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De coup en de 
ambassadeur 

Chili, 1973

Nederland nam in 1973 opgejaagde  
Chilenen op. Ondanks een onwillige 
ambassadeur. Een terugblik.
door Harm Ede Botje en Anne-Lot Hoek
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Santiago, september 1973: Chilenen 
worden gedwongen revolutionaire 
leuzen van de muren te verwijderen
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S
ant!ago de Ch!le, 10 september 1973. 
Op de negent!ende verd!ep!ng van 
een flatgebouw aan de D!agonal 
Paraguay kwam een t!ental act!v!s-
ten van de Beweg!ng van Revolu-
t!ona!r L!nks b!j elkaar. De stem-

m!ng was opgewonden, de kamer stond blauw 
van de rook. Onder de aanwez!gen een arts d!e 
!n de krottenw!jken prakt!jk h!eld en arbe!der-
act!v!sten d!e !n fabr!eken werkten. De 
Nederlandse schr!jfster Fleur Bourgonje, !n d!e 
jaren getrouwd met NRC Handelsblad-corres-
pondent Jan van der Putten, was ook aanwez!g. 
Z!j sympath!seerde, net als de rest van l!nks 
Nederland, aangevoerd door prem!er Joop den 
Uyl en m!n!ster Jan Pronk, met wat !n d!e jaren 
het ‘Ch!leense exper!ment’ van Allende werd 
genoemd: de opbouw van een n!euwe samenle-
v!ng naar soc!al!st!sch model. 
Maar de Veren!gde Staten, d!e geen trek hadden 
!n een tweede Cuba, stelden een boycot !n. Ook 
waren er grootscheepse stak!ngen !n de trans-
portsector waardoor de voedselbevoorrad!ng 
ernst!g haperde. De reger!ng-Allende kwam 
onder druk te staan. In augustus van dat jaar 
was al een pog!ng tot een m!l!ta!re coup gedaan 
en meer geweld dre!gde. De aanwez!gen op de 
b!jeenkomst d!e septemberavond legden l!jsten 
aan van kazernes waar!n grote wapenvoorra-
den lagen. Als het tot een gewapend treffen zou 
komen, zou ‘l!nks’ weten waar het gevaar zat. 
‘Allemaal heel naïef,’ zegt Bourgonje achteraf. 
‘N!emand had door hoe ernst!g de s!tuat!e was.’ 
D!e nacht zat ze urenlang aan haar Ol!vett!-
typemach!ne om de l!jsten over te t!kken, met 
carbonpap!er tussen de pag!na’s. Ze zouden 
noo!t worden verspre!d. 

Totale chaos
Op 11 september stonden Bourgonje en Van der 
Putten op met marsmuz!ek en legercommun!-
qués. Pres!dent Allende h!eld op de rad!ostat!-
ons d!e nog n!et !n handen van het leger waren 
een dramat!sche afsche!dsrede waar!n h!j aan-
kond!gde tot het b!ttere e!nde door te zullen 
vechten. Vanu!t hun raam zag het stel hoe 
vl!egtu!gen overkwamen d!e bombardemen-
ten u!tvoerden op La Moneda, het pres!dent!-
eel pale!s waar Allende z!ch had verschanst. 
Later d!e dag zou de pres!dent omkomen. ‘We 
goo!den alle boeken waarvan we dachten dat 
ze als subvers!ef zouden worden gez!en door 
de stortkoker,’ zegt Bourgonje, ‘en !k versn!p-
perde de l!jsten d!e !k d!e nacht had u!tget!kt.’ 
Tussen de flats door vlogen hel!kopters waar-
u!t bewapende m!l!ta!ren naar bu!ten h!ngen. 
B!j de buren sloegen de kogels !n. ‘Ik probeerde 
u!t alle macht van onder m!jn bureau verslag te 
doen voor de rad!o,’ zegt Van der Putten. ‘Maar 
de verb!nd!ng werd verbroken, het was totale 

chaos.’ De razz!a’s !n het flatgebouw, waar veel 
aanhangers van Allende woonden, begonnen 
meteen. Soldaten trapten deuren !n en bewo-
ners werden afgevoerd. Bourgonje: ‘Ze kwamen 
langzaam naar boven, de vrouwen g!lden. Ook 
ons hu!s werd overhoop gehaald.’ 
Verderop !n de stad was pater-arbe!der Jan 
Br!nkhof d!e dag aan het werk !n een genat!o-
nal!seerde text!elfabr!ek. Ook h!j zag hoe !n de 
verte het pres!dent!eel pale!s werd gebombar-
deerd. Toch bleven h!j, nog twee Nederlandse 
paters van de orde van de Oblaten en tweedu!-
zend Ch!leense arbe!ders !n de fabr!ek. ‘We had-
den !mmers n!ets m!sdaan.’ Br!nkhof woonde 
tussen de armen op het ‘Campamento Len!n’, 
gevest!gd op een stuk grond dat een paar jaar 
eerder mede door de pater was bezet. ‘We w!l-
den dat gewone mensen gel!jke rechten kre-
gen,’ zegt h!j. ‘En dat er werk was voor !edereen. 
En dat het eten eerl!jk werd verdeeld.’ 
Al d!e eerste m!ddag kwamen er m!l!ta!ren 
naar de fabr!ek, d!e de paters en de andere 
werknemers !n bussen afvoerden naar een 
pol!t!ebureau. Na een week belandde h!j !n het 
beruchte Nat!onaal Stad!on, waar du!zenden 

Allende-aanhangers b!j elkaar waren gedreven. 
H!j zag hoe een tw!nt!ger d!e op hoge toon ze! 
dat h!j ‘commun!st was én bleef’ door m!l!ta!-
ren werd neergeschoten en hoe een man met 
een zwarte beulskap dagel!jks langskwam om 
mensen aan te w!jzen d!e vervolgens verdwe-
nen. ’s Avonds hoorde h!j hoe er beneden !n de 
catacomben mensen werden geëxecuteerd. 
Zelf werd h!j door m!l!ta!ren tegen z!jn benen 
geslagen. ‘Jull!e l!nkse pr!esters komen zeker 
naar Ch!l! om onze vrouwen te verkrachten, we 

goo!en jull!e !n zee.’ Br!nkhof: ‘Ik zal de fasc!s-
toïde koppen van d!e mannen noo!t vergeten.’ 
Toen de pater werd verhoord !n een apart pol!-
t!ekantoor bu!ten het stad!on zag h!j daar aan 
de ene kant bergen marx!st!sche boeken en 
gouden r!ngen l!ggen en aan de andere kant 
stapels bebloede l!jken. ‘In de wachtru!mte 
zaten jongens van de fabr!ek, hun ruggen 
waren kapotgeslagen.’ Toen h!j terugkeerde !n 
het stad!on waren z!jn medegevangenen opge-
lucht dat h!j nog leefde, want vaker kwamen 
ondervraagden n!et meer terug. 

Beestachtige mentaliteit
In Nederland sloeg het n!euws van de 
Ch!leense staatsgreep !n als een bom. In de 
grote steden g!ngen Allende-sympath!santen 
de straat op, de Ch!l! Beweg!ng Nederland, 
waar!n pol!t!eke part!jen en het Ch!l! Com!té 
samenwerkten, werd onm!ddell!jk opger!cht. 
M!n!ster van Ontw!kkel!ngssamenwerk!ng 
Jan Pronk sprak van een ‘moord en martel’-
reg!me en prem!er Joop den Uyl veroordeelde 

de ‘harde beestacht!ge mental!te!t’ van de 
junta. Het tweetal was extra betrokken b!j de 
ontw!kkel!ngen !n Ch!l! omdat ze !n 1972, toen 
nog Kamerleden !n de oppos!t!e, naar de 
UNCTAD-conferent!e !n Sant!ago waren 
geweest waar toen nog sprake was van grote 
hoop en eufor!e over Allendes reger!ng. 
Op de Nederlandse ambassade !n Sant!ago, de 
belangr!jkste !nformat!ebron voor Den Haag, 
was de sfeer gespannen. Op het moment van de 
coup was ambassadeur Lou!s Goedhart, b!jge-
naamd ‘moo!e Lou!s’, !n Nederland voor de 
jaarl!jkse ambassadeursconferent!e. De hon-
neurs werden waargenomen door ambassade-
raad Ad Hoyt!nk en de toen achtentw!nt!gjar!ge 
Robert Vorn!s, d!e !n Ch!l! z!jn vuurdoop als 
d!plomaat beleefde en tegenwoord!g Staats-
raad !s namens Curaçao. Hoyt!nk l!et !n z!jn eer-
ste vertrouwel!jke codeber!chten geen m!sver-
standen bestaan over het optreden van het 
n!euwe reg!me. ‘De brutal!te!t van de m!l!ta!ren 
st!jgt met de dag,’ schreef h!j. ‘Her!nner!ngen 
aan bezet Nederland dr!ngen z!ch op.’ 
Hoyt!nk g!ng naar het stad!on om Neder-
landers vr!j te kr!jgen. Daar ontmoette h!j ook 
de wereldberoemde zanger en g!tar!st Víctor 
Jara, vertelde de !n 2002 overleden d!plomaat 
!n een terugbl!k aan het Dagblad van het 
Noorden. Jara en de d!plomaat kenden elkaar, 
de art!est had nog opgetreden op een door 
Hoyt!nk georgan!seerd feest ter v!er!ng van het 
v!jfentw!nt!gjar!g reger!ngsjub!leum van 
kon!ng!n Jul!ana. ‘Jara kwam op me aflopen 
met de handen op z!jn rug, h!j bu!gt zo z!jn 
hoofd over m!jn schouder en beg!nt onbedaar-
l!jk te sn!kken. Ik probeerde hem te troosten. 
“Kom, kom,” ze! !k. “Over een week !s dat gete!-
sem weer weg. En dan kom j!j weer b!j m!j spe-
len.” “Hoe dan?” r!ep h!j. En h!j l!et me z!jn han-
den z!en, volkomen kapotgeslagen met een 
geweerkolf.’ Jara werd v!er dagen na de coup 
geëxecuteerd. Z!jn l!chaam !s !n 2009 herbe-
graven. 
Hoyt!nk en Vorn!s zaten !n een last!g parket. 
Het land stond !n brand, maar wat moesten ze 
met de vele Ch!lenen d!e de terreur w!lden ont-
vluchten en d!e b!j de ambassade aanklopten? 
Vanu!t Den Haag was de !nstruct!e van PvdA-
m!n!ster Max van der Stoel d!e eerste dagen 
du!del!jk: as!elverlen!ng aan Ch!lenen en 
andere Lat!jns-Amer!kanen !s niet mogel!jk. Al 
jarenlang was het staande prakt!jk dat b!j 
ambassades geen as!el kon worden aange-
vraagd en de m!n!ster h!eld daar aanvankel!jk 

aan vast. ‘Gastvr!jhe!d aan Nederlanders u!ter-
aard wel verlenen,’ lu!dde de m!ss!ve vanu!t 
Den Haag. 

Zwarte lijst
De eersten d!e daarvan gebru!kmaakten waren 
Van der Putten en Bourgonje. Z!j slaagden er!n 
u!t hun appartement te komen toen het u!t-
gaansverbod na een paar dagen werd opgehe-
ven. Ze g!ngen naar het centrum van de stad. 
‘M!dden op het ple!n voor het u!tgebrande 
pale!s kon !k van angst geen stap meer verzet-
ten,’ zegt Bourgonje. ‘En dat terw!jl er overal 
scherpschutters zaten. Het sch!eten, de hel!kop-
ters, de schreeuwende mensen d!e werden afge-
voerd, het was me te veel.’ Van der Putten foto-
grafeerde ondertussen La Moneda, foto’s d!e 
later !n Nederland gepubl!ceerd zouden wor-
den, en g!ng naar de allereerste persconferent!e 
van de junta !n het tegenover het zwaar bescha-
d!gde pale!s gelegen Hotel Carrera. In dat hotel 
zaten ook andere Nederlandse journal!sten 
zoals Washington Post-correspondent Marl!se 
S!mons en Herman Vu!jsje, d!e voor de toenma-
l!ge Haagse Post was !ngevlogen. Ook Anton 
Foek was er, op dat moment werkzaam voor 
onder meer de AVRO. Terw!jl !edereen !n de kel-
der schu!lde, had h!j z!jn bandrecorder !n het 
koz!jn van z!jn hotelkamer geplaatst en nam zo 
als en!ge ter wereld het gelu!d op van de 
!nslaande bommen. 
Van der Putten en Bourgonje sl!epen b!j een 
bevr!ende Zweedse journal!st. Daar zagen ze 
op het !nm!ddels door de m!l!ta!ren gecontro-
leerde telev!s!en!euws dat het door NRC 
Handelsblad besch!kbaar gestelde telexappa-
raat (‘een monsterl!jk zwaar d!ng’) u!t hun 
appartement werd gesjouwd. ‘De !nternat!o-
nale subvers!e stond v!a de meest moderne 
apparaten !n verb!nd!ng met haar opdrachtge-
ver !n Moskou,’ lu!dde het commentaar. Het 
werd het stel steeds heter onder de voeten, 
helemaal toen ze v!a v!a vernamen dat ook Van 
der Putten op een zwarte l!jst stond van junta-
v!jand!ge journal!sten – net als de later !n El 
Salvador vermoorde Koos Koster, d!e !nm!d-

Hij hoorde hoe er  
in de catacomben 

mensen werden  
geëxecuteerd

President Salvador Allende kijkt omhoog te midden 
van enkele getrouwen tijdens zijn laatste levensdag, 

de dag van de staatsgreep, 11 september 1973

De inhoud van de boekenkast van een Nederlandse 
correspondent wordt op straat verbrand door militairen
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dels was afgevoerd naar het stad!on. D!t was 
het moment waarop ze tegen elkaar ze!den: 
‘Laten we maar naar de ambassade gaan.’ 
Op 17 september haalde Hoyt!nk ze op en wer-
den ze !n een auto met Nederlandse vlaggetjes 
door de chaot!sche straten gereden. Ze beland-
den !n de res!dent!e van ambassadeur Goed-
hart, d!e op de terugtocht vanu!t Neder land !n 
de Argent!jnse hoofdstad Buenos A!res was 
gestrand. Het vl!egveld van Sant!ago zat nog 
steeds d!cht. Van der Putten: ‘W!j kregen de 
slaapkamer van z!jn zoon toegewezen.’ D!e 
avond aten ze met een gouvernante d!e tot hun 
n!et ger!nge verbaz!ng de coup een beetje goed-
praatte, Allende was !mmers ‘toch ook n!et 
zo’n l!everdje geweest’?
Twee dagen later was de chef de poste er weer. 
Robert Vorn!s her!nnert z!ch dat Goedhart 
opgetogen was over de recente ontw!kkel!n-
gen. ‘Hoera de muren z!jn schoon, de graff!t! !s 
weg, wat !s het toch een pracht!g land waar!n 
!k terugkeer, zo dacht h!j erover.’ Van der 
Putten en Bourgonje zagen vanu!t het raam 
van de k!nderkamer hoe de ambassadeur met-
een na thu!skomst een du!k !n het zwembad 
nam. En hoe het d!enstme!sje hem na het 
zwemmen een badjas aanre!kte, terw!jl h!j een 
glas champagne van een z!lveren d!enblad 
nam dat werd vastgehouden door een butler. 
‘Echt, net een f!lm, de totale kolon!aal, we w!s-
ten n!et wat we zagen,’ zegt Van der Putten. Pas 
daarna verwaard!gde de ambassadeur z!ch z!jn 
gasten te ontmoeten. Ook tegen hen gaf h!j 
hoog op van de n!euwe machthebbers. ‘H!j ze! 
dat de m!l!ta!ren “het goed gedaan hadden”,’ 
zegt Van der Putten. Het duo werd de dagen 
erna gemeden door hun gastheer. ‘Alsof we het 
grootste geboefte waren,’ zegt Bourgonje.

Acuut levensgevaar
In Den Haag kwam m!n!ster Van der Stoel al 
snel tot een ander !nz!cht over het opnemen 
van vluchtel!ngen door de ambassade, mede op 
bas!s van de alarmerende ber!chten van ambas-
saderaad Hoyt!nk. V!jf dagen na de coup veror-
donneerde Den Haag de ambassade !edere 
vluchtel!ng onderdak te b!eden van w!e ‘met 
redel!jke mate van zekerhe!d’ kon worden vast-
gesteld dat deze ‘!n acuut levensgevaar ver-
keerde’. Maar Van der Stoel werd tegengewerkt 
door z!jn e!gen ambtenaren op het departe-
ment én door ambassadeur Goedhart. Z!j g!n-
gen u!t van een zeer str!kte !nterpretat!e van het 
begr!p ‘acuut levensgevaar’, wat er !n de prak-
t!jk zo’n beetje op neer kwam dat alleen mensen 
achter w!e de pol!t!e fys!ek aan zat werden toe-
gelaten. 
‘De mensen vlogen b!j ons letterl!jk over de hek-
ken,’ zegt Robert Vorn!s. ‘Maar Goedhart ze!: 
“Terug, we kunnen n!ets voor jull!e doen.”’ Veel 
mogel!jkheden voor de jonge Vorn!s om de 
ambassadeur tegen te spreken waren er n!et (‘Ik 
was een jonk!e, h!j was god, zo lagen de verhou-
d!ngen !n d!e t!jd’) ook al vond h!j wel dat de 
extreme omstand!gheden erom vroegen de 
Haagse r!chtl!jnen ju!st zo ru!m mogel!jk u!t te 
voeren. Robert Vorn!s: ‘Goedhart was een flam-
boyante man, een geweld!ge charmeur, een 
ontzettend aard!ge vent. Maar h!j was een 
beetje losgezongen omdat h!j z!jn hele leven 
bu!ten Nederland had rondgelopen. H!j zag n!et 
dat de pol!t!eke verhoud!ngen !n Den Haag ver-
anderd waren. H!j ontbeerde een pol!t!eke 
antenne, had n!et !n de gaten hoe dramat!sch 
het !n Ch!l! was.’ 
Dat bl!jkt ook u!t de arch!even van Bu!ten landse 
Zaken. Toen Van der Stoel bezorgd !nformeerde 
naar het lot van de gedet!neerde commun!st!-
sche le!der Lu!s Corvalán l!et Goedhart sus-
sende gelu!den horen. H!j had !mmers van de 
junta de plecht!ge belofte gekregen dat ‘alle 
gedet!neerden van een onpart!jd!ge rechtsbede-
l!ng verzekerd waren’ en ‘de u!tputtende moge-
l!jkhe!d hadden z!chzelf te verded!gen’. De waar-
he!d was een heel andere: b!jna tacht!gdu!zend 
mensen werden zonder vorm van proces vast-
gehouden, van w!e veert!gdu!zend gefolterd en 
du!zenden geëxecuteerd werden. Corvalán 
overleefde de Ch!leense concentrat!ekampen, 
z!jn zoon bezweek aan de martel!ngen. 
Goedharts onw!l om l!nkse Ch!lenen en andere 
Lat!jns-Amer!kaanse aanhangers van Allende 
toe te laten le!dde tot hev!ge react!es !n de 
Nederlandse pers. In Vr!j Nederland werd 
Goedhart door VARA-programmamaker Johan 
van M!nnen als ‘l!chtel!jk dement’ omschreven 
en behorend tot ‘een kaste d!e z!ch voor de teke-
nen des t!jds ve!l!g waant’. Ook de Volkskrant ful-
m!neerde tegen de ambassadeur omdat d!e de 

relat!es met het reg!me belangr!jker zou v!nden 
dan de opvang van vluchtel!ngen. In het parle-
ment werd Goedhart van ‘onkunde’ bet!cht en 
vroeg men z!ch af of h!j wel te handhaven was. 
PvdA’er André van der Louw, d!e al snel na de 
coup naar Ch!l! trok, probeerde tevergeefs vluch-
tel!ngen onder te brengen b!j de ambassade, net 
als mevrouw A. Went van de Wereldraad van 
Kerken. 
Zowel Van der Louw (‘de d!plomaten z!jn erg for-
meel,’ schreef h!j !n een dagboek dat !n Vr!j 
Nederland werd gepubl!ceerd) als Went vent!-
leerden hun verontwaard!g!ng v!a de med!a. 
Goedhart verded!gde z!ch !n de gehe!me codebe-
r!chten: h!j verschafte de vluchtel!ngen terecht 
geen onderdak, van acuut levensgevaar was 
!mmers geen sprake? Van der Stoel was not 
amused en maakte de zeer ongebru!kel!jke en 
voor Goedhart vernederende stap hem naar 
Nederland te halen voor overleg. Goed hart re!sde 
v!a het vl!egveld van Brussel naar Den Haag, om 
zo de verzamelde pers te ontw!jken. Van der 
Stoel gaf hem !n het onderhoud de opdracht 
!edereen op te nemen van w!e ‘met en!ge zeker-
he!d’ kon worden vastgesteld dat ze zouden wor-
den vervolgd. Vorn!s: ‘Vanaf dat moment voerde 
Goedhart het bele!d loyaal u!t. Maar z!jn e!gen 
gevoelens zaten hem daarb!j dwars.’ 

Pruik af
Hoyt!nk en Vorn!s bleven onder hoogspann!ng 
doorwerken. Vorn!s bezocht !n het stad!on v!er 
gedet!neerde Nederlandse paters van het 
He!l!g Hart. ‘Ze waren helemaal vervu!ld en 
hu!lden toen ze me zagen.’ Ook bevr!jdde h!j 
verslaggever Anton Foek, d!e gevangen was 
gezet !n het m!n!ster!e van Defens!e. Hoyt!nk, 
d!e de zaak zeer was toegedaan (h!j was jaren-
lang act!ef voor Amnesty Internat!onal), ver-
borg b!j hem thu!s een aantal Ch!lenen. 
Volgens z!jn dochter Ar!ane, d!e dest!jds t!en 
jaar oud was, g!ng het om hooggeplaatste rege-

r!ngsf!guren. ‘Ik her!nner me een fam!l!e, met 
een k!nd dat m!j vertelde hoe Allende aan z!jn 
e!nd was gekomen. Ik kon daar n!et van slapen, 
zo eng waren d!e verhalen.’ 
Al een dag na het onderhoud tussen Goedhart en 
Van der Stoel stroomden de vluchtel!ngen toe. ‘Ik 
sprak af dat !k het l!cht van de ambassade n!et 
zou aan doen, maar wel het tu!npoortje en de 
voordeur open zou laten staan. Als eerste komt 
een vrouwtje met gr!js haar, d!e na b!nnenkomst 
meteen beg!nt te hu!len,’ vertelde Hoyt!nk !n 
1998 aan het Nieuwsblad van het Noorden. Toen z!j 
haar pru!k af deed, bleek het Gladys Marín, een 
commun!ste d!e acht maanden !n de ambassade 
zou bl!jven voor ze een vr!jgele!de kreeg naar 
Oost-Du!tsland. Al snel volgden m!n!sters, sena-
toren en andere zwaargew!chten. Ook Serg!o 
Meza, echtgenoot van Isabel Allende, dochter 
van de pres!dent, zocht !n d!e eerste dagen z!jn 
toevlucht tot de kanselar!j. 
E!nd november 1973 vluchtte ook Bor!s del 
Valle, studentenle!der en l!d van de Beweg!ng 
van Revolut!ona!r L!nks, de ambassade !n. Na 
de coup was h!j ondergedoken. Met hulp van 
Nederlandse paters slaagde h!j er!n het ambas-
sadegebouw b!nnen te komen, ondanks de 
!nm!ddels geïnstalleerde Ch!leense wachtpos-
ten voor de deur. Z!jn zus en haar vr!end!n 
paradeerden op een afgesproken t!jdst!p !n 
korte rokjes langs en le!dden daarmee de aan-
dacht van de soldaten af. ‘Meteen nadat !k de 
ambassade was b!nnengekomen, kreeg !k een 
p!lletje om kalm te worden, want !k stond st!jf 
van de zenuwen,’ vertelt de nu nog steeds !n 
Nederland wonende Del Valle.

In het gebouw van de landbouwattaché, waar 
de vluchtel!ngen verbleven, zat Del Valle 
opeens !n één ru!mte met de afgezette m!n!s-
ter van Econom!e, een man d!e h!j alleen van 
telev!s!e kende. ‘Tussen onbekende, jonge 
mensen zoals !k, en de kopstukken van de 
reger!ng-Allende bestond een grote afstand. 
Echt mengen deden we n!et. Bu!ten werd 
geschoten, we waren bang dat de junta zou 
beslu!ten toch de ambassade b!nnen te vallen 
om ons te arresteren. Er g!ngen volop geruch-
ten dat dat elders ook gebeurde.’ Ar!ane 
Hoyt!nk: ‘Ik her!nner me dat d!e vluchtel!ngen 
ondanks alles toch vrol!jk en opt!m!st!sch 
waren en g!taar speelden, l!edjes zongen. Hele 
fam!l!es zaten er op elkaar gepakt.’ 
Ambassadeur Goedhart ber!chtte !n dezelfde 
week dat Del Valle de ambassade b!nnenkwam 
aan Den Haag dat de ambassadestaf ‘d!e reeds 
vanaf 11 september onafgebroken werkzaam  
!s geweest’ zeer zwaar werd belast. Nood ge-
dwongen werden mensen gewe!gerd omdat 
de opnamecapac!te!t was bere!kt. De auto van 
Robert Vorn!s werd zelfs beschoten toen h!j 
een vluchtel!ng w!lde afzetten. Vorn!s drukte 
op het gaspedaal en w!st z!jn achtervolgers af 
te schudden. ‘Ik heb de man b!j m!j thu!s afge-
zet waar h!j ve!l!g was.’ Terug op kantoor 
kreeg de jonge d!plomaat een vertraagde 
angstreact!e.

Onbekende bestemming
U!te!ndel!jk zouden er v!a de ambassade 27 
Nederlanders, 118 Ch!lenen en 135 andere bu!-
tenlanders naar Nederland komen, terw!jl de 
Du!tsers, Br!tten en Ital!anen nauwel!jks men-
sen opnamen. In het kab!net probeerde toen-
mal!g m!n!ster van Just!t!e Dr!es van Agt de 

komst van de Ch!lenen te beperken. ‘Nederland 
kent !mmers !nm!ddels 13 m!ljoen mensen en 
heeft een tekort aan won!ngen en werkgele-
genhe!d. De algemene vraag r!jst of het kle!ne 
Nederland kan volhouden mensen op te 
nemen, d!e elders !n de wereld !n erkend nare 
omstand!gheden leven,’ zo staat !n de notulen 
van de m!n!sterraad van 21 september 1973 te 
lezen. Opvallend, want Van Agt was een goede 
stud!evr!end van ambassaderaad Hoyt!nk en 
kon dus u!t eerste hand weten hoe ernst!g de 
s!tuat!e was. Desgevraagd zegt Van Agt ‘geen 
her!nner!ngen te hebben aan deze ep!sode’. 
Den Uyl verw!erp de bezwaren van z!jn m!n!s-
ter: ‘Als er sprake !s van l!jfsgevaar dan mag het 
kab!net de s!mpele grondregel van mensl!e-
vendhe!d n!et pr!jsgeven.’
De dramat!sche gebeurten!ssen !n Sant!ago 
drukten een zware stempel op het leven van de 
betrokkenen. Ar!ane Hoyt!nk: ‘Het zat zo d!ep b!j 
m!jn vader, dat h!j er noo!t over praatte. Van 
anderen heb !k later gehoord dat het de belang-
r!jkste gebeurten!s !n z!jn leven was.’ Ook b!j 
Foek slaan de emot!es meteen toe als h!j terug-
denkt aan hoe h!j dest!jds !n een pol!t!eauto met 
onbekende bestemm!ng werd afgevoerd. 
Br!nkhof voelt z!ch er nog schuld!g over dat h!j 
de mensen met w!e h!j zo !ntens!ef samen-
werkte na z!jn vr!jlat!ng !n de steek moest laten, 
terw!jl het vertrek voor Van der Putten als ‘ver-
raad aan z!jn journal!st!eke pr!nc!pes’ aandeed. 
Van der Putten en Bourgonje vertrokken op 23 
september naar Nederland. ‘B!j ons afsche!d 
vroeg Goedhart of !k nog lectuur te lezen had 
voor de lange vlucht,’ zegt Bourgonje. ‘Toen !k 
ontkennend antwoordde, ze! de ambassadeur 
dat h!j Das Kapital van Karl Marx nog wel op de 
plank had l!ggen. Ik ben bang dat het n!et !ro-
n!sch bedoeld was.’ In Nederland werd het stel 
op Sch!phol opgewacht door hordes journal!s-
ten. De belangstell!ng voor hun ervar!ngen !n 
het verre Ch!l! was overweld!gend. ‘Het was toen 
heel anders dan nu, nu Nederland !n de greep !s 
van prov!nc!al!st!sche navelstaarder!j,’ zegt Van 
der Putten. Een dag na aankomst kreeg het stel 
zelfs bezoek van prem!er Den Uyl, d!e alles w!lde 
weten over de laatste ontw!kkel!ngen. 
Goedhart zou z!jn glanzende d!plomat!eke car-
r!ère na Ch!l! voortzetten. H!j was nog ambas-
sadeur !n Tok!o en Madr!d en d!ende ook als 
plaatsvervangend secretar!s-generaal op het 
m!n!ster!e. H!j !s !n 2007 overleden. Q

Op 15 september is in De Nieuwe Liefde in 
Amster dam een Chili-bijeenkomst waar het boek 
‘40 jaar, 40 verhalen’ zal worden gepresenteerd;  
meer informatie denieuweliefde.com

De ambassadeur 
nam meteen na 

thuiskomst een duik 
in het zwembad

Tegenstanders van Pinochet worden gevangen gehouden in het stadion van Santiago

Koos Koster (r) komt aan op Schiphol na zijn 
gevangenschap in Chili. Links Ad Hoytink 
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