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Bijlagen n 

I.. Verkennend onderzoek vooraf 

Dee onderstaande drie cases maakten deel uit van het vooronderzoek waarover in 

19999 is gepubliceerd in Mediahype: nieuws maken door de opwinding te verslaan 

(Vasterman,, 1999: 39-65). Deze teksten werden afgesloten in oktober 1998 en zijn 

hierr in ongewijzigde vorm overgenomen. 

Dee overige twee cases in deze publicatie uit 1999 zijn in aangepaste vorm opgeno-

menn in hoofdstuk 3 (zinloos geweld, 1997/1998) en hoofdstuk 4 (ontucht op 

scholenn 1996). 

Dee gekke-koeien crisis 1996 

Official:: Mad Cow Can Kill You 

Dee internationale explosie van publiciteit in het voorjaar van 1996 over het moge-

lij kk verband tussen BSE (Bovine Spongiform Encephalopathy), bijgenaamde de 

gekkekoeienziekte,, en Creutzfeldt-Jakob (CJD: Creutzfeldt-Jakob Disease), een 

vergelijkbaree dodelijke hersenziekte bij mensen, heeft een lange voorgeschiedenis. 

Dee ontdekking van deze nieuwe ziekte bij runderen, een variant van het al eeuwen 

bekendee scrapie bij schapen, werd voor het eerst wereldkundig gemaakt in april 

19877 door het Britse ministerie van Landbouw, Visserij en Voedsel (MAFF). Een 

doorr de overheid ingestelde onderzoekscommissie kwam tot de conclusie: 

"Thatt it was most unlikely that BSE wil l have any implications for human 

health.. [...] Wi t h the long incubation period of Spongiform Encephalopa-

thiess in humans it may be a decade before complete reassurances can be gi-

ven""  (Kitzinger & Reilly, 1997: 338). 

Zowell  BSE als C JD worden veroorzaakt door p r ionenv \ die van de hersenen let-

terlijkk een spons kunnen maken. De Britse overheid beschouwde rundvlees als vol-

komenn veilig voor menselijke consumptie, maar kondigde niettemin maatregelen 

aann om BSE aan te pakken door een verbod op het voeren van slachtafval aan run-

derenn (juli 1988) en door het verplicht vernietigen van dieren met BS E-sympto-

men.. Het aantal runderen met BSE zou na deze Offal Food Ban sterk afnemen"1, 

all  werd die afname pas enkele jaren later zichtbaar. 

Dee maatregelen werden verscherpt toen in 1990 vij f anti lopen uit een dierentuin 

enn een aantal katten met BSE vergelijkbare symptomen bleken te vertonen, het-

geenn zou kunnen wijzen op een cross-species overstap van de prionen. 

Verschillendee Europese landen besloten importbeperkingen op te leggen aan Britse 

rundvlees.. Voor het eerst kreeg BSE de volle aandacht van de media, en dat leidde 

tott de nodige verontrusting, zo schrapten enkele scholen rundvlees van het menu, 

ondankss de verzekering van de overheid dat het Britse vlees nog steeds absoluut 
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veiligg was. F.n voor het eerst doken de beelden op die later in 1996 op ieders net-

vliess geétst zouden worden, namelijk de beelden van de wankelende gekke koe. 

Informatievacuüm m 
BSEE paste voor de media perfect in de reeks van eerdere food crises, als die rond de 

salmonellabesmettingen,, die in de jaren daarvoor al voor grote ophef hadden ge-

zorgd.. Hoewel er (nog) geen menselijke slachtoffers van de RSE-variant van C JD 

beschikbaarr waren, bood het onderwerp voldoende mogelijkheden voor human 

interestinterest (de geruïneerde boer versus de minister die zijn dochtertje op tv een ham-

burgerr laat eten) en schokkende beelden (van de vernietiging van karkassen). Bo-

vendienn kreeg het BSE-verhaal al snel de invalshoek van een falende overheid die 

hett schandaal in de doofpot wilde stoppen. Het Britse ministerie van Landbouw 

800 probeerde namelijk de informatiestroom over BSF: zoveel mogelijk zelf te contro-

lerenn en verbood soms deskundigen om met de pers te praten. 

Doorr dit informatievacuüm kregen alternatieve bronnen met dramatische uitspra-

kenn over de gevolgen van de BSE-crisis voor de volksgezondheid veel ruimte in de 

mediaa (Kitzinger & Reilly, 1997: 341). 

Inn de jaren daarna verdween BSE vrijwel geheel uit het nieuws bij gebrek aan 

nieuwswaardigee gebeurtenissen, het wachten was op de resultaten van wetenschap-

pelijkk onderzoek of nieuwe overheidsmaatregelen. De strategie van de overheid om 

tee voorkomen dat experts controversiële uitspraken zouden doen bleek voorlopig 

vruchtenn af te werpen: BSE was geen nieuws meer en ook de dissidente weten-

schapperss met hun doemscenario's raakten uit voor de media. 

Extremelyy small risk 
Hett blijf t tamelijk stil rond BSE tot 20 maart 1996, wanneer minister van 

(Gezondheidszorgg Stephen Dorrel bekend maakt dat zich in de afgelopen jaren tien 

onverklaarbaree gevallen van een speciale variant van CJD (betiteld als n v - C |D of 

v-CJD)) bij jonge mensen hebben voorgedaan en dat er misschien toch een verband 

zouu kunnen bestaan met het eten van rundvlees van vóór de maatregelen van 1 989. 

""  i here remains no scientific proof that BSE can be transmitted to man by 

beef,, but the Commit tee has concluded that the most likelv explanation at 

presentt is that these cases are linked to exposure to USE before the intro-

ductionn of the specified bovine offal ban in 1989." 

Dorrelll  in /.ijn verklaring: 
lLL I he new measures and effective enforcement of existing measures wil l 

continuee to ensure that the likelv risk of developing C JD is extremely 

small. . 

Wetenschappelijkk beschouwd was het directe oorzakelijk verband tussen BSE en 

CJDD op dat moment nog niet bewezen. Wel had de Britse overheid daarmee offi -

cieell  de stap gemaakt van een "inconceivable" naar een "extremelv small risk", en 
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datt maakte een wereld van verschil, ook al probeerden de autoriteiten te bena-

drukkenn dar er geen reden was voor paniek. 

Dee media speelden een belangrijke rol op die eerste dag van de BSE-crisis. Het rap-

portt van de door de overheid ingestelde onderzoekscommissie SEAC (Spongiform 

Encephalopathyy Advisory Commit tee) was uitgelekt naar de Daily Mirror  die er 

meteenn over publiceerde ("Official : Mad Cow Can Kil l You.") en de minister daar-

meee onder druk zette om halsoverkop een persconferentie re organiseren. De op 

hett eerste gezicht tegenstrijdige boodschap dat rundvlees nog steeds veilig was, 

maarr dat miljoenen runderen zouden worden afgemaakt, leidde tot veel speculatie 

enn verontrusting (Payne, 1998: 133). kater op diezelfde dag schatte een BSF.-des-

kundigee in een veelbekeken televisie-interview het aantal mogelijke CJD-slacht-

offerss op ruim een half miljoen mensen. Bovendien antwoordde hij bevestigend op 

dee vraag van de interviewer of deze epidemie even groot zou kunnen worden als 

Aids,, zonder dat antwoord verder roe te lichten (Dornbusch, 199"": 139). "Could 

irr be worse than Aids?" kopte dan ook een van de Britse tabloids de volgende dag 

groott op de voorpagina. De aankondiging van nieuwe maatregelen om BSE uit te 

roeienn versterkten de indruk van een groot gevaar voor de volksgezondheid. 

Statuss van feit 
Gezienn de voorgeschiedenis van de BSE-affaire in Engeland en deze ongecontro-

leerdee informatiestroom over de SEAC bevindingen, wekt het geen verbazing dat 

err al snel een niet meer te stuiten publicitaire kettingreactie op gang kwam. Voor 

hett einde van de avond van de twintigste maart was het voor de media en daarmee 

voorr het publiek een uitgemaakte zaak: BSE is de oorzaak van de nieuwe gevallen 

vann C ] D, en dus is het eten van rundvlees riskant. Herhalingen van televisiebeel-

denn van enkele jaren geleden waarin ministers en deskundigen nog bezweren dat 

Britss rundvlees absoluut veilig is, versterkten de beeldvorming van een falende 

overheid,, die met al die geruststellende verklaringen alleen maar meer verdacht 

werd.. In deze eerste fase van de berichtgeving krijgt de link tussen BSE en C JD al 

snell  de status van een vastgesteld feit, terwijl er wetenschappelijk gezien alleen maar 

eenn vermoeden bestond dat de ziekteverwekkende prionen de stap van dier naar 

menss hadden gezet. Dat gebeurde niet alleen in de tabloids maar ook in kwaliteits-

krantenn als de Londensc Times en de Financial Times. Uit een inhoudsanalyse 

(Dornbusch,, 199": 139) van deze laatste krant blijk t dat de berichtgeving in de 

eerstee dagen tamelijk onnauwkeurig was met een sterke nadruk op de definite link 

tussenn HSL! en CfD, terwijl de artikelen in de weken daaropvolgend steeds genu-

anceerderr en wetenschappelijk correcter werden. Maar deze artikelen werden vaak 

overschaduwdd door forse koppen die weinig ruimte lieten voor twijfel . 

Politiekee en economische gevolgen 
Pass weken later komen de genuanceerde commentaren en achtergrondverhalen 

waarinn wordt gewezen op de /eer overdreven maatschappelijke reacties op een in 
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vergelijkingg nier andere bedreigingen exrreem klein gezondheidsrisico. Maar op dat 

momentt heeft de BSK-ramp zich al voltrokken: uiteindelijk zouden 2J5 miljoen 

runderenn vernietigd worden en zou de economische schade in de tientallen miljar-

denn lopen. 

Inn de maanden na de bekendmaking van Dorrell concentreren de media zich op 

allee politieke en economische gevolgen; de discussie over de omvang van het slacht-

programma;; de schadeclaims uit de rundvleessector: het EU exportverbod op 

Britsee rundvlees; het besluit van McDonald s om geen Britse rundvlees meer te ver-

werken;; de dalende rundvleesverkopen, actievoerende vegetariërs; de reacties van 

hett publiek; het verhaal van een ('JD-slachrorfer, enzovoort. Terwijl de kansen op 

nv-CJDD in Nederland nagenoeg nihil zijn, gaan de media ook hier op zoek naar 

verdachtee gevallen. Zo brengt Utrechts Nieuwsblad (23 maart 1996) een pagina-

groott verhaal over een twee jaar daarvoor aan C JD overleden postbode die volgens 

dee kop: "dol was op biefstuk en hamburgers. Al die publiciteit bevestigt onver-

mijdelijkk liet beeld van een buitengewoon ernstig gezondheidsrisico. 

Dee Britse overheid heeft ook een zeer bepalende rol gespeeld bij die definiëring van 

hett BSE-gevaar: aanvankelijk volgde het ministerie de strategie van de mediastilte, 

vervolgens,, toen her SKAC-rapport uitlekte, reageerde men overhaast en onge-

coördineerd.. Onduidel i jke en tegenstrijdige verklaringen, waarbij de wetenschap-

perss tegenover de overheid kwamen te staan zorgden voor een verdere uitholling 

vann de geloofwaardigheid van de Britse overheid. 

"Byy wi thholding information, the British government tried to protect the 

publicc from unnecessary fear. Instead, it created a crisis, which fostered 

evenn grearer fear. The press eagerly filled the information void and fuelled 

rhee crisis. Wi thout a reliable central agency to disseminate trusted health 

information,, rhe press presented inaccurate information and unsubstantia-

tedd conclusions. Fortunately, a few journalists gained perspective of the si-

tuationn and published a fair portrayal of the risks, but not in time to 

alleviatee rhe damage done in the previous weeks.' 

Alduss onderzoeker Dornbusch in zijn onderzoek (Dornbusch, 1998: 151) naarde 

mediaberichtgevingg over BSF. 

Horrorr scenario 
Behalvee in de grote maatschappelijke implicaties ligt een belangrijke reden voor de 

media-explosiee in de mediagenieke kenmerken van de BNf7CJD-kwestie. Het ver-

haall  heefr het karakter van een horror scenario, waarin miljoenen mensen overlij-

denn aan een geheimzinnige, mensonterende hersenziekte die wordt veroorzaakt 

doorr het eten van zoiets alledaags als rundvlees. Iedereen zou dus slachtoffer kun-

nenn zijn. I,n om de verontrusting nog groter te maken: de eerste svmpromen be-

staann uit apathie en slaapproblemen. 

Bovendienn leent BSh / ( , [D zich uitstekend voor angstaanjagende metaforen: de la-

helingheling \:m BSI'. tot de mad cow disease, legt de basis voor talloze beeldspraken en 
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vergelijkingenn tussen mens en dier. Her woord mad is in de berichrgeving al snel 

ookk van toepassing op de srunteiende en struikelende Britse overheid ("It' s a Mad, 

Mad,, Mad, Maff ' world' Observer on Sunday); dc Engelsen in het algemeen, (zo-

alss in het veelgebruikte "Mad Cows & Englishmen"); of zelfs de hele voedselketen 

('AA food chain gone mad"). Ook de vergelijking tussen de wankelende en uitglij -

dendee koeien en mensen die door een hersenziekre niet alleen hun coördinatiever-

mogenn verliezen, maar ook hun verstand en daarmee hun persoonlijkheid is 

populair.. Deze gekkekoeienziekre waar mensen ook aan kunnen overlijden (waar-

meee de rwee ziektes één zijn geworden), heeft in veel publicaties ook een symboli-

schee waarde: het is de wraak van de natuur op de mens die de regels heeft 

overtreden.. Deze semi-religieuze duiding is ook terug te vinden in de berichtgeving 

overr Aids (in de beginperiode) en het Ebola-virus (als wraak voor het kappen van 

hett regenwoud). 283 

Epidemie? ? 
Lateree onderzoeken bevestigen dat de ziekteverwekker van BSE identiek is aan het 

prion-eiwitt dat wordt aangetroffen in de hersenen van de patiënten die zijn over-

ledenn aan de nieuwe vorm van CJD. Maar ook bijna drie jaar na de start van de 

BSE-crisiss is nog steeds onduidelijk of er sprake kan zijn van een epidemie van nv-

C JDD als gevolg van vleesconsumptie. Het kleine aantal van 30 gevallen in Groot-

Brittanniëë van 1995 tot nu toe staat geen scherpe schattingen toe, en die variëren 

dann ook van enkele honderden tot mogelijk t ienduizenden slachtoffers. 

Dee kleine aantallen wijzen op een zeer lange incubatietijd, maar misschien is de 

kanss op besmetting via vlees bij nader inzien toch zeer klein. Per jaar overlijden vol-

genss gegevens van The Department of Health (2 November 1998) in Croot-Br i t-

tanniëë gemiddeld 38 mensen aan de zogenaamde sporadische variant van CJD, die 

spontaann ontstaat; in totaal 152 sinds het ontdekken van de nieuwe variant in 

1995.. In vergelijking met andere gezondheidsrisico s is de kans op nv-CJD nog 

steedss extreem klein en in feite is de besmettingkans sinds 1992 alleen maar verder 

afgenomen.. Bovendien zou BSK ook zonder de draconische maatregelen rond 

20011 zijn uitgestorven als gevolg van de O ff til  Food Ban. 

Hett ontstaan van de miljardenverslindende BSE-crisis en de gigantische publici-

teitsgolff  in het voorjaar van 1996 valt dan ook te verklaren uit een combinatie van 

gebrekkigee risicocommunicatie door de Britse overheid en een opgewonden crisis-

berichtgeving,, waardoor een self-fulfilling prophecy optreedt. 

Dee bekendmaking van een mogelijk verband tussen BSE en nv-CJD en de weten-

schappelijkee speculaties over de gevolgen waren voor de media en het publiek een 

signaall  dat het rundvlees niet langer absoluut veilig was. 

Dee daarop volgende sociaal-economische crisis zorgde ervoor dat de berichtgeving 

diee daarvoor in handen was van wetenschapsredacties, nu terecht kwam bij alge-

menee verslaggevers'' die wetenschappelijke onzekerheden vertaalden in heuse 

doemscenario'ss en die een voorkeur hadden voor bronnen met extreme visies. 
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Momentum m 
Inmiddelss heeft ook Nederland vier gevallen van BSE-besmetringen gehad en is er 

zelfss een (vermoedelijk) nv-CJD geval gesignaleerd, maar tot grote ophef leidt dat 

niet.. Dat twaalf inmiddels geslachte stalgenoten van de in 1998 ontdekte BSE-koe 

II  rix 9 uit Heeten niet zijn terug te vinden in het Registratie- en Identificatiesys-

teemm en dat er naar schatting een half miljoen van dergelijke 'zwevende koeien 

zijn,, komt niet verder dan een kort y^A'Abericht in bijvoorbeeld NRC Handelsblad 

(100 november 1998). Het laat zich raden welke impact dergelijke berichten zou 

hebbenn gehad op het hoogtepunt van de mediahvpe ruim twee jaar geleden, maar 

datt momentum is nu duidelijk voorbij. 

Verstervingg in verpleeghuizen 1997 
84 4 

"W ee gaan moeder niet versterven, dat is niet de bedoeling..." 

"I nn Groningen is het psycho-geriatisch verpleeghuis 't Blauwbörgje in op-

spraakk gekomen. Een ( ironings gezin beschuldigt het verpleeghuis van po-

gingg tot moord op een familielid. [...] Verplegend personeel zou de 62-jarige 

patiëntt zonder toestemming van de familie hebben laten uitdrogen om hem 

zoo een zachte dood te bezorgen" {NOSJournaal, 24 juli 1997). 

Dee beschuldiging is niet alleen bij de plaatselijke kranten Groninger Dagblad 

("Instel l ingg laat man ui tdrogen") en het Nieuwsblad van het Noorden 

("Blauwbörgjee ontkent beleid van bewust u i tdrogen') voorpaginanieuws, maar 

ookk bij landelijke media als NRC Handelsblad: "Verpleeghuis liet patiënt uitdr-

ogen.""  Het verpleeghuis heeft de patiënt volgens deze krant "willens en wetens la-

tenn uitdrogen." Het is het begin van een maanden durende stroom van publiciteit'"

overr versterving, een term die pas enkele dagen later opduikt, maar die na verloop 

vann tijd een macabere connotatie zal krijgen. 

Volgenss de aanklacht die de familie Mulder indient tegen het Groningse verpleeg-

huiss 't Blauwbörgje zou de medische staf de alzheimerpatiënt R. Mulder bewust 

voedsell  en vocht hebben onthouden. Mulder, die al tien jaar dement is, wordt 

thuiss verzorgd tot hij vanwege een darmafsluiting en een ontsteking aan de genita-

liënn voor een behandeling in het Martini Ziekenhuis wordt opgenomen. Op 1 1 ju-

lii  wordt hij voor verder herstel opgenomen in het Groningse verpleeghuis, waar hij 

voorr zijn opname ook al in de dagbehandeling was geweest. Vanaf woensdag 16 ju-

lii  eet Mulder niets meer. Mevrouw Mulder en haar dochter treffen hem op 19 ju-

lii  in coma aan waarop zij hem in allerijl overbrengen naar het Martini ziekenhuis. 

Daarr krijgt de patiënt een infuus en komt hij weer bij kennis. Justitie in Groningen 

steltt onmiddelli jk een onderzoek in. "Persofficier van Justitie mr. J. de Valk zei gi-

sterenn dat het 'niet niks is wat er is gebeurd. Volgens hem wijst veel op poging tot 

moordd of doodslag. Aldus Het Parool op 24 juli 199". In de periode daarna zal 

Justitiee lopende het onderzoek geen mededelingen meer doen. 

Voorr de media vormen de uitspraken van de familieleden een zeer belangrijke in-
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formatiebron,, omdat de woordvoerder van het verpleeghuis wel ontkent, maar niet 

inhoudelijkk op de zaak wil ingaan. 

"Err is geen sprake van dat verpleeghuis 't Blauwbörgje patiënt R. Mulder 

heeftt laten uitdrogen," 

alduss directeur Van der Lei {Groninger Dagblad., 25 juli 1997). Dat leidt tot de no-

digee hearsay in de kolommen met allerlei uitspraken die de verpleging gedaan zou 

hebben.. Dochter Cea: 

"Toenn we hem zaterdag in coma vonden vroegen we waarom hij geen voch-

tinfuuss had. 'Dat is tegen de regels. Wij voeren een uitdrogingsbeleid want 

datt is een humane manier van doodgaan.' zei de verpleegster toen' 

(Nieuwsbladd van het Noorden, 24 juli 1997). 

Directricee De Bie van 't Blauwbörgje gebruikt dat woord niet, maar spreekt van 

"eenn unaniem beleid op het terrein van levensbeëindiging {ANP, 25 juli 1997). 285 

Doorr niet op de zaak zelf in te gaan, krijgt het verpleeghuis de schijn tegen zich, 

hetgeenn nog eens wordt bevestigd door de emotionele verhalen over het 'levens-

reddend'' optreden van de ex-vrouw en de dochter. Het vaak terugkerend woord 

uitdrogingsbeleidd wekt de indruk dat er in het geval Mulder sprake is geweest van 

doelbewustee euthanasie zonder medeweten van de familie. De term komt hard aan. 

Dee kwestie roept meteen associaties op met de recente Martha U.-zaak en de 

Haagsee verplegersmoorden. Het beeld van verpleeghuizen als gevaarlijke eindsta-

tionss waar het personeel de patiënten bewust laat verkommeren, is gewekt. 

Meerr meldingen 
Dee affaire breidt zich verder uit als de media op 26 juli berichten over nog vier fa-

miliess die bij de Groningse politie melding maken van familieleden die onder "du-

bieuzee omstandigheden zijn overleden in 't Blauwbörgje'' {NRC Handelsblad, 26 

julii  1997). Een geval blijkt zich al vier jaar geleden te hebben voorgedaan. Enkele 

dagenn later maken de kranten melding van een scriptie van verpleeghuisarst in op-

leidingg E. Fischer van de Vrij e Universiteit. Schokkend zijn niet zozeer de uit-

komstenn van het onderzoek als wel de formuleringen die bijvoorbeeld De Telegraaf 

(300 juli 1997) gebruikt: 

"Nagenoegg de helft van alle sterfgevallen in een Noord-Hollands verpleeg-

huiss voor psychogeriatrische patiënten blijkt het gevolg van versterving, 

waarbijj  iemand niet meer te eten en te drinken krijgt en daardoor volledig 

uitdroogtt tot de dood erop volgt. [...] Fischer ontdekte een doelbewust be-

leidd tot uitdroging.' 

Pass aan het eind van het artikel blijkt dat de onderzoekster versterving niet als du-

bieuzee maar als een natuurlijke doodsoorzaak beschouwt. 

Opp dezelfde dag is te lezen dat "het aantal dubieuze (bijna) sterfgevallen in ver-

pleeghuiss 't Blauwbörgje is gestegen tot elf {Groninger Dagblad, 30 juli 1997). 

"Nieuwee gevallen van versterving in Brielle en Eindhoven," meldt het Groninger 

DagbladDagblad op 9 augustus. "Tweede geval van ongewenste versterving." aldus NRC 
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HandelsbladHandelsblad (9 augustus 199"). Een breed schandaal lijk t in de maak met tien-

tallenn dubieuze sterfgevallen, waarbij verplegers lijken te beslissen over leven en 

dood.. Bovendien blijk t verstening niet alleen in verpleeghuizen voor te komen 

maarr ook in psvchiatrische klinieken volgens het Nieuwsblad van het Noorden (8 

augustuss 1997), alleen: "hoe vaak weet niemand." Dat het in Brielle niet gaat om 

eenn nieuw geval, maar om een klacht uit 1996 waarover de Inspectie voor de Ge-

zondheid.s/.orgg nu een uitspraak doet en dat de patiënt niet is overleden, blij h on-

duidelijk. . 

Geenn vervolging 
Opp 28 augustus komt het verrassende nieuws naar buiten dat het Openbaar Mini -

steriee geen vervolging instelt aangezien het verpleeghuis "niet onjuist beert gehan-

866 deld" {de Volksknuit, 29 augustus 199"). Wel berispt Justitie bet verpleeghuis 

wegenss gebrekkige communicat ie met de familie Mulder. 

"Justitie:: geen versterving patiënt van Blauwbörgje," schrijft /'rouw op 29 augus-

tus,, waarmee het beeld wordt bevestigd dat versterving een ontoelaatbare vorm van 

actievee levensbeëindiging is. Hoewel er nog geen nieuws is over de andere klachten 

tegenn de verpleeghuizen, dooft de berichtgeving na dit besluit van Justitie nog lang 

niett uit, de stroom opiniestukken, nieuwsberichten, interviews en achtergrondarti-

kelenn gaat gestaag door. 

Voorall  columnisten schromen nier om fors uit te pakken, Marcel van Dam bij -

voorbeeldd maakt vergelijkingen met nazi-praktijken (de Volkskrant, 31 juli 1997). 

Ookk de politiek komt in actie. Zo willen minister Borst van Volksgezondheid en 

staatssecretariss Terpstra dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg gaat onderzoe-

kenn hoe en op grond van welke criteria wordt besloten patiënten geen voeding en 

vochtt meer toe te dienen. Kind september worden er kamervragen gesteld aan 

Borstt en minister Sorgdrager van Justitie. 

Dee berichtgeving over versterving krijgt 4 oktober een nieuwe impuls door een on-

derzoekk waaruit blijk t dat verpleeghuisartsen jaarlijks bij 5.600 sterfgevallen in de 

laatstee levensfase hebben afgezien van het kunstmatig toedienen van vocht en voe-

ding.. Dat is bijna een kwart van alle sterfgevallen in verpleeghuizen. De resultaten 

vann dit onderzoek komen in een heel ander daglicht te staan door de voorafgaan-

dee negatieve beeldvorming rond versterving. Koppen als: "Kwart sterfgevallen ver-

pleeghuizenn door versterving" {Trouw, 4 oktober 199"7), of: "Versterving meest 

toegepastt op demente patiënt.' (Nieuwsblad van het Noorden, 6 oktober 1997) ver-

sterkenn die trend. Half oktober vraagt de Unie KBO per brief aan minister Borst 

omm duidelijkheid over versterving en een voorlichtingscampagne om onterechte 

onrustt bij haar leden weg te nemen. De formuleringen in de berichtgeving lijken 

diee onrust juist te versterken, / .o schrijft het Nieuwsblad ran het Noorden (16 ok-

toberr 199") in het artikel over de L'nie KBO: "Vorige week werd bekend dat jaar-

lijk ss rond de 10.000 mensen overlijden omdat zij geen vocht en voedsel meer 

krijgenn toegediend. 
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Verschuivendee definitie versterving 
Datt de media veel aandacht besteden aan t Blauwborgje is op zich niet vreemd, 

well  opmerkelijk is dat het begrip versterving de betekenis krijgt van een actieve 

vormm van levensbeëindiging op grond van de beslissing - vaak van het medisch per-

soneell  - dat het leven van deze (demente) patiënten niet meer zinvol is. Deze in-

vullingg komt sterk naar voren in de eerste berichten over 't Blauwborgje. Zo 

omschrijftt de Volkskrant versterving als: "het laten overlijden van patiënten door 

uitdrogingg en verhongering'' en het Groninger Dagblad As: "patiënten laten sterven 

doorr uitdroging en onthouding van voedsel." Vanuit dit perspectief gaan journa-

listenn vervolgens de daarop volgende nieuwsfeiten, ontwikkelingen en onderzoeks-

resultatenn (tienduizend van dergelijke gevallen van versterving) interpreteren. 

Daarmeee gaan de media op basis van één geval afwijken van de oorspronkelijke, in 

iederr geval in de verzorgingssector ingeburgerde term versterving. Door vervolgens 287 

diee nieuwe definitie te projecteren op allerlei andere gevallen en gegevens ontstaat 

eenn onrustbarend beeld van verpleeghuizen waar op grote schaal patiënten aan hun 

eindee komen omdat hen doelbewust voeding en vocht wordt onthouden. 

Inn de zorgsector wordt versterving gehanteerd in de betekenis zoals omschreven 

doorr onder meer psychiater B.E. Chabot (Chabot, 1996): het is een natuurlijk pro-

cess waarbij de patiënt - voornamelijk chronisch zieken — steeds minder behoefte 

heeftt aan eten en drinken. De beslissing tot versterving, voor zover daar al sprake 

vann is, neemt de patiënt zelf. Als de patiënt wilsonbekwaam is, moet de arts in sa-

menspraakk met de familie beslissen of het leven gerekt moet worden met behulp 

vann sondevoeding. Terwijl Chabot de nadruk legt op het natuurli jke en passieve 

karakterr van versterving — de patiënt beslist zelf— geven journalisten het begrip een 

actievee invulling — de arts beslist en pleegt versterving. In hun stukken maken de 

verslaggeverss vaak geen onderscheid tussen "bewust laten uitdrogen" en "bewust 

niett toedienen van vocht", terwijl er toch een groot verschil is tussen dood maken 

versuss dood gaan. 

Versterven:: een schande 
Voorall  medici doen op de opiniepagina's hun uiterste best het ontstane schrikbeeld 

tee ontzenuwen, zo brengt Trouw op 5 augustus een artikel van verpleeghuisarts 

Hanss van Dam onder de kop "Versterven: een schande als het niet gebeurt.'' Dat 

dee genuanceerde opiniestukken van medici niet echt doordringen tot de meeste 

journalistenn blijk t uit de definitie van versterving in de nieuwskolommen. 

Ondankss de corrigerende artikelen van deskundigen blijven de kranten 'actieve' 

definitiess hanteren. 

Hett verstervingsbeleid in verpleeghuizen blijf t verdacht, want tenslotte eet het de-

mentee slachtoffer zoals ook in NOS Journaal te zien is "vol levenslust weer spina-

ziee en vla," {de Volkskrant, 5 augustus 1997). "Misschien trapt hij deze herfst zelfs 

eenn balletje met zijn kleinzoon," speculeert deze krant optimistisch. "Ja misschien 

opentt hij wel een supermarktketen," constateert verpleeghuisarts Bert Keizer cv-
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nischh in een paginagroot opiniestuk in Trouw (29 september 1997), waarin hij kri-

tiekk levert op de berichtgeving die zich volgens hem volkomen los heeft gemaakt 

vann de werkelijkheid. Bert Keizer in een interview'*: 

"Al ss je tegen het einde van je leven door een chronische ziekte slecht eet en 

drinktt dan ga je dood. Als gezondheidswerker zeg je dan nier, 'die mevrouw 

iss aan het versterven, nee dat mens gaat dood/ Toen kregen we daar paniek 

overr en achterdocht in de media, toen zei men, nee die mensen gaan niet 

dood,, die worden dood gemaakt. Deze man was al een jaar of tien dement 

enn die at en dronk heel slecht, dat is de situatie, donderdag komt hij bij het 

verpleeghuiss en zaterdag is ie aan het doodgaan, maar zo gaat dat niet, dat 

kann nier in drie dagen. Er zijn 56.000 Nederlanders in verpleeghuizen. En 

all  die media-aandacht leidt ertoe dat mensen angstig worden over wat er 

888 met hun ouders in jouw verpleeghuis gebeurt. Bij veel sterfbedden krijg je 

eenn moeizame atmosfeer, mensen komen met die beschuldigingen uit de 

krantt naar je toe en zeggen, 'we gaan moeder niet versterven, dat is niet de 

bedoeling.'' " 

Inn het najaar wordt tie berichtgeving rustiger en worden de omschrijvingen van 

verstervingg genuanceerder. Bovendien zijn er ook geen nieuwe ontwikkelingen 

meerr die de eerdere beeldvorming kunnen bevestigen. Ook de in totaal negentien 

anderee aangiftes die werden ingediend na de moordbeschuldiging tegen 't Blauw-

börgjee leiden niet tot vervolging; versterving is niet strafbaar aldus het OM als dat 

plaatsvindtt in het kader van normaal medisch handelen. Ook het hoger beroep in 

dee zaak Mulder levert niets op. En zo dooft de mediahype over versterving lang-

zaamm uit, maar het is de vraag of de negatieve beeldvorming rond versterving en 

verpleeghuizenn daarmee ook zal zijn verdwenen. Marjoleine de Vos (redacteur 

NRCNRC Handelsblad) ̂ blikt terug op de berichtgeving: 

"I kk denk dat ik ook meegesleurd ben door de opwinding daarover, want je 

denkt,, wat is het schandelijk dat die familie niet weet wat er met die man 

gaatt gebeuren en dan blijk t die onderhevig te zijn aan een verstervingsbeleid. 

hnn het duurde ook een poos voordat duidelijk werd hoc het dan eigenlijk 

zat.. Want het Blauwbörgje bleef wel zeggen dat er niet onzorgvuldig was ge-

handeld,, maar hoe het precies was gegaan en waarom dit dan nier heel ei-

genaardigg was dat was in eerste instantie niet zo duidelijk. Dan stort je je in 

eenn soort opwinding en dat is eigenlijk niet goed. Waarom het zo is gegaan? 

Ikk denk dat iedereen heel erg geschrokken is en het raakt aan een angst die 

iedereenn heeft, je bent oud, je bent weerloos, en ze doen maar met je." 

Dee Groningse bestuurscrisis 1998 

"Hett eerste beeld was 'hij sliep . en dus heb ik vier weken lang geslapen in 

dee media. 

Opp 2^ april 1996 landt een arrestatieteam met een helikopter op Schiermonnikoog 
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omm de plaatselijke policiechet Rene Lancee, zijn vrouw, zijn dochter en haar vriend 

aann [e houden op verdenking van seksucci misbruik van de andcic dochter. Het zal 

hett startsein blijken Ee z.ijn voor een keten van gebeurtenissen1" die uiteindelijk via 

dee Oosterparkrellen en de 'muiteri j' van het College van Procureurs generaal zal 

leidenn tot het ontslag van de hoogste baas bij Justitie, A, Docters van Leeuwen in 

hett voorjaar van 1998 (zie: Van Liempt & Westing: 2000). Telkens weer zijn er 

nieuwee ontwikkelingen, onthull ingen en uitgelekte rapporten die leiden tot ont-

slagenn of overplaatsingen van verantwoordelijke gezagsdragers. Op die hïtlist ver-

schijnenn niet alleen Docters van Leeuwen en D. Steenhuis, maar ook de complete 

Groningsee driehoek: J. Veenstra (korpchef), H. Ouwerkerk (burgemeester) en R. 

Daverschott (hoofdofficier van Justitie). 

Oosterparkrellenn 289 
Lnkelee maanden na de arrestatie blijk t dat I.ancees dochter de beschuldigingen 

'non-verbaaTT heeft 'gefabriceerd1 onder d rukvan haar ondervragers en haar school-

mentorr (Den Elt, 1998). Er worden, ook op verzoek van de Tweede Kamer, ver-

schillendee onderzoeken ingesteld naar de gang van zaken in Groningen en met 

namee naar de samenwerking tussen politie en Justitie. Een van die onderzoeken 

vann het bureau Bakkenist lekt in de eerste week van januari uit naar de pers, uit-

gerekendd op het moment dat de discussie over de Oosterparkellen in volle gang is. 

Inn de Groningse Oosterparkwijk richten z on zestig jongeren in de nacht van 30 

decemberr grote vernielingen aan in drie woningen; bomen worden met kettingza-

genn geveld, huisraad wordt geplunderd en in brand gestoken. Vooral de woning 

vann SP-statenlid S. Lammerts moet het ontgelden. Hi j heeft zich eerder naar het 

oordeell  van de jongeren op de lokale televisie negatief uitgelaten over de jeugd in 

dee Oosterparkwijk. Om kwart over negen komen de eerste meldingen bij de poli-

tiee binnen, even over tien verzamelen zich rwintig agenten in de buurt van de on-

geregeldheden,, maar men vindt het te gevaarlijk om in actie te komen. Later zou 

dee politie als reden opgeven dat de relschoppers over vuurwapens zouden beschik-

ken,, een bewering die niet wordt bevestigd door de feiten. Om half twaalf besluit 

dee politieleiding om de iME in te zetten waarna de officier van dienst burgemees-

terr Ouwerkerk thuis belt voor toestemming. De burgemeester stemt daarmee in, 

maarr besluit zich niet persoonlijk op de hoogte te stellen van de situatie. Naar ei-

genn zeggen werkt hij verder aan zijn nieuwsjaarstoespraak. Ook de thuis gewaar-

schuwdee districtchef Groningen/Haren, M. Ter Harmsel, komt zelf niet naar het 

hoofdbureau.. Tegen de tijd dat de ML , die uit alle hoeken van de provincie moet 

komen,, om tien voor half drie arriveert, zijn de rellen voorbij. Korpchef Veenstra 

diee niet wordt gebeld omdat hij vakantie heeft, zal het nieuws de volgende ochtend 

pass op de kabelkrant lezen. TV Noord heeft tv-beelden gemaakt van de vernielin-

genn en die halen later de landelijke (en zelfs internationale) zenders. NRC 

HandelsbladenHandelsbladen het nieuws op 31 december nog net op de voorpagina meenemen, 

dee andere landelijke dagbladen vermelden de rellen op 2 januari in overzichten van 
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allerleii  'oud en nieuw'-ongeregeldheden in onder meer Almelo, Arnemuiden, 

Assen,, Bodegraven, Emmen, Nijmegen en W'oudrichem. Daarna volgen achter-

grondverhalenn en commentaren over de Oosterparkwijk als probleemgebied en 

meerr in het algemeen over het afnemend gezag van de politie. 

Geenn vuiltje aan de lucht 

Opp 2 januari besluiten de gemeente en de politie een onderzoek in te stellen naar 

hett optreden van de politie tijdens de rellen. Voor burgemeester Ouwerkcrk lijk t 

err op dat moment nog geen vuiltj e aan de lucht, de berichtgeving concentreert zich 

opp eerder op de talende politie dan op de burgemeester. "De politie moet niet de 

heldd uithangen", zegt voorzitter H. van Ou in van de Nederlandse Polit iebond in 

hett Algemeen Dagblad, ook verwijzend naar al die andere rellen. 

900 Oud-commissaris van de koningin van Utrecht, P. Beelaerts van Blokland die het 

onderzoekk gaat leiden, zal op IS januari verslag uitbrengen, maar op dat moment 

iss de situatie, zeker voor Ouwerkerk, radicaal veranderd. In die paar weken vindt 

eenn volledige omslag plaats in de beeldvorming rond de Oosterparkrellen waarbij 

dee media zich steecis meer gaan focussen op de rol van de burgemeester. In de eer-

stee dagen van 1998 ligt Ouwerkerk nog helemaal niet onder vuur, integendeel, zijn 

uitsprakenn worden instemmend geciteerd dan wel letterlijk overgenomen. Trouw 

(22 januari 1998) schrijft: 

"Ouwerkerkk geeft toe dat de politie de aanwijzingen over dreigende onlus-

tenn in de Oosterparkwijk heeft onderschat. 'Ik schaam me diep voor wat er 

gebeurdd is. Het is onbestaanbaar dat de politie dinsdagnacht urenlang niet 

inn actie is gekomen, ik wil dat de volledige waarheid over de gebeurtenis-

senn op korte termijn duidelijk wordt en ik zal dan opening van zaken qe-

ven.'' Of er ook discipl inaire maatregelen worden genomen, kon 

Ouwerkerkk gisteren nog niet zeqqen. 

Zij nn standpunt is helder, oordeelt Nieuwsblad van het Noorden (3 januari 1998), 

dee politie had moeten ingrijpen. Pr is waardering voor een burgemeester die zijn 

bestuurlijkee verantwoordeli jkheid neemt en die rekenschap durft af te leggen. 

Pnkelee dagen later, op zes januari, tijdens een ingelaste vergadering van de raads-

commissiee voor veiligheidsbeleid, komt de korpschef uitleggen wat er allemaal is 

misgegaan.. "De druk lijk t van de ketel," schrijft Trouw (7 februari 1998) later in 

eenn reconstructie: 

"Korpscheff  Veeris tra heeft gerapporteerd, iedere betrokkene valt wel wat te 

verwijten.. Maar het gaat nog om zwak gerommel in de verte. De zaak lijk t 

mett een sisser af te lopen. Het is een /.aak, maar er zijn belangrijker dingen: 

dee Koerden en de Aziatische crisis. 

Rapportt uitgelekt 

Maarr dan lekt via Radio Noord de eindversie uit van het nog geheime rapport van 

Bakkenistt Management Consultants over het functioneren van politie en jusitie tij -
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denss de zaak Lancet'. De verhoudingen russen OM en de regiopolitie Groningen 

zijnn volgens dit rapport grondig verstoord door een "gebrek aan wedcizijds respect 

enn vertrouwen." Ook de communicat ie lussen de korpsleiding en de agenten is 

slecht,, Ouwerkerk en Veenstra hebben jaren van mening verschild over de wijze 

waaropp leiding gegeven moest worden aan het korps. Van de bestuursdriehoek 

komtt het OM er nog het best vanaf in het rapport Bakkenist, reden waarom som-

migenn (zoals de Nederlandse Polit iebond) ervan overtuigd zijn dat het lek bij het 

OMM in Groningen moet zitten. Ouwerkerk wordt in het rapport een "te weinig ac-

tievee betrokkenheid" als korpsbeheerder verweten "bij de instandhouding van goe-

dee bestuurlijke verhoudingen" (Den Elt, 1998: 128). Ouwerkerk en Veenstra zijn 

verbaasdd over het rapport omdat de conclusies over de zaak-Lancee veel harder zijn 

dann in het concept dat ze in december onder ogen kregen. Als reactie op het rap-

portt kondigt korpschef Veenstra op 7 januari zijn ontslag aan, een beslissing die 

nietss te maken heeft met de nasleep van de Oosterparkrellen, - daar was hij im-

merss niet direct bij betrokken — al raakt dat in de media snel op de achtergrond. 

Eenn grote bestuurlijke crisis 
Inn de berichtgeving worden de rellen en de zaak Lancee (rapport Bakkenist) ver-

volgenss wel aan elkaar gekoppeld en geïdentificeerd tot een grote "bestuurlijke cri-

sis.""  Bovendien krijgt de affaire meer gewicht omdat Dijkstal, Sorgdrager en zelfs 

Kokk uitspraken doen over de politiewet die te weinig mogelijkheden zou bieden 

omm in te grijpen. Zoals gebruikelijk komen er van allerlei kanten commentaren zo-

alss van Ed van Thijn die vindt dat Ouwerkerk moet aftreden. Vanaf dat moment 

breektt voor Ouwerkerk een nieuwe, naar later blijk t fatale fase aan: terwijl Veenstra 

nuu op sympathie kan rekenen in de pers, komt de burgemeester steeds meer onder 

vuurr te liggen. Merkwaardig genoeg verdwijnen de politiechefs en vooral ook 

hoofdofficierr van Justitie Daverschot, toch de hoofdverantwoordelijken in de zaak 

Lancee,, waar het rapport Bakkenist eigenlijk over ging, steeds verder uit beeld. 

Dee beeldvorming rond Ouwerkerk wordt sterk beïnvloed door de eindeloos en in 

allerleii  varianten herhaalde uitspraak dat 'de burgemeester ging slapen toen de stad 

inn brand stond,' waarschijnlijk voor het eerst gelanceerd op 6 januari door VVD-ge-

meenteraadslidd in Groningen Koen Schuiling in /V/?(7 Handelsblad. Veenstra her-

haaltt dat volgens De Telegraaf(9 januari 1998) in zijn schets van "wat voor iedere 

hoofdcommissariss een horror-scenario is. De stad in brand, een burgemeester die 

halff  slaperig beveelt om de M L te waarschuwen en vervolgens weer in slaap valt." 

Inn een commentaar eist de krant later (15 januari 1998) het aftreden van 

Ouwerkerkk omdat hij sliep "terwijl de stad kolkt van opwinding en geweld. Hans 

Ouwerkerkk >" achteraf: 

"I kk heb niet geslapen op dat moment, dat heeft kennelijk iemand verzon-

nenn en dat wordt dan steeds nageschreven. Hef eerste beeld was 'hij sliep , 

enn dus heb ik vier weken lang geslapen in de media. 

Hett woordgebruik in artikelen en commentaren over Ouwerkerk krijgt op een 
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subtielee manier een negatieve lading: als hij oud-commissaris Nordholt vraagt als 

tijdelij kk korpschef, wordt er geschreven over "smeekbede." Vanaf dat moment 

gaann de media hun pijlen tamelijk eensgezind op Ouwerkerk richten. Op 8 janu-

arii  vertoont Nova een uitgebreid portret van de burgemeester waarin voornamelijk 

criticii  aan het woord komen en vooral zijn karakter ter discussie staat. 'Groningen1 

krijgtt vervolgens op 15 januari een nationale dimensie door het nieuws dat procu-

reur-generaall  Steenhuis een betaalde nevenfunctie heeft bij Bakkenist, het bureau 

datt het functioneren van politie en Justitie heeft onderzocht in Groningen, een ge-

biedd dat ressorteert onder Steenhuis. 

Ministerr Sordrager vallen de oren van het hoofd' als ze dit hoort en ze laat oud-

kamervoorzitterr D. Dolman een onderzoek instellen. Steenhuis ontkent betrok-

kenheidd bij de opstelling van het kritische rapport. Oud-korpschef Vcenstra ziet 

2922 hierin zijn vermoedens bevestigd dat het rapport destijds opzettelijk is gelekt. 

Jass aantrekken j i j en oprotten! 
Diezelfdee dag vindt in Groningen de hoorzitt ing plaats voor de bewoners van de 

Oosterparkwijkk waar Ouwerkerk en de politie zware kritiek krijgen. Zestien came-

raploegenn registreren de discussies tussen Ouwerkerk en buurtbewonets, en 

NetwerkNetwerk doet even live verslag vanuit Groningen. Veel aandacht gaat uit naar twee 

heftigee en emotionele reacties ("Jas aantrekken ji j en op ro t t en .) vanuit de zaal, 

voorall  de uitspraak dat de burgemeester liever achter de oliebollen kruipt, krijgt 

uitgebreidd aandacht, deze bevestigt immers de eerdere beeldvorming. Dat het in 

hett een geval gaat om een labiele vrouw die niet in Groningen woont en in het an-

deree geval om een vrouw die de burgemeester al jaren achtervolgt, dat werd in de 

berichtgevingg op televisie niet duidelijk. Genuanceerde en rustige uitspraken van 

buurtbewonerss en politici op die avond kregen veel minder of helemaal geen me-

dia-aandacht.. Voor de beeldvorming rond Ouwerkerk is de verslaggeving van de-

zee avond fataal. Een dag later zegt de burgemeester in een interview dat hij zal 

aftredenn als hij geen ruime steun meer krijgt van de gemeenteraad. Op 18 januari 

verschijntt het rapport van Beelaerts van Blokland dat kritischer oordeelt over de 

districtcheff  van politie, Ier Harmsel dan over Ouwerkerk. Nadeliger voor 

Ouwerkerkk is het uitlekken van een interne rapportage van I er Harmsel waarin 

staatt dat Ouwerkerk wel degelijk gedetailleerd is ingelicht over de ernst van de rel-

lenn en niet summier zoals deze zelf beweerde. Deze strategisch uitgelekte informa-

tiee - iets waar de kranten verder niet op ingaan, tast de geloofwaardigheid van 

Ouwerkerkk uiteraard nog verder aan en leidt de aandacht af van de politiechef. 

Typerendd voor de berichtgeving is het opsommen van alle 'uitglijders' van de bur-

gemeesterr in het verleden zoals het 'verzwijgen van een betaalde bijbaan bij Bouw-

bedrijff  Mourik. Een kwestie die in het verleden al in de gemeenteraad is besproken 

enn afgehandeld. 

\ aa de bijeenkomst van de commissie veiligheid van de gemeenteraad, waarin de 

burgemeesterr erkent een beoordelingsfout te hebben gemaakt op de avond van de 
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rellenn door nier naar het bureau re gaan, wordt de roep om her aftreden in de me-

diaa steeds luider NRC Handelsblad \n een commentaar op 11 januari 1998: 

"Eenn burgemeester die zu'n diepe vertrouwenscrisis met zijn burger heek 

veroorzaaktt als Ouwerkerk in Groningen, srapt zelf op. Srerker nog: hij was 

all  lang opgestapt." 

Ookk het Nieuwsblad van het Noorden (27 januari 1998) komt in een analyse en een 

uitgebreidd portret van de Ouwerkerk ror de conclusie dat hij moer opsrappen. 

"D ee burgemeester zal de stad ongetwijfeld ook met een aantal succesjes 

hebbenn gediend, maar ze zijn te weinig in het oog springend om de ruis 

rondd zijn persoon te verdrijven." 

Zoo wordt de druk op Ouwerkerk en de Groningse gemeenteraad aan de vooravond 

vann de gemeenteraadsvergadering door de media steeds verder opgevoerd. 

Overigenss volgen niet alle kranten eensgezind de roep om zijn aftreden: Trouw 293 

geeftt een neutraal verslag van her raadsdebat en kiest voor een positieve afsluiting 

doorr Ouwerkerk en Veenstras tijdelij k opvolger J. Brand te citeren die zeggen ver-

trouwenn te hebben in het oplossen van de problemen. De gemeenteraadsvergade-

ringg - gevolgd door tientallen cameraploegen en journalisren- van 28 januari 

eindigtt met het vertrek van de burgemeester die niet de door hem gewenste ruime 

meerderheidd in de raad krijgt. 

Mosterdd na de maaltijd 
Plaatsvervangendd korpschef H. Munt ing schrijft in een definitief rapport aan de 

gemeenteraadd dat het rapport-Bakkenist ten onrechte met de Oosterparkwijk-rel-

lenn in verband is gebracht. "D e bestuurlijke verhoudingen in de regionale beheers-

driehoekk hebben op geen enkele wijze een rol gespeeld bij de besluitvorming inzake 

dee ordeverstoringen." Aldus geciteerd in NRC Handelsblad, 19 januari 1998. Maar 

veell  verschil maakt dat kort voor de raadsvergadering niet meer. 

Enn tenslotte blijk t uit een enquête (gepubliceerd op 28 januari 1998) onder alle po-

litieregio'ss dat op één uitzondering na, geen enkel korps in staat is om in geval van 

calamiteitenn op korte termijn de M E op te t rommelen. Maar ook dat is mosterd 

naa de maaltijd. 

I I .. Toelichting bij kwantitatieve inhoudsanalyse zinloos 
geweld d 

Samenstellingg collecties artikelen 
Voorr het onderzoek werden in de landelijke dagbladen, NRC Handelsblad, de 

Volkskrant,Volkskrant, Trouw, Algemeen Dagblad en De Telegraaf alle berichten geselecteerd 

diee te maken hebben met de incidenten: 'Leeuwarden 1', 'Leeuwarden 2\ 

Gor inchemm , 'Vlaardingen' en met zinloos geweld. Als onderzoeksperiode is geko-

zenn 15 september 1997 tot en met september 2000. Daarnaast zijn nog specifieke 

periodess onderzocht: drie maanden voor en na 'Tjoelker' en vier weken voor en na 
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dee andere key events. Met behulp van Factlane en I.exis/\exis zijn de volgende ver-

zamelingenn aangelegd (zie schema 11-1). 

Toelichting g 
Tenn behoeve van collectie 1 is gezocht op het trefwoord Tjoelker, bij collectie 2 op 

zinlooss geweld. Bij collectie 3 en 4 is gezocht op de termen Gor inchem (en/of 

Collectie e 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

Gorkum),, en '\ 

Trerwoord(-en) ) 

Tjoelker r 

Zinlooss geweld 

Gor inchemm of 

Gorkum m 

Vann Cot them en 

off  Vlaardingen 

Dri ee soorten 

geweldsincidenten n 

Vergelijkbare e 

geweldsincidenten n 

laardingenn (en of Van Cot them) vervolgens zijn alle 

Periode e 

sept.. 1997 

sept.. 1998 

jan.. 1997-

sep.. 2000 

jan.. 1999-

sept.. 2000 

jan.. 2000-

dec.. 2000 

Driee maanden 

voorr en na 

'Tjoelker' ' 

Vierr weken voor 

enn na 

'Leeuwardenn 2 

'(( lorinchem 

'Vlaardingen' ' 

Dagbladen n 

dede Volkskrant 

NRC NRC 

Handelsblad Handelsblad 

ll  rouw 

DeDe 1elegraaf 

AlgemeenAlgemeen Dagblad 

dede Volkskrant 

NRCNRC Handelsblad 

11 rouw 

DeDe Telegraaf 

AlgemeenAlgemeen Dagblad 

dede Volkskrant 

NRCNRC Handelsblad 

Vrouw Vrouw 

DeDe 'Telegraaf 

AA lge?neen Dagblad 

dede Volkskrant 

NRCNRC Handelsblad 

'I'I  rouw 

DeDe 'Telegraaf 

AlgemeenAlgemeen Dagblad 

dede Volkskrant 

dede Volkskrant 

NRCNRC Handelsblad 

11 rouw 

AlgemeenAlgemeen Dagblad 

Aantal l 

artikelen n 

460 0 

1.020 0 

339 9 

156 6 

46 6 

~ T T 

artikelenn ge-

Aantal l 

woorden n 

309.258 8 

690.239 9 

177.190 0 

82.926 6 

n.v.t. . 

n.v.t. . 

Schemaa II- l Overzicht collecties berichtgeving zinloos geweld 
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schraptt die geen verband hielden mer de incidenten. De/e verzamelingen kunnen 

niett bij elkaar worden opgeteld, omdat in veel stukken over Gor inchem en 

VV iaardingen ook de trefwoorden zinloos geweld en or I joelker \roorkonien. 

Bijj  De 'l'  elegraajr is de selectie van de artikelen over Tjoelker en zinloos geweld in 

dee periode september 1997 tot en met 1998 met de hand gedaan. Vanaf 1 januari 

19988 is deze krant beschikbaar in Lexis/Nexis. 

Collectiee 5 bevat alleen artikelen uit de Volkskrant, hierbij is breed gezocht op tref-

woordenn die te maken hebben met mishandelingen, vechtpartijen, schiet- en steek-

incidenten,, vandalisme, vernielingen en brandstichting. Vervolgens is deze selectie 

gefilterdd op drie soorten incidenten: 

-- Geweld tussen onbekenden in de openbare ruimte (ook massale vechtpartijen); 

-- Geweld tussen bekenden in de openbare ruimte (dader en slachtoffer kennen el-

kaar,, maar geen huiselijk geweld); 

-- Hrnstige vormen van vandalisme {brandstichtingen, vernielingen). 

Criminelee afrekeningen en huiselijk geweld zijn hierbij buiten beschouwing gela-

ten.. Omdat de selectie van deze artikelen arbeidsintensief was, is hier maar voor 

eenn dagblad gekozen. 

Collectiee 6 bevat artikelen over geweld uit de Volkskrant, NRC Handelsblad, Trouw 

enn Algemeen Dagblad vier weken voor en na 'Leeuwarden 2\ 'Gor inchem' en 

'Vlaardingen.'' Bij deze geweldsincidenten gaat het alleen om geweldsincidenten 

tussenn onbekenden in de publieke ruimte die vergelijkbaar zijn met zinloos geweld. 

Schiet-- en steekpartijen waarbij onbekend was wat de achtergrond was, zijn mee-

geteld.. Niet meegenomen zijn: criminele afrekeningen, instrumenteel geweld 

(overvallen),, relatiegeweid. De relletjes, vechtpartijen enzovoort in de drie nieuw-

jaarsnachtenn die deel uitmaken van de periodes voor de drie key events zijn telkens 

alss één incident meegeteld om een vertekend beeld te voorkomen. 

Alleenn nieuwe meldingen zijn meegeteld, niet bijvoorbeeld veroordelingen van eer-

deree delicten. Bovendien is alleen gekeken naar het aantal meldingen in de kran-

ten,, niet het aantal artikelen per geweldsincident (hoewel dat vaak overeenkwam), 

omdatt het hier gaat om het aantal meldingen van afzonderlijke incidenten, niet om 

dee hoeveelheid aandacht voor ieder geval. 

Bijj  deze collecties van artikelen voor en na een key event is alleen gekeken naar ge-

weldsincidenten.. Di t nieuws is niet verder geclassificeerd. 

Classificatieschemaa inhoudsanalyse 

Bijj  de inhoudsanalyse is uitgegaan van de in hoofdstuk 1 ontwikkelde indeling 

naarr soorten nieuws, namelijk het onderscheid tussen incident gerelateerd en the-

matischh gerelateerd nieuws met daarbinnen verschillende subcategorieën, leder af-

zonderlijkk artikel uit de verschillende verzamelingen is ingedeeld in één van deze 

categorieënn (zie schema 11-2). 
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Alss criteria voor de classificatie van de artikelen zijn gehanteerd: 

11 Inhoud van het artikel, gebaseerd op kop, introductiealinea en contextalinea, 

22 Genre, herkenbaar aan stijl en omvang. 

-- Nieuwsbericht: feitelijke verslag van gebeurtenissen, een or meer bronnen, om-

vangg tussen de 50 en 900 woorden. 

-- Achtergrondverhaal: beschouwend verhaal over gebeurtenissen or verschijnsel 

zinlooss geweld, meerdere bronnen, omvang "00 tot 2500 woorden. 

-- Interview: een bron, omvang vanabel. 

-- Opiniërend stuk: auteur is journalist of een gastauteur. Omvang 50 rot 1500 

woorden.. Commentaar, column, essav, opiniepaginastuk, recensie. 

Opp grond hiervan zijn de criteria voor de subcategorieën gespecificeerd. 

Ooo Incident gerelateerd nieuws 
Di tt nieuws gaat niet over specifieke concrete gebeurtenissen, 

keykey event, een artikel behoort tot deze categorie als de inhoud betrekking heeft 

opp de gebeurtenissen tijdens en na Leeuwarden, Gor inchem, Ylaardingen. 

Cjenn re: nieuwsbericht. 

VergelijkbareVergelijkbare incidenten: een artikel behoort tot deze categorie als de inhoud be-

trekkingg heeft op de incidenten (heden en verleden) die vergelijkbaar zijn met de 

keykey event. Genre: nieuwsbericht. 

LosstaandeLosstaande incidenten: in het artikel wordt cie key event niet genoemd. 

\'erge/eken\'erge/eken incidenten: in het artikel wordt de key event wel genoemd. 

Thematischh gerelateerd nieuws 

Di tt nieuws gaat niet over het verloop van specifieke concrete gebeurtenissen, maar 

overr de betekenis van clie gebeurtenissen. Len incident wordt als een svniproom 

voorr een algemeen probleem beschouwd. 

Mediaa generated 

Opinie:Opinie: een artikel behoort tot deze categorie als de inhoud bestaat uit een opi-

Incidentt gerelateerd 

keykey event 

I 'e i te l i jk e e 

gebeurtenissen n 

nieuws s 

vergelijkbare e 

incidenten n 

losstaande--

incidenten n 

mett key event 

11 hemati.sch gerelateerd nieuws 

mediaa generated 

opinie e 

achtergrond d 

Sourcee generated 

acne e 

reactie e 

vergelekenn I marginale 

incidentenn verwi|zmgen 

Schemaa II-2 Classificatieschema inhoudsanalyse 
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niee over de key event en het verschijnsel zinloos geweld. Genre: opiniestuk. 

Achtergrond:Achtergrond: een arcikei behoort tot deze categorie als de inhoud (geheel of ge-

deeltelijk)) betrekking heeft op samenhangen en achtergronden van een of meer 

keykey event en het verschijnsel zinloos geweld. Genre: achtergrondverhaal. 

MarginaleMarginale verwijzingen: een artikel behoort tot deze categorie als de inhoud van 

hett verhaal niet gaat over de key event of het verschijnsel zinloos geweld, maar als 

dezee wel (zijdelings) worden genoemd. Genre: variabel. 

Sourcee generated 

Actie:Actie: een artikel behoort tot deze categorie als de inhoud betrekking heeft op een 

bronn (sociale actor) die een actie aankondigt in verband met de key eventen zin-

looss geweld. Actie kan bestaan uit: voorstellen voor maatregelen, acties of de-

monstraties.. Genre: nieuwsbericht. 

Reactie:Reactie: een artikel behoort tot deze categorie ais de inhoud betrekking heeft op 297 

dee uitspraken (verklaringen, interpretaties, meningen), van één bron over de key 

eventeneventen zinloos geweld. Genre: variabel (nieuwsbericht, interview, achtergrond, 

opiniestuk,, ingezonden brief). 

Inhoudd teleenheid 
Dee teleenheid bestond uit een afzonderlijk artikel in een van de zes dagbladen. Ui t 

dee databank Factlane (voorheen: Nederlandse Persdata bank) en Lexis/Nexis is per 

artikell  de volgende informatie gebruikt bij de analyse. Dagblad, datum, pagina in 

dee krant, aantal woorden, kop van het artikel en de context (bestaande uit gemid-

deldd 60 woorden) waarin het gezochte woord (Tjoelker bijvoorbeeld) voorkomt. 

Al ss die informatie onvoldoende was is ook nog gekeken naar de intro van het arti-

kell  (60 woorden met de naam van de auteur) of is het artikel in de gedrukte versie 

opgezocht. . 

Datt betekent dus dat niet de hele inhoud van het artikel is onderzocht maar dat er 

opp basis van kop en <x>ntext is geclassificeerd in soorten nieuws, leder artikel is 

daarbijj  als afzonderlijke nieuwseenheid beschouwd. Bleef de strekking van het ar-

tikell  onbekend, omdat de databank alleen de kop van het artikel liet zien (een ge-

volgg van her. niet beschikken over de auteursrecht op het artikel), dan werd dit 

artikell  ingedeeld in de categorie onbekend of niet van toepassing. 




