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55 Mediahypes en de amplificatie 
vann gezondheidsrisico's 

5.11 Inleiding en vraagstellingen 

5.1.11 De Bijlmeraffaire 

Bijj  het neerstorten van de El Al vracht Boeing 747 op twee flatgebouwen in de 

Bijlmermeerr op zondagavond vier oktober 1992 vallen inclusief de bemanning 43 

dodenn en een relatief klein aantal gewonden. Knkele honderden mensen krijgen in 

dee maanden daarna enige vorm van psychologische begeleiding om het trauma van 203 

dee ramp te helpen verwerken. De oorzaak van de ramp is vrij snel duidelijk: me-

taalmoeheidd in de borgpennen van de motorophanging leidt tot het afbreken van 

beidee motoren op de rechtervleugel. Daarmee lijk t de zaak afgedaan, maar net als 

bijj  veel andere rampen biedt ook de Bij lmerramp een vruchtbare voedingsbodem 

voorr speculaties, geruchten en complottheorieën. Meteen al na de ramp zijn er ge-

ruchtenn over plunderingen op de rampplek en veel grotere aantallen slachtoffers 

(onderr wie honderden illegalen), van wie geen spoor teruggevonden kon worden 

doorr de intense hitte. In de jaren daarna komen er steeds meer mysteries bij , waar-

inn de lading (gevaarlijke stoffen of zelfs chemische en biologische wapens) en de 

mogelijkee betrokkenheid van geheime diensten (mannen in witte pakken) een cen-

tralee rol spelen. 

Dee overheid slaagt er in al die jaren niet in om cruciale vragen over de lading en 

hett verarmd uranium bevredigend te beantwoorden. Er is weinig samenhang in de 

(elkaarr soms tegensprekende) reacties van de verschillende overheden, die telkens 

overvallenn worden door onverwachte incidenten en opzienbarende onthul l ingen. 

Datt trage en onsamenhangend optreden (Boin, Van Duin cV Heyse, 2001; IJzer-

manss & Gersons, 2002) leidt iedere keer tot nog meer verontrusting en nog meer 

wantrouwenn tegenover de autoriteiten en instanties, vooral ook bij de media, die 

hett als een uitdaging gaan beschouwen om de vele mysteries rond de Bij lmerramp 

opp re lossen. Ze worden daarbij gesteund door een geheel nieuwe groep Bijlmer-

slachtoffers,, mensen die hun gezondheidsklachten toeschrijven aan de bij de Bijl -

merrampp vrijgekomen giftige stoffen. Aanvankelijk gaat het nog om enkele 

tientallen,, maar later om honderden, zelfs duizenden mensen die zeggen ziek te 

zijnn geworden van de ramp, en die psychische verklaringen als posttraumatische 

stress-stoorniss (PTSS) verontwaardigd van de hand wijzen. 

"I nn de jaren daarna ontstond bij sommigen echter het gevoel dat ze door 

onbekendee chemische of biologische invloeden tijdens de ramp gezond-

heidsproblemenn hadden gekregen. Deze hulpverleners hadden het idee dat 

err onvoldoende gehoor was voor hun klachten, in hun omgeving, bij werk-
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gevers,, bij hun dokters, bij de autoriteiten en de wetenschap. De opvang 

deedd voor hun gevoel geen recht aan de veronderstelde lichamelijke oorza-

ken.. Iemand beschreef het zo: 'ze denken dat het tussen de oren zit, maar 

dee klachten zijn wel degelijk echt.' Volgens deskundigen was het niet denk-

baarr dat er bij de ramp chemische of andere invloeden zouden zijn geweest 

diee voor een zo breed scala van klachten verantwoordelijk konden zijn. 

Velenn in de overheid en de medische zorg waren er dan ook oprecht van 

overtuigdd dat het wel meeviel; de mensen met klachten, waar die dan ook 

vandaann kwamen, konden bovendien terecht bij de reguliere zorg. Toch 

verdwenenn de klachten en de bezorgdheid niet" (MOVB , 2003: 6). 

Pass na een tumultueus verlopen parlementaire enquête voorjaar 1 999 wordt dui-

delijkk dat er wel degelijk sprake is van stressgerelateerde klachten, al sluit de en-

044 quêrecommissie niet uit dat individuen chronische gezondheidsklachten hebben 

opgelopenn door blootstelling aan giftige stoffen. Die ontnuchterende conclusies 

staann in een schril contrast tot al die opzienbarende berichten in de media, zowel 

vóórr als tijdens de parlementaire enquête, over de geheimzinnige, ziekmakende gif-

tigee lading, over mannen in witte pakken en pogingen van de overheid de hele zaak 

inn de doofpot te stoppen. 

Hett toenemend aantal Bijlmerslachtoffers leek het gelijk van de media te bevesti-

genn dat er wel een verband moest zijn tussen de Bijlmerzieken, het git en de doof-

pot.. Terugkijkend valt echter op dat zich telkens na periodes van intensieve 

berichtgevingg nieuwe groepen mensen meldden als slachtoffers van de ramp. Het 

iss dan ook de vraag of de toename van het aantal mensen met gezondheidsklach-

tenn oorzaak of juist gevolg is van de golven in de berichtgeving. Met andere woor-

den:: is het mogelijk dat de berichtgeving, waarin sterk de nadruk lag op het gif, de 

doofpott en de klachten, van invloed is geweest op dat attributieproces, waarbij 

steedss meer mensen allerlei gezondheidsklachten gaan toeschrijven aan de ramp? 

Henn dergelijk proces kan immers leiden tot het ontstaan van een nieuw functioneel 

somatischh syndroom ( het Bij lmersyndroom). Vervolgens kan nieuwe stress weer 

leidenn tot nieuwe gezondheidsklachten die ook aan dezelfde oorzaak zullen worden 

toegeschreven.. Misschien zijn steeds meer mensen ziek zijn geworden van het 

nieuwss óver de ramp, in plaats van ziek dóór de ramp. Deze vraagstelling zullen we 

onderzoekenn op basis van een analyse van de berichtgeving in 1998 en 1999 in de 

landelijkee dagbladen (De Telegraaf Troim\ NRC, Handelsblad, Algemeen Dagblad 

enn de Volkskrant) plus Het Parooien gegevens over de manier waarop patiënten hun 

klachtenn definieerden (Ifzermans, Van der Zee & Cersons, 1999; IJzermans, 

Donker,, & Vasterman (2003). 

5.1.22 Specifieke vraagstellingen 
1.. Berichtgeving 

-- Hebben zich nieuwsgolven voorgedaan in de berichtgeving over de nasleep van 

dee Bijlmerramp in 199H en 1999 en op welke momenten? 
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-- Vertonen deze nieuwsgolven de kenmerken van een mediahype? 

-- Vanuit welke frame ontwikkelen zich deze mediahypes? 

2.. Ontwikkeling gezondheidsklachten 

-- Is er sprake van attributie van algemene gezondheidsklachten aan de ramp in 1992 

bijj  de mensen die zich in 1998 en 1999 melden voor gezondheidsonderzoeken? 

-- Op welke momenten komen er nieuwe groepen Bijlmerzieken bij? 

3.. Samenhang media en gezondheidsklachten 

-- Volgen de toenamen in de aantallen mensen met klachten op de verschillende 

mediahypess of gaan deze juist vooraf aan de nieuwsgolven? 

-- Bestaat er inhoudelijk bezien een overeenkomst tussen het in de media gehan-

teerdee frame en de motivaties van mensen om zich aan te melden voor onderzoek? 205 

-- Is er sprake van invloed van de media en de mediahypes op de risico-amplifica-

tiee en het ontstaan van een nieuw functioneel somatisch syndroom en man psy-

chogenicchogenic illness? 

Alss blijkt dat zich telkens nieuwe groepen mensen melden met gezondheidsklach-

tenn nadat zich mediahypes hebben voorgedaan waarin de relatie tussen ramp en 

klachtenn centraal staat, en wanneer mensen verwijzen naar die berichtgeving, dan 

iss het aannemelijk dat de media een belangrijke rol spelen in het attributieproces 

enn daarmee in het proces van risico-amplificatie. 

Inn dit hoofdstuk geven we eerst een overzicht van de nasleep van de Bijlmerramp 

inn de periode 1992 tot en met 1999. Vervolgens komen het Bijlmersyndroom aan 

bodd en de berichtgeving over de Bijlmer. 

5.22 De nasleep van de Bij lmerramp: 1992-1999 

Hett raadsel van de lading 
All  vrij snel na de ramp, eind oktober 1992, komen de eerste geruchten op gang 

overr de mogelijk militaire lading van het vliegtuig. Een Bijlmerbewoner ontdekt op 

dee rampplek restanten van de vrachtbrieven waarin sprake is van "military ordince 

eqp",, hetgeen in tegenspraak is met de officiële lezing dat de El Al Boeing voorna-

melijkk computers, bloemen en parfum vervoerde. Nader onderzoek toont aan dat 

hett vliegtuig inderdaad military equipment vervoerde, maar specifieke informatie 

overr de inhoud van die lading dan is niet meer te achterhalen. 

Hett duurt nog ongeveer een jaar voordat Trouw onthult dat het vliegtuig gevaar-

lijke,, giftige storfen vervoerde. 

"Milieudeskundigenn omschrijven het ramptoestel als 'een vliegende verf- of 

chemiefabriek/""  Op de zogenaamde 'notification to captain', staan 43 par-

tijenn chemicaliën, variërend van verf tot "zeer brandbaar nafta', en van 

"lij mm tot zeer schadelijk fluorzuur.f...] Verder was er zeer explosief nitrocel-
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lulosee aan boord alsook een partij stoffen die bij brand nadrukkelijk niet 

mett water geblust mocht worden." ( 7rouw, 16 september 1993). 

Opp dat moment komen ook de eerste meldingen van Bijlmerbewoners en hulp-

verlenerss met gezondheidsklachten. 

"Doorr sommigen wordt een relatie gelegd met de Bijlmerramp. Wanneer 

inn oktober 1993 de Stichting Visie (een afsplitsing van de antikernenergie 

actiegroepp LAKA , Landelijk Anti Kernenergie Archief - PV) openbaar 

maaktt dat in het verongelukte vliegtuig verarmd uranium als balansgewicht 

wass verwerkt, neemt de ongerustheid toe' {Een beladen vlucht, 1999: 300). 

Verschillendee onderzoeksinstanties zijn van mening dat de gezondheidsklachten 

niett veroorzaakt kunnen zijn door gevaarlijke stoffen in het vliegtuig. Maar de pre-

ciezee lading is nog steeds niet bekend en van de 385 kil o verarmd uranium is dan 

066 slechts 1 12 kil o teruggevonden en bovendien zijn er andere deskundigen, vooral 

uitt de antikernenergiehoek, die de onschadelijkheid van verarmd uranium betwis-

ten.. Het gevolg is uitgebreide media aandacht voor verarmd uranium en de moge-

lijk ee gevolgen voor de gezondheid. Na onderzoek blijk t 48 kilo verarmd uranium 

russenn de brokstukken van het vliegtuig te liggen. Die ontdekking leidt later tot een 

nieuwee groep verontrusten, namelijk de mensen die de restanten hebben verzameld 

enn degenen die in de hangar hebben gewerkt waar de wrakstukken zijn opgeslagen. 

Verontrustingg over onthullingen 
Dee berichten over verarmd uranium leiden tot veel verontrusting en een toene-

mendd aantal mensen met gezondheidsklachten. Trouw (1 1 mei 1994) maakt mel-

dingg "van nier- en longproblemen bij mensen en verlammingsverschijnselen onder 

huisdieren.'11 Daar komen voorjaar 1994 weer nieuwe berichten bij in Erouw over 

dee aanwezigheid van munit ie in de lading. De G G & GD concludeert in april 1994 

naa gesprekken met vijf Bijlmerbewoners dat de klachten te divers zijn om te kun-

nenn relateren aan de ramp. Ook huisartsen en bedrijfsartsen rapporteren geen ver-

bandenn tussen klachten en de ramp. De G G & G D stopt daarna alle 

nazorgactiviteiten. . 

Inn de zomer van 1994 word bekend dat de rest van het verarmd uranium vermoe-

delijkk terecht is gekomen op een stortplaats, waar medewerkers meteen een onder-

zoekk eisen. In 1995 is er weinig aandacht voor de Bijlmerramp, afgezien van een 

kortee opleving in augustus waneer uit grondonderzoek blijk t dat er geen uranium 

iss aangetroffen, hetgeen weer wordt betwist door de antikernenergiegroep LAK A 

enn de Universiteit Delft. 

Inn 1996 dringt Groen l inks in de Tweede Kamer aan op een breed gezondheids-

onderzoek.. Lr zijn weer nieuwe meldingen van mysterieuze gezondheidsproble-

men,, bovendien meldt \'ova dat maar een fractie van de lading bekend was bij de 

autoriteiten.. Vervolgpubliciteit over de ontbrekende vrachtbrieven zet de minister 

vann Verkeer en Waterstaat onder druk om alsnog de resterende informatie boven 

waterr te halen. In februari 1997 ontstaat nieuwe onrust over verarmd uranium, als 



M H ) I - \ H Y P ! SS FN Dl MX I U i AMI' I IH( Ai l f VAN 1,1 ( >MM II H)sR|s|c o 's 

uirr Israël het bericht komt d.it bij verdamping gevaarlijke stoften vri jkomen. In het 

najaarr onthult 1 ruutv (1 7 september 1997) dat dit bij veel lagere temperaturen kan 

gebeurenn dan de overheid tot dan toe heeft gemeld. Bovendien wordt duidelijk dat 

dee Rijksluchtvaartdienst (RLD) al langer op de hoogte was van de gevaren van ver-

armdd uranium en de noodzakelijke maatregelen na zo'n ramp. In antwoord op ka-

mervragenn zegt de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een 

gezondheidsonderzoekk toe, uit te voeren dooi liet Amsterdamse ziekenhuis A M C . 

Kortt daarvoor, op 27 september, bevestigt de KL M een melding van verhoogde, 

maarr lage radioactiviteit in hangar 8, waar de Hl AJ Boeing was opgeslagen. Op dat 

momentt is er sprake van één medewerker met gezondheidsklachten. De discussies 

leidenn tot het instellen van een nieuw onderzoek naar de lading, uit te voeren dooi-

dee commissie Hoekstra, die in de zomer van 1998 zal rapporteren. 

Uraniumsporen n 

Inn maart 1998 ontstaat opnieuw opschudding wanneer de Stichting Visie meldt 

datt er verhoogde niveaus van uranium zijn ontdekt in de faeces van enkele hulp-

verleners.. Meteen komt er veel kritiek op dit onderzoek, maar de onthul l ing dat 

eenn aantal medewerkers uit hangar 8 ook gezondheidsklachten meldt, zorgt weer 

voorr nieuwe onrust. Gevolg is een spoeddebat in de Tweede Kamer. Inmiddels is 

dann (in opdracht van het ministerie van VWS) het gezondheidsonderzoek van het 

A M CC van start gegaan, bestaande uit interviews met huisartsen, analyses van me-

dischee dossiers en het instellen van een telefonisch meldpunt voor mensen met 

klachten.. In de maanden daarna neemt de onzekerheid alleen maar verder toe: de 

commissiee Hoekstra kan van 34 ton lading de inhoud niet achterhalen, en onder-

zoeksinstituutt E CN (Energieonderzoek Cent rum Nederland) blijk t na nieuw on-

derzoekk niet uit te sluiten dat er misschien toch verarmd uranium is verstoven 

tijdenss de crash. Als klap op de vuurpijl onthult NRC Handelsblad op 30 septem-

berr dat het vliegtuig grondstoffen voor het zenuwgas Sarin aan boord had. Op 

zichzelff  niet gevaarlijk, oordelen deskundigen, maar de verontrusting neemt weer 

verderr toe. Kort daarna besluit de Tweede Kamer een parlementaire enquête te 

houden.. Trouw komt in het kielzog van de A/#C-onthulling met het nieuws dat de 

ladingg van de El Al Boeing nucleair moet zijn geweest ("Lading El Al-Boeing nu-

cleair,""  Trouw, 1 oktober 1998) op basis van onderzoek van monsters Bijlmer-

grondd en stof uit hangar 8. Inmiddels hebben AMC-onderzoekers melding 

gemaaktt van enkele gevallen van auto- immuunziekte. 

Opp 27 januari 1999 meldt De Telegraaf dn de Amerikaanse biochemicus Garth 

Nicholsonn bij twee Bijlmerslachrorfers net als bij Golfoorlogveteranen "genetisch 

gemanipuleerdd mycoplasma" heeft aangetroffen. 

Parlementairee enquête 

Dee parlementaire enquête voorjaar 1999 trekt buitengewoon veel media-aandacht. 

Dee ontdekking van een geluidsband waarop verkeersleiders met El Al afspreken 
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omm informatie over lading (giffen, gassen, explosieven) 'onder de pet te houden,' 

leidtt tot nationale verontwaatdiging. Deze grote doorbraak blijk t bij nader inzien 

opp een misverstand te berusten en na alle opwinding en verontwaardiging komt het 

eindrapport,, dat op 22 april 1999 verschijnt, als een anticlimax. Het rapport Een 

beladenbeladen vlucht rekent af met alle complottheorieën, geruchten en speculaties rond 

dee Bij lmerramp. Geen giftige lading, geen wapens, geen explosieven, geen pluto-

nium,, geen gebrekkig onderhoud, geen betrokkenheid van geheime diensten, geen 

extraa gezondheidsrisico's door het verarmd uranium, geen mycoplasmabesmett in-

gen.. Misschien bestaat er een relatie tussen een aantal gevallen van auto- immuun-

ziektee en de ramp, maar dat is niet wetenschappelijk aangetoond. De commissie 

spreektt wel van een directe relatie tussen de ramp en gezondheidsklachten, die zijn 

toegenomenn door traagheid en onderschatt ing bij de overheid, maar dan gaat het 

088 voornamelijk om PTSS-gerelateerde problemen. De enquêtecommissie sluit echter 

niett uit dat " individuen" chronische gezondheidsklachten hebben opgelopen door 

blootstellingg aan giftige stoffen. 

Dee aanbeveling om vervolgonderzoek te doen leidt tot het instellen van het Me-

dischh Onderzoek Vliegramp Bijlmermeer ( M O V B 2002; 2003), bestaand uit een 

individueell  medisch onderzoek en een epidemiologisch onderzoek onder hulpver-

lenerss en bewoners. 

Dee verantwoordelijke ministers krijgen tijdens de behandel ing van Een beladen 

vluchtvlucht in de Tweede Kamer veel kritiek, maar dit leidt niet tot hun aftreden. In de 

maandenn daarna verdwijnt de Bijlmeraffaire snel uit het nieuws. Na afloop van de 

enquêtee melden zich ruim zesduizend mensen aan voor het individueel medisch on-

derzoekk dat op advies van het eindrapport wordt ingesteld. Net als bij eerder on-

derzoekk kan er geen ziektebeeld worden vastgesteld, laat staan een oorzaak als 

verarmdd uranium, gifgassen of dioxine. 

5.33 De Bijlmerzieken en het Bijlmersyndroom 

Gedurendee de lange nasleep van de Bijlmerramp groeit het aantal Bijlmerzieken, 

zoalss ze in de media worden genoemd, mensen die ervan overtuigd zijn dat hun 

ziektee is veroorzaakt door blootstelling aan giftige stoffen als gevolg van de ramp. 

Bijj  nader inzien gaat het echter om verschillende groepen die zich op verschillen-

dee momenten melden en die in de loop der jaren telkens in omvang toenemen. 

Hett gaat in de eerste plaats (vanaf 1993) om hulpverleners die op de rampplek ac-

tieff  zijn geweest; Bijlmerbewoners die hun woning moesten verlaten en mensen die 

dee ramp zagen gebeuren. Daarnaast is er een groep bewoners en passanten die in 

dee nabijheid (maar op enige afstand) van de rampplek waren. 

Laterr (vanaf 1998) komen daar bij de medewerkers van het bedrijf dat het puin en 

dee vervuilde grond heeft afgevoerd en verbrand. En tenslotte zijn er (vanaf 1998) 

dee KLM-medewerkers die in hangar 8 hebben gewerkt waar de brokstukken van 

dee verongelukte Boeing tijdelij k waren opgeslagen. 
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Gezondheidsonderzoeken n 
Ui ll  de twee gezondheidsonderzoeken, waarover is gerapporteerd in i 999 

(IJzermanss &: Van der Zee, 1999) en 2002 (MOVR, 2002) blijk t dat de gezond-

heidsklachtenn van deze Bijlmerzieken zeer uiteenlopend zijn en dat slechts in uit-

zonderingsgeval lenn sprake is van een identif iceerbare aandoening, zoals 

bijvoorbeeldd kanker of een auto- immuun ziekte, een verzamelterm van ziekten, zo-

alss systematische lupus crythematodes (SLE) en vasculitis waarbij anti l ichamen 

wordenn aangemaakt tegen lichaamseigen weefsel. Deze gevallen vertonen echter 

geenn overeenkomsten, terwijl een causale relatie met de ramp bovendien niet kan 

wordenn aangetoond. 

Ui tt interviews in 1998 met 51 huisartsen in Amsterdam Zuidoost met bij elkaar 

92.0000 patiënten blijk t dat de huisartsen bij 300 van hun patiënten een relatie tus-

senn de ramp en de gezondheidsklachten waarschijnlijk achten. Daarbij gaat het 209 

voornamelijkk om psvehische problemen zoals angst, slaapproblemen, concentratie-

stoornissenn en niet gespecificeerde lichamelijke klachten zoals moeheid. 

"Nogg eens 400 van hun patiënten legden zelf z on relatie, waarbij de huis-

artss deze niet kon bevestigen" (IJzermans & Van der Zee, 1999: 134). 

Daarbijj  ging het vooral om luchtwegproblemen. Volgens de huisartsen was er in 

dee loop der jaren een verschuiving zichtbaar van psychische problemen die te ma-

kenn hadden met rouwverwerking en acute stress naar klachten die verband hielden 

mett ongerustheid over de lading. Het klachtenpatroon van de patiënten is dus dif-

fuus:: het gaat om een grote diversiteit aan psychische en ongespecificeerde klach-

tenn die niet verschillen bij groepen die geen ramp hebben meegemaakt. 

"Huisartsenn meenden dat de belangrijkste oorzaak voor het ontstaan van 

klachtenn de traumatische ervaring op zichzelf is, daarna gevoed door de me-

dia""  (IJzermans & Van der Zee, 1999: 135). 

Hett telefonisch meldpunt, ingesteld in juni 1998, wordt gebeld door 903 mensen, 

vann wie 846 mensen minstens een klacht (gemiddeld vier klachten) melden. Voor 

877 procent van de klachten is medische hulp ingeroepen, zowel bij huisartsen als 

specialisten.. Door de onzekerheid over de lading van de El Al-Boeing deden huis-

artsenn in de Bijlmer eerder meer onderzoek en verwees men vaker door naar een 

specialist. . 

Vastt repertoire aan klachten 
Bijj  de grote groep mensen met gezondheidsproblemen gaat het om klachten als: 

chronischee vermoeidheid, concentratie- en geheugenverlies, gewrichtsproblemen, 

spierpijnen,, ademhalingsproblemen, slapeloosheid, hoge bloeddruk, eczeem, haar-

uitval,, rode vlekken, jeuk, huiduitslag, enzovoort. Daarbij gaat het overigens voor 

eenn deel om klachten die al vóór oktober 1 992 (1 3 procent van de 846 mensen) of 

pass vanaf 1998 (15 procent) bekend waren bij de huisarts (IJzermans, Van der Zee, 

1999:: 137). Volgens de onderzoekers van het A M C zijn er geen klachtenpatronen 

diee wijzen op specifieke ziektes of aandoeningen. 
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"Manyy of the reported symptoms and diagnosis in this study would fi t in-

too the medically unexplained physical symptoms (MUPS) and/or func-

t ionall  somatic syndrome (FSS) categor ies' (Donker, IJzermans, 

Spreewenhergg & Van der Zee, 2002: 919). 

Dezee conclusies komen overeen met tal van ander onderzoek waaruit blijk t dat 

mensenn na rampen een vast repertoire aan psychische en (niet-specifieke) l ichame-

lijk ee klachten rapporteren, waarbij zelden een klinische samenhang of biologische 

basiss wordt gevonden. Een veel voorkomende complicatie is natuurlijk dat na ver-

loopp van tij d stressgerelateerde klachten en de (endemische) lichamelijk onver-

klaardee klachten niet meer van elkaar te onderscheiden zijn. Het gevoel niet erkend 

tee worden als slachtoffer levert weer nieuwe stress op die kan leiden tot nog meer 

klachten. . 

Epidemiologischh onderzoek 
Ui tt het tweede gezondheidsonderzoek, het Medisch Onderzoek Vliegramp Bijl -

mermeerr (MOVB) , ingesteld na de parlementaire enquête, komen dezelfde con-

clusiess naar voren. Het M O V B bestaat uit een individueel medisch onderzoek, een 

epidemiologischh onderzoek onder bewoners en hulpverleners en een effectenon-

derzoek.. Het epidemiologisch onderzoek onder bewoners wordt in 2001 afgebla-

zen,, omdat het niet mogelijk blijk t een geschikte controlegroep samen te stellen. 

Ui tt de resultaten van het individuele medisch onderzoek blijk t dat van de 4806 be-

wonerss en hulpverleners ongeveer 24 procent is geadviseerd om zich via de huis-

artss te laten verwijzen naar het Advies- en Behandelcentrum Nazorg Vliegramp 

Bijlmermeerr (ABC). Bij de rest bestond geen reden voor enige medische behande-

ling.. In februari 2003 verschijnen de resultaten van het epidemiologisch onderzoek 

onderr 2500 hulpverleners: brandweer- en poliriemensen en medewerkers die in 

contactt zijn geweest met de brokstukken in hangar 8. Uit de resultaten blijk t dat 

eenn deel van de hulpverleners ruim zeven jaar na de ramp meer lichamelijke en psy-

chischee klachten heeft dan niet-betrokkenen. 

"Voorbeeldenn van deze klachten zijn: huiduitslag, gewrichtsklachten, moe-

heid,, chronisch hoesten, concent ra t ieprob lemen en depressiviteit '1 

(MOVB :: 2003: 10). "Daarnaast is in bloed en urine gezocht naar aanwij-

zingenn die kunnen duiden op blootstelling aan mogelijk schadelijke stoffen. 

Hierbijj  gaat het om de concentratie van carnitine in bloedplasma, de con-

centratiee van verarmd uranium in urine, nierfunctiestoornissen als mogelijk 

gevolgg van overmatige blootstelling aan verarmd uranium en de aanwezig-

heidd van DNA van de bacterie mycoplasma fermentans in witte bloedcellen. 

Inn geen van deze gevallen is een verschil aangetoond tussen de betrokkenen 

bijj  de Bijlmerramp en de niet-betrokkenen" (MOVB : 2003: 10). 

Lichamelijkk onverklaarde klachten 

Dee MOVB-onderzoekers vergelijken de situatie rond de Bijlmerramp met die na 
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eenn giframp, waarbij bevolkingsgroepen mogelijk zijn blootgesteld aan giftige stof-

fen:: "deze blootstelling kan zowel reeei ais vermeend zijn. In beide gevallen kun-

nenn er ook lichamelijke effecten optreden zoals verhoogde bloeddruk of 

immunologischee veranderingen door de stressgevoelens over de mogelijke bloot-

stellingg aan schadelijke stoffen. De gezondheidsklachten van de hulpverleners en de 

hangarmedewerkerss vertonen overeenkomsten met de clusters van klachten die li -

chamelijkk onverklaarde klachten woiden genoemd. Het ligr voor de hand om te 

veronderstellenn dat de onzekere en onrustige nasleep van de Bij lmerramp een ster-

kee en langdurende toename heeft opgeleverd van psychische symptomen {distress) 

bijj  mensen die betrokken waren bij de ramp of in de nabijheid woonden. 

Bijj  de KLM-medewerkers van hangar 8 lijk t eerder sprake te zijn geweest van mass 

psychogenicpsychogenic illness, waarbij één ziektegeval aanleiding is geweest voor een hausse aan 

klachtenn bij honderden medewerkers die op dezelfde locatie actief waren. De kans 

opp een dergelijke sociale epidemie is groter naarmate mensen gebukt gaan onder 

collectievee gevoelens van angst, onzekerheid en een gebrek aan erkenning. Uitge-

breidd onderzoek om de patiënt gerust te stellen blijk t daarbij vaak een averechts ef-

fectt te hebben en hem te bevestigen in de overtuiging ernstig ziek te zijn. Het 

MOVB-rapportt (2003) concludeert: 

"Hett onderzoek heeft daarmee bevestigd wat velen inmiddels vermoedden: 

samengevatt zijn de resultaten te beschouwen als een normale reactie op een 

abnormalee gebeurtenis. Waarbij die abnormale gebeurtenis niet alleen de 

rampp zelf betreft, maar ook de langdurige en vaak verwarrende maatschap-

pelijke,, politieke en media-aandacht, die in relatie tot rampen in Nederland 

zonderr precedent was" (MOVB , 2003: 6). 

Dee uitvoerige berichtgeving in 1998 en 1999 heeft dus vermoedelijk een belang-

rijk ee rol gespeeld in dit proces, maar wat waren de kenmerken van de bij vlagen ex-

cessievee media-aandacht voor de Bijlmerramp? Was er sprake van mediahypes en 

welkee frames domineerden in die berichtgeving' 

5.44 Mediahypes in de Bijlmerberichtgeving 

5.4.11 Uranium, Sarin en andere mysteries 
Inn de berichtgeving over de Bijlmer na de ramp doen zich lange periodes van stil-

tee voor, afgewisseld door een plotseling sterk oplaaien van het onderwerp. In 1998 

doenn zich verschillende nieuwsgolven voor, die het karakter hebben van een me-

diahype:: eerst rond de ontdekking van uraniumsporen bij hulpverleners, vervol-

genss over de verhoogde radioactiviteit in hangar 8 en tenslotte na de onthul l ing dat 

err grondstoffen voor zenuwgas Sarin aan boord waren. In 1999 krijgt de parle-

mentairee enquête vliegramp Bijlmermeer zeer vee! aandacht en ook daarbinnen 

doenn zich mediahvpes voor, bijvoorbeeld na de bekendmaking van de geluidsband 

waaropp een lijst met gevaarlijke stoffen wordt voorgelezen en het verzoek deze in-

formatiee onder de pet te houden.' 
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Grafiekk 5-1 Berichtgeving Bijlmerramp 1998-1999 

Aantall  artikelen in NRC Handelsblad, De Telegraaf, Algemeen Dagblad, de Volkskrant, Trouwen Het Parool, ja-

nuarii  1998 tot en met juli 1999 

Verarmdd uranium 
Dee eerste nieuwsgolf van 1998 doet zich eind maart voor rond de risico's van het 

verarmdd uranium. Eerst wordt bekend dat er een onderzoek loopt naar de moge-

lijk ee samenhang tussen de verhoogde radioactieve straling in hangar 8 en de ge-

zondheidsklachtenn bij veertig {de Volkskrant) tot honderd (Trouw) werknemers, de 

VolkskrantVolkskrant meldt het bericht op 28 maart onder de stellige kop: "KLM'ers ziek na 

werkk bij wrak van Bijlmerramp." Verschillende kranten leggen de link met de an-

deree Bijlmerldachten: 

"Omwonendenn in de Bijlmer maken zich tot op heden zorgen over de ge-

volgenn van verbrand uranium dat in de contragewichten van het toestel zat, 

off  van onbekende stoffen" (Het Parool 28 maart 1998). 

Volgenss de berichten ontkent de KLM enig verband tussen de "geringe straling" 

enn de gezondheidsklachten. Vervolgens krijgt de berichtgeving op diezelfde zater-

dagg een nieuwe impuls: het NOS Journaal meldt 's avonds prominent de uitkom-

stenn van een Zweeds onderzoek in opdracht van de Stichting Visie, waaruit zou 

blijkenn dat in de ontlasting van vijftien personen, die langdurig op de rampplek 

aanwezigg zijn geweest, een verhoogd uraniumgehalte is aangetroffen. De timing 

vann deze onthulling in het Journaal roept twijfels op, zeker als bekend wordt dat 

hett onderzoek al drie maanden daarvoor is afgerond en er binnen de actiegroep zelf 

grotee aarzeling bestond over de betrouwbaarheid van het onderzoek. In overleg met 
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eenn Jouniaal-vcrshggever die zich dan sinds kort met de Bijlmerramp bezighoudt, 

besluitt Visie de resultaten alsnog te publiceren (de Volkskrant, 31 maart 1998). De 

dagbladenn kunnen het nieuws pas op de maandag daarop meenemen en andere 

bronnenn erop laten reageren. 

"Meerr uranium vrij bij Bijlmerramp" (de Volkskrant). 

HetHet Parool: "De vergiftiging bij de Bijlmerslachtoffers zou zijn ontstaan 

doordatt laagiadioaclicf, verarmd uranium, dat in vliegtuigen wordt ge-

bruiktt als contragewicht en tevens om de eventuele lading in balans te hou-

den,, in brand vloog." 

Inn de dagen daarna zetten de meeste dagbladen grote vraagtekens bij het onderzoek 

enn de motieven van de Stichting Visie. 

"Testt op uranium rammelt" {Algemeen Dagblad); 

"Toxicoloogg wijt klachten na Bijlmerramp eerder aan kerosine" ( Trouw), 

"Expertss noemen uraniumgehalte in feces na Bijlmerramp normaal" (de 

Volkskrant);Volkskrant); en: 

"Stichtingg wist al weken van ondeugdelijke test uranium" (Algemeen 

Dagblad). Dagblad). 

Ondankss deze relativeringen van de uitkomsten van het inmiddels omstreden on-

derzoekk komt er in de berichtgeving een eigen dynamiek op gang: er verschijnen 

tall  van artikelen over de Bijlmerslachtoffers die zeggen ziek te zijn geworden van 

dee ramp en die het vertrouwen in de overheid hebben verloren. 

"Onzee verhalen zijn nooit geloofd" (Algemeen Dagblad, 30 maart 1998); 

"Zee zeiden dat ik de enige was met klachten" (Trouw, 2 april 1998); 

"Slachtofferss voelen zich niet serieus genomen" (Het Parool30 maart 1998). 

Dee berichtgeving over het uraniumonderzoek leidt weer tot onrust bij brandweer-

liedenn en agenten die op de rampplek waren, terwijl de Amsterdamse korpschef 

steltt dat de "paniekberichtgeving" wordt veroorzaakt door aanhoudende onduide-

lijkheidd over de lading. Voor veel kranten is deze kwestie dan ook aanleiding om 

allee andere onopgeloste kwesties rond de Bijlmer weer in herinnering te roepen: 

"Bijlmerrampp blijf t vragen oproepen" (NRC HandelsbLid, 30 maart 1998). 

Dee uitkomst is dat minister Borst van VWS na een spoeddebat in de Tweede 

Kamerr de toezegging doet een meldpunt in te stellen waar mensen met hun klach-

tenn terecht kunnen. Vervolgens levert de belangenorganisatie van Bijlmerslachtof-

fers,, Klankbord, weer felle kritiek op die plannen en op het in gang gezette 

gezondheidsonderzoek.. De Stichting Visie besluit een eigen meldpunt voor men-

senn met gezondheidsklachten te openen. De discussie over het instellen van een 

parlementairee enquête laait weer op en zo levert de Bijlmerramp iedere dag weer 

nieuww nieuws op voor alle media. De andere raadsels en geruchten blijven daarin 

terugkeren:: "Meer raadsels Bijlmerramp; Vluchtgegevens 'mysterieuze helikopter' 

verdwenen""  (Algemeen Dagblad, 9 april 1998). Dat geldt ook voor de persoonlijke 

verhalenn van Bijlmerbetrokkenen, justitie hoort inmiddels getuigen over de man-

nenn in de witte pakken en minister Jorritsma krijgt van Israël de vrachtbrieven van 
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hett vliegtuig. Volgens Israël had de Boeing geen gevaarlijke stoffen aan boord. Ook 

dee mogelijk vervuilde grond van de rampplek wordt nader onderzocht op sporen 

vann uranium. Op de voorlopige conclusies van de rijksrecherche over de mannen 

inn witte pakken ("Geruchten KI Al-ratnp ontzenuwd," Het Parool 14 april 1998: 

"Verhalenn over de 'mannen in witte pakken' die na de Bijlmerramp materialen 

hebbenn weggehaald, berusten op niets.") komen weer tal van kritische reacties: 

"11 ientallen getuigen sluiten uit dat het om hulpverleners ging." [Algemeen 

Dagblad,Dagblad, 16 april 1998). Vervolgens besluit de recherche tot uitbreiding van het 

onderzoek.. "De geest is uit de Hes over de Bij lmerramp." Meldt Het Paroold-m ook 

eindd april. 

Flardenn van informatie 
Inmiddelss heelt de Tweede Kamer de Werkgroep Vliegramp Bijlmermeer inge-

steldd die moet bekijken of een parlementaire enquête noodzakelijk is om alle vra-

genn op te helderen. Ook in mei en juni blijf t de Bijlmerramp in het nieuws: 

Israëlischee geheime agenten zouden het rampterrein hebben afgestruind; er is spra-

kee van geheimzinnige extra chartervluchten direct na de ramp (aldus NOVA), het 

ramptoestell  zou toch munit ie hebben vervoerd, terwijl een deel van de Bijlmer-

grondd nog steeds zoek is. Telkens komen er nieuwe flarden van informatie be-

schikbaarr die door het fragmentarische karakter alleen maar meer vragen oproepen. 

Datt geldt ook voor de rapportage door de commissie Hoekstra die concludeert dat 

344 van de 107 ton lading voor altijd onbekend zal blijven, maar dat dit deel van de 

ladingg vermoedelijk geen gevaarlijke stoffen bevatte. Kind juni wordt bekend dat er 

waarschijnlijkk sprake is van een bloedafwijking bij vijfti g KkM-medewerkers: 

"Internistt Kurk verwacht b innenkort de oorzaak te weten van de gezond-

heidsklachten.. De medewerkers zelf wijten de klachten aan het werk met 

restenn van de neergestorte KI Al-Boeing" {Het Parool, 29 juni 1998). 

Ui tt een ander onderzoek blijkt : 

"Oud-medewerkerss van NBM Milie u hebben geen nadelige gevolgen on-

dervondenn van het verbranden van bij de Bij lmerramp vervuilde grond" 

{Algemeen{Algemeen Dagblad, 18 augustus 1998). 

Zoo suddert de Bijlmer door in de berichtgeving, met af en toe een nieuw onder-

werp,, zoals dat van de onbekende doden ("Verwarring over aantal slachtoffers 

Bij lmerramp,""  Trouw, 3 september 1998). In september komt de Stichting Visie 

weerr opnieuw in de publiciteit met een onderzoek, dat zou aantonen dat stofmoli-

sterss uit hangar 8 te hoge concentraties verarmd uranium bevatten. Ditmaal nemen 

dee media (met uitzondering van Trouw) meer afstand: 

"Hoee betrouwbaar dit onderzoek is, staat nog niet vast," aldus Algemeen 

DagbladDagblad(14(14 september 1998): "Visie verloor in maart veel geloofwaardig-

heidd toen de stichting ondeugdelijke informatie naar buiten bracht." [..,] 

Herr onderzoek bleek later wetenschappelijk van geen waarde; de gevonden 

waardess komen ook bij gezonde mensen voor." Trouw spreekt van "con-
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crctee aanwijzingen dat het uranium van de KI Al-Boeing bij de Bijlmerramp 

iss verbrand" (14 september 1998). 

Inn allerlei overzichten komen de onderzoeken van de Stichting Visie min ot meer 

alss feiten weer terug. Ken voorbeeld in de Volkskrant van 19 september 1998 (on-

derr de kop "Vragenlijst werd in zes jaar alleen maar langer"): 

"Kin dd maart 1998 komen onderzoeksgegevens van een Zweeds instituut in 

dee publiciteit. Bij een aantal mensen met gezondheidsklachten is mogelijk 

sprakee van uraniumbesmett ing. Minister Borst van Volksgezondheid be-

sluitt tot een gezondheidsonderzoek." 

Nieuwee onthullingen 
Terwijll  de Tweede Kamer neigt naar het houden van een parlementaire enquête 

komtt er een nieuw rapport uit van KCN, waarin niet wordt uitgesloten dat er deel- 21 5 

tjess verarmd uranium zijn vrijgekomen bij de ramp (NRC Handelsblad, 17 sep-

temberr 1998). Verarmd uranium zo blijk t uit l i teratuuronderzoek kan ook bij 

lageree temperaturen oxideren (tussen 350 en 600 graden). Kerder had KCN gesteld 

datt het uranium intact was gebleven bij de crash. Hall september adviseert de 

Werkgroepp Vliegramp Bijlmermeer een parlementaire enquête te houden naar de 

toedrachtt en de nasleep van het ongeluk met het KI Al-vlicgtuig. Ken meerderheid 

vann de kamercommissie van Verkeer en Waterstaat is op 29 september voor een 

enquête,, alleen de V V D en D66 zijn tegen. 

Misschienn wel het allerlaatste zetje dat nodig is voor een parlementaire enquête is 

afkomstigg van NRC Handelsblad datop 30 september onthult dat de Boeing "240 

kil oo grondstof voor het zenuwgas Sarin aan boord had." 

"D ee stof, D M M P (dimethyl methylfosfonaat), was bestemd voor het Israel 

Institutee for Biological Research in Ness Ziona bij Tel Aviv . Di t blijk t uit 

eenn vrachtdocument in het bezit van NR(J Handelsblad. De grondstof werd 

geleverdd door Solkatronic Chemicals in Morrisvill e (VS)." 

Hett nieuws leidt tot grote koppen en veel opwinding in de media, het bewijs lijk t 

eindelijkk geleverd dat het vliegtuig een uiterst giftige lading aan boord had. Dat de 

informatiee bij verschillende kamerleden al twee jaar bekend was (maar dat niemand 

hadd gezien dat dimethyl methylfosfonaat voor de productie van zenuwgas kan wor-

denn gebruikt); dat drie grondstoffen nog niet hetzelfde is als een zenuwgas en dat 

extraa gezondheidsrisico's niet aan de orde zijn, dat wordt in de marge wel gemeld, 

maarr zonder afbreuk te doen aan de totale beeldvorming. In de eerste twee weken 

naa de Sarin-onthull ing publiceren Trouw, de Volkskrant, De Telegraaf, NRC 

Handelsblad,Handelsblad, Algemeen Dagblad en Het Parool ruim honderd artikelen over de 

Bijlmerr waarbij zich weer hetzelfde dynamiek herhaalt als bij de berichtgeving over 

dee onderzoeken van de Stichting Visie. All e media gaan door op het Sarin-nieuws: 

err heerst verbijstering in de politiek ("Kamer geschokt over grondstof voor gifgas 

bijj  Bi j lmerramp," Trouw, 1 oktober 1998); de Bijlmerbewoners voelen zich ge-

sterktt door het nieuws ("Bijlmer opgelucht door commotie gif," Het Parool, 5 ok-
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toberr 1998); huisartsen in de Bijlmer zien relatie klachten en de Bij lmerramp {de 

Volkskrant,Volkskrant, 2 oktober 1998); er zijn nog steeds veel mensen met klachten ("Veel 

mensenn ziek door Bij lmerramp," Trouw, 2 oktober 1998); de Israëliërs houden zich 

bezigg met biologische wapens ("Biologisch instituut Israël 'geheimer' dan kernre-

actor,""  de Volkskrant, 2 oktober 1998); deskundigen betwisten de schadelijkheid 

vann de Sarin grondstof, de politiek reageert daar weer op, enzovoorts. Bovendien 

verschijnenn er weer tal van overzichten met onbeantwoorde vragen over de Bijlmer 

enn wordt er alvast vooruitgekeken naar de enquête: wie zullen er allemaal verhoord 

gaann worden? Trouwkoim op 1 oktober in het kielzog van de Sarin onthul l ing ove-

rigenss met het nieuws dat de lading van de El Al-Boeing nucleair moet zijn geweest 

("Ladingg El Al-Boeing nucleair.") op basis van onderzoek van monsters 

Bijlmergrondd en stol uit hangar 8. Deze nog schokkender onthul l ing wordt door 

166 de andere media echter niet overgenomen. 

biett nieuws op tien oktober dat het A M C een bloedtest adviseert voor de mensen 

mett klachten om te onderzoeken of er sprake is van auto- immuunziekte, maakt het 

beeldd van een giftige, ziekmakende lading compleet. Op 14 oktober wordt de on-

derzoekscommissiee voor de parlementaire enquête geïnstalleerd, bestaande uit: Th. 

Meijerr (CDA), R. Oudkerk (PvdA), M. van den Doel ( W D ) , T. Ocdayraj Singh 

Varmaa (GroenL.inks) en M. Augusteijn (D66). Half oktober komen de mannen in 

dee witte pakken weer in het nieuws, omdat Het Parool vin een procedure in het ka-

derr van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) het rapport van de rijksrecher-

chee in handen heeft gekregen. "Twee agenten zagen wel degelijk witte pakken" 

{Het{Het Parool 17 oktober 1998). Invalshoek is dat de conclusies veel minder een-

duidigg zijn dan minister Sorgdrager aan de Tweede Kamer heeft gemeld. De mees-

tee andere landelijke dagbladen nemen dit nieuws niet over. 

Opp zes november maakt het Rijksinstituut Volksgezondheid en Milie u (RIVM ) op 

basiss van onderzoek bekend dat het risico dat mensen kanker hebben opgelopen 

doorr het inademen van verarmd uranium "verwaarloosbaar klein" is. Ook het risi-

coo op kanker door andere zware metalen die bij de crash zijn verspreid, is klein: 

"Extraa risico van kanker na brand min iem" (NRCHandelsblad, 6 november 1998). 

Hett is opvallend dat dit onderzoek in ieder dagblad maar één artikel oplevert en 

datt er geen vervolgnieuws uit voortkomt. 

Inn de rest van november is de Bijlmer weer even uit het nieuws, in december zijn 

err regelmatig berichten over de werkwijze van de enquêtecommissie die dan met 

hett vooronderzoek bezig is. Net voor kerst signaleert Trouw ("Puinverwerkers 

ziek,""  24 december 1998) een nieuwe groep Bijlmerslaehtoffers: "Bijna de helft van 

dee dertig lopendeband-medewerkers, die puin van de getroffen flats moesten sor-

teren,, hebben problemen met hun gezondheid." Andere kranten benadrukken juist 

datt de mensen die betrokken waren bij de verwerking van afval zich blijkens een 

medischh onderzoek geen zorgen hoeven maken over hun gezondheid: "Geen zorg 

voorr afvalverwerkers" {Algemeen Dagblad, 24 december 1998). 

DeDe Telegraaf \o\vj. een geheel eigen koers door zich srerk te focussen op de theorie 
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datt genetisch gemanipuleerd mycoplasma de oorzaak is van alle gezondheidsklach-

ten.. Hen benadering die doui de andcic media niet wordt gedeeld. 

5.4.22 Gif doofpot frame 
Err is sprake van mediahvpes in deze berichtgeving over de Bij lmerramp omdat de 

mediaa telkens dezelfde dynamiek in werking zetten: hoewel de oorspronkelijke 

aanleidingg op z'n minst discutabel is (qua reiten) of qua presentatie (een grondstof 

iss niet hetzelfde als zenuwgas Sarin), creëren de media een nieuwsgolf door follow-

upsups te maken over de gezondheidsklachten, het wantrouwen, de ontbrekende ant-

woorden,, de reacties van de politiek en de gevaren van chemische of biologische 

wapens.. Telkens komen er nieuwe flarden van informatie beschikbaar die door het 

fragmentarischee karakter alleen maar meer vragen oproepen. Daarbij is weinig aan-

dachtt voor uitspraken en feiten die in een andere richting wijzen, alles lijk t te moe- 21 

tenn passen in één centraal frame., namelijk dat van het ziekmakend gif in de 

doofpot.. Dat frame luidt samengevat: 

dee giftige lading van de Boeing (inclusief verarmd uranium) is de belang-

rijkstee oorzaak van de vele gezondheidsklachten; de getroffenen zijn jaren-

langg om de tuin geleid, hun klachten werden niet serieus genomen; de 

overheidd heeft allerlei informatie achtergehouden, dan wel geen pogingen 

gedaann de waarheid over de lading te achterhalen; er is sprake van een reeks 

vann doofpotten rond de vliegramp die heeft geleid tot een vertrouwens-

breukk tussen Bijlmergetroffenen en de overheid. 

Dee toepassing van dit frame blijk t niet alleen uit de nieuwskeuze, en het construe-

renn van een context, maar vooral ook uit het woordgebruik. 1 ypische termen zijn: 

Bijlmerzieken,, Bijlmerslachtoffers, gif, straling, kankerverwekkend, lichamelijk on-

derzoek,, wantrouwen, argwaan, gebrek aan erkenning, ongerustheid, onzekerheid, 

frustratie,, raadsels, raadselachtig, mysteries, geheimzinnig, onverklaarbaar, enzo-

voort.. De dominant ie van het gif-in-de-doofpot-/raw<:' hangt samen met de fre-

quent iee waarmee bepaalde bronnen (St icht ing Visie, Bij lmerslachtoffers, 

advocaten,, enzovoort) in dat nieuws voorkomen. Andere woordvoerders zien zich 

vervolgenss gedwongen om te reageren in de termen van het frame, dat daardoor 

weerr wordt versterkt. Daarnaast komt in de berichtgeving ook nog een ander fra-

mevoor,mevoor, namelijk dat van de debunking, dat stelt dat: 

err nog veel onopgeloste vragen rond de ramp zijn en dat de overheid veel 

tee verwijten valt, maar dat er geen reden is om geruchten en onbevestigde 

berichtenn te publiceren of voetstoots aan te nemen dat de gezondheids-

klachtenn veroorzaakt zijn door giftige stoffen. De veronderstelde gezond-

heidsrisicoo 's zijn overdreven, dan wel wetenschappelijk slecht onderbouwd, 

mediaa laten zich te snel op sleeptouw nemen door belangengroepen. 

Geenn dynamiek bij ontkennende informatie 
Di tt frame komt wel aan bod in commentaren, opiniestukken en achtergrondver-
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halen,, maar is in de minderheid en het ontbreekt vooral in de dagelijkse nieuws-

stroom,, die meer gericht is op de activiteiten van de betrokken sociale actoren. Als 

err reiten in liet nieuws komen die het centrale frame weerspreken, worden ze wel 

gemeld,, maar blij k het bij eenmalige publicaties. 

Hett RIYM-onderzoek dat het risico op kanker door verarmd uranium of andere 

zwaree metalen verwaarloosbaar klein is, levert in ieder dagblad maar één, meestal 

kortt artikel op, maar vervolgnieuws komt er verder niet uit voort. Met andere 

woorden,, de gebruikelijke dynamiek die optreedt bij /wwcbevestigend nieuws 

blij kk hier achterwege. Het gif in de doofpot frame domineert de berichtgeving en 

daardoorr is er weinig aandacht voor uitspraken en feiten die in een andere richting 

wijzen,, alles lijk t te moeren passen in dat frame dat daardoor natuurli jk weer wordt 

versterkt.. Als er leiten in het nieuws komen die dat frame weerspreken, worden ze 

188 wel gemeld, maar blijf t het bij eenmalige publicaties, met andere woorden, de dv-

namiekk zoals bij het /?7?wdievestigend nieuws blijf t achterwege. 

Hett fragmentarische karakter van de berichtenstroom over de Bij lmerramp zorgt 

ervoorr dat verbanden vaker worden gesuggereerd dan feitelijk aangetoond. Het re-

sultaatt is een complottheorie waarin alles op z.'n plaats valt en waarvoor de 

Bijlmerenquêtee het definitieve bewijs zal moeten leveren. Ken voorbeeld uit Het 

Parool: Parool: 

"I nn de lading zou alles moeten samenvallen: de poging tot landen op 

Schipholl  in plaats van op het Ijsselmeer, de gezondheidsklachten van be-

wonerss en hulpverleners, de aanwezigheid van geheimzinnige veiligheids-

mannen.. Als de lading geheim moest blijven, dan moest de piloot er alles 

aann doen zijn toestel terug te brengen naar Schiphol" {Het Parool 11 juni 

1998). . 

5.4.33 Berichtgeving over Bijlmerzieken 
Ookk de berichtgeving over de Bijlmergetroffenen vindt in 1998 sterk plaats vanuit 

hett centrale gif-in-de-doofpot-//v^;/f en is als gevolg daarvan eenzijdig en onkri-

tisch.. Het zijn telkens dezelfde mensen die als woordvoerder optreden, maar de rest 

blijf tt tamelijk onzichtbaar en anoniem in de berichtgeving, / i j vormen de verper-

soonlijkingg van de grotere groep waarover voortdurend wordt gegeneraliseerd; in 

dee verhalen over deze mensen staan vaak verwijzingen naar de grotere groep, naar 

collegaa s of andere buurtbewoners die ook allemaal vergelijkbare klachten hebben. 

Krr is vaak sprake van 'veel slachtoffers' met een 'reeks van onverklaarde klachten.' 

Dee klachten die in de verhalen van de slachtoffers aan bod komen zijn vrijwel iden-

tiek:: het gaat om de bekende verschijnselen als vermoeidheid, aanvallen van be-

nauwdheid,, slapeloosheid, hoge bloeddruk, eczeem, haaruitvak nachtmerries, rode 

vlekken,, jeuk, huiduitslag, vergeetachtigheid, long- en oogklachten, vaak verkou-

den,, pijn op de borst en in de botten, spierontstekingen, enzovoort. Ken voorbeeld 

uitt A7\(ï Handelsblad'van 5 oktober 1998 na de omhul l ing over de Sarin-grond-

stoffen: : 
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" 'D ee regering wist dus wel wat er in het toestel zat, zegt S. Tariq. Ze heeft 

eenn hoofddoek om. maar spreekt met een Amsterdams accent. Haar zoon 

heeftt bronchitis, haar man longontsteking, nierontsteking en zenuwontste-

king.. En zij heeft last van haar rug. Allemaal als gevolg van de Bij lmerramp, 

wantt ze woonden vijftien nieter van 'het gat.' Haar man staat naast haar: 

'Wi jj  willen nu eens weten wat er precies aan boord was. Dan kunnen de 

artsenn mij berer behandelen. Ik krij g nu aldoor andere medicijnen."' 

Klachtenpatroonn gesuggereerd 
Dee in de media telkens terugkerende opsommingen suggereren een samenhangend 

klachtenpatroonn als gevolg van dezelfde ziekte. Wie weike klachten heeft blijf t ta-

melijkk onduidelijk, wel komt altijd aan de orde dat de artsen meestal geen fysieke 

oorzaakk kunnen vinden en daarom concluderen dat het dan wel psychisch zal zijn. 219 

Di tt wordt als een afwijzing gezien, als het niet serieus nemen van de klachten. 

Artsenn gaan te snel op de psychische toer, zo luidt de klacht telkens, waarom wordt 

err niet meer lichamelijk onderzoek gedaan? De conclusie van het A M C dat er geen 

clusterss van klachten voorkomen wordt dan ook geïnterpreteerd als een weigering 

omm de slachtoffers te onderzoeken en te behandelen. In feite zijn Bijlmerbewoners 

mett ernstige klachten wel degelijk in behandeling, o.a. bij artsen van het AMC'. 

Dee verslaggevers gebruiken doorgaans geen andere bronnen om het verhaal van het 

slachtofferr te controleren. Als er al specialisten of deskundigen in het verhaal voor-

komen,, doen ze alleen in algemene zin uitspraken over stressgerelateerde klachten, 

uitsprakenn die door de slachtoffers weer worden bekritiseerd als gebrek aan erken-

ning. . 

Hett gebrek aan erkenning door de overheid en de medische stand is de invalshoek, 

niett de opvallende overeenkomsten met andere syndromen die dezelfde lijstjes met 

algemenee klachten opleveren, zoals het Golfoorlogsvndroom. Het gebrek aan er-

kenningg door de overheid of de reguliere geneeskunde is de voornaamste invals-

hoekk in de berichtgeving. Li t de verhalen over de Bijlmerzieken blijk t geen 

kritischee journalistieke houding, eerder een sterke identificatie met het leed van de 

ondervraagdenn en hun subjectieve beleving. Daarmee ondersteunt deze berichtge-

vingg telkens weer opnieuw het centrale gif-in-de-doofpot-/7W//<*. 

5.4.44 Mediahypes tijdens de parlementaire enquête 1999 
Bijj  de start van de openbare verhoren op 27 januari 1999 door de parlementaire 

enquêtecommissiee breekt een nieuwe fase in de berichtgeving aan. De Bijlmer zal 

vanaff  dat moment maandenlang de voorpagina's en de openingen van radio- en te-

levisiejournaalss en actualiteitenrubrieken beheersen. In februari 1999 besteden 

/rouw,/rouw, de Volkskrant, De Telegraaf, !\'RC Handelsblad, Algemeen Dagblad tin Het 

ParoolParool AAA artikelen aan de Bij lmerenquête. De openbare verhoren zijn lire op te-

levisiee te volgen en trekken vanaf het begin af aan veel kijkers. Door die openbare 

verhoren,, de uitvoerige berichtgeving, de reacties van Bijlmerslacfuoffers, de com-
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inentarenn van deskundigen, de beschuldigingen richting politiek, de politieke re-

actiess en niet te vergeten de lekken vanuit de commissie gaat de enquête een geheel 

nieuwee dvnamiek opleveren. Aanvankelijk overheersen woede en verbijstering, 

maarr na het publiceren van het eindrapport op 22 april 1999 resteert voorname-

lij kk teleurstelling. 

Dee media hebben in die maatschappelijke dynamiek een zeer belangrijke rol ge-

speeld,, niet alleen door de dagelijkse verhoren te verslaan, maar ook door het re-

construerenn van het grotere geheel waarin al die losse puzzelstukjes mogelijk 

zoudenn kunnen passen (Vasterman: 1999). Het belangrijkste probleem bij de ver-

slaggevingg van de enquête was dat de 89 getuigen verklaringen aflegden (onder 

ede)) waarvan op dat moment (nog) niet duidelijk was of dat de definitieve feiten 

overr dat onderdeel zouden zijn, of dat er nog andere (tegengestelde) verklaringen 

2200 zouden volgen. Ook was natuurlijk nog helemaal niet duidelijk hoeveel waarde de 

onderzoekscommissiee in haar eindrapport zou hechten aan bepaalde verklaringen. 

Doorr het ontbreken van duidelijk afgeronde feiten en zekerheden en door het ont-

brekenn van overzicht stond de pers voor de moeilijke opgave om iedere dag zelf de 

getuigenverklaringenn op hun waarde te schatten en een plek te geven in het totaal-

beeld.. De Tweede Kamerleden die de enquête uitvoerden, beschikten op basis van 

hett uitgebreide vooronderzoek uiteraard over veel meer achtergrondinformatie dan 

dee verslaggevers. Bovendien had de commissie door de volgorde van de verhoren, 

dee vraagstellingen, de manier van ondervragen een grote invloed op de inhoud en 

dee toonzett ing van de primaire informatiestroom rond de enquête. Dat maakte de 

perss makkelijk te beïnvloeden, niet alleen door de enquêtecommissie, maar vooral 

ookk door de talloze V>\]\mcv-watchers die iedere dag fris van de lever commentaar 

leverdenn op de verhoren. Deze omstandigheden leiden al snel in de tweede week 

vann de enquête tot de grootste mediahype in de Bijlmergeschiedenis. Gezien de 

voorgeschiedeniss is het niet verbazingwekkend dat het gif-in-de-doofpot-/7vzrâ 

daarbijj  centraal blijk t te staan. 

Dee eerste week van de verhoren staat vooral in het teken van de verhalen van 

slachtofferss en hulpverleners die zeggen ernstige gezondheidsklachten te hebben 

sindss de ramp. Door zo prominent met hun getuigenverklaringen te openen, lijk t 

dee commissie te erkennen dat de gezondheidsklachten inderdaad veroorzaakt zijn 

doorr gif dat bij de ramp (of later in hangar 8) is vrijgekomen. De ondervraagde 

huisartss A. Makdoembaks somt tijdens zijn verhoor een reeks ziektegevallen op: 

"D ee psychische klachten noteer ik niet meer. Die groep patiënten is name-

lij kk heel klein geworden: die mensen functioneren weer. [...] Bij de fysieke 

klachtenn die ik vanaf 1993 tot heden heb genoteerd, gaat het om een groep 

vann 120 mensen: daarbij zijn er 50 met auto- immuunziekte, 50 met zwan-

gerschapsproblemen,, kinderen met misvormingen, zeldzame chromosoom-

afwijkingen,, drie gevallen van wiegendood, waarvan één van de ouders 

slachtofferr is van de Bijlmerramp. Er zijn daarna twee miskramen geweest. 

Al ss ik de groep auto- immuun/ iekten verder onderverdeel, begin ik met sys-
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tematischee lupus erythematodes (SLE). Een jongen van 18 jaar is reeds 

overleden." " 

Dee commissie laat niet blijken deze verklaringen in twijfel te trekken, de media zet-

tenn evenmin kritische vraagtekens. Erkenning is een woord dat frequent terugkeert 

inn de berichtgeving die eerste week. 

Dee schok van de Bijlmertape 
Dee grote onthul l ing die enkele dagen later op woensdag drie februari volgt, lijk t 

hett git-in-de-doofpot-scenario volledig te bevestigen. Dan blijk t namelijk tijdens 

hett verhoor van S. Koopmans (chef Luchtverkeersleiding) dat hij in een kluis een 

'vergeten11 geluidsband heeft ontdekt, waarop te horen is dat de verkeersleiders op 

dee rampavond bellen met een El Al-medewerker over de lading, die eerst de vracht-

brieff  voorleest en vervolgens aan de luchtverkeersleider vraagt over de lading geen 221 

mededelingenn te doen waarop deze dat toezegt: "Dat zullen ze niet van ons horen." 

D666 kamerlid Augusteijn leest langzaam het citaat van de El Al medewerker voor: 

"Err zat een behoorlijke hoeveelheid explosieven aan boord, cartridges. Er 

zatt gif aan boord. Er zaten gassen aan boord, niet gevaarlijk, brandbare gas-

sen.. Brandbare vloeistoffen." Zij vervolgt: "El Al dringt er dan op aan, over 

dezee uitspraken geen mededeling te doen. Een medewerker van de ver-

keersleidingg zegt dit toe: 'Dat zullen ze niet van ons horen.' Wat vind u van 

diee houding?" 

Ui tt deze laatste vraag blijk t dat de commissie er op dat moment vanuit gaat dat de 

bandenn inderdaad correcte informatie bevatten en dat het er nu vooral om gaat om 

eenn oordeel te vellen over het feit dat de verkeersleiders en de voorlichter afspreken 

omm bepaalde informatie 'onder de pet' te houden (vanaf dat moment een gevleu-

geldee ui tdrukking in de berichtgeving). Bij het vaststellen van de conclusies van dit 

verhoorr meldt de voorzitter: 

"Tenslotte:: de verkeersleiding wist een halfuur na de ramp dat er zich in het 

vliegtuigg gevaarlijke stoffen bevonden." Koopmans: "Dat klopt ook, maar 

daarr heeft zij verder formeel geen taak in." 

Hett nieuws van de Bijlmertape slaat vervolgens in als een bom; eindelijk de grote 

doorbraakk in het Bijlmerdrama, dat is de teneur in de krachtige koppen op 3 en 4 

februari. . 

"Lading:: 'explosieven, munit ie, gif " {NRC Handelsblad). 

"Zess jaar belazerd" {Algemeen Dagblad), De begeleidende foto van een rij 

hulpverlenerss op een grasveld heeft als onderschrift: "Onwetend en onbe-

schermdd zoeken hulpverleners naar restanten van de verongelukte El Al -

Boeing." " 

"Gevaarlijkee vracht Boeing verzwegen" {de Volkskrant). 

"Bij lmerramp:: de doofpot gaat open. Gevaarlijke lading verzwegen, hulp-

verlenerss onbeschermd, Justitie gelast onderzoek' ( Vrouw). 

"Hardee waarheid schokt Bijlmer. Woede om doofpot El Al-gif ' {De Tele-
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graaf).graaf). "Pas nu bli jkt/ ' aldus De Telegraaf'm een hoofdredactioneel com-

mentaar,, 'dat de Israëlische vliegtuigmaatschappij El Al op de avond van de 

Bijlmerrampp Nederlandse luchtvaartautoriteiten heeft ingelicht dat er 

brandbaree en giftige gassen, explosieven en munit ie aan boord van het 

vliegtuigg waren. De betrokken autoriteiten die door El Al om stilzwijgen 

warenn gevraagd, hielden hun mond en waarschuwden niemand. Een schok-

kendee en verbijsterende affaire die gisteren terecht een golf van veront-

waardigingg door het land deed gaan.' 

Eenn dag later concludeert 7rouw. 

""  lerwij l half Nederland gistermorgen nog bijkwam van de onthul l ing van 

dee parlementaire enquêtecommissie dat doelbewust is verzwegen dat de 

neergestortee El Al-Boeing gevaarlijke lading aan boord had, kwamen de be-

trokkenn bewindslieden al voor de camera s om verontwaardigd re melden 

datt zij van niets hebben geweten. De verbijstering die de onthul l ing van de 

parlementairee enquêtecommissie teweegbracht, werd daarmee bijna over-

troefdd door de massale onwetendheid die de bestuurlijk verantwoordelijken 

uitstraalden. . 

Schandaal l 
Hett 'onder de pet houden' zorgt voor een mokerslag die de daarop volgende be-

richtgevingg totaal gaat beheersen. De stroom van woedende reacties en beschuldi-

gingenn leidt tot een breed uitgemeten collectieve verontwaardiging. Het eindeloos 

herhalenn van het nieuws over de geluidsband versterkt het gevoel dat de waarheid 

eindelijkk boven water komt en dat de enquête daarmee zijn bestaansrecht al na een 

weekk heeft bewezen. Door het geheimhouden van de informatie over de lading, zo 

iss de algemene indruk in de berichtgeving, zijn mensen op de rampplek onnodig 

inn gevaar gebracht en later misschien zelfs wel ziek geworden van de giftige gassen. 

Alless lijk t daarmee op zijn plaats te vallen, de doofpot, de giftige stoffen en de 

Bijlmer/leken. . 

Dee verontwaardiging in de media is zo groot dat alle onzekerheden en twijfels weg-

vallenn en het schandaal nog eens extra zwaar wordt aangezet. Getuigen veranderen 

all  snel in verdachten, zoniet schuldigen. Op dat moment is de letterlijke tekst van 

tapee nog niet eens beschikbaar, dat gebeurt pas een dag later, het gevolg is dat de 

preciezee formuleringen en de context waarin deze op de avond van de ramp gedaan 

zijn,, nog nier bekend zijn. Sommige berichten suggereren dat de banden jarenlang 

opzettelijkk geheim gehouden zijn 

Uitsprakenn in latere verhoren die week dat de El Al-medewerker de verkeerde lijst 

heeftt voorgelezen, worden door de commissie en de media dan ook niet serieus ge-

nomen.. Rampenonderzoekers f. Erhart en H. W'olleswinkel die spreken van een 

misverstandd over de lijst worden en eerder als medeplichtigen dan als betrouwbare 

getuigenn neergezet. /rouw bijvoorbeeld begint het kleine artikel over het verhoor 

vann Erhart als volgt: 
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"Onderzoekerr f. Erharr was er cot gisteren van overtuigd dat er geen ge-

vaarlijkee lading en munit ie in het vrachtvliegtuig heeft gL/.cten. 'I let berust 

ookk op een misverstand," verklaarde hij gisteren tegenover de parlementai-

ree enquêtecommissie. 

HetHet Parool meldt over Erhart: 

"D ee EÏAI-medewerker moet het verkeerde document voor zich hebben ge-

had,, fdosoteerde hij. ' 

Zowell  in 1 rouw As in De I'e/e'graaf ontbreekt twee dagen later in het verslag over 

Wolleswinkell  zijn bevestiging van het voorlezen van de verkeerde lijst. 

"Naarr verluidt is ook de positie van ramponderzoeker Wolleswinkel sinds 

zijnn uiterst zwakke optreden gistermiddag bij de enquêtecommissie uiterst 

wankel." " 

Alduss De I 'elegraaf die 'vergeet' te melden dat Wolleswinkel onder ede heeft ver- 22} 

klaardd dat de El Al medewerker de verkeerde lijst heeft voorgelezen. 

Dee Bijlmertape leidt in de dagen daarna tot allerlei uitvoerige beschouwingen over 

hett indienen van schadeclaims ("Bij lmer-advocaten platgebeld," Algemeen 

Dagblad,Dagblad, 5 februari 1999); de mogelijkheden voor strafrechtelijke vervolging 

("Achterhoudenn informatie ernstige misdaad," de Volkskrant, 6 februari 1999), het 

beschadigdee vertrouwen in de overheid ("Eindelijk erkenning," de Volkskrant 5 fe-

bruarii  1999), en natuurlijk over de politieke gevolgen. "Kabinetscrisis reëel optie-

naa Bijlmerenquête," speculeert Algemeen Dagblad op zes februari. Ook is er veel 

speculatiee over wie al dan niet op welk moment op de hoogte was van de explosie-

vee lading. ("Wi e wisten van de explosieve lading in El Al-toestel" NRC 

Handelsblad,Handelsblad, 5 februari 1999). 

Veell  aandacht is er ook voor de reacties van de Bijlmerslachtoffers: 

"Bewonerss van de Bijlmer en hulpverleners hebben gisteren geschokt en 

mett woede gereageerd op de onthull ing dat de luchtverkeersleiding al een 

halff  uur na de ramp wist dat er gevaarlijke lading aan boord was. 

fegelijkertijdd is er ook oplucht ing omdat de gezondheidsklachten die veel 

bewonerss aan de lading wijten, nu waarschijnlijk eindelijk serieus zullen 

wordenn genomen." Aldus Algemeen Dagblad onder de kop: 'Misschien 

wordenn we nu eindelijk serieus genomen" (4 februari 1999). 

Inn De Telegraaf komen brandweermensen aan het woord die zeggen "diep ge-

krenkt""  te zijn: jarenlang hebben ze geprobeerd om een gezondheidsonderzoek van 

dee grond te krijgen maar dat werd altijd afgewezen omdat er "geen gevaarlijke stof-

tenn werden vervoerd" (De Telegraaf 4 februari 1999). 

Dee dagen na de Bij lmertape-onthull ing komen ook veel Bijlmerzieken aan het 

woord,, die het idee hebben dat ze eindelijk gelijk krijgen. 

"Mevrouww H. Spreij, die onder meer last heeft van spierpijn, vermoeidheid 

enn concentrat ieproblemen: 'Je werd altijd met scheve ogen aangekeken als 

jee het er over had. Nu heb ik al van mensen te horen gekregen dat we het 

duss toch altijd bij het rechte eind hebben gehad.' 
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Rnn Algemeen Dagblad (4 februari 1999}  vervolgt: "Hen van de bekendste 

hulpverlenerss die na de ramp gezondheidsklachten kreeg, de vrijwillig e 

brandweermann C. Boer, reageerde gisteren verbijsterd op het nieuws. 

' Iemandd lieert het dus al die tijd geweten. Veel mensen beschouwden ons 

alss idioten, maar nu is duidelijk dat het dus de waarheid i s ." 

Opp vijf februari, twee dagen na de onthull ing, brengt de Volkskrant uls eerste de let-

terlijkee tekst van de telefoongesprekken, waaruit blijk t dat sommige uitspraken in 

eenn geheel andere context thuishoren dan eerder gesuggereerd en dat sommige /.in-

nenn onvolledig zijn, omdat het geluid onverstaanbaar is. Belangrijk is de zin: 

"Maarr KI Al bidt ons uiteraard om dat onder de pet te houden. Want dan 

krij gg je natuurlijk daar ligt het aan." Het woordje 'dat' slaat op"gif en gas-

sen.'' Waar in het gesprek meteen aan toe wordt gevoegd: "Maar ze zijn niet 

2244 gevaarlijk en zijn ICAO-vervoerbare stoffen. Maar daar moeten we geen 

ruchtbaarheidd aan geven. 

Hett is evident dat de gesprekspartners dit willen doen om te voorkomen dat et al-

lerleii  speculaties komen over een relatie tussen de lading en het plaatsvinden van 

dee ramp. Uit een ander deel van de band, gepubliceerd op 8 februari in Het Parool 

blijk tt dat sommige medewerkers op dat moment het idee hebben dat de Boeing is 

geëxplodeerdd in plaats van neergestort. Bij een andere passage is uit de context glas-

helderr dat er niet wordt gesproken over het aantal 'vracht...', maar over het aantal 

slachtoffers.. "Maar er worden geen uitspraken gedaan over (onverstaanbaar) het 

aantall  vracht..." In een interview met de Volkskrant op 5 maart 1999 zegt El Al -

medewerkerr H. Aaij dat hij in het geruchtmakende telefoongesprek niet sprak over 

'vracht.. /,, maar over slachtoffers, hetgeen ook past in zijn verontrusting op de 

avondd van de ramp over 'obscene' telefoontjes. 

Inn de eerste dagen na de grote onthul l ing is er in de media nauwelijks ruimte voor 

enigee twijfel of kritische tegengeluiden. Integendeel, de reactie van Kok en 

Netelenboss om drie verkeersleiders en de voormalige directeur-generaal van de 

Rijksluchtvaartdienst,, f. Weck, te schorsen is voor de media het definitieve bewijs 

vann de doofpot. ("Kabinet bestraft verzwijgen lading {de Volkskrant, 6 februari 

1999).. "Kok laat koppen rollen {De Telegraaf 6 februari 1999). NRCHandelsblad 

houdtt nog wel een slag om de arm in een nieuwsanalyse: 

"Al ss Wolleswinkel en Erhart gelijk hebben met hun bewering dat de lading 

geenn extra gevaren heeft opgeleverd voor de hulpverleners ter plaatste, ver-

liestt ook de poging van enkele luchtvaartfunctionarissen om de kwestie in 

dee doofpot te stoppen aan betekenis. Die werkten dan immers in het lucht-

ledige:: een luchtbel laat zich moeilijk is de doofpot stoppen. 

DeDe X'olkskrant is een van de eerste media die drie dagen na de Bijlmertape in een 

achtergrondverhaall  her begrip gevaarlijke stoffen, zoals gebruikelijk in de lucht-

vaart,, enigszins nuanceert: ook cosmetica en parfum vallen daar namelijk onder. 

Dee gevaarlijke stoften deskundigen in dir artikel zijn verbaasd over zoveel onkunde 

enn massahvstene. En die lijk t er inderdaad te zijn en dan niet alleen in de politiek 
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zoalss De Telegraaf op 9 februari meldt: "Politiek in paniek over Kamerenquête." 

Volgenss Algemeen Dagblad'zijn "veel mensen echt in paniek. Bijlmcradvocaten plat-

gebeld.""  Naar later blijk t hebben zich na deze opzienbarende week honderden men-

senn met gezondheidsklachten gemeld. 

Non-informatie e 
Dee media zijn allemaal nog volledig in de ban van de giffen, gassen en explosieven 

alss de Volkskrant een week later op 10 februari 1999 na het bestuderen van de ge-

vaarlijkee stoffenlijst van de vlucht New York-Amsterdam-Tel Aviv en de ladings-

plattegrondd onthult dat de "Ramp-Boeing geen explosieven vervoerde." 

"D ee El Al-medewerker heeft abusievelijk de gevaarlijke stoffenlijst, de 

Notocc over de hele vlucht doorgenomen." 

Vreemdd genoeg blijf t het in de andere media stil, deze belangrijke primeur wordt 

niett overgenomen, er volgt geen bijstelling van de betekenis van de uitspraken op 

dee beruchte geluidsband, de verontwaardiging en zelfs de paniek lijken alleen maar 

verderr toe te nemen. De Stichting Korrelatie krijgt honderden telefoontjes, terwijl 

artsenn van het A M C zich zelfs persoonlijk bedreigd voelen en niet herkenbaar ge-

film dd willen worden tijdens hun persconferentie. 

Zoo maakt Trouw (1 1 februari 1999) zich nog steeds druk over wie er van de ge-

heimee lading geweten zou moeten hebben; "Politie kende gevaarlijke lading in 

ramp-Boeing.""  Maar deze informatie kwam niet door bij commissaris M . Weiten 

enn de hulpverleners. In een van de laatste alinea's vermeldt de krant wel dat de 

meestee vracht in Amsterdam werd uitgeladen, maar er wordt geen verband gelegd 

mett het voorlezen van de verkeerde lijst door de El Al-medewerker. Het Parool 

daarentegenn opent op de dag van de Volkskrant onthul l ing met de kop: "Rol gifti -

gee lading El Al-Boeing overschat." In het artikel stelt de directeur van het bedrijf 

D GMM (Dangerous Goods Management) dat het verbranden van de kerosine en de 

Bijlmerflatss meer schadelijke effecten zal hebben opgeleverd dan de kleine hoe-

veelhedenn gevaarlijke stoffen. 

"D ee leiding van Schiphol heeft al op de avond van de ramp met de El Al -

Boeingg in de Bijlmer in 1992 vastgesteld dat er geen explosieven en ge-

vaarlijkee stoffen aan boord waren van het verongelukte toestel. De staf was 

opp de hoogte van berichten van het tegendeel, maar kwam na een kort on-

derzoekk tot de conclusie dat het daarbij om een misverstand ging. Er is dus 

nietss 'onder de pet' geschoven" {NRC Handelsblad, 12 februari 1999). 

Pass na het verhoor op vrijdag 12 februari van brandweercommandant Ernst begint 

hett besef door te dringen dat, zoals NRC Handelsblad schrijft, het bericht over de 

gevaarlijkee lading 'non-informatie was, maar Irouiu heeft een dag later voorlopig 

alleenn 'twijfel ' of het bericht over de gevaarlijke lading juist was. NRC Handelsblad 

opp 1 3 februari: 

"Deedd de Bijlmerenquête Nederland vorige week nog op zijn grondvesten 

schuddenn met de onthul l ing over pogingen van verkeersleiders om infor-
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mariee over de gevaarlijke lading onder de pet te houden, deze week bleef 

daarr weinig van over. In het NOS journaal erkende ook voorzitter Th, 

Meijerr dat dit nieuws 'een lading heeh gekregen die achteraf misschien an-

derss had moeten worden gebracht. 

AlgemeenAlgemeen Dagblad'zet de kop 'Lading van Boeing niet gevaarlijk' voor de zekerheid 

maarr tussen aanhalingstekens. De Telegraaf probeert de onwelgevallige boodschap 

vann brandweerbaas Ernst nog enigszins te ontzenuwen door de toevoeging dat 

"Commissieledenn na afloop van de verhoren lieten doorschemeren de verschillen 

(mett de voorgesprekken - PV) in de verklaringen van de brandweercommandant 

heell  merkwaardig te vinden, En Trouw ("Uranium onbekend ) vindt niet de 

non-informatie'' van Krnst het belangrijkste, maar de uitspraak dat de leiding van 

dee brandweer en de politie niet op de hoogte was van het verarmd uranium. In een 

2266 nieuwsanalvse signaleert Trouw nu ook eindelijk twijfels over de tapes, maar wijst 

err vervolgens wel op dat er geen bewijzen, geluidsbanden of logboeken zijn die het 

verhaall  van Krnst ondersteunen. Ook al groeit de twijfel over de vermeende ge-

vaarlijkee lading, voor de meeste commentatoren is dat nog geen reden tot een 

koerswijziging:: het feit dat de verkeersleiders informatie onder de pet hielden is in-

middelss het werkelijke schandaal, niet of het achterhouden ook daadwerkelijk ex-

traa risico's heeft opgeleverd voor de hulpver leners. Opval lend is dat 

commentatorenn over het algemeen niet terug komen op eerder ingenomen stand-

punten,, al waren die gebaseerd op bij nader inzien onjuiste onthull ingen. Als uit-

eindelijkk El Ai-medewerker Aaij op 17 februari aan de beurt is bij de verhoren, 

maaktt De Telegraaf hem onder de kop "Medewerker El Al geeft fouten toe," min 

off  meer verantwoordelijk voor de commot ie die is ontstaan. 

"D ee giffen, explosieven en bevroren gassen [...] zijn uitgeladen in Amsterdam. 

Ell  AJ-medewerker gaf dit gisteren voor de enquêtecommissie toe. Hij had rot 

zijnn spijt de verkeerde ladinglijst met gevaarlijke stoffen voorgelezen. 

Desondankss blijf t het onder de pet houden het werkelijke schandaal, niet de mo-

gelijkee gezondheidsrisico s. Di t leidt tot een reeks van artikelen over de vraag of mi-

nisters,, topambtenaren of andere gezagsdragers al dan niet op de hoogte waren van 

bepaaldee informatie, of ze die hadden moeten hebben en of ze er iets anders mee 

haddenn moeten doen dan ze deden. De media blijven de enquête wekenlang ver-

slaann vanuit de optiek dat er nog steeds een groot (gezondheids-) schandaal m de 

maakk is. Het is duidelijk dat ook de enquêtecommissie mede verantwoordelijk is 

voorr deze beeldvorming door telkens hierop door te vragen, alsof er nog steeds 

sprakee was van een giftige lading. Dat blijk t vooral tijdens de verhoren in de week 

vann de gezondheid begin maart. De verslaggevers lijken zich - gesteund door de 

commissiee — te willen vastklampen aan de iedere aanwijzing dat de lading, het ver-

armdd uranium of dan maar de hele kerosinebrand de gezondheidsklachten moeten 

hebbenn veroorzaakt. Vanuit dat perspectief wordt selectief geciteerd uit de verho-

ren.. Geruststellende, relativerende informatie wordt genegeerd, gebagatelliseerd of 

ontkrachtt door verontrustende koppen, zoals in De Telegraaf op 5 maart: "Veel 
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meerr zieken door Bij lmerramp." Ook al hebben alle onderzoekers in deze week uit-

geslotenn dat het verarmd uranium extra gezondheidsrisico's hoeft veRUM zaakt, is 

datt niet het beeld dat uit de berichtgeving naar voren komt. "Uranium oorzaak 

Bijlmerklachten,""  meldt De Telegraaf op basis van een uitspraak tijdens een ver-

hoorr dat auto- immuunziekte veroorzaakt "kan worden door toxische stoffen." De 

ontdekkingg dat bij twaalf mensen zeer zeldzame auto- immuunziekten zijn vastge-

steldd (bij vier zeker en bij acht vrijwel zeker) geldt voor tie media als een hard be 

wij ss voor de relatie tussen de ramp en de gezondheidsklachten. 

"Steedss meer ziektegevallen." Schrijft Trouw op 6 maart 1999: "Er zijn wel 

degelijkk vermoedens dat omwonenden en hulpverleners ziek zijn geworden 

doorr de Bijlmerramp, maar harde bewijzen heeft de enquêtecommissie nog 

niett kunnen vinden." 

TrouwTrouw wijst erop dat de auto- immuunziekten en het vermoeidheidssvndroom bij 

zestigg Schiphol-medewerkers veroorzaakt kan zijn door giftige stoffen en het ver-

armdd uranium. NR(.' Handelsblad (6 maart 1999) kiest eerder voor scepsis: 

"Bij lmersyndroomm nog niet bewezen." Kr zijn wel giftige stoffen vrijgekomen maar 

hett staat in het geheel nog niet vast dat die de oorzaak vormen van de gezond-

heidsklachten. . 

Bijj  het verhoor van minister Borst komen er nog twee gevallen van auto- immuun-

ziektee bij en dan lijk t het bewijs toch wel geleverd. De Volkskrant op 13 maart: 

"Relatiee Bijlmerramp en ziektes vrijwel zeker. Minister meldt voor enquête-

commissiee twee nieuwe gevallen van zeldzame aandoening." 

Datt "opvallend hoge" aantal gevallen van auto- immuunziekte is op dat moment 

nogg het enige concrete aanknopingspunt voor het gezondheidsschandaal. In de be-

richtgevingg over de verschillende onderzoeken naar de gezondheidsrisico's rond de 

brandd valt op dat minimale interpretatie- en meningsverschillen breed worden uit-

gemetenn ("Onzekerheid over gevaar van brand," NRC Handelsblad, 5 maart 1999), 

tenn koste van de aandacht voor de conclusies waarover wetenschappelijke consen-

suss bestaat, namelijk dat de brand, noch het uranium extra gezondheidsrisico's 

heeftt opgeleverd (zie: Gezondheidsraad, 2001). Zo vermoedt een van de verhoorde 

onderzoekerss dat zich in de smeulfase dioxines hebben gevormd en zou het beter 

zijnn geweest als de brandweer met perslucht had gewerkt. Volgens 'Trouw beschouwt 

dezee onderzoeker dioxine als het "grootste risico voor de betrokkenen van de 

Bij lmerramp,'' terwijl hij in werkelijkheid stelt dat iedereen dagelijks dioxines op-

neemtt en dat niet uit de literatuur is op te maken "of eenmalige piekdoseringen in-

derdaadd rot klachten kunnen leiden. 

Dee verhoren waarin posttraumatische stress-stoornissen of de resultaten van het 

AM GG gezondheidsonderzoek aan bod komen, krijgen in de media nauwelijks aan-

dacht.. Daardoor blijf t verwarring bestaan over "de weigering van het AM G om een 

gerichtt lichamelijk onderzoek uit te voeren," zoals de standaardformulering luidt. 

Hett AM G is inderdaad tegen een ongericht grootschalig lichamelijk onderzoek, 

maarr iedereen met klachten is onderzocht en wordt of werd behandeld. Wanneer 
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halff  april na afloop van de enquête, maar nog voor het verschijnen van het eind-

rapportt de derde tussenrapportage van het AMC-onderzoek bekend wordt ge-

maakt,, reageren de media buitengewoon gereserveerd. Volgens het A M C er is geen 

sprakee van een Bijlmersyndroom, terwijl ook het vermeend hoge aantal auto- im-

muunaandoeningenn sterk wordt gerelativeerd. Volgens de onderzoekers valt er 

geenn statistisch verband aan te tonen tussen de ramp en de gesignaleerde gevallen 

vann auto- immuunziekten. Gebrek aan openheid, traagheid en onderschatt ing bij 

lokalee en landelijke overheden hebben tot meer angst en meer psychische klachten 

bijj  de betrokkenen geleid. 

Behalvee een grote nadruk op het gif-in-de-doofpot-yram̂ valt in de berichtgeving 

tijdenss de enquête ook op dat de verschillende media hun eigen koers varen, waar-

bijj  onthul l ingen van de concurrentie worden genegeerd. Bovendien trekken som-

288 mige dagbladen gezamenlijk op met belanghebbende bronnen. 

Eenn voorbeeld daarvan is de nauwe samenwerking tussen De Telegraaf en de als 

privé-onderzoekerr aangeduide L. Bertholet, die telkens met onthul l ingen komt 

rondd het genetisch gemodificeerd mycoplasma, de mannen in witte pakken en na-

tuurlij kk de (nog steeds) explosieve, giftige lading. Begin februari bij het begin van 

dee enquête zijn drie slachtoffers, vergezeld van een vertrouwensarts en 

Bijlmerspeurderr Louis Bertholet, op kosten van De Telegraafnaar Los Angeles ge-

vlogenn om hun bloed te laten testen door de omstreden professor Garth 

Nicholson. . 

Opp 13 februari kan De Telegraaf melden: 

"Bloedafwijktngg door EL Al-ramp. Golfsyndroombacterie KLM-man be-

wezen.""  De Bijlmerzieken zoals KLM-medewerker van Os zijn het slacht-

offerr van vergiftiging door deze "gemene onzichtbare bacterie", hetgeen 

volgenss deze krant bewijst "dat het rampvliegtuig gevaarlijke chemicaliën 

voorr chemische en biologische oorlogsvoering aan boord had." 

DeDe TelegraafConstateert generaliserend dat de klachten van deze drie slachtoffers 

overeenkomenn met die van 

"honderdduizendenn veteranen uit de Golfoorlog" en "enkele honderden 

slachtofferss en voormalig hulpverleners van de Bij lmerramp." 

Dee mycoplasmatheorie wordt niet serieus genomen, door de commissie, noch door 

dee andere media. Hetzelfde lot zijn andere door Bertholet geïnspireerde onthul l in-

genn van De Telegraafbeschoren, zoals bijvoorbeeld dat de mannen in witte pakken 

li dd zouden zijn van een speciale defensie-eenheid en dat verschillende militairen in-

middelss ernstig ziek zouden zijn. Op 6 maart, dus vier weken na de Bijlmertape, 

besteedtt De Telegraafweer een hele pagina aan Bertholet die stelt dat de 

"Ramp-Boeingg vol verborgen gevaren zat. Aan boord was onder andere 

kwik ,, kankerverwekkende verf, fluor-waterstof, explosieven en helium...." 

Zelfss de verf op het vliegtuig is volgens De Telegraaf: "zeer gevaarlijk" en 

"kankerverwekkend." " 

Eenn andere krant met discutabele onthul l ingen die niet door andere media worden 
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overgenomen,, is Trouw. Volgens deze krant zou de Boeing een nucleaire lading 

hebbenn vervoerd en is in de hangai 8 up Schiphol CCMUIU-137 aaiigcüuffcn, dal 

"gevaarlijkk is bij huidcontact en inademing en na jaren huid- en eierstokkanker kan 

veroorzaken.""  Een dag later meldt Trouw dat het Cesium een overblijfsel is van de 

kernrampp in Tsjernobil in 1986 en dat er geen sprake is van risico's. 

Beladenn vlucht 
Dee presentatie van het eindrapport van de parlementaire enquêtecommissie op 23 

aprill  is uiteraard zeer groot nieuws, want daarin staat dat de opeenvolgende kabi-

nettenn de Tweede Kamer "onduidelijk, onvolledig, ontijdig of onjuist" hebben 

geïnformeerdd over de Bijlmerramp. In de media is waardering voor het boven wa-

terr tillen van de ladingdocumentatie en het ontzenuwen van tal van geruchten en 

complottheorieën,, maar daar staat tegenover dat nog vele vragen onopgelost blij - 229 

ven.. De berichtgeving concentreert zich vervolgens meteen op de vraag of er in de 

politiekk koppen gaan rollen. Wat de gezondheidsklachten betreft komt Een bela-

denden vlucht niet tot heldere conclusies. Het rapport stelt dat er: 

"eenn directe relatie tussen gezondheidsklachten en de ramp in de Bijlmer-

meerr bestaat" en dat "traagheid en onderschatting bij lokale en landelijke 

overhedenn in combinatie met te weinig uitgaan van klachten en teveel van 

mogelijkee oorzaken, heeft uiteindelijk de gezondheidsklachten in aantal en 

aardd heeft doen toenemen." 

Maarr om welke klachten het bij deze algemene conclusies precies gaat — stressgere-

lateerdd of veroorzaakt door gif? - is niet duidelijk. 

Dee commissie concludeert wel dat voor 

"grotee groepen geen chronische gezondheidsklachten voortgekomen zijn uit 

dee vrijgekomen schadelijke stoffen" en dat er "een directe relatie (bestaat) 

tussenn psychische klachten, waaronder PTSS, en de Bijlmerramp," maar zij 

sluitt niet uit dat (enkele) "individuen chronische gezondheidsklachten heb-

benn opgelopen door bijvoorbeeld het inademen van uraniumoxide." 

Dee enquêtecommissie lijk t vast te houden aan onderscheid tussen klachten die het 

gevolgg zijn van psychische problemen en klachten die niet tussen de oren zitten, 

maarr die het directe gevolg zijn van blootstelling aan toxic agents. Maar welke 

Bijlmerziekenn in welke categorieën thuishoren, dat blijf t volstrekt onduidelijk. Als 

individuenn wel een uraniumbesmetting kunnen hebben opgelopen, betekent dat 

dann dat de overige groep met dezelfde klachten — zoals de hele hangar 8-groep — in 

dee categorie psychisch thuishoort? Daar doet de commissie geen uitspraken over, 

terwijll  er aanwijzingen zijn dat zich bij deze medewerkers waarschijnlijk een geval 

vann mass psychogenic illness heeft voorgedaan. De commissie verwerpt de theorie 

overr genetisch gemanipuleerd mycoplasma als verklaring voor gezondheidsklach-

tenn van Bijlmerslachtoffers, maar is wel van mening: 

"datt bij een medisch advies over gezondheidsklachten van Bijlmerbewoners 

enn hulpverleners aandacht moet worden besteed aan mycoplasma in relatie 
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torr een storing in het afweersysteem." 

Dee Bijlmerzieken zelf worden na de publicatie van het rapport heen en weer geslin-

gerdd tussen een gevoel van erkenning (het rapport spreekt van een verband tussen 

dee ramp en gezondheidsklachten, et komt een grootschalig gezondheidsonderzoek) 

enn van teleurstelling (een groot deel van de klachten lijk t nu toch psychisch, de my-

coplasmatheoriee is afgeserveerd.) Het Parool'{23 april 1999) registreert de reacties in 

dee Bijlmer: 

"I nn De Bonte Kraai volgt Boer, vastgelegd door vele cameraploegen, de ver-

klaringg van commissievoorzitter Meijer als was het een interland. Hi j klapt, 

joeltt en balt de rechtervuist als Meijer spreekt van een directe relatie tussen 

gezondheidsklachtenn en de ramp. Naast hem zit Van Os, onverstoorbaar, 

dee handen gevouwen, het gezicht in de plooi." 

2300 Het is niet verbazingwekkend dat de berichtgeving over de gezondheidsklachten en 

dee ramp even vaag is als het eindrapport. Er is voortdurende sprake van de ge-

zondheidsklachtenn en de Bijlmerzieken zonder een duidelijk onderscheid tussen 

PP ISS-gerelatcerde klachten en somatische aandoeningen mogelijk als gevolg van 

gil .. Ook is in de berichtgeving niet duidelijk welke klachten in aard en omvang 

ernstigerr zijn geworden in de loop der jaren. De berichtgeving suggereert dat men-

senn jarenlang op medische behandeling van hun ziekte hebben moeten wachten, 

terwijll  er bij nader inzien voornamelijk sprake is van psychische klachten. De rela-

tiee tussen de ramp en auto- immuunziekte wordt bovendien als een vaststaand feit 

gemeld,, terwijl de commissie dat 'n iet uitsluit," en AMC-specialisten de relatie af-

wijzen.. Zo blijf t het gif-in-doofpot-/?v/wf nog steeds doorwerken in de berichtge-

ving,, ook al heeft het e indrapport definitief afgerekend met tal van speculaties over 

verarmdd uranium, mannen in witte pakken en plutonium. 

5.55 Ziek van het nieuws? 

Dezee eenzijdige, door medianvpes beheerste berichtgeving lijk t van invloed te zijn 

opp het aantal mensen dat zich telkens aanmeldt voor een gezondheidsonderzoek. 

Inn juni 1998 (na de eerste hype over de uramumsporen) is het meldpunt van het 

A M CC van start gegaan, waarbij zich meteen 61 1 mensen aanmelden. In de maand 

julii  stijgt dat aantal tot 839 om in oktober na de opwinding over de Sarin grond-

stoffenn uit te komen op 1072 mensen. Golven van nieuws blijken telkens duide-

lij kk samen te hangen met nieuwe golven Bij lmerzieken. De intensieve 

berichtgevingg gaat telkens vóóraf aan de toenamen van het aantal mensen dat 

klachtenn meldt. Normaal gesproken zou men het omgekeerde verwachten, name-

lij kk dat er eerst meer ziekmeldingen komen en dat dan pas de aandacht van de me-

diaa toeneemt. Dat de instelling van een telefonisch meldpunt leidt tot een 

toestroomm van mensen met klachten is vanzelfsprekend, zeker omdat het A M C op 

allerleii  manieren mensen heeft opgeroepen om deel te nemen. Minder voor de 

handd liggend is dat er in de maanden daarna telkens nieuwe groepen Bijlmerzieken 
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bijkomen,, die zich daarvoor nog nooit hebben gemeld. Dat zijn sterke aanwijzin-

genn voor de vcrondei stelling dat de golven van verontrustend nieuws, bi|voorbeeld 

overr Sarin-grondstoffen, mensen op het idee brengen om zich te melden. Soms 

verwijzenn zij daarbij direct naar die berichtgeving, zoals deze bellers in oktober 

1998: : 

"Nuu ik gelezen heb dat er troep in het vliegtuig zat, wil ik me nog aanmel-

denn voor het AMC-onderzock, omdat ik sinds de lamp altijd heel moe ben 

geweestt en ik nu snap waarom." 

"Ikk wil me nog aanmelden voor het onderzoek. Ik had het er gisteren nog 

mett mijn vrouw over: heb me eigenlijk nooit meer goed gevoeld, nadat ik 

naarr de ramp was gaan kijken." 

Hett patroon van nieuwsgolven en telkens nieuwe groepen die zich als 

Bijlmerziekenn gaan melden zal zich tijdens de parlementaire enquête nog enkele 231 

malenn voordoen. 

5.5.11 Media en meldingen 
Inn de dagen na de onthulling van de Bijlmertape komen bij het AMC honderden 

telefoontjess binnen van bezorgde, angstige mensen. 

"Onderr hen zijn veel mensen met een ernstige ziekte, die nooit een relatie 

mett de ramp zagen, maar zich aanmelden onder het motto 'je weet maar 

nooit""  (IJzermans en Van der Zee, 1999: 158). 

Hett AMC besluit in februari tot het instellen van een speciaal call center waar tn 

totaall  een kleine duizend mensen naar toe zal bellen. Bij de Stichting Korrelatie die 

opp verzoek van de Enquêtecommissie telefoonlijnen open heeft in februari tot en 

mett begin maart, komen in die vijf weken in totaal 692 telefoontjes binnen. Maar 

hett meest in het oog springend is misschien wel de verdriedubbeling van het aan-

tall  mensen met klachten bij de start van het Medisch Onderzoek Vliegramp 

Bijlmermeerr direct na de parlementaire enquête in maart 1999. Uiteindelijk, voor-

jaarr 1999 zal de teller op 6.430 mensen blijven steken (zie grafiek 5-2). In grafiek 

5-33 zijn deze toenamen geprojecteerd op de golven in de berichtgeving. 

Uitt grafiek 5-3 blijkt dat in de tijd gezien de mediahypes telkens voorafgaan aan 

dee toenamen van het aantal mensen dat claimt te kampen met gezondheidsklach-

tenn als gevolg van de ramp. Bovendien bestaan er duidelijk inhoudelijk overeen-

komstenn tussen de berichtgeving en de manier waarop mensen hun klachten 

toeschrijvenn aan de ramp zoals blijkt uit citaten" als: 

"Vreselijkk wat ik nu gehoord heb. Ik ben destijds op de rampplek wezen kij -

kenn en heb nu kanker. Ik denk dat ik nu wel weet waar ik dat heb opgelo-

pen,, denkt u ook nietr Je weet het nooit." 

"Heeftt u gisteren de krant gelezen? Mij n dochter heeft sinds de ramp last 

vann haaruitval. Ik had haar altijd gesust, maar nu weet ik wel beter." 

"Mij nn dokter heeft mij twee maanden geleden verteld dat ik een auto-im-

muunziektcc heb. Ik werkte in de buurt van de rampplaats en zag gisteren 
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Grafiekk 5-2 Meldingen gezondheidsklachten mei 1998 tot en met april 1999 
Aantall  aanmeldingen (cumulatief) van mensen met gezondheidsklachten tussen mei 1998 en april 1999 

opp de tv dat er nog meer mensen zon ziekte hebben. 

Hett feit dat deze mensen zich nooit eerder hebben gemeld, bijvoorbeeld voor het 

eerstee AMC-onderzoek in 1998, is een sterke aanwijzing voor een media-effect. 

Blijkbaarr zijn zij pas na de mediahype over de giftige lading in de eerste week van 

februarii  op het idee gekomen om een verband te leggen tussen de ramp en hun ge-

zondheidsklachten.. In de berichtgeving overheerst dan het beeld dat er eindelijk 

eenn grote doorbraak is bereikt rond de 'onder pet gehouden' lading en de gezond-

heidsklachten. . 

5.5.22 Berichtgeving voedt onrust 
Uitt tussenrapportages van het Medisch Onderzoek Vliegramp Bijlmermeer 

(MOVB)) voorjaar 2002 blijkt dat circa een kwart (1.100) van de 4.800 deelnemers 

iss geadviseerd om zich via de huisarts door te laten verwijzen naar de speciale na-

zorgg van het Advies- en Behandelcentrum Nazorg Vliegramp Bijlmermeer. 

Daarmeee komr het MOVB na alle inspanningen weer uit bij oorspronkelijke aan-

tall  van het AMC-onderzoek van juli 1998. Bij driekwart van de onderzochte groep 

iss geen enkele aanwijzingen gevonden voor klachten als gevolg van de ramp. Dat 

iss een belangrijke aanwijzing voor de hypothese dat duizenden mensen door de be-

richtgevingg op het idee gebracht zijn om hun (bestaande) ziekte of (vage) gezond-
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Grafiekk 5-3 Berichtgeving Bijlmer en meldingen gezondheidsklachten 

Aantall  artikelen per maand 1998 en 1999 (De Telegraaf, Trouw, NRC Handelsblad, Algemeen Dagblad, de 

VolkskrantVolkskrant en Het Parool] en het aantal aanmeldingen (cumulatief) van mensen met gezondheidsklachten 

heidsklachtenn in verband te brengen met de ramp, en dan vooral met de vermeen-

dee giftige stoffen. Vermoedelijk heeft de berichtgeving ook bijgedragen aan het ver-

ergerenn van de PTSS-gerelateerde klachten bij bewoners en hulpverleners die vanaf 

hett begin betrokken zijn geweest bij de Bijlmeraffaire. De MOVB-onderzoekers 

signalerenn in hun rapportage van 2003 een wisselwerking tussen de speculatieve 

berichtgeving,, de houding van de overheid en de reacties van de Bijlmerzieken: 

"Volgenss deskundigen was het niet denkbaar dat er bij de ramp chemische 

off  andere invloeden zouden zijn geweest die voor een zo breed scala van 

klachtenn verantwoordelijk konden zijn. Velen in de overheid en de medi-

schee zorg waren er dan ook oprecht van overtuigd dat het wel meeviel; de 

mensenn met klachten, waar die dan ook vandaan kwamen, konden boven-

dienn terecht bij de reguliere zorg. Toch verdwenen de klachten en de be-

zorgdheidd niet. Daarbij kwam dat er regelmatig berichten verschenen over 

allerleii  veronderstelde chemische of biologische oorzaken en verklaringen. 

Dezee berichten werden, in veel gevallen zonder deugdelijk onderzoek naar 

waarheidsgehalte,, breed uitgemeten in kranten en op televisie. De vaak spe-

culatievee inhoud van dergelijke berichten versterkte bij de overheid en de 

gezondheidszorgg het idee dat die gezondheidsklachten weinig serieus geno-

menn hoefden te worden." [...] "De onrust onder de hulpverleners bleef ech-
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terr bestaan. Deze zorgen werden aangewakkerd doordat in de media regel-

matigg en soms tegenstrijdig bericht werd over de mogelijke lading van het 

verongeluktee vrachtvliegtuig. Allerlei hypotheses over schadelijke invloeden 

alss uranium, plutonium, Mycoplasma bacteriën, gifgassen en grondstoffen 

werdenn breed gepubliceerd en bediscussieerd. 

Dee beeldvorming tijdens de parlementaire enquête kwam uiteraard niet uitsluitend 

voorr rekening van de media. De enquêtecommissie had voor een groot deel de re-

giee zelf in handen; zij bepaalde de volgorde van de verhoren, de vraagstellingen en 

dee toonzett ing rond bijvoorbeeld de Bijlmertapes. Door het uitgebreide vooron-

derzoekk had de commissie een grote voorsprong op de media die voor de moeilij-

kee opgave stonden om allerlei uitspraken tijdens de verhoren op waarde te schatten 

enn in een breder kader te plaatsen. Aan de andere kant konden de media de verlei-

MM ding niet weerstaan om allerlei zeer voorlopige brokjes informatie onmiddell i jk in 

hett centrale gif-in-de-doofpot-/?Y/wf te passen en daar meteen conclusies aan te ver-

binden.. Met als gevolg een grote mediahype vol verontwaardiging over de 

Bijlmertape,, die een zakelijke verslaggeving van de enquête daarna vrijwel onmo-

gelijkk maakte. In dat opzicht sluit de berichtgeving tijdens de enquête naadloos aan 

bijj  de hvpes in 1998 over het verarmd uranium en de Sarin-grondstoffen. Ook ten 

aanzienn van de gezondheidsklachten vormt de periode van de enquête een voort-

zettingg van de ontwikkelingen in 1998. Na iedere mediahype melden zich telkens 

weerr nieuwe groepen mensen die hun gezondheidsklachten in verband brengen 

mett de Bijlmerramp. In hun verhalen komen talrijke verwijzingen voor naar de be-

richtgevingg over de mogelijke giftige stoffen. Ruim tien jaar na de ramp is er nog 

steedss onrust in de Bijlmer, er heerst nog steeds een gevoel van miskenning en er 

zijnn nog steeds allerlei geruchten. Rond de herdenking op 4 oktober 2002 duiken 

diee verhalen over mysterieuze ziektegevallen, mannen in de witte pakken en gehei-

mee diensten ook weer op in de pers. 

5.5.33 Conclusies 
Inn dit hoofdstuk hebben de samenhang onderzocht tussen de berichtgeving over de 

Bijlmerrampp en het attributieproces waarbij mensen hun (endemische) gezond-

heidsklachtenn gaan toeschrijven aan een oorzaak, namelijk de blootstelling aan gif-

tigee stoffen. We hebben geconcludeerd dat zich in 1998 en 1999 verschillende 

mediahvpess hebben voorgedaan die zich telkens ontwikkelden vanuit een centraal 

frame,frame, namelijk dat van het ziekmakend gif in de doofpot. 1 elkens deed zich daar-

bijj  dezelfde dvnamiek voor: zodra nieuwe brokjes informatie (hoe discutabel ook) 

hett frame leken te bevestigen, creëerden de media een nieuwsgolf over de gezond-

heidsklachten,, het wantrouwen en de ontbrekende antwoorden. Informatie die in 

strijdd is met het frame wordt wel gemeld (vaak summier), maar leidt niet tot en ver-

gelijkbaree dvnamiek. De grootste mediahvpe doet zich voor als de geluidsband 

wordtt onthuld die suggereert dat de Boeing een gevaarlijke, explosieve lading aan 

boordd had en dat deze informatie 'onder de pet werd' gehouden. 
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Inn de loop der jaren groeit het aantal Bijlmerzieken, mensen die ervan overtuigd 

zijnn dat ze ziek zijn geworden van de ramp. Het gaat niet alleen om hulpverleners, 

bewonerss en omstanders maar later ook om medewerkers uit hangar 8 waar brok-

stukkenn tijdelij k lagen opgeslagen. Hun aantal neemt toe van enkele honderden tot 

medioo 1999 ruim zesduizend mensen. Uit twee gezondheidsonderzoeken (1999 en 

2002)) blijk t dat de gezondheidsklachten zeer uiteenlopend zijn en dat slechts in 

uitzonderingsgevallenn is sprake van een identificeerbare aandoening, waarbij een 

causalee relatie met de ramp niet kan worden aangetoond. Ook uit het epidemio-

logischh onderzoek onder hulpverleners, politieagenten, brandweerlieden en hangar 

8-medewerkerss komen geen aanwijzingen dat de klachten een gevolg zouden kun-

nenn zijn van blootstelling aan giftige stoffen. De langdurige stress en onzekerheid 

overr die giftige stoffen kunnen volgens de onderzoekers lichamelijke klachten op-

leveren.. De media lijken in dar proces een belangrijke rol te spelen. Telkens na in- 235 

tensievee mediahypes vanuit het gif-in-de-doofpot-/ra?wf melden zich nieuwe 

groepenn die claimen ziek te zijn geworden van de ramp of het werken in de 

Hangar.. Bovendien verwijzen ze in hun verhalen expliciet naar de berichtgeving. 

Zee herkennen kJachten van andere Bijlmerslachtoffers en leggen een link naar hun 

eigenn problemen. Dat geldt niet alleen voor mensen met vrij algemene klachten, 

maarr ook voor mensen met ernstige aandoeningen die de ramp als oorzaak gaan 

zien.. Waarschijnlijk is er sprake geweest van een wisselwerking tussen media, over-

heidd en Bij lmerbetrokkenen. Deskundigen bij de overheid waren ervan overtuigd 

datt er geen verband kon bestaan tussen de klachten en de ramp, bovendien kon-

denn de mensen met hun klachten terecht bij de reguliere zorg. Het gevoel niet er-

kendd te worden als slachtoffer werd vervolgens aangewakkerd door een nogal 

eenzijdigee berichtgeving waarin verschillende mediahypes waarin de relatie tussen 

hett gif en de klachten voor waar werd aangenomen. Op die manier hebben de me-

diaa een rol gespeeld in het attributieproces waarin uiteenlopende klachten worden 

geclusterdd en gelabeld tot een nieuw functioneel somatisch syndroom. In de lange 

nasleepp van de Bij lmerramp hebben de media zo telkens gezorgd voor nieuwe im-

pulsenn in her amplificatieproces waarin relatief kleine gezondheidsrisico's enorm 

wordenn uitvergroot. 




