
de Volksknar 333 – pagina 1

333
4 maart 2020

Clubblad van het Genootschap van Ouweknarren van de Volkskrant e-mail: volksknar@gmail.com

Voxpop
M et een mening doe je mee, en wie wil dat niet,

meedoen? Moeilĳk is het niet. Je hebt alleen een
pinpas en een telefoon nodig.
De pinpas is een voorwaarde, de tele-

foon het medium waarmee je je op-
vattingen kunt verspreiden.

Je hoeft nergens verstand van te
hebben. Je hoeft alleen maar wat je te
zeggen hebt, zo grof mogelĳk zeggen. Dat
bevredigt niet alleen, het draagt er ook
toe bĳ dat je gehoord wordt.
Niet iedereen is hier blĳ mee, lĳkt het, maar vergis je

niet. Meningen zĳn goud waard. Van iedereen. Er zĳn
instanties die er veel geld voor over hebben. Zĳ willen
heel graag weten wat jĳ als anonieme consument van hen
vindt. Wat je vindt van wat zĳ verkopen en hoe. Politiek,
kunst, whiskey, hamburgers, SUV’s, huizen, het maakt niet
uit.
Als je ’s avonds een keer in de stad hebt gedineerd, vind

je bĳ thuiskomst al een e-mail met de vraag hoe het was,
het voedsel, de drank en de bediening.
Meningen zĳn niet meer weg te denken uit onze

maatschappĳ. Dat ze onbehouwen, lomp of racistisch

geformuleerd zĳn, is mooi meegenomen. Weten we dat
óók weer.
Meningen zĳn geen bĳverschĳnsel, ze maken deel uit van

een zieke samenleving waarin iedereen de weg kwĳt is.
Een patiënt in een medisch centrum zonder
bewegwĳzering.

Er is een zo grote behoefte aan
meningen dat je rustig van een bedrĳf
kunt spreken. Of misschien wel van
een slagveld. Doden of gedood
worden.
Een schrĳnend symptoom van deze

verkankerde tĳdgeest vind ik – ja, mag
ik ook even? – de voxpop, de gewoonte

van de publieksmedia om ogenschĳnlĳk willekeurige
passanten op straat een microfoon onder de neus te
duwen en ze te vragen wat ze ervan vinden. Waarvan? Dat
doet er niet toe.
Voxpop staat voor vox populi, de stem des volks, vroeger

de naam van een koor dat rode strĳdliederen zong zoals
De Internationale.
Het zou een zegen zĳn als onze media die stem tot

zwĳgen brachten. Dan kan er misschien ruimte ontstaan
voor de zinnige mensen die hun mening nog op kennis van
zaken baseren. Als zĳ tenminste niet ook al aangetast zĳn
door het virus dat geouwehoer heet.
Willem Kuipers wiewiewie.nl

Wonderlĳke nachten
In de rubriek ‘Goed geslapen’ op
pagina 4 vertelt collega Willem
Ellenbroek over een doorgedraaide
nacht met collega’s in d’Oude
Herbergh.

Woningnood leidt tot oorlog
1980, veertig jaar geleden, pakten krakers de woningnood keihard aan. Het leek wel
oorlog zo nu en dan. Tussen 29 februari en 3 maart bestreed de gemeente Amster-
dam krakers in de Vondelstraat met tanks en gewapende Mobiele Eenheid. Die laat-
ste werd in eerste instantie verpletterend verslagen met 53 gewonden aan de kant
van de politie tot gevolg. Om barricades te doorbreken werden vervolgens tanks van
de genietroepen ingezet. Dat was voor de krakers te veel. De schermutselingen
waren een inleiding op de rellen tijdens de inhuldiging van koningin Beatrix. Ver-
slaggevers Peter van den Berg en Theo Temmink stonden erbĳ in 1980.
Ze kĳken terug op pagina 3 en 4.
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H ET was weer zo`n typische
vrijdagmiddag op de fabriek, die
29ste februari 1980, precies veertig

jaar geleden. Het weekeinde hing in de
lucht, dat was te merken. Een wat
uitgelaten stemming, hier en daar een
blikje bier op het bureau, misschien zelfs
wel iets sterkers. Sommige redacteuren
hielden het tegen een uur of vier, half vijf
al voor gezien. De avondploegen van de
redactie Binnen- en Buitenland
druppelden binnen. Bureaus werden
vrijgemaakt, agenda’s overgedragen. En
net op het moment dat ook de
stadsredactie het pand aan de Wibautstraat
wilde verlaten, sloeg chef Nieuwsdienst
Victor Lebesque toe: ‘Zo, dus jij denkt
een rustig weekeinde tegemoet te gaan? Ik
heb hier nog een leuk ANP’tje voor je.’

Zo ongeveer moet het zijn gegaan op die
vrijdagmiddag. Het leuke ANP’tje was
voor de stadsredactie, chef-coördinator
Erna van den Berg en redacteur-verslag-
gever Theo Temmink. Pand Vondelstraat
Amsterdam herkraakt, peloton Mobiele
Eenheid onderweg. Dan bel je even naar
huis dat het waarschijnlijk iets later wordt
en ga je. Temmink de straat op, de avond-
ploeg Binnenland maakte zich op voor een
latertje met misschien aardig wat tussen-
vormen.
Amsterdam was al maanden onrustig, door

de schermutselingen rond het kraakpand De
Groote Keyser en nadat bekend werd dat de
krakers van de Vondelstraat een snelle
ontruiming hadden verijdeld en de ME zelfs
hadden verjaagd, stond het wel vast: Het
beruchte Vondelstraatweekeind was begon-
nen. Opwinding alom.
In de posteditie van de Volkskrant is dat

op zaterdag 1 maart 1980 nog niet direct
terug te vinden. Wie via Delpher die krant
opzoekt, treft op pagina 1 slechts een
tweekolommer aan onder de kop:
‘Krakers leveren slag met politie’
Een driekolomsfoto toont een kraker die

met een verkeersbord de mobiele eenheid
van de politie te lijf gaat. Het verslag: ‘Bij
een treffen tussen krakers en een mobiele
eenheid van de politie in de Vondelstraat
in Amsterdam-West zijn gisteravond
negentien politieagenten gewond geraakt,
onder wie enkele ernstig’.

Het verslag vervolgt: ‘De omgeving van
het kraakpand werd door buurtbewoners
hermetisch afgesloten. Zowel in de
Vondelstraat als in de Constantijn Huy-
gensstraat en de Overtoom werden delen
van de bestrating opgebroken. Met behulp
van straatstenen, werd een aantal barrica-
des opgeworpen van enkele meters hoogte.
Diverse wagens van publieke werken
werden omgegooid om de weg te versper-
ren. Bij het kraakpand werd een hoeveel-
heid benzine achter de hand gehouden, met
het oog op een tweede treffen met de
politie’.
Was dat alles? Zeker niet. Voor de stads-

editie wordt de krant overgemaakt. Als
binnenlandredacteur, net een maand in
dienst, geef ik de laatste kopij door, aan-
geleverd door Theo Temmink, en de chef
van de avondploeg Jacques de Jong
maakt op een kladje vast een van zijn
betere koppen:
KRAKERS JAGEN POLITIE WEG

over zeven kolommen, 72 punts kapitaal.
Zo, die staat.
Alleen: deze stadseditie is niet in Delpher

terug te vinden, ontbreekt domweg. Uit-
sluitend de postedities van de krant zijn
gedigitaliseerd en bewaard gebleven. De
Volksknar moet het dus hebben van de
echte overlevering, oral history.
Op deze zaterdag is een groot deel van de

Volkskrant-redactie in de middag alweer
bijeen. Dit keer in De Balie. Hoofdre-
dacteur Jan van der Pluijm viert zijn
verjaardag – hij zou nu in 2020, honderd
jaar zijn geworden. De stemming laat zich
omschrijven als uitgelaten, totdat er een

telefoontje komt van Victor Lebesque die
dienst doet op de krant. Er moet ver-
sterking komen bij de Vondelstraat, meldt
hij, er worden overal barricades opgewor-
pen met straattegels en verkeersborden.
Het loopt uit de hand, is zijn inschatting.
Ik meld me als vrijwilliger en verlaat met
enige spĳt de verjaardag.
Het worden een namiddag, een avond,

een nacht, een weekeinde, een zondag-
nacht en een maandagmorgen.
Verslaggever Theo Temmink is al ter

plaatse (zie pagina 3), Erna van den Berg
coördineert. De chaos op straat is
ongekend. Vanaf het Concertgebouw is de
Van Baerlestraat tot de Vondelbrug nog
redelijk begaanbaar,maar daarna wordt het
klauteren over de barricades van
straattegels, verkeersborden en losliggend
troep. In de Constantijn Huygensstraat
kruising Overtoom is wegens werkzaam-
heden aan de tramrails de straat al eerder
opgebroken. Straatstenen, stoepranden,
borden, liggen voor het oprapen om
barricades op te werpen. Ook schaftketen
en materiaalwagens zijn omgekieperd en
worden ingezet als barricade. Duizenden
sympathisanten en nieuwsgierigen komen
een kijkje nemen. Amsterdam is een be-
zienswaardigheid rĳker.
In de Volkskrant van maandag 3 maart

wordt gemeld: ‘Kraakpand blijft nog
ongemoeid. De standpunten van het Am-
sterdamse gemeentebestuur en de bezet-
ters van het kraakpand aan de vondelstraat
zijn zondag dichter bij elkaar gekomen.
Het pand zal voorlopig niet worden
ontruimd. Eerst moet de gemeente-

Een van de heftigste gebeurte-
nissen in de geschiedenis van
Amsterdam: de krakersrellen in
de Vondelstraat, precies 40 jaar
geleden.

Verslaggever Peter van den
Berg vertelt hoe het was.

Veertig jaar geleden: rellen in de Vondelstraat

KRAKERS JAGEN POLITIE WEG

Het leger met tanks en politie met helm en wapenstok proberen krakers weg te
krĳgen uit de Vondelstraat. Foto ANP
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Collega Theo Temmink, toen op
Stad bij de Volkskrant, heeft zijn
eigen herinneringen aan de krakers-
rellen in de Vondelstraat.

V erbazing op vrĳdagavond toen
ik hoorde dat de ME bĳ het
kraakpand was verjaagd door

de krakers en hun sympathisanten.
Opwinding op zaterdag, omdat ik

voelde dat zich iets bĳzonders, iets
revolutie-achtigs aan het ontvouwen
was. Op voorspraak van Jan Blokker,
onze onvolprezen adjunct, kon ik
logeren bĳ de bekende filmer Jan
Vrĳman (ja, die van de film over Karel
Appel), die tegenover het gekraakte
pand woonde. Mĳn vrouw Ilone was er
een heel weekend bĳ.
Uiteindelĳk hebben we er twee

nachten doorgebracht. Ik was de kraak-
verslaggever van de Volkskrant en had
onder andere de Groote Keiyer al mee-
gemaakt voor de krant (en ook in dat
pand al eens een nacht overnacht).
Er was een korte onderbreking op

zaterdag 1 maart vroeg in de middag;
we moesten even naar De Balie, waar
Jan van der Pluĳm, onze hoofd-
redacteur, die dag zĳn zestigste ver-
jaardag vierde. Maar de rest van het
weekend was ik op of rond het gebarri-
cadeerde kruispunt, waar de krakers een
‘vrĳstaat’ hadden gecreëerd. Het kruis-
punt werd dat weekend behalve een

actiecentrum voor anarchistisch Am-
sterdam ook een toeristische trek-
pleister. Dagjesmensen kwamen aapjes
kĳken: sommigen begonnen spontaan
mee te helpen met stenen stapelen. Ik
zag het allemaal voor mĳn neus gebeu-
ren en kon direct met de krakers en

toegesnelde raadsleden spreken. De
sfeer was deels vrolĳk, met muziek en
gezang, maar ook grimmig want men
vreesde een ontruimingsactie. Op de
muren tegenover het kraakpand waren
opbeurende teksten gekalkt als ‘De
Viktorie begint bĳ Vondel’. Maar ook
wat we nu haatteksten zouden noemen:
‘ME = fascisten’ en ‘Polak Zak’.

Maandagochtend was het uit met de
pret. Rond zes uur arriveerden tanks en
dwarrelden uit helikopters van de
Rĳkspolitie pamfletten met waarschu-
wingen aan de krakers dat bĳ verzet
geweld zou worden gebruikt door de
politie. Ik herinner me ook de tekst:
‘Een colonne eenmaal in beweging kan
niet meer worden gestopt’.
Toen ik tussen de puinhopen door

liep, kwam ik een peloton mare-
chaussee tegen. Met aan het hoofd
iemand die ik kende. Midden jaren
zeventig diende ik als dienstplichtige
bĳ het Wapen der Koninklĳke
Marechaussee en bĳ de opleiding in
Apeldoorn was eerste luitenant
Timmermans plaatsvervangend com-
mandant. Een leuke enthousiaste
Brabander. En nu commandeerde hĳ
hier de manschappen.
We herkenden elkaar en kletsten wat

bĳ. Zo werd het toch nog gezellig.

Theo Temmink

raad zich over de toekomst van het
gebouw uitspreken. Wel verlangt de
gemeente van de krakers dat alle
barricades worden opgeruimd.’
Op pagina 5 een relaas over de gebeur-

tenissen van dat weekeinde: ‘Het kruispunt
Eerste Constantijn Huygensstraat-Vondel-
straat, waaraan het gekraakte pand ligt, heet
sinds vrijdagavond Het Plein van de
Vrĳheid.
De vrijheid is echter beperkt. Het punt is

op vier plaatsen gebarricadeerd. Bouw-
keten op hun kant. Duizenden trottoir-
tegels erlangs ter versterking. Een drag-
line staat dreigend voor een eethuis,
waarvan de ramen zĳn geblindeerd.
Duizenden kreten op de muren in de

omtrek. Auto’s zijn omvergeworpen en
vergroten barricades. De onderste verdie-
ping van het kraakpand is met hout en
metalen platen dichtgeslagen.
Op het balkon actievoerders, die de

duizenden nieuwsgierigen zo nu en dan
toespreken. Aan de dakkapel een gele
vlag. Amsterdam begin maart 1980. Als
de toestand niet zo grimmig zou zijn, denk
je bijna dat het gezellig is. Kreten: ‘Onze
woningnood is de speculant zijn brood en
wonen moet, elke dag’. Bouwketen wor-

den vanaf de brug bij de Eerste Helmers-
straat gesleept en omgegooid. Even later
komt er zelfs een voor de strijd be-
machtigde graafmachine aanzetten.
Langzaam, statig bijna, en onder applaus

neemt het apparaat stelling op een van de
drukste kruispunten van Amsterdam. Het
geluid van straattegels die op elkaar wor-
den gegooid, bepaalt de sfeer die nacht.
De politie blĳft weg’.
Zo lijkt het te zijn op maandagmorgen 3

maart tegen een uur of vijf in de nacht.
Juist als ik na een drukke nacht mij te ruste
wil leggen – er gebeurt waarschijnlijk nu
toch niks meer – gaat de telefoon.
Verslaggever Theo Temmink aan het

toestel. ‘Het gaat gebeuren,’ meldt hij. ‘De
Mobiele Eenheid is op weg. Ga maar weer
op pad.’
Een kwartier later rollen de rupsvoert-

uigen, tanks, over de Stadhouderskade
richting Vondelstraat. Een ratelend, in-
dringend geluid verdrijft de stilte van de
nacht. Barricades worden weggeschoven,
tanks nemen met gemak metershoge ver-
sperringen van bouwketen en straattegels,
een dragline wordt aan de kant gezet.
Net als het tegen een uur of zeven

langzaamaan licht wordt, is de belangrijke

verkeersader van zuid naar west weer vrij.
Onder de brug in het Vondelpark kwet-
teren vogels een lentelied, daarboven
hangt een walm van rook – en een gigan-
tische kater.
Zoiets had allemaal in de krant kunnen

staan op dinsdag 4 maart, keurig, zoals het
hoort op de dag na de ontruiming. Maar er
is niets van terug te vinden. Op maandag-
avond 3 maart tegen tien uur leggen
grafici en drukkers van de Perscombinatie
het werk neer, als onderdeel van de grote
FNV-demonstratie op dinsdag tegen het
bezuinigingsbeleid van het kabinet Van
Agt-Wiegel. Dagblad Trouw komt nog
wel uit, want rolt eerder van de persen.

De Volkskrant verschijnt in een
noodeditie, slechts met foto’s van de
ontruiming, hier en daar met een onder-
schrift. Een verslag over de ontruiming
met tanks ontbreekt. Witte plekken in de
krant.
Op de site van Delpher komt de

Volkskrant van 4 maart 1980 helemaal
niet voor. Degene die de krant van die
dinsdag nog bezit, heeft een echt
collector’s item in huis.

Peter van den Berg

⊳

Theo Temmink als verslaggever tussen
de marechaussee.

Gezellig met de marechaussee



Hier en eerder
ALLES was nieuw: de krant, de journalistiek. Het was

1969, het duurde even voor ik greep had op dit
nieuwe leven. Mĳn directe collega’s leerde ik beter ken-
nen bĳ Hesp en bĳ sessies bĳ elkaar thuis, waar we ons
vol hartstocht op de toekomst van de krant stortten. Ook
buiten de krant vond ik mĳn draai. Ik kwam in Schel-
tema, het bruisende journalistencafé; oude factotums
kon je er zien zitten als Jacques Gans en Herman
Hofhuizen. Maar ook Henk Hofland en K. Schippers,
Thomas Lepeltak en Henk van der Meĳden. De Volks-
krant en Het Parool hadden de Nieuwezĳds dan wel
verlaten. Maar De Telegraaf en het Algemeen Handels-
blad zaten er nog.

Ajax stond op het punt door te breken en boekte zĳn
eerste internationale successen. Het was het Ajax van
Cruĳff en Keizer, van het totaalvoetbal van Rinus
Michels. 1969 werd een historisch jaar voor Ajax met
een legendarische machtsstrĳd tegen Benfica. De eerste
wedstrĳd thuis verloor Ajax met 1-3. Wat niemand voor
mogelĳk had gehouden, gebeurde. Ajax won de return
in Lissabon ook met 1-3. Bĳ een gelĳke eindstand zou
er een beslissingswedstrĳd komen in Parĳs. Het ging
lange tĳd gelĳk op in Parĳs. Pas in de verlenging kwam
de bevrĳdende doorbraak. Ajax won met 3-0.
Ik had de wedstrĳd op de krant gezien, ging de stad in

en kwam terecht in d’Oude Herbergh in de Hand-
boogstraat. Ik had gehoord dat dit ook een oud journalis-
tencafé was. Scheltema had de naam. Overdag dan. De
herberg was het café van de nacht. Als de kranten sloten,
gingen de nachtploegen daar de spanning van het
vechten tegen de deadline wegdrinken en elkaar uitda-
gen wie de beste krant had gemaakt. Op die Ajax-avond

was het al geen journalistencafé
meer, maar studentenkroeg. Het
werd een groot feest. Toen ’s
avonds een groepje vaste klanten,
die de wedstrĳd in Parĳs hadden
meegemaakt, binnenkwamen, werden
ze als waren ze de godenzonen zelf op de
schouders gehesen.

Ik ben daarna niet meer in d’Oude Herbergh geweest
tot nog zo’n gedenkwaardig moment, zesendertig jaar
later. Thomas Lepeltak, society-redacteur van De Tele-
graaf, presenteerde daar in 2005 zĳn boek Meer zeg ik
niet. Als de koning van de societyjournalistiek zelf in
het zonnetje staat, doet bekend Nederland iets terug. Het
café was stampvol. Lepeltak had, met zĳn rubriek Stan
Huygens Journaal, een legendarische status. Hĳ had zĳn
boek overal kunnen presenteren, dacht ik, in l’Europe,
het Amstel Hotel, waarom hier in zo’n wat aftandse
kroeg? In zĳn welkomsttoespraak noemde hĳ geen van
de aanwezige beroemdheden bĳ naam. Hĳ heette twee
mensen in persoon welkom: Robert Jasper Grootveld,
anti-rookmagiër uit de provotĳd en Gerard van den
Boomen, chef Nacht van de Volkskrant toen de krant
nog op de Nieuwezĳds zat, schuin tegenover De Tele-
graaf.
Er gingen glaasjes wodka rond. We werden uitgeno-

digd die naar binnen te slaan ter ere van Lepeltaks
Poolse moeder. Hĳ was nu zelf BN’er geworden, maar
bĳ de presentatie van zĳn boek leek hĳ niet naar het hier
en nu van zĳn triomfantelĳke carrière te kĳken, maar
naar het begin ervan. Naar zĳn jeugd en initiatie in
magisch Amsterdam, naar de jaren van het leren van het
vak in de anonimiteit van de nachtdienst. Ik vond het
een mooie gedachte. Zo was ik ooit ook stilletjes be-
gonnen, in de nacht bĳ Binnenland.

Willem Ellenbroek


