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Buitenlijn

DE TIJD van snoeren en pluggen was al even voorbij, maar de 
telefonisten van Perscombinatie in de jaren zeventig zaten 

nog altijd met een groot bedieningspaneel voor zich, hoofdtele-
foon over de oren en  een grote toeter voor de mond. In een naast-
gelegen zaal stond een serie kolossale metalen kasten waarin 
de hele techniek was ondergebracht. Het was daar een geratel, 
gezoem en geklik van transformators, relais, en condensatoren, 
aan elkaar verbonden met dikke bundels zwakstroomsnoer. 
‘‘s Avonds laat, als er bijna geen verkeer meer was, viel alles stil 
en dan merkte je pas hoeveel lawaai er uit dat hok kwam,’ herin-
nert zich Inge Woudstra als een van de oudgedienden.

Inkomende gesprekken kwamen bij de bovenste schakelaars 
op het linkerpaneel binnen. Dan ging een lampje branden. Met 
de onderste knoppen konden de telefonisten een ‘buitenlijn’ re-

gelen, om buiten het 
gebouw te bellen. De 
onderste schakelaars 
op het middenpaneel 
waren om intern 
door te verbinden. 
De bovenste knop-

pen waren voor seriegesprekken. Dat wil zeggen als iemand 
belde of gebeld werd in het buitenland, dan kon je hem ‘in serie’ 
zetten. Dan kwam hij  automatisch bij de centrale terug voor een 
gesprek met een andere redacteur, zonder dat de verbinding werd 
verbroken. Er konden meerdere gesprekken ‘in serie’ staan, van-
daar meerdere knoppen. Als iedereeen uitgesproken was, moest 
de schakelaar ‘serie uit’ even omgezet worden.

Naar het buitenland bellen kon alleen via de PTT. ‘Dus als we 
een sportverslaggever in Alma Ata nodig hadden, kon dat rustig 
een halve dag duren,’ weet Inge Woudstra nog. ‘Dan moest ik een 
briefje voor mijn collega achterlaten.’

Soms had ze een verslaggever aan de lijn, terwijl ze aan die 
kant de bommen omlaag hoorde komen. ‘Zal ik maar even aan de 
lijn blijven?’ Ja graag, kreeg ik als antwoord.

‘Toen had ik wel het gevoel dat ik iets wezenlijks deed.’  
      Jacques de Jong

Talrijke gereedschappen 
en attributen die voor-
heen voor de journalist 
onontbeerlijk waren, zijn 
verdwenen of in onbruik 
geraakt. 
De Volksknar wijdt er 
een serie aan.
Deel 18: 
de telefooncentrale

specia
l

Het was een spannende dag voor 
de redactie van de Volkskrant op 
30 april 1980, de inhuldiging van 
koningin Beatrix. In Amsterdam 
liep de situatie met protesteren-
de krakers geheel uit de hand. En 

op de redactie dreigde dat op het 
laatste moment ook te gebeuren. 
Paniek! 
In dit speciale nummer van de 
Volksknar kijken Victor Lebesque, 
Peter van den Berg en Jan van Ca-

pel nog eens terug op de turbulen-
te gebeurtenissen van die dag.
De openingskop van destijds: ‘Rel-
len overschaduwen inhuldiging’. 
Die klopte.
Zie de pagina’s 2, 3, 4 en 5.
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‘WE HADDEN de avond ervoor 
op 29 april een feest beleefd 
bij collega Jan van Galen, die 

zijn verjaardag vierde. Een dolle boel, op-
gewonden stemming met onder meer Siet-
se van der Hoek, die altijd wel een stunt in 
petto had. Het werd behoorlijk laat, maar 
ik was de volgende dag, als chef Nieuws-
dienst, toch vroeg op de fabriek, de plicht 
riep. Peter Brusse was speciaal uit London 
overgekomen. Die had die dag een vrije op-
dracht als verslaggever. Hij logeerde in een 
hotelletje vlakbij de krant, op de Weesperzij-
de. Alles was goed geregeld.’

Hoe was het klimaat?
‘Je kon natuurlijk op je klompen aanvoel-

en dat het op straat een puinhoop zou wor-
den die dag. We hadden al eerder dat jaar 

eind februari, begin maart, krakersrellen 
in de Vondelstraat gehad, dus het klimaat 
was enigszins anarchistisch, er stond iets te 
gebeuren. Er was een brede onvrede in de 
samenleving, dat voelde je op de krant ook 
duidelijk. 

Het was veertien jaar na de rellen tijdens 
het huwelijk van Beatrix en Claus, er stond 
weer iets te gebeuren. De Volkskrant had 
een hele reeks verslaggevers op pad, onder 
anderen Rob Heukels van de stadsredactie, 
Han Hansen van de algemene verslagge-
verij, Kees Bastianen in de Nieuwe Kerk 
en jij bij Peek&Cloppenburg boven voor 
de ramen om de hele dag de Dam en om-
streken in de gaten te houden.’

Wat was hun opdracht?
‘Gewoon alles opschrijven wat er ge-

beurde. Alle verslaggevers hadden een pie-
per bij zich, de voorloper van de portofoon 
en de mobieltjes, want dat had je 33 jaar 
geleden allemaal nog niet natuurlijk. Alles 
gehuurd. Net zoals wat fietsen waarmee ze 
zich vrij gemakkelijk door de stad konden 
begeven. Je bent wendbaar en mobiel was 
de gedachte. Met een taxi door de stad gaan 
was natuurlijk geen optie, dat wist je van te 
voren al.’

Hoe ging het verder?
‘Han Hansen, ook vroeg uit de veren, 

was om een uur of tien die ochtend alweer 
terug op de krant en begon meteen drie vel-
letjes kopij te tikken. Beetje te opgewonden.  

Zie verder pagina 3

Chef Nieuwsdienst Victor Lebesque was op de dag van de inhuldi-
ging tijdens het maken van de krant een centrale figuur op de re-
dactie. ‘Het was paniek. Maar we hebben ervan geleerd.’

Noodkreet van de redactie op de avond van de inhuldiging 1980

‘De opening is er nog niet!’
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 ‘Op de krant ging alles overdag nog vrij 
smooth. We hadden de politieradio aan op 
de politiefrequentie, zodat we precies op de 
hoogte waren van wat waar gebeurde. 

‘We luisterden ook naar de verslaggeving 
van Radio Stad en de VARA, die een geza-
menlijke uitzending verzorgden met Stan 
van Houcke die openlijk de kant van de 
krakers koos en Hanneke Groeteman die 
wat moeite leek te hebben de zaak enig-
szins objectief te benaderen. Mede daar-
door hing er ‘s morgens al een broeierig 
sfeertje.’

In de Kinkerstraat-Bilderdijkstraat liep 
het bij een kraakactie al uit de hand.

‘Ja, dat liep ‘s morgens al uit de klauwen 
met de Mobiele Eenheid. Toen was de toon 
gezet en met name in de middag waren er 
veldslagen tussen de ME en krakers en 
hun aanhang op het Waterlooplein, waar 
de Stopera in aanbouw was en de Blauw-
brug. Daar liep het gruwelijk uit de hand, 
later werd er ook op het Rokin geknokt 
en dat was echt niet misselijk. Gevaarlijk. 
Het scheelde weinig of de Dam werd be-
stormd.’

Hoe was het inmiddels op de krant?
‘Dat werd er niet beter op. Eigenlijk werd 

het een beetje een zooitje aan het eind van 
de middag, niet in de laatste plaats omdat er  
gedronken werd. Dat gebeurde ook wel op 
verkiezingsavonden, na sluitingstijd, maar 
nu heerste er totale opgewondenheid. Jan 
van Capel, net enkele maanden chef Nacht, 
vond dat ‘het tuig’ geen ruimte mocht krij-
gen op pagina één. Kees Bastianen, terug 
uit de Nieuwe Kerk, schreef dat hij een 
heupflacon had meegenomen in de kerk 

om de verveling te verdrijven. Veel rand-
verschijnselen werden hoofdzaak.

‘Opland kwam met een tekening waarop 
Beatrix stond afgebeeld met een ME-helm. 
Jan Joost Lindner had het als commentaar-
schrijver over ‘de beweging van de jaren 
tachtig’. 

Er werd verschrikkelijk veel geouwe-
hoerd, ook door Jan Blokker als adjunct-
hoofdredacteur, en de organisatie ontbrak. 
Theo Temmink van de stadsredactie zat 
dertig velletjes kopij van andere verslag-
gevers te herschrijven. De opwinding was 
gigantisch.’

Toen kwam de avond.
‘Er was een draaiboek opgesteld. Ben 

Haveman, sterverslaggever, iemand met 
een mooie pen, zou het grote verhaal gaan 
schrijven aan de hand van de bijdragen 
van alle verslaggevers. Daar had hij aardig 
wat tijd voor nodig, het liep minder makke-
lijk dan gedacht. Sommige verslaggevers 
kwamen nogal laat met hun stukken. We 
werden overstelpt met alleen maar oogge-

tuigeverslagen. 
‘En vervolgens meldde chef Binnenland 

Jacques de Jong om een uur of elf, half 
twaalf, dat de opening er nog niet was.
‘Ja, toen was er paniek. Iedereen begon 

te schreeuwen en vanaf dat moment lopen 
de lezingen ook uiteen hoe het verder is 
gegaan. 
‘Ik ben in een werkhok gaan zitten met 

wat ANP, de deur dicht en heb gezegd: ‘Ie-
dereen die me nog lastig valt, sla ik recht 
op zijn bek’. De laatste gegevens werden 
onder de deur doorgeschoven. Chaos en 
paniek. De regie werd doorbroken. Allerlei 
mensen gingen zich overal mee bemoeien. 
‘Nadat de kopij voor de posteditie door 

was, hebben Bas van Kleef en jij als bin-
nenlandredacteuren de opening geactuali-
seerd voor de stadseditie. 
‘De kop van de opening over de hele 

breedte, gemaakt door Jacques de Jong, 
luidde: Rellen overschaduwen inhuldiging. 
Prima kop, dekte de lading helemaal, niks 
mis mee.”
‘Ik blijf erbij dat we ondanks alles een 

eigenzinnige, niet-gezagsgetrouwe krant 
hebben gemaakt die avond. Maar de af-
stemming van de diverse stukken had veel 
beter gekund en er is op een gegeven mo-
ment paniek uitgebroken. Al met al heeft 
die krant van 1 mei 1980 later toch wel 
bezinning gebracht op de redactie en er is 
lering uit getrokken.
‘Hoofdredacteur Jan van der Pluijm liet de 

krant helemaal vrij in die periode. Laissez 
faire, laissez passer, was de gedachte.
‘ De redactie is later bij grote evenementen 

en gebeurtenissen, zoals Elfstedentochten, 
Pausbezoek, EK 88, Bijlmerramp, de moord 
op Fortuyn en Van Gogh veel volwassener 
en evenwichtiger te werk gegaan. Dat is de 
winst geweest van 30 april 1980.’

Peter van den Berg

Vervolg van pagina  2

Victor Lebesque
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DE BEELDVORMING wil dat de opening van de krant 
op donderdag 1 mei 1980 de slechtste is die er ooit is 
gemaakt in de geschiedenis van de Volkskrant. Wie echter 

de moeite neemt de veelbesproken opening van de krant nog eens 
te bekijken, kan niet anders dan tot de conclusie komen dat die 
constatering nogal overtrokken is. Hoewel er op één alinea als 
lead van veertig woorden wel wat aan te merken valt.

‘Terwijl koningin Beatrix en prins Claus zich woensdagavond 
laat inscheepten om vanaf het water het afsluitende vuurwerk 
op de inhuldigingsdag mee te maken, is de Mobiele Eenheid op 
verschillende plaatsen in de Amsterdamse binnenstad nog druk 
bezig rellen te bestrijden.  

‘Het was het slot van een dag waarop de inhuldiging van 
koningin Beatrix zelf in alle rust verliep, maar buiten werd het 
officiële gebeuren gemarkeerd door zware vechtpartijen, vele 
gewonden en vernielingen. In haar toespraak na de inhuldiging 
vroeg Beatrix steun en vertrouwen bij de uitoefening van haar 
taak. Zij wenst de erfelijkheid van het koningschap – de kern van 
de monarchie – niet te beschouwen als een vanzelfsprekendheid 
voor leiderschap.’

In de sub-opening op de voorpagina wordt gemeld dat er rond 
elf uur in de avond op het Koningsplein en Rembrandtplein nog 
veldslagen worden geleverd tussen de ME en demonstranten die 
‘uit elkaar’ worden geslagen. Via de politieradio is duidelijk dat 
de ME in de middag al overweegt karabijnen in te zetten bij het 
bestrijden van de rellen. Uit het verslag: ‘We redden het niet met 
traangas en andere maatregelen. We hebben gesuggereerd karabi-
jnen in te zetten.’

Even verder in de reportage blijkt dat de ongeregeldheden op de 
Dam al even na elf uur in de morgen begonnen. Er ontploft een 
rookbom, Claus kijkt vanaf het balkon van het paleis verschrikt 
op. 

‘De dader wordt meteen door zes agenten afgevoerd. Wolken 
van oranje snippers dwarrelen over de Dam terwijl de balkon-
deuren van het paleis werden geopend en Beatrix, Claus, Bern-
hard en Juliana naar buiten kwamen.’  

In de middag komt een ME-peloton van commandant Leen 
Dorst klem te zitten tussen demonstranten die vanaf het Rokin en 
de Damstraat de Dam proberen te bereiken, meldt de verslaggev-
er vanachter de ramen bij Peek&Cloppenburg. Vanaf twee kanten 
worden de agenten bestookt met stenen, blikjes bier en frisdrank. 
De situatie is kritiek.

In het commentaar Ten Geleide onder de kop Koningsslag 
schrijft Jan Joost Lindner de dag daarna: ‘De kroning werd zo 

een arena van twee groepen die de monarchie als het vaandel een 
partij en een cultuur zien. De ene groep wil het vaandel op zo’n 
dag extra fier en uitdagend laten wapperen, de ander wil het be-
smeuren. Waarbij de idealisten hopen dat behoudend Nederland 
zal begrijpen dat andere tijden zijn aangebroken. In elk geval zijn 
dat grimmige tijden.’

VERDEROP  in de krant laat Kees Bastianen zijn licht 
schijnen over de politieke elite, die in de Nieuwe Kerk de 
abdicatie van Beatrix bijwoont, terwijl buiten de eerste 

stenen door de lucht vliegen. 
‘De politieke elite was zich, zoals gewoonlijk, van geen kwaad 

bewust. De ministers, staatssecretarissen, leden van het par-
lement en anderen met gezag beklede lieden, figureerden vol 
overgave in een Sissy-film die de politieke werkelijkheid net zo 
hard versluierde als de jaarlijkse Prinsjesdag op de derde dins-
dag van september. Ook dan is de koning het middelpunt. Een 
falsificatie, want de koning heeft in de parlementaire democratie 
geen macht meer. De koning is niet anders dan een symbool. Het 
nieuwe Symbool, Beatrix genaamd, is gisteren rondgedragen als 
een pop. Ze zat in de poppenkast van de Nieuwe Kerk tegenover 
de werkelijke beslissers van dit land.’

Niettemin karakteriseert Bastianen de bijeenkomst als een ‘aar-
dige plechtigheid’.  

‘De Amsterdamse radio bracht veel verstrooiing, de meege-
brachte pocketboeken bleven in de zak en er was ook niet veel 
behoefte aan een slokje uit de zakflacon.’

Columnist Stoker, Hugo Brandt Corstius, op dezelfde pagina: 
Het is weer eens bewezen: de monarchie is onze waarborg 
voor vrijheid (de hekken in Amsterdam) en voor eenheid (de 
gevechten in Amsterdam). Bij een volgende kroning moet iedere 
Nederlander thuisblijven en breekt een burgeroorlog uit. Leve 
Nederland!’

In 2005, 25 jaar later, reconstrueren verslaggevers Marcel van 
Lieshout en Frank van Zijl de gebeurtenissen van die dag met 
een aantal betrokkenen. 

Verantwoordelijk adjunct-hoofdredacteur Jan Blokker zegt over 
de berichtgeving een ‘mini-traumaatje’ te hebben overgehouden. 
‘Dit had niet zo gemoeten.’ 

Toenmalig chef Nieuwsdienst Victor Lebesque: ‘We hadden 
in die jaren überhaupt de neiging van: we schrijven niet voor de 
lezer, we schrijven zoals wij vinden dat we moeten schrijven.’ 
Dat kwam de krant destijds op zo’n 1400 opzeggingen te staan.

Peter van den Berg

Verslaggever Peter van den Berg: 

Slechtste opening 

in de geschiedenis?

Dat viel wel mee
Peter van den Berg bj P&C boven de Dam.   Foto Jacques de Jong



5

MIJN OOG viel direct 
op de streamer: ‘Op 
30 april zette de Volks-

krant het gezag te kakken’. 
Over welk gezag denk je dat 
die uitspraak van Jan Blokker 
(god hebbe zijn ziel) ging? In 
ieder geval niet over de rege-
ring of over het koningshuis 
wat de lezers wellicht denken. 
Nee, met het gezag dat te kak-
ken werd gezet, bedoelde Blok-
ker het gezag van hemzelf en de 
rest van de hoofdredactie op de 
krant. 

Die ‘jonge linkse honden’ op 
de redactie deden maar wat ze 
wilden. Ze hadden lak aan het 
hoogste gezag op de krant en 
daardoor was de editie over die 
30ste april geworden 
zoals’ie was ge-
worden. Dat is 
wat Blokker be-
doelde en ook 
hardop zei. 

In de recon-
structie die 
in 2005 
i n  h e t 
Magazine 
werd ge-
m a a k t , 
zei hij 
dat het 
h e m 

speet niet te hebben ingegre-
pen, 25 jaar daarvoor. 

Maar Jan Blokker heeft zich 
de godganse avond nergens 
mee bemoeid. Evenmin als Jan 
van der Pluijm, de toenmalige 
hoofdredacteur of Harry Locke-
feer (beiden ook overleden) 
welke laatste in de leer was als 
nieuwe adjunct. 

Zo werd het bekritiseerde 
commentaar van Jan Joost Lind-
ner dat al om half zeven binnen 
was, nauwelijks serieus gelezen 
en dat was een van de taken van 
de hoofdredactie op die avond.

Ook columnist Stoker, waar-
aan lezers ook aanstoot zouden 
nemen, ging zonder aanmerkin-
gen naar de zetterij. En met het-
geen Kees Bastianen vanuit de 

Nieuwe Kerk schreef was, 
wat ons betreft niets mis. 
Een gewoon verslag met 
een beetje sfeer.

De tekening van Op-
land verdient een aparte 

alinea. De tekenaar 
arriveerde om ne-

gen uur ‘s avonds 
op de redactie en 

hij liet zijn prent 
zoals altijd als 
eerste zien 
aan mij, de 
chef Nacht.

Beatrix met helm!!! Mooi, sub-
liem... 

Daarna liep hij met de tekening 
door naar de ‘hoogmogenden’, 
zoals hij de leden van de hoofd-
redactie liefdevol betitelde. Ze 
stonden te drinken ter hoogte 
van de fotoredactie. Prima, 
mooi! Gelach, omhelzingen. 
Er werd nog een fles openget-
rokken. 

Beatrix met helm ging via de 
fotoredactie naar de zetterij. 

Maar in de letere reconstructie 
kraakt Jan Blokker de tekening 
van Opland af, vreselijk. 

Intussen zaten wij, de redac-
tie Binnenland en iedereen 
eigenlijk, te wachten op 

wat toenmalig sterverslagger 
Ben Haveman zou aanleveren. 
Hij stond op de rol voor een 
sfeerverhaal plus een opening 
van de krant. Zo was besloten 
door Nieuwsdienst en de ver-
antwoordelijke adjunct Blokker. 
21.30 uur: Nee, we kunnen Ben 
niet storen, het komt wel goed. 
Om 22.00 uur idem, om 22.30 
idem. Om 23.30 komt een be-
zwete Haveman uit de werkcel 
met acht velletjes kopij. Alleen 
sfeer, geen opening. 

We besluiten: geen Have-
man op de voorpagina en vra-
gen chef Nieuwsdienst Victor 
Lebesque of hij even een echte 
opening wil schrijven. Het stuk 
Haveman krijgt een plek op 
pagina drie. Zo ging het die 
avond. En Blokker 25 jaar later 
maar klagen over die onhandel-
bare redactie.

De volgende dag moesten we 
gewoon weer werken. 

Ik liep Jan van der Pluijm 
tegen het lijf en die zei letter-
lijk: ‘Het was een mooi krantje, 
Jan’. 

De hoofdreactie schoot pas 
dagen daarna collectief in de 
stress toen er een stroom van 
brieven en opzeggingen kwam, 
vooral van koningsgezinde 
mensen uit de provincie, die 
geen idee hadden wat zich al-
lemaal in Amsterdam had af-
gespeeld. 

Aan het eind van  het jaar 
stonden we trouwens weer ver 
in de plus qua oplage. En de 
groei ging daarna alleen maar 
door. 

Ik geloof alles bij elkaar dat er 
qua stemming niet eens zoveel 
veranderd is in de berichtge-
ving over het koningshuis. Het 
was op 30 april  1980 domweg 
oorlog in Amsterdam en daar 
hebben we, zoals het hoort, 
over bericht. Daar zaten  totaal 
geen geheimzinnige, diepere 
gedachten bij, noch een over-
matig negatieve houding ten 
opzichte van het koningshuis. 

Ik denk dat op de krant mo-
menteel meer gezaghebbende, 
praktiserende republikeinen 
werken dan destijds. Bert Wa-
gendorp en Max Pam om er 
maar twee te noemen.

En ook ik ga op 30 april 2013 
niet meezingen met het meest 
stupide Koningslied uit de ge-
schiedenis. Ik ga de stad uit.

Jan van Capel     

Toenmalig chef Nacht Jan van Capel kon het 
niet laten te reageren op de column van om-
budsvrouw Margreet Vermeulen in de krant van 
afgelopen zaterdag 20 april, waarin werd gemeld 
dat bij de inhuldiging van 1980 de Volkskrant ‘het 
gezag’ te kakken zou hebben gezet.

Het gezag 
van de
hoofdredactie
werd 
te kakken 
gezet

De prent van Opland na de rellen bij de kroning van 1980.


