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De politie trad volgens waar-
emers keihard op. Ook oranje-
ianten liepen tijdens de ge-
echten klappen op. Over het 
antal gewonde demonstranten 
nog niets bekend, maar - ge

ien de heftigheid van de bots-
igen - moeten mensen gewond 
ijn geraakt. Ziekenauto's reden 
f en aan. Zeker zes agenten 
noesten per ambulance worden 
fgevoerd. 
Toen het nieuws van de ge-
echten in de Kinkerstraat be-. 
ïnd werd, stroomden honder
den rel-beluste jongeren uit alle 
leien van Amsterdam naar dat 
pbied samen. Het strijdtoneel 
»erd allengs groter en ook op de 
lassaukade bekogelden de
monstranten de politie met ste
en. 
Rond half één bood Amster

dam de aanblik van een wer-
elstorm. In het middelste ge
pelte rond de Dam, waar ex-
feem scherpe veiligheidsmaat-
egelen waren getroffen, was 
'Hes rustig en kon men feest-
Sngers patat met oranje mayo-
aise zien eten. In de buitenste 
chillen dreef rook in straten en 
•'as het gegil van mensen te ho-
'n. Anarchisten deelden pam-
tetten uit, terwijl helikopters 
tan de Rijkspolitie boven de 
Graten hingen. 
Later zouden ook groepen zo-

Pnaamde Hells Angels begon-
*n zijn met het uitlokken van 
ïevechten elders in de stad. 
Om half één wapperde een 

to'arte vlag van het dak van het 
gekraakte pand aan de Bilder-
töjkstraat ten teken dat de kra-
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hebben laten liggen 

kers er nog inzaten. De Mobile 
Eenheid trok zich op dat tijdstip 
terug. Niet duidelijk was of zij 
hun gelederen wilden hergroe-
pen. 

Volgens een woordvoerder 
van de politie werd niet tegen 
krakers opgetreden maar uit
sluitend tegen „mensen die het 
verkeer belemmeren". 

In Den Haag hebben enkele 
tientallen jongeren geprobeerd 
de Ridderzaal te bestormen. Een 
actievoerder trachtte met een 
koevoet de deur te forceren, die 
daardoor flink werd beschadigd. 
De man is aangehouden, evenals 
twee meisjes. Tevoren had de 
groep gedemonstreerd voor het 
paleis Noordeinde. 

In de loop van vanmorgen is 
de Posthoornkerk in de Amster
damse Haarlemmerstraat ge
kraakt. De politiewoordvoerder, 
die dit meedeelde, wist niet hoe
veel krakers de kerk zijn bin
nengedrongen. Volgens de poli
tie was men niet voornemens te
gen de krakers op te treden. 

Al eerder toen de nieuwe ko-
ninging en haar moeder op het 
balkon verschenen, was bij de 
Bijenkorf een rookbom ontploft. 
De dader werd aangehouden 
evenals drie journalisten, die 
zich volgens de politie, met de 
arrestatie bemoeiden. Hardhan
dig werkten de rechercheurs het 
groepje in een rood busje. 

Ook later ontstonden moei
lijkheden tussen politie en pers. 
Twee journalisten, een Duitse 
en een van de Nederlandse 
GPD, raakten hun accreditatie 
kwijt omdat zij - aldus de poli
tie - door de afzetting heen wil
den lopen. Drie andere journa
listen werden gearresteerd om
dat zij een actie van de politie 
zouden hebben willen verhinde
ren. 

De nieuwe koninklijke familie op het balkon. (Foto NRC Handelsblad/ Vincent Mentzel) 

Begin van de rellen in de Kinkerstraat (foto Maurice Boyer/NRC Handelsblad) 
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Hitchcock 
overleden 
Door onze kunstredactie 

LOS ANGELES. 30 april - De 
Britse filmregisseur sir Alfred 
Hitchcock is gisteren, 80 jaar 
oud, in Los Angeles overleden. 
Hij was een van de beroemdste 
filmregisseurs ter wereld, zijn 
naam stond borg voor misdaad
films met een enorme spanning. 
In meer dan een halve eeuw 
maakte hij er 53. 

Ondanks dat hij leefde met 
een pacemaker en aanvallen 
van artrithis had waardoor hij 
zich met krukken en een rolstoel 
moest voortbewegen was hij 
nog bezig met The Short Night 
over de Britse spion George 
Blake. 

Hitchcock, die in 1939 naar 
Hollywood ging werd eind vorig 
jaar door Koningin Elizabeth tot 
ridder geslagen. 

Pag. 6: De meester van de 
spanning. 
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Senator 
Muskie 
opvolger 
van Vance 
Door onze correspondent 

WASHINGTON, 30 april - In 
een poging om de politieke scha
de van de mislukte reddingsac
tie in Iran zoveel mogelijk te be
perken heeft president Carter 
gisteren senator Edmund Mus
kie aangewezen als opvolger 
van Cyrus Vance, die maandag 
als minister van buitenlandse 
zaken aftrad uit protest tegen de 
militaire actie in Iran. 

De 66-jarige senator is een po
liticus van nationale faam en in
ternationale bekendheid. De op
zienbarende benoeming is in 
Washington uitstekend geval
len, zowel op het State Depart
ment als in het Congres, dat de 
aanstelling van de senator onge
twijfeld zal goedkeuren. 

De aandacht concentreert zich 
nu op de vraag of Muskie erin 
zal slagen een eigen gebied in 
het Washingtonse machtsappa
raat voor zich te reserveren. Met 
name gaat het er om of het Mus
kie zal lukken de zware invloed 
van Carters adviseur Zbig Brze-
zinski terug te dringen. Brze-
zinski zelf maakte er gistermid
dag tijdens een ceremonie op het 
Witte Huis een aardige woord
speling over. 

Verwijzend naar het feit dat 
zowel Muskie als hijzelf een 
Amerikaan van Poolse afkomst 
is zei Brzezinski: "Meneer de 
president, ik kan u verzekeren 
dat Muskie en ik nooit tegenge
stelde polen zullen zijn." ("Mr 
President, I want to assure you 
that Muskie and I will never be 
poles apart"). 
Pag. 5: Portret van Muskie 

> V • ; ' > • 

dö 
Spanje ys Koningsgoud 

EMBASSY SHERRY 
Peter Buurman International - Amstelveen 

Ontroerde 
Juliana 
bij aftreden 
Door onze nieuwsdienst 

AMSTERDAM, 30 april - Prinses Beatrix 
is vanmorgen om tien uur en zes minuten ko
ningin der Nederlanden geworden. Zij volgde 
haar moeder Juliana op, toen deze haar 
handtekening zette onder de akte van abdica
tie tijdens een plechtigheid in de Mozeszaal 
van het paleis op de Dam in Amsterdam. 

Koningin Juliana beëindigde 
met haar handtekening op haar 
71ste verjaardag een regeerpe
riode van 32 jaar. Voortaan heet 
zij weer, net als voor 4 septem
ber 1948, prinses Juliana. 

De ondertekening van de akte, 
waarmee de kroon van koningin 
Juliana op haar dochter over
ging, was voor de scheidende 
vorstin een aangrijpend mo
ment Nadat beiden de pen had
den doorgegeven toonde met na
me prinses Juliana zich duide
lijk geëmotioneerd. 

Zij kon haar emoties niet ver
bergen, toen ze kort na de 
troonsafstandsceremonie met 
koningin Beatrix, prins Claus en 
prins Bernhard op het balkon 
van het paleis op de Dam ver
scheen. 

In de hoofdstad was het toen 
nog rustig. De toeloop naar Am
sterdam was tegen tien uur nog 
niet erg groot. Wel was de Dam 
volgelopen met mensen op het 
moment dat de afgetreden ko
ningin haar opvolgster aan het 
Nederlandse volk voorstelde. 
Een incident deed zich voor toen 
op de Dam tussen het publiek 
drie rookbommen ontploften. 

Om ongeveer negen uur kwa
men de eerste gasten in een 
groot aantal AA-auto's aan de 
achterzijde van het koninklijke 
paleis aan de Nieuwezijds Voor
burgwal aan, enkele tientallen 
meters van het gekraakte Han
delbladgebouw, aan de gevel 
waarvan misprijzende opschrif
ten in de wind wapperden. 

De oude koningin - gekleed in 
het wit — zag er zeer ontspannen 
uit, prinses Beatrix was duide
lijk nerveuzer. 

De plechtigheid in de Mozes
zaal werd rechtsreeks door ra
dio en televisie uitgezonden; 
schrijvende pers was ondanks 
felle protesten tegen de beper
king niet toegelaten. 

"het is beter voor het konink
rijk en voor ons allen, Nederlan
ders, dat een frisse nieuwe 
kracht mijn plaats gaat inne
men", zo sprak (toen nog) konin
gin Juliana. 

De verslaggeving rond de ge
beurtenissen in ons land in ver
band met de troonswisseling 
wordt verzorgd door onze redac
teuren W. Boswinkel, F. Endt, E. 
Flipsen, F. Ph. Groeneveld, K. 
van der Hoeven, II. Jippes, F. 
van Klaveren, C. van der Malen. 
G. Metselaar. F. G. de Ruiter. F. 
Santing en C. Verschure. De fo
tografen in Amsterdam zijn: 
Maurice Boyer, Vincent Mentzei 
en Leo van Velzen. 

Zie pag. 2 en 8 en voor foto's 
pag.3 
Pag. 7: Hoofdartikel „Koningin 

Beatrix" 

bliek met boeketten rood-wit-
blauwe bloemen, hoewel de toe
spraken vanaf het balkon voor 
de mensen op de Dam onver
staanbaar waren. 

Gifstort 
ontdekt in 
Amsterdam 

Toen koningin Beatrix en 
haar moeder op het balkon ver
schenen stuurden politieman
nen een groepje van zes mensen 
weg, die „boe" riepen. Maar ook 
het oranje-boven was te horen 
en zwaaide het door de Rijks
voorlichtingsdienst geselecteer
de en door de Binnenlandse Vei
ligheidsdienst doorgelichte pu-

Hypotheken 
goedkoper 

AMSTERDAM, 30 april - De 
ABN en de Amrobank hebben 
de hypotheekrente verder ver
laagd in verband met de situatie 
op de kapitaalmarkt 

De nieuwe tarieven van de 
ABN zijn: hypotheken 5 jaar 
vast met gemeentegarantie 11.5 
pet (was 11,75), 5 jaar vast zon
der gemeentegarantie 11,75 pro
eent (was 12) en 1 jaar vast met 
en zonder gemeentegarantie 11,5 
procent (was 11,75). 

AMSTERDAM. 30 april - Op 
een stortplaats in Amsterdam-
Noord zijn bij baggerwerk-
zaamheden vaten met giftig 
chemisch afval gevonden. De 
stortplaats - in de Volgermeer
polder bij Zunderdorp - ligt 
niet in de directe nabijheid van 
woningen. Over mogelijke aan
tasting van het milieu wordt op 
korte termijn onderzoek inge
steld. 

Onderzoek van het centraal 
milieulaboratorium heeft in 
eerste instantie uitgewezen dat 
de vaten afval polychloorben-
zeen bevatten. Polychloorben-
zeen is een giftige stof, die bijna 
niet in water oplosbaar is. 

De vaten zijn begin jaren zes
tig door het chemisch-farma-
ceutisch bedrijf Philips Duphar 
via de stadsreiniging op de 
stortplaats gedeponeerd. Naar 
schatting liggen er op de stort
plaats ongeveer 100 vaten. 
Pag 8: Teenuur in Nifnw-
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ji een vrije en veelvormige 
jirienleving als de onze is 
Et onontkoombaar dat 
genstellingen ontstaan en 
,lt tot uiting komen. Maar 
jor de oplossing is het 
„ontbeerlijk de 
.genstander niet te zien als 
ijand, maar als drager van 
En andere mening". Dat zei 
oningin Beatrix 
anmiddag in een toespraak 
)t de leden van de Eerste en 

Tweede Kamer in de 
Nieuwe Kerk in 
Amsterdam. 
Zij riep op tot 
"zelfbeperking in vrijheid" 
en tot "inspanning en 
saamhorigheid" om "het 
gevoel van onzekerheid dat 
de elkaar snel opvolgende 
maatschappelijke 
ontwikkelingen 
teweegbrengen, het hoofd te 
kunnen bieden". 
Als inspiratiebron om haar 
taak te kunnen vervullen 
noemde Beatrix haar beide 
voorgangsters, Wilhelmina 
en Juliana en wat zij 
noemde het geloof in God. 

Juliana: mijn 
dochter 
heeft moed 
„Begin er aan". Met die 
aansporing heeft de 
vanmorgen afgetreden 
koningin Juliana haar 
dochter Beatrix 
toegesproken in de 
Mozeszaal van het paleis op 
de Dam in Amsterdam. „Ik 
ben blij met mijn 
opvolgster. Zij zal het goed 
doen", aldus Juliana. Op het 
balkon van het paleis zei zij 
even later: „Gelukkig is zij 

(koningin Beatrix-red.) jong 
en levenskrachtig genoeg 
om in de uiterst moeilijke 
tijden, waarin wij verkeren, 
de moed op te brengen die 
nodig is om te beginnen". 
In haar antwoord zei 
Beatrix, zich tot Juliana 
richtend met de woorden 
„lieve moeder", dat zij, 
Juliana, haar voorbeeld is. 
„Moge eendracht een basis 
zijn waarop, ook in een 
moeilijke toekomst, onze 
samenleving in rijke 
verscheidenheid kan 
bloeien", aldus koningin 
Beatrix, die eindigde met de 
woorden: „Leve Nederland". 

Van Agt: 
vertrouwen 
in Beatrix 
Premier Van Agt Vieeft 
vanmorgen "met vreugde en 
overtuiging" zijn 
vertrouwen uitgesproken in 
koningin Beatrix. Van Agt, 
die sprak ter gelegenheid 
van de abdicatie van 
koningin Juliana, zei onder 
meer: „Met de eigen gaven 
van haar persoonlijkheid zal 
koningin Beatrix het 
constitutionele koningschap, 
het democratisch 

koningschap gestalte 
geven". Hij wees erop dat 
koningin Beatrix de 
begrenzingen, die de 
democratie aan het 
koningschap stelt, heeft 
aanvaard. 
Van Agt noemde Koningin 
Juliana "een rots in de 
branding". "Zij was 
omringd door een volk, 
waarmee de verbondenheid 
steeds inniger werd," aldus 
Van Agt, die zei te hopen dat 
prinses Juliana zich nog 
vaak dienstbaar zal maken 
aan het land. Hij besloot zijn 
redevoering met de bede dat 
prinses Juliana en koningin 
Beatrix "Gods nabijheid 
mogen ervaren". 

Koningin zit 
'ineen huis 
vol ramen' 
In een toespraak, die 
gisteravond door de radio en 
televisie werd uitgezonden, 
beklaagde de aftredende 
koningin Juliana zich over 
het gebrek aan privacy van 
de koninklijke familie. Zij 
sprak over het koningschap 
als over "een huis vol 
ramen", die "blijkbaar van 
verschillende soorten 
kleuren glas zijn". 
Zij vervolgde met de 

opmerking dat men zich 
slechts zelden het juiste 
beeld vormt van de 
koninklijke familie, maar 
dat er wel gekeken wordt. 
"En dat is jammer voor 
nuchtere liefhebbers van de 
nuchtere waarheid zoals 
wij. En we zouden zo graag 
goed gekend worden en 
begrepen in onze eigenlijke 
bedoelingen. En bovendien 
zouden we de intimiteit van 
ons familieleven als een 
goed en onaantastbaar 
recht, gerespecteerd willen 
weten, net zoals ieder ander 
dat wenst", aldus koningin 
Juliana. 

Inhuldiging in onrustig Amsterdam 

Beatrix Koningin 

Prijs per ex 

or onze nieuwsdienst 

AMSTERDAM, 30 april - Kort na de abdi-
itie van koningin Juliana en het verschijnen 
m koningin Beatrix op het balkon zijn in de 
ïsterdamse Kinkerbuurt hevige gevechten 

Itgebroken tussen betogers en politie. Het 
iterkanon, belaagd door ongeveer vijftien

honderd demonstranten, werd ingezet; politie 
paard voerde charges uit en volgens onbe

vestigde berichten zou er zijn geschoten. Ook 
in andere buurten, onder meer in de Nieuw-

Nederland 65 ct., Belgie Bfr. 16, Frankrijk Ffr. 4,50, Luxemburg Bfr. 14 
Nederland 80 ct.. België Bfr. 20, Frankrijk Ffr. 6,— . Luxemburg Bfr. 17 

.: maandag t/m donderdag 
vrijdag en zaterdag 

markt, begon het te broeien. 




