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Het lek van 

Lunshof 
RECONSTRUCTIE / Het land was te klein, 70 jaar gele-
den. Voorstanders van dekolonisatie stonden tegen-
over mannen als Henk Lunshof, hoofdredacteur van 
Elseviers Weekblad, die Indië koste wat het kost wil -
de behouden. De geheime dienst maakte overuren.

D
Elias van der Plicht

D
e regering ‘bedrijft een zevende-

rangs politiek’, het kabinet ‘is 

slap en tast onze vrijheid en wel-

vaart aan’. Er ‘wordt geknoeid’ en 

‘Nederland maakt een ziektepro-

ces door waarin de nationale geest ten zeer-

ste verslapt is. Hoe moet dan ons volk van 

9,5 miljoen zielen leven?’ 

Journalist Henk Lunshof vond het alle-

maal onbegrijpelijk. Hij hield de vierhon-

derd Apeldoorners in de zaal voor dat Ne-

derland zijn positie in de wereld aan het ver-

sjacheren was. Het kostbare rijk van 

Insulinde werd weggegeven aan een stelle-

tje collaborateurs – Soekarno en kornuiten 

– die duizenden landgenoten aan de jappen 

hadden uitgeleverd. 

‘Indië verloren, rampspoed geboren’, zo 

heette de lezing die Lunshof in Apeldoorn 

gaf op een druilerige voorjaarsdag in 1949. 

Het was een verhaal waarmee hij al twee 

jaar door het land trok. Van Schiedam tot 

Heerlen en van Goes tot Groningen – Luns-

hof kwam overal en wist zich telkens verze-

kerd van een publiek dat uit honderden ge-

lijkgestemden bestond.

Wat hij niet wist, was dat er onder zijn 

toehoorders luistervinken zaten: medewer-

kers van de Centrale Veiligheidsdienst en 

zijn rechtsopvolger, de Binnenlandse Veilig-

heidsdienst, die de gangen van Lunshof na-

trokken. Hoe het zo ver was gekomen – 

daarvoor moeten we eerst terug naar het na-

jaar van 1946.

Schendblad

De prachtige villa staat er nog altijd en is 

nu een museum gewijd aan de Indonesische 

onafhankelijkheidsstrijd. Een vakantie-

oord, vond het kwartet Nederlandse onder-

handelaars dat bekend stond als de Com-

missie-Generaal. Daar, in het schilderach-

tige West-Javaanse bergdorpje Linggadjati, 

kwam het viertal in november 1946 met een 

Indonesische delegatie overeen dat Indone-

sië binnen twee jaar een federatieve staat 

zou worden die samen met het Koninkrijk 

der Nederlanden de Nederlands-Indonesi-

sche Unie zou gaan vormen.

Dit Akkoord van Linggadjati scheurde 

 

Nederland in twee kampen. Zelden laaiden 

de emoties over een politieke overeenkomst 

hoger op. Hoe kon een land zijn kolonie zo 

verkwanselen? Tegenstanders van het con-

venant vroegen herhaaldelijk om de ge-

spreksverslagen van de onderhandelingen, 

maar daar wilde het kabinet niet aan.

En toen was daar Elseviers Weekblad. Op 

11 januari 1947 opende het blad met een on-

gekende onthulling. ‘Een bloemlezing uit de 

geheime notulen van Linggadjati’ luidde de 

kop boven aan de voorpagina. Hoofdredac-

teur Lunshof was erin geslaagd om de ver-

trouwelijke verslagen van de besprekingen 

in handen te krijgen. Of preciezer: hij had ze 

één nacht mogen inkijken en was als een 

dolle gaan overschrijven. 

Uit de selectie van Lunshof ontstond het 

beeld dat de onderhandelaars verraders wa-

ren van alles waar Nederland voor stond. De 

publicatie was een waarschuwing ‘tegen het 

spel dat met de Kroon, onze belangen, onze 

eer en onze verplichtingen is gespeeld.’ 

Er kwam kritiek op de uitgekozen frag-

menten. Wim Schermerhorn, oud-premier 

en een van de mannen die als lid van de 

Commissie-Generaal met de Indonesische 

onderhandelaars aan tafel hadden gezeten, 

schreef in zijn dagboek, dat in 1970 in druk 

verscheen: ‘De bloemlezing, die dit schend-

blad uit de op een of andere 

wijze in hun handen gevallen 

notulen gaf, ziet er hoogst ei-

genaardig uit. Men mag aanne-

men dat deze ridders van de 

pen getracht hebben een zoda-

nige combinatie van de notu-

len te maken, dat wij er als le-

den zo slecht mogelijk afko-

men.’
Hoe dan ook: vriend en vijand waren het 

erover eens: Lunshof en Elseviers Weekblad 

hadden met deze scoop van jewelste pers-

geschiedenis geschreven.

Vijanden maakte Lunshof steeds meer. 

Niet alleen bij de buitenwacht, ook op de re-

dactie. Lang niet al zijn collega’s hadden de-

zelfde kijk op Indië. En de leden van de 

Raad van Advies dienden collectief hun ont-

slag in. Ze vonden dat Elseviers Weekblad te 

veel een opinieweekblad was geworden en 

dat Lunshofs lijn veel te hard was. Voeg dat 

bij diens weinig diplomatieke houding, ei-

gengereidheid en torenhoge onkostendecla-

raties en het verbaast niet dat er die zomer 

een einde kwam aan zijn dienstverband.

Lunshof ging al snel werken voor de bla-

den Het dagblad voor het Koninkrijk der Ne-

derlanden en het aan de CHU gelieerde De 

Nederlander, waarin hij nog nadrukkelijker 

zijn standpunten verkondigde. Daarnaast 

had hij andere podia tot zijn beschikking. Al  

bij Elseviers Weekblad begon hij her en der 

lezingen te geven over het gevaar Indië te 

verliezen. Achter de katheder hingen span-

doeken met teksten als ‘Repoebliek Indone-

sia betekent onvrijheid, chaos en ellende. 

Spreken met deze bende is verraad’.

Doorgaans sprak Lunshof eerst over wat  

in Indië tot stand was gebracht. Zowel de 

Nederlandse als de inlandse bevolking pro-

fiteerde hiervan: ‘Als we Indië kwijtraken, 

zal er gras groeien tussen de kleine steentjes 

op de Dam.’ Lunshof kon er niet bij dat par-

tijen als de PvdA daaraan voorbijgingen. 

‘En hoewel men ons thans voor kolonialen 

uitmaakt en onze tegenstanders zich pro-

gressieven noemen, verklaar ik dat ik trots 

ben op de scheldnaam koloniaal.’

Als veelgevraagd spreker was Lunshof 

een van de uithangborden van het Natio-

naal Comité Handhaving Rijkseenheid, dat 

in december 1946 was opgericht door oor-

logspremier Pieter Sjoerds Gerbrandy. Te-

genstanders van de gevoerde Indië-beleid 

vonden elkaar in dit collectief. Het voerde 

een felle lobby tegen de toegeeflijke hou-
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De villa in Linggadjati waar 

de Indonesische onafhan-

kelijkheid werd besproken

Java, straat-

beeld in 1947

Elseviers 

Weekblad 

van 11 januari 

1947 met de 

primeur van 

Lunshof
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ding van de regering jegens de Indonesische 

nationalisten. Lunshof raakte al snel bij het 

comité betrokken. Prominente leden van 

het gezelschap kregen van hem alle ruimte 

in zijn publicaties.  

Geest van verzet
Lunshof werd de trekker van de afdeling 

voorlichting van het Comité Rijkseenheid, 

die niet alleen in het binnenland, maar ook 

in het buitenland propaganda maakte. Zo 

bestookten Gerbrandy en Lunshof Ameri-

kaanse Congresleden in de tweede helft van 

1947 met epistels waarin ze beargumenteer-

den dat Indië weleens een prooi voor de 

communisten zou kunnen worden als het 

zelfstandig werd.

Veel effect hadden die brieven niet – dat 

wist Lunshof zelf ook wel. Het was ‘een 

druppel op een gloeiende plaat’, zoals hij 

noteerde in een verantwoording van de kos-

ten die hij had gemaakt. In feite voerde het 

Comité Rijkseenheid een verloren oorlog, 

maar sowieso werd er gestreden. Sommigen 

wilden dat letterlijk nemen.

Anderhalf jaar geleden verscheen Sytze 

van der Zee’s Harer Majesteits loyaalste on-

derdaan, een biografie over François van  

’t Sant, vertrouwensman van koningin Wil-

helmina. In dit boek kwam hij als eerste 

met bewijzen voor wat al decennia rond-

zoemde: dat er eind jaren veertig naar aan-

leiding van ‘Linggadjati’ een staatsgreep

was beraamd. 

Van der Zee had documenten in handen

gekregen waaruit bleek dat onder anderen

Gerbrandy en ‘Soldaat van Oranje’ Erik Ha-

zelhoff Roelfzema op 24 april 1947 een coup

wilden plegen uit onvrede met de ratificatie

van het Akkoord van Lingga djati, een

maand eerder. Voormalig verzetsstrijders

zouden leden van het kabinet opsluiten en

via de media de staat van beleg 

afkondigen. Om te laten zien 

dat het menens was, moest 

PvdA-voorman Koos Vorrink 

worden geliquideerd. Pas op 

het allerlaatste moment werd 

de putsch afgeblazen, nadat de 

militaire inlichtingendienst op 

de hoogte bleek van de plan-

nen. Maar in de maanden 

daarna bleven er geruchten de 

ronde doen over nieuwe revo-

lutiepogingen. 

In de bronnen die over de 

staatsgreep boven tafel kwa-

men, zijn de namen van verre-

weg de meeste betrokkenen 

onleesbaar gemaakt. Jammer, 

want daardoor valt niet te ach-

terhalen of Lunshof wilde deel-

nemen aan de machtsover-

name. Het is speculeren, maar 

de taal die hij in de voor-

afgaande en daaropvolgende 

periode uitsloeg, kan erop wij-

zen dat hij niet onwelwillend stond tegen-

over een machtsovername: ‘Nu zegt men dat

we niet moeten strijden met de kracht van 

de wapenen, vooral Koos Vorrink zegt dat, 

maar ik zeg het met volkomen zekerheid: 

wij staan aan de rand van de afgrond. Dit 

kabinet moet opgeruimd worden, moet ver-

dwijnen.’

Daartegenover staan teksten van Luns-

hof die als aanwijzing kunnen worden op-

gevat dat hij niet tot de coupplegers be-

hoorde: ‘In ons groeit de geest van het ver-

zet,’ riep hij voor een menigte van duizend 

man in Den Haag. Om er vervolgens haas-

tig aan toe te voegen dat er alleen op demo-

cratische manier zou worden gestreden te-

gen de regering. Wat dat betreft ging Ger-

brandy in het voorjaar van 1947 veel 

verder. De voormalige premier liet in zijn 

toespraken doorschemeren dat het Comité 

Rijkseenheid het niet bij woorden zou la-

ten.

Na de afgelaste couppoging was de ge-

heime dienst steeds vaker aanwezig bij op-

tredens van Lunshof, Gerbrandy en andere 

leden van het Comité Rijkseenheid. Ook op 

andere manieren werd Lunshof gecontro-

leerd. Onmiddellijk nadat hij in januari 

1947 in Elseviers Weekblad een inkijkje had 

gegeven in de geheime notulen, besprak 

minister van Overzeese Gebiedsdelen Jan 

Jonkman tijdens een overleg met zijn afde-

lingschefs het lek. Hij zei dat ze alles in het 

werk moesten stellen om Lunshofs bron te 

achterhalen, drukte zijn medewerkers nog 

eens op het hart om voorzichtig om te gaan 

met geheime stukken, omdat anders ‘ter 

voorkoming van dergelijke indiscreties er 

nog grotere geheimzinnigheid in acht geno-

men zal moeten worden, met alle nadelen 

van dien’.

Zijn leven lang weigerde Lunshof de 

naam te noemen van degene die hem de no-

tulen had doorgespeeld. Ook in de rechts-

zaal gaf hij niet thuis. Het werd een zaak die 

tot aan de Hoge Raad werd uitgevochten. 

Lunshof hield de lippen op elkaar en werd 

veroordeeld tot een boete van 10 gulden.

In memoriam
Daarmee was voor Jonkman de kous niet af. 

Omdat Lunshof er in zijn artikelen vaker 

blijk van gaf kennis te hebben van geheime 

stukken en Jonkman had gehoord dat Jan 

Fabius, een journalist met wie Lunshof 

nauw samenwerkte, pochte te beschikken 

over bepaalde bronnen in Makassar, wilde 

de minister nagaan of het lek wellicht in die 

plaats op Sulawesi zat. Jonkman schrok er 

niet voor terug om vanaf januari 1948 alle 

post vanuit Makassar te controleren op brie-

ven aan Fabius en Lunshof. Een half jaar la-

ter berichtte luitenant-gouverneur-generaal 

van Nederlands-Indië, Huib van Mook, dat 

er in de maanden daarvoor vanuit Makassar 

geen poststukken naar Fabius en Lunshof 

waren gestuurd. 

Lunshof nam niet alleen ministers op de 

korrel. Ook het Koninklijk Huis moest eraan 

geloven. Begin februari 1948 hield koningin 

Wilhelmina een radiorede waarin ze de Ren-

ville-overeenkomst onderschreef. Dit ak-

koord was in feite een vervolg op ‘Lingga-

djati’, dat was mislukt doordat dat verdrag 

verschillend werd geïnterpreteerd door Ne-

derland en Indonesië, waarna in de zomer 

van 1947 de eerste politionele actie begon, 

die formeel werd beëindigd door het Ren-

ville-akkoord.

In haar toespraak pleitte Wilhelmina 

voor een onafhankelijk, soeverein Indone-

sië – een slag in het gezicht van het Comité 

Rijkseenheid, dat tot die tijd had gehoopt de 

Koningin zover te krijgen om een andere 

koers dan de ministers te varen. Bij Lunshof 

sloegen de stoppen door. Wilhelmina had 

zich tot ‘tolk van één der partijschappen ge-

maakt’, en: ‘Dat zij het onderscheid niet 

weet tussen een troon en een spreekge-

stoelte op een politieke vergadering, is mis-

schien nog erger.’

Prins Bernhard wilde dat Lunshof voor 

deze beledigingen van zijn schoonmoeder 

zou worden vervolgd. Premier Louis Beel 

schreef aan Van Mook dat Lunshofs uitlatin-

gen ‘werkelijk alle perken van fatsoen’ over-

 E

schreden. Per kerende post antwoordde Van 

Mook dat ‘het alsnog zeer wenselijk was dat 

tegen het gedoe van Gerbrandy en Lunshof 

duidelijk wordt gereageerd’.

Mogelijk dat Lunshof daarom een paar 

weken later bij minister Jonkman werd ont-

boden. Hij kreeg een uitnodiging voor een 

vertrouwelijke bespreking waaraan hij on-

der geen beding ruchtbaarheid mocht ge-

ven. In een brief aan een goede vriend ver-

telde Lunshof dat het in die tijd vaker voor-

kwam dat het kabinet druk op hem 

probeerde uit te oefenen om een andere 

toon aan te slaan. ‘Zij trachtten mij met een 

aantal argumenten over te halen mijn 

standpunt te laten varen.’ 

Het was bij voorbaat een kansloze mis-

sie. Lunshof schreef dat hij in moeilijke 

 omstandigheden altijd terugviel op zijn be-

ginselen. ‘Gaf men zich een keer voor een 

tiende gewonnen, dan eindigde men 

meestal geheel overstag te gaan. In de poli-

tiek van deze regering zie ik slechts een 

voorspel tot een groot drama, dat eindigt 

met het verlies van Indië, en met het instor-

ten van onze onafhankelijkheid. Het is bijna 

tijd om ons vaderland een in memoriam te 

schrijven. Daaraan wil ik onder geen om-

standigheden meedoen.’

Dit artikel is gebaseerd op archiefmateriaal uit 

het Nationaal Archief en het Persmuseum/IISG.

GOED 
GEÏNFORMEERD

Na het vertrek van Lunshof bij Else-

viers Weekblad bleef het blad uitste-

kend geïnformeerd over wat er rond 

Indië speelde. Uit de notulen van de 

ministerraad van 1 maart 1948 

blijkt dat premier Beel zich bijzon-

der ergerde aan een bericht dat 

twee dagen eerder in het weekblad 
verscheen. Het wist te melden dat 

de Raad van State aan de Koningin 

ongevraagd advies had gegeven 

over staatkundige hervormingen die 

het Koninkrijk der Nederlanden 

moest ondergaan doordat Indië zich 

wilde losweken. Het hoogste ad-

viesorgaan waarschuwde de Kroon 

hiervoor. Beel vond dit bericht ‘een 

ernstige schending van de vertrou-

welijke sfeer welke tussen Hare Ma-

jesteit, de Raad van State en het ka-

binet bestaat’. Ook ditmaal werd het 

lek niet gevonden.
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Partij van de 

Arbeid uit 1946
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Het verdrag 

van Ling-

gadjati werd 

in 1947 

 ondertekend

KNIL-erewacht  

in 1947, opgesteld  

bij Paleis Rijswijk  

in Linggadjati op  
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tijdens de lunch in LinggadjatiGeneraal Soekarno (links) en premier Wim Schermerhorn (tweede van links) in gesprek tijdens de lunch in Linggadjati

Hoofdredacteur Henk Lunshof van Elseviers

Weekblad, vereeuwigd door Eppo Doeve
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Beide landen teken-

den, maar hadden 

hun eigen interpreta-

tie van de uitvoering


