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Troonswisseling 30 april:   uitdaging voor beveiliging

In 1980 stond de inhuldiging van koningin Beatrix geheel in het teken 
van onrust en rellen in de binnenstad van Amsterdam. Op 30 april zijn 
weer alle ogen gericht op de hoofdstad: de plechtigheden rond de abdica-
tie van Beatrix, de inhuldiging van Willem-Alexander en alle feestelijkhe-
den eromheen zullen ook nu het uiterste vragen van de beveiliging. Oud-
hoofdcommissaris Joop van Riessen (op de foto, rechts) blikt terug op 
onder andere de roerige jaren tachtig en kijkt samen met enkele binnen- 
en buitenlandse experts vooruit naar de komende feestdag. Joop van Riessen *

De troonswisseling en alle festi-
viteiten op 30 april kosten de 
gemeente Amsterdam naar 

schatting zeven miljoen euro. Veilig-
heidsmaatregelen slokken hiervan het 
grootste deel op. De verantwoordelij-
ken kunnen bij de voorbereidingen te-
ruggrijpen op een schat aan ervaring 
opgedaan tijdens eerdere evenementen 
in de hoofdstad.

30 april 1980
Voor de beveiligingsoperatie in 1980 
gold als hoofddoelstelling: Een onge-
stoord en veilig verloop van de abdica-
tie en de inhuldiging. Dat lijkt nor-
maal, maar dat was het in die tijd 
helemaal niet. Een garantie dat die 
doelstelling ook gehaald kon worden, 
durfde ik als hoofdcommissaris van 
politie nauwelijks te geven.
Natuurlijk, alle standaard veiligheids-
maatregelen werden getroffen. Konink-
lijke en andere gasten werden beveiligd, 
gebouwen bomvrij gemaakt, de Dam 
werd hermetisch afgesloten, en alleen 
Oranje Verenigingen uit het land wer-
den toegelaten. Een ongestoorde rijtoer 
leek onmogelijk en bleef achterwege. 
Het gebied waar het zich allemaal 
moest afspelen, werd zo klein mogelijk 
gehouden. De binnenste ring rondom 

het Paleis en de Nieuwe Kerk werd her-
metisch afgesloten met honderden le-
den van de Koninklijke Marechaussee.

Geladen sfeer
De sfeer in de stad was geladen. In 
1980 werd het hoogtepunt bereikt van 
een periode van anarchie in Amster-
dam. Na de Metrorellen in 1975 ont-

wikkelde zich een beweging van krakers 
en autonomen. Talloze kleine en vooral 
grote kraakacties volgden elkaar in een 
steeds hoger tempo op. Grote ontrui-
mingen werden een bekend en mis-
schien wel vertrouwd beeld in de 
hoofdstad.
Na 1975 werden de confrontaties tus-
sen politie en krakers steeds geweldda-
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diger. Op 1 november 1978 werd de 
Groote Keijser gekraakt. Dit grachten-
pand werd het symbool van de kraak-
beweging. Pogingen om tot ontruiming 
te komen stranden op een onvermo-
gen van het gemeentebestuur om door 
te pakken. Er was geen politieke wil 
om er een eind aan te maken. Jaren-
lang bereidde de politie de ontruiming 
voor. Gemeenteraadsleden ontstaken 
in woede toen op verzoek van de poli-
tie straaljagers over de Groote Keijser 
vlogen om foto’s te maken voor de 
ontruimingseenheden. Het mocht alle-
maal niet baten, er kwam geen ontrui-
ming waardoor het beeld van onaan-
tastbaarheid van de krakers alleen 
maar toenam. De spanning liep begin 
maart 1980 verder op bij de uit de 
hand gelopen ontruiming van een 
pand in de Vondelstraat. Pas na dagen 
werd het gebied door legertanks 
schoon geveegd. Alsof Amsterdam op-
nieuw bevrijd moest worden. De over-
heid had in delen van de stad geen zeg-
genschap meer, gekraakte woningen 
werden door de kraakbeweging zelf 
toegewezen.
In deze sfeer van oplopende spanning 
werd de beroemde slogan van de kraak-
beweging gelanceerd: Geen woning, 
Geen kroning. Voorafgaand aan 30 
april werd duidelijk gemaakt dat het 
geen feestje zou worden. En inderdaad, 
het werd een orgie van geweld zoals we 
dat in Nederland niet eerder hadden 
meegemaakt.

Beveiliging
De voorbereiding op 30 april 1980 ken-
de een drietal hoofdlijnen:
1. Gebiedsbeveiliging Dam om de kro-

ning ongestoord te laten verlopen.
2. Beveiliging van personen en gebou-

wen.
3. Openbare Orde, ME organisatie voor 

de totale stad.

De gebiedsbeveiliging van de Dam 
stond onder mijn directe leiding en 
werd de vredesorganisatie genoemd. 
Politiepersoneel op de Dam was in of-
ficieel tenue gekleed, de platte petten 
zoals dat in de volksmond heette. 

‘Effectief samenspel tussen mensen en high tech systemen’
Richard Franken, commercieel directeur van beveiligingsbedrijf Trigion kijkt met extra 
belangstelling naar de troonswisseling. In het verleden was hij vanuit het korps Rijks-
politie al betrokken bij de inhuldiging van Koningin Beatrix en zijn huidige werkgever 
is betrokken bij diverse festiviteiten rond de inhuldiging van Koning Willem-Alexan-
der.

Risicomanagement
Door de jaren heen heeft Franken het risicomanagement rond dit soort grootschalige 
evenementen zien evolueren. ‘Rond de inhuldiging van Beatrix was sprake van maat-
schappelijke onrust en krakersrellen. De beveiliging van de festiviteiten was vooral 
een logistieke uitdaging voor het korps Rijkspolitie die voldoende manschappen be-
schikbaar moest hebben’, aldus Franken. ‘Tegenwoordig zijn de voorbereidingen vele 
malen complexer geworden, al is het maar door de risico’s die nieuwe (sociale) media 
met zich meebrengen.’

Interessante mix
De beveiliging rond de inhuldiging van Koning Willem-Alexander is verworden tot 
een interessante mix van beveiligingsmaatregelen. ‘Waar het vroeger vooral politie-
mensen waren die fysiek toezicht hielden, zie je nu een effectief samenspel tussen 
mensen en high tech systemen. Het gaat 
om de coördinatie van vele disciplines en 
de afhankelijkheid van intelligence is 
steeds groter geworden.’
Cameratoezicht is één van de meest her-
kenbare vormen van beveiligingstechniek 
die wordt ingezet om bezoekers- en ver-
keersstromen te managen. Slimme soft-
ware voor video content analyse maken 
het werk van de toezichthouders makkelij-
ker. Net als vroeger blijft de mens echter 
een essentiële schakel in de veiligheidske-
ten.
‘Die mens, de fysieke toezichthouder, is 
echter niet meer per definitie in dienst van 
de politie. Agenten werken nauw samen 
met Bijzonder Opsporingsambtenaren, 
straatcoaches, verkeersbegeleiders, bevei-
ligers en andere private toezichthouders. 
Deze private toezichthouders zijn een effectieve en kostenefficiënte aanvulling op de 
schaarse politiecapaciteit, die maximaal ingezet wordt bij daadwerkelijke calamitei-
ten. Het gaat dan niet alleen om effectief crowd management, een belangrijke doel-
stelling voor de organisatie is om de vele hoogwaardigheidsbekleders en buitenlandse 
gasten een positieve ervaring mee te geven, waarbij zij de veiligheidsmaatregelen 
niet eens waarnemen.’

Creatieve oplossingen
Ondanks zijn jarenlange ervaring in het beveiligingsvak blijft Franken nieuwsgierig en 
volgt hij de voorbereidingen op dergelijke grootschalige evenementen op de voet. 
‘Het is leuk om innovaties in de praktijk te zien werken en om de organisatoren te 
blijven verrassen met creatieve oplossingen voor een beheersbaar en veilig evene-
ment.’
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Een koninklijke en veilige dag
Op 30 april 2013 vindt de troonswisseling in Amsterdam plaats. De stad verwacht 
die dag meer dan een miljoen bezoekers. Burgemeester Van der Laan van Amster-
dam heeft aangegeven dat deze bijzondere gebeurtenis een volksfeest moet wor-
den, maar dat veiligheid vanzelfsprekend een belangrijk aandachtspunt is. Het 
evenement moet voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk zijn. Immers: het ko-
ningshuis is van alle Nederlanders. Amsterdam heeft veel ervaring met het organi-
seren van grootschalige evenementen. Gemeente en politie hebben bewezen dat 
zij dit aankunnen. Ze bereiden zich goed voor en kunnen indien noodzakelijk snel 
en adequaat reageren op het moment dat de openbare orde wordt verstoord. Zo 
voorkomen zij onveilige situaties.

Crowd management
Belangrijk tijdens dit soort grootschalige evenementen is de veiligheid te garande-
ren en de grote mensenmassa controleerbaar te houden, de ‘crowd te managen’. 
Hierbij wordt niet alleen de fysieke veiligheid van personen in kaart gebracht, 
maar ook de veiligheid van het vervoer en het verblijf in de hoofdstad. Vooraf 
wordt bepaald hoeveel personen er veilig op een bepaalde locatie kunnen komen 
en verblijven. Zo kan de politie de verplaatsing van mensen naar deze locaties zo-
veel mogelijk regisseren. Potentiële dreigingen worden in kaart gebracht en scena-

rio’s opgesteld hoe en wanneer er 
moet worden gereageerd. Steeds va-
ker zetten de partijen in op proactie-
ve veiligheid in plaats van achteraf te 
reageren. Het is dus belangrijk ook 
vooraf relevante informatie te verza-
melen en te analyseren. Zo kunnen in 
een vroegtijdig stadium potentiële of 
voorspelbare bedreigende situaties 
worden onderkend.

Rol social media
Het belang hiervan is naar aanleiding 
van ‘Project X’ in Haren duidelijk aan-
getoond. Tot een aantal jaren geleden 
waren ‘wij’ met name afhankelijk van 
de informatie verkregen door men-
sen. Inmiddels zijn er talloze (soft-
ware)systemen, waarmee instanties 
die voor veiligheid verantwoordelijk 
zijn een informatiepositie zowel voor-

af als tijdens evenementen snel en adequaat kunnen inrichten. Informatiestromen, 
waaronder social media, worden permanent gescand en geanalyseerd. Ook kun-
nen getrainde mensen op het gebied van ‘predictive profiling’ op strategische posi-
ties informatie verzamelen. Dit kan fysiek maar ook door het uitkijken van camera-
beelden. De verschillende informatiestromen worden vervolgens centraal 
geanalyseerd en direct ter beschikking gesteld aan de met veiligheid belaste dien-
sten.

Bezoekers
Ook de bezoekers spelen bij het handhaven van de veiligheid een rol. Voor een 
deel door te accepteren dat er beperkende maatregelen nodig zijn, maar ook door 
zelf alert te zijn en mogelijk verdachte omstandigheden door te geven aan de poli-
tie. Door deze samenwerking wordt 30 april 2013 ongetwijfeld een prachtige, ko-
ninklijke en unieke dag.

Gert Jan Schol, directeur van Interseco

Onze opdracht was volstrekt helder. 
Onder alle omstandigheden moest de 
abdicatie in het Paleis en daarna de 
inhuldiging in de Nieuwe Kerk door-
gang vinden. Verstoring door groepen 
demonstranten was onacceptabel, de 
kroning moest ongehinderd verlopen.
Deze opdracht hield een bevel tot het 
gebruik van vuurwapens in. Indien de 
massa relschoppers onverhoopt de 
Dam zou bereiken en oprukte naar 
Paleis en Kerk, zou de laatste linie Ma-
rechaussee het schietbevel krijgen. Dat 
moment is zeer dichtbij geweest. Na 
de veldslag rondom de Blauwbrug trok 
de massa op naar de Dam. Men zou 
kunnen zeggen dat de demonstranten 
de eerste ronde gewonnen hadden, de 
weg naar de Dam lag open, ze waren 
niet meer af te stoppen.
De vredeseenheden op de Dam zagen 
een woedende menigte over het Rokin 
naar de Dam komen. Ondanks dat er 
25 pelotons in de stad aanwezig waren, 
leidde mijn assistentie-aanvraag niet 
tot onmiddellijke inzet van de Mobiele 
Eenheid. De pelotons bleken niet door 
de menigte op de Dam heen te komen, 
na de slag op de Blauw Brug was de 
ME- organisatie duidelijk gedesoriën-
teerd.

Krankzinnig schouwspel
Het gevaarlijkste moment van de dag 
brak aan. Wat restte was een linie 
agenten op de hoek Dam - Rokin te 
posteren. Op zo’n 50 meter afstand 
van de platte petten stopte de massa. 
Er werd geen steen gegooid, hier en 
daar klonk een enkele schreeuw. Een 
wonderlijke stilte hing boven dit 
stukje slagveld. Het was een onge-
schreven wet, een code, stenen gooi-
en doe je alleen naar de ME, niet 
naar de platte pet. Naar mijn gevoel 
duurde de stilte uren, in werkelijk-
heid stonden beide groepen zo’n 10 
minuten tegenover elkaar. Een 
krankzinnig schouwspel, feestende 
leden van Oranje Verenigingen op de 
Dam naast een stille, dreigende mas-
sa relschoppers op het Rokin.
Op het moment dat de ME in zicht 
kwam vlogen de eerste stenen door de 
lucht. Dat was het begin van de uren 
durende veldslag op het Rokin.
Het mag een wonder heten dat er die 
dag nergens gebruik is gemaakt van een 
politievuurwapen.
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2 februari 2002
Het huwelijk van Willem-Alexander 
en Maxima vond plaats in een heel 
andere tijd. Afgezet tegen de jaren 
tachtig leek het begin van de nieuwe 
eeuw vredig. Rondom het koninklijk 
huis bestond geen spanning, alleen de 

eventuele aanwezigheid van de vader 
van Maxima leverde enige rimpelin-
gen op.
We kregen 6 maanden de tijd om de 
veiligheid rondom de bruiloft te orga-
niseren. Tijdens de eerste vergadering 
met alle commandanten barstte de 
bom. Met stijgende verbazing keken we 

‘Innoveren is een enorm risico’
Als assistant commissioner van de Londense politie heeft Chris Allison de nodige 
ervaring met grote evenementen. Het jubileum van koningin Elizabeth, het ko-
ninklijk huwelijk en natuurlijk de Olympische Spelen, waarvoor hij was aangewe-
zen als National Olympic Security Coordinator. Hij benadrukt dat altijd volstrekt 
duidelijk moet zijn wat voor evenement je aan het voorbereiden bent en uit welke 
hoek de dreigingen komen.
Bij een feestelijke dag als de kroning moeten politie en security niet vergeten dat 
ze vooral te maken hebben met mensen die gewoon een leuke dag willen hebben 
en bereid zijn om mee te werken, en niet met op rellen beluste hooligans. ‘Je hebt 
te maken met een blije menigte. Kijk om je heen, maar beschouw niet iedereen als 
een dreiging.’
Onderdeel van een goede voorbereiding is het oefenen van verschillende scenario’s. 
‘Je hoeft niet te oefenen of ambulancepersoneel een brancard kan dragen of dat de 

agenten adequaat kunnen reageren 
bij opstootjes. Je weet dat ze dat kun-
nen. Testen heeft twee aspecten. Ten 
eerste moet je zeker weten dat de 
infrastructuur werkt. Ten tweede gaat 
het erom dat iedereen de commando-
structuur begrijpt. Voor de Olympi-
sche Spelen hebben we drie oefenin-
gen gehouden. Iedereen speelde 
alsof het echt was, tot aan de minis-
ters aan toe. Door dat drie keer te 
doen, ging het elke keer beter. Zo 
ontwikkel je het teamwork dat je no-
dig hebt.’
Het is een grote vergissing om te in-
novatief te willen zijn, stelt Allison. 
‘Tenzij je jaren de tijd hebt om je voor 
te bereiden, moet je je houden bij wat 
je goed kent. Innoveren is op zo’n mo-
ment een enorm risico. Dat moet je 
doen op de rustige momenten.’

op 11 september 2001 naar de beelden 
van de Twin Towers. Op slag verander-
de alles. Gemeentebestuur, Rijk, Politie 
en Veiligheidsdiensten waren vanaf dat 
moment in staat van alarm, wat leidde 
tot onder andere de volgende maatrege-
len:

 » Normaal komen gasten met auto’s 
voorrijden bij Paleis en Nieuwe 
Kerk. Uit veiligheidsoverwegingen 
beslisten we die mensen elders in de 
stad op te vangen en met beveiligde 
busjes te vervoeren. Het viel niet 
mee om ministers duidelijk te ma-
ken dat ze niet mochten voorrijden. 

Er is uiteindelijk alleen voor minis-
ter-president Kok een uitzondering 
is gemaakt, omdat hij die dag recht-
streeks uit het buitenland kwam.

 » Voor de beveiliging van gebouwen 
moest er een beroep gedaan worden 
op buitenlandse explosievenhonden. 
In Nederland waren er te weinig.

 » Alle geaccrediteerde journalisten 
moesten vooraf in een beveiligde 
ruimte aan het stadhuis hun appa-
ratuur inleveren voor een bom-
check. Weigering betekende geen 
toegang.

 » Veel aandacht voor de rijtoer, een 
gebeuren met de meeste risico’s. In-
middels weten we dat het moeilijk is 
om te voorkomen dat mensen van-
uit de massa voorwerpen naar de 
gouden koets gooien. Er is maar één 
manier om dit te voorkomen: een 
rijtoer zonder publiek. In 2002 heb 
ik het bevel gegeven om de drie me-
ter een politieagent in burger in de 
menigte te plaatsen met de opdracht 
op te treden bij elke verdachte bewe-
ging. Dat betekende een extra inzet 
van 1500 agenten. Er werden uitein-
delijk twaalf personen die voorwer-
pen gooiden aangehouden, onder 
andere de man met de meelbom. 
Een jongen gooide een flesje; toen 
hij werd aangehouden bleek hij een 
nepbom in zijn rugzak te hebben.

30 april 2013
Bij de voorbereiding van de aanstaande 
kroning op 30 april kunnen betrokken 
diensten teruggrijpen op een schat aan 
ervaring opgedaan bij vorige evene-
menten. Bij het schrijven van dit arti-
kel lijkt het rustig, de sfeer in de stad is 
positief. Het is te hopen dat het positie-
ve beeld in stand blijft, door kleine ge-
beurtenissen kan de sfeer ook zomaar 
omslaan.
De invulling van het programma op  
30 april in Amsterdam is inmiddels 
grotendeels bekend. Duidelijk is dat 
veel mensen dit feest willen meema-
ken, alle hotels en kamers in de stad 
zijn al volgeboekt. Optimale informa-
tievoorziening van de overheid is dus 
gewenst. Verder wordt crowd control 
een belangrijk onderwerp bij deze fees-
telijke gebeurtenis. «

*Joop van Riessen, oud-hoofdcommissaris 
  politie Amsterdam-Amstelland.

Crowd control wordt belangrijk bij deze 
feestelijke gebeurtenis


