde zone in Vietnam zijn 35 mariniers gedood en
89 gewond.
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Ik ga op 11 mei terug naar Huis ter Heide. Erik zendt een telegram dat hij me van
Schiphol komt halen.
Het Vietnamtribunaal van lord Russell heeft in Stockholm de Noord-Vietnamese
kolonel Ha Van Lau gehoord. LBJ oefent bij monde van Walt Rostow druk uit op
premier Tage Erlander.

9 mei 1967
Lees Man's Search for Meaning van de Weense psychiater Viktor Frankl. Hij
ontwikkelde de zogenaamde logotherapie: de man die ontroostbaar is vanwege de
plotselinge dood van zijn vrouw, wordt de betekenis van lijden uiteengezet. Dat doet
het genie Frankl aldus: ‘If he had died prior to his wife, it would have been his dear
wife that was presently suffering like he was doing now.’ Dus zegt de logotherapeut
vrolijk: ‘Isn't it wonderful that your wife rests in peace?’ Intussen zit de weduwnaar
met de brokken, maar geeft hij er niet de voorkeur aan te lijden in haar plaats? Het
is wel een drogreden om iemand tot rust te brengen. Helpt geloof in de Heer niet,
noch penicilline, dan komt de logotherapie op de proppen.
We weten zoveel. De aarde is rond en we verkenden de oppervlakte van de maan.
Maar niemand weet wat er na de dood zal gebeuren. Misschien ontdekken we ook
nog wel hoe de doden weer tot leven te brengen, en zullen we dan pas de werkelijke
betekenis van het leven kennen. Dit boekje van Frankl onderstreept eigenlijk waarom
er gisteren in de Times stond dat het percentage zelfmoorden onder medici opvallend
hoog was, en onder psychiaters het hoogste van allemaal.

In de metro
Er zit een absoluut wonder van een Japanse jongen tegenover me, zwarte strakke
broek, laarzen, blauwe rolkraag - aantrekkelijk, zeer aantrekkelijk.
Gaf een lezing voor de New Jersey Federation of Women's Clubs in Palmyra, New
Jersey. Het was een plush affair, in avondkleding en smoking. Sprak fris van de
lever, maar het had nog beter gekund.

10 mei 1967
Dit was de ondertrouwdag van mijn ouders, die altijd werd gevierd. Ik telefoneerde
met mam. Theo en Nel kwamen voor het diner. Zij was in high spirits.
De Times meldt dat de provo's erin zijn geslaagd burgemeester Gijsbert van Hall
(63) ten val te brengen. Voor een gentleman
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is blijkbaar geen plaats meer in de hoofdstad, maar wie weet is hij ook nog een
klootzak. Weet niets van de man. Het lijkt alsof premier Piet de Jong door de knieën
is gegaan.
Guruh Sukarno heeft een drag race gehouden met Jimmy Saelan, de zoon van
Bungkarno's adjudant. Jimmy zat op een moterfiets, Guruh in een auto. Er was een
ongeluk en Jimmy is dood, Guruh gewond.
Nam afscheid van manager Bob Keedick. En drong er opnieuw op aan dat ik de
schrijver Robin Moore zou ontmoeten. Ik ben dus, met lange tanden, naar de Jamaica
Arms op Second Avenue gelopen, waar zijn uitgever een cocktailparty voor hem
gaf. Moore introduceerde me bij Glenn Bryan Smith, een uitgesproken FBI-type met
een advocatenpraktijk in Florida. Hij zei voor inlichtingendiensten te hebben gewerkt
en was ook eens rechter geweest. Hij toonde, wat ik helemaal verdacht vond, ten
bewijze een badge. Hij vertelde dat sommige agenten die niet te vertrouwen bleken,
werden gekidnapt en boven de oceaan gedumpt. Hij begon over George de
Mohrenschildt in Dallas en noemde hem een schild voor anderen die een plan van
president Kennedy hadden moeten uitvoeren om Fidel Castro te vermoorden. Deze
moord had twee weken voor de geschiedenis in Dallas moeten plaatsvinden. Oswald
was volgens Mr. Smith een undercoveragent van de CIA. Hij is naar Cuba gereisd
met een vouw die is gevangengenomen en in een Latijns-Amerikaanse gevangenis
terechtkwam. ‘They will probably dump her’, zei hij. Vervolgens had hij een advies:
‘Je kunt beter publiekelijk bekendmaken dat wat je weet, en de inlichtingen die je
over Dallas hebt, in een bankkluis zijn opgeborgen en zullen worden gepubliceerd
op het moment dat er iets met je zou gebeuren. Je bent nu een doelwit.’ Hij voegde
eraan toe dat twee van zijn informanten nog in leven waren omdat zij dit advies
hadden opgevolgd. Hij zei bereid te zijn naar Holland te reizen wanneer mijn bronnen
in de JFK-zaak gereed waren om te spreken. Dat zou dus Gerard Croiset moeten zijn.
Ik verliet het pand in de vaste overtuiging dat ik met een agent had gesproken,
iemand van de FBI of CIA. Ze hadden mijn lezingenmanager benaderd en zo werd ik
via Bob Keedick naar Robin Moore gekanaliseerd, maar in werkelijkheid moest ik
deze Glenn Bryan Smith blijkbaar ontmoeten. Wat een smerige intrige.
Ging ten afscheid met Richard naar Santo. Richards ogen zijn voor mij
onvergetelijk. Hij wil naar Frankrijk en komt wellicht
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ook naar Huis ter Heide. Hij zal het me laten weten. Reken op niets.
Lunchte met Meline Bolderdijk. Haar vader was de voorganger van Koos Scholtens
bij Shell in Indonesië. Ze is aardig. Ze probeerde me te bewegen aandelen te kopen
van de uitgeverij Houghton, Mifflin & Company in Boston. Waarom denkt iedereen
constant dat ik gefortuneerd ben? Ik heb geen cent.

11 mei 1967
Het is weer zover. Papa Stern nam de proef en ik heb opnieuw een druiper, net nu
ik naar Holland moet. Dat heeft Bobby Whitehead me dus geflikt. Altijd wanneer ik
een negerjongen neuk. Maar dat zijn ook eigenlijk de enigen die er op blijven
aandringen, tot je toegeeft. Dr. Frederick Stern heeft me een miljoen eenheden
penicilline gegeven.
Larrio heeft voor het laatst bij me geslapen, maar we moesten seks vermijden.
Newsweek meldt dat gedurende 1966 bijna 335.000 gevallen van gonorroe werden
geregistreerd. Het zullen er vast veel meer zijn. Ook dr. Stern houdt de problemen
van zijn patiënten onder tafel, of liever, hij vult fictieve namen in.
Het slagschip New Jersey is voor de kust van Vietnam ingezet. Een hoofdartikel
in The New York Times benadrukt dat Bungkarno altijd van mening was dat Indonesië
zeker 250 miljoen mensen kon voeden en dat geboortebeperking niet dringend was,
maar dat generaal Suharto nu besloten heeft het geboortecijfer tot drie procent te
willen terugdringen. Ik weet eigenlijk niet wat Sukarno's mening was.
Zowel Jan Cremer als Ed van Kan kwam naar de flat in Kew Gardens, omdat ik
wilde dat zij elkaar zouden ontmoeten.
Loet Kilian bracht me naar JFK. Ik zal altijd zeer op hem gesteld blijven.
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Huis ter Heide
12 mei 1967
Het vliegtuig vertrok vier uur te laat. Vervelend. Erik wachtte me op het nieuwe
Schiphol. Hij zag er straight uit met kort haar, maar hij was all right. We reden
regelrecht naar Huis ter Heide en brachten de dag verder samen door. Daar waren
we aan toe. Mam maakte het prima. Nam haar mee uit eten. Later kwam Theo met
een Zwitserse vriend langs.
Begon meteen kranten te knippen. Ik raak er steeds meer van overtuigd dat
Bungkarno zijn aftreden zelf heeft gewild. Hij verdomde het om te dansen naar de
pijpen van zijn generaals, die van hem verlangden dingen te zeggen waarvan hij wist
dat ze onwaar waren of die hij niet kon controleren. Sukarno tot iets forceren is
onmogelijk, zelfs wanneer men hem zijn paleisgarde ontneemt. Hij hield de eer aan
zichzelf. Heeft hij een politiek testament geschreven? Zal zijn besluit ooit worden
toegelicht?
Dat hij toch zijn presidentiële bevoegdheden aan Suharto overdroeg verraste de
generaal. Op 24 februari meldde het Algemeen Handelsblad namelijk dat Suharto
via Radio Jakarta had verklaard dat Bungkarno misschien toch als constitutioneel
staatshoofd zou aanblijven, omdat hij ‘mandataris van het Volkscongres’ en
‘opperbevelhebber van de strijdkrachten’ was. Suharto aarzelde nog altijd het verraad
te vervolmaken. Weer een paar dagen later heeft Suharto gezegd dat Bungkarno zelf
de macht wilde overdragen, het was ‘zijn eigen idee’!177 Suharto en de zijnen dwingen
zijn geweten geweld aan te doen en dat zal Bapak nooit doen. Hij hield de eer aan
zichzelf. Op 8 maart meldde De Telegraaf dat Suharto thans openlijk Sukarno had
verweten dat de communistische coup - die dus geen PKI-coup was - met zijn
medeweten had plaatsgehad. Dat is dus niet zo, en Bungkarno deed aan de poppenkast
van de generaals verder niet mee. Eens zal misschien de geschiedenis opening van
zaken geven. Joseph Luns zal de Karel de Groteprijs van de stad Aken krijgen, maar
hiertegen is door bepaalde groeperingen geprotesteerd in de Bondsrepubliek.

177

De Telegraaf, 27 Februari 1967
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Moederdag 1967
Prachtig weer. Theo en Nel waren er ook.
Gisteren schreef de Volkskrant in een hoofdartikel op een misselijke manier over
het Russell-tribunaal in Stockholm. Smalend worden de deelnemers ‘wijsgeren’
genoemd, en de vertoning zou meer lijken op een happening dan een rechtszaak.
Treurig, die krant. Elseviers - dus aartsconservatief Lunshof - zegt in een editorial
dat De Gaulle terecht had voorkomen dat de heren in Parijs vergaderden. Het blad
noemt Russell en zijn lucide vrienden ‘anti-Amerikaanse, heel of half communistische,
puur demagogische komedianten’. Alsof mijn eigen verontwaardiging over wat in
Vietnam met Amerikaanse militairen gebeurt bijvoorbeeld, het label ‘anti-Amerikaans’
opgeplakt zou kunnen krijgen. Daarentegen schrijft Ton Regtien een hele pagina
over het tribunaal in Vrij Nederland. Alsof intelligentie te maken zou hebben met
rechtse of linkse gezindheid in de politiek. C.L. Sulzberger beschrijft de Russell-groep
als bezig met ‘a sorry morality play’. Deze Times-commentator schrijft zo'n misselijk
stuk dat je hem nooit meer zou moeten lezen.178 John Fernhout heeft voor de film
Skies over Holland in Cannes de Gouden Palm gekregen. Zeer terecht.

14 mei 1967
Suharto papt nu aan met het bewind van generaal Chiang Kaishek op Formosa, aldus
de London Times. Het Indonesische generaalsregime heeft een decreet uitgevaardigd
dat op het in bezit hebben van de werken van Mao Tse-tung een gevangenisstraf
volgt.
‘If you are patient in one moment of anger, you will escape a hundred days of
sorrow’, aldus een Chinees gezegde.

15 mei 1967
Mam werkt in de tuin. Ze vertelde dat grootmoeder een redelijk vermogen naliet.
Mam ontving reeds een ton in ACF-aandelen. De harp van haar moeder wordt aan
het harpinstituut van Phia Berghout aan de Vecht geschonken. Mam wil thans de
bungalow kopen van Pim Osieck, de opperceremoniemeester van koningin Juliana,
waar we nu in wonen. Ik heb haar gezegd dat beslist te doen, want dat zou vader ook
hebben gewild. Theo is ertegen en heeft er ruzie over gemaakt, maar hij heeft er niets
mee te maken en moet zich dergelijke interven-
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ties niet permitteren. Mam spreekt er niet meer met hem over. De Amerikanen zeggen
tien Mig's boven Hanoi en Haiphong te hebben neergeschoten. Koppen in de Herald
Tribune.

16 mei 1967
Ik heb het uitvoerige gesprek met Lad Johnson, voorzitter van de Indonesische Kamer
van Koophandel in Wall Street, in een nieuw artikel voor De Spiegel samengevat.
A. Teunis zal het aan het eind van de maand publiceren. Dan komt er nieuw gedonder,
maar ik ben verplicht deze zaken aan de kaak te stellen. Ik ben mijn vrienden in
Jakarta, zoals Darmadji, niet vergeten. Indro Noto Suroto bevestigt mij dat Adam
Maliks handlanger, Widjatmiko, een crook is ‘die staat voor niets!’.

17 mei 1967
Reed met Theo mee naar Rotterdam. We bespraken onze moeder. ‘I don't see eye to
eye with her,’ zei hij. Ze gaf volgens hem veel te veel uit, driehonderd gulden per
maand. Nel en hij gaven maar tweehonderd gulden uit. Ik dacht: wat heb je ermee
te maken? Het is niet jouw geld.
‘Als je moet sparen,’ aldus mijn broer met een graad in economie, ‘moet je minder
uitgeven dan er binnenkomt. Dat doe ik. Ik wil als ik 55 jaar ben gaan rentenieren.’
Toen ik vertelde dat ik mam aanmoedigde een reis naar broer Hendrik in Kaapstad
te gaan maken, zei hij: ‘Ik geloof niet dat wij dat op prijs zouden stellen.’ Theo is
mijn broer, maar ik voelde me wanhopig over deze toon.
In Rotterdam werd me meegedeeld dat mijn auto in Antwerpen was gelost. Ik nam
een trein. Ik was wel blij toen ik de wagen op dok 368 zonder één schrammetje
terugvond. Om 16.00 uur was ik terug in Huis ter Heide en ging met mam in Zeist
poffertjes eten.
Prins Bernhard hield in Montreal een rede waarin hij een lans brak voor de
productie van synthetisch voedsel uit bijvoorbeeld olie, gas en steenkool. Hij had
producten die uit deze substanties waren vervaardigd zelf geproefd, en ‘zij smaken
uitstekend,’ aldus ZKH. Vreemd verhaal. Hij bemoeit zich met van alles.
Een non van 33 jaar heeft zichzelf in Saigon verbrand. Het wordt allemaal steeds
krankzinniger in Vietnam.
(wordt vervolgd)
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