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Voorwoord

In de namiddag van woensdag 25 september 1996
stortte een Dakota DC3 van de Dutch Dakota
Association neer in de Waddenzee voor de kust
van Den Helder en, na later bleek, binnen de
gemeentegrenzen van Wieringen. Het vliegtuig
was onderweg van Texel naar Schiphol. Reeds
snel na het ongeluk werd bekend dat aan boord
zich een aantal medewerkers van de provinciale
dienst Wegen, Verkeer en Vervoer bevond.
Hulpverleners waren zeer snel ter plaatste.
Vissers, Marine en Kustwacht deden hun uiterste
best mensen te redden uit het vliegtuigwrak.
Na aanvankelijke onzekerheid werd duidelijk dat
vrijwel niemand de ramp had overleefd. Slechts
één persoon werd door de in allerijl toegesnelde
hulpverleners levend aangetroffen. Ook voor hem
mocht redding evenwel niet baten, hij overleed in
het ziekenhuis. Zo eindigde abrupt dat wat
begonnen was als een vrolijke en leerzame
excursie, als een inktzwart drama in de golven
van de Waddenzee.

De verslagenheid bij familie, vrienden, collega's
en hulpverleners was groot.

Naast de zes bemanningsleden van de Dutch
Dakota Association en de drie medewerkers van
Ballast Nedam, zijn omgekomen de provinciale
medewerkers:

De ramp met de Dakota heeft veel mensen aan-
gegrepen. Velen, binnen en buiten de provinciale
organisatie, hebben hun medeleven met de
nabestaanden van de slachtoffers geuit door te
helpen bij de hulpverlening, de organisatie van
de herdenkingsbijeenkomst en de opvang van en
zorg voor hen die getroffen zijn door de vlieg-
ramp met de Dakota. Niet iedereen die een
bijdrage heeft geleverd zal haar of zijn naam
terug vinden in dit verslag. Een ieder die
betrokken was, weet wat hij of zij heeft kunnen
doen. Uit dit verslag zal duidelijk worden dat zij
zich omringd mogen weten door velen, die net als
zij een bijdrage hebben geleverd om de
nabestaanden te steunen in deze moeilijke tijd.

Soms worden namen van mensen genoemd,
omdat het nodig is voor het inzicht in de
organisatie, soms omdat het op die plaats niet
anders kan. Uw begrip wordt hiervoor gevraagd.

Het nu volgende verslag beoogt een zo objectief
mogelijke weergave te geven van de werk-
zaamheden die vanuit de provinciale organisatie
zijn opgezet om te coördineren, te helpen en te
steunen, opdat het ondraaglijke leed zo draagbaar
mogelijk zal worden.

Wilma van Baarsen-Verhorst
Joop Bek
Co van Bentem
Wint Boevé
Wint den Breejen
Gerrit de Bruin
Teun van der Burg
Peter Dol
Adriaan Dompeling
Siebe Droogsma
Peter van Duren
Arte van der Helm
Kiek Idema
Jules Jansen
Piet de Leeuw
Coby Moleman-Van den Bosch
Frans Sandee
Tjerk Schalkwijk
Bert Springintveld
Gerrit Vermeer
Joop Vork
Jan de Vos
Tjardes Zwager
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Inleiding

In een ramp- of crisissituatie is vrijwel altijd een
eerste fase herkenbaar die zich het best laat
omschrijven als beperkte (en soms zelfs totale)
chaos. De totale omvang van de ramp is nog niet
geheel duidelijk en coördinatie en uitvoering is
meestal beperkt tot het direct bij de ramp
betrokken operationele niveau.
Om de onderhavige crisis te kunnen beheersen
werd duidelijk dat een organisatiestructuur nodig
was om efficiënte en heldere besluitvorming te
kunnen garanderen. Bij de vliegramp waren drie
organisaties betrokken: De Dutch Dakota
Association, Ballast Nedam NV en de provincie
Noord-Holland. Bij alle drie organisaties vielen
slachtoffers te betreuren. Nadat aanvankelijk drie
afzonderlijke crisisteams functioneerden, werd
donderdag 26 september 1996 besloten een
gezamenlijk crisisteam in te richten. In dit crisis-
team zouden afspraken gemaakt gaan worden
over alle zaken die een gezamenlijke coördinatie
behoeven.

Om duidelijk te maken hoe procedureel de
besluitvorming en de coördinatie gestalte heeft
gekregen zal na deze inleiding eerst de
organisatie-opzet uit de doeken gedaan worden.
Hierbij moet wel bedacht worden dat niet alle
onderdelen tegelijkertijd ontstaan zijn, maar dat
binnen de hoofdstructuur naar gelang de tijd
vorderde, sub-structuren zijn opgezet om de
complexe activiteiten efficiënt te kunnen
organiseren en beheersen.

Dit verslag heeft tot doel een beschrijving te
geven van de provinciale betrokkenheid bij de
ramp en dan met name de gevolgen ervan. Het is
een verantwoording aan provinciale staten van
het provinciale handelen.

Juist vanwege het gegeven dat naarmate de tijd
verstreek meer en meer parallelle processen zijn
gaan lopen, is de opzet van dit verslag als volgt:

Het eerste hoofdstuk bevat de organisatie-
structuur, waarbij aandacht is voor de onder-
scheidene overlegvormen en de participanten.

In het tweede hoofdstuk zal een tijdpad
gepresenteerd worden met een aantal
ontwikkelingen in chronologische volgorde.

Het derde hoofdstuk is een chronologische
beschrijving van de eerste fase. Om deze weergave
duidelijk te houden zal op een aantal plaatsen wat
dieper op de gebeurtenissen ingegaan worden.

In het vierde hoofdstuk wordt aandacht besteed
aan de hulpverlening. Op zich kan over dit
onderwerp alleen al een rapport geschreven
worden. In het kader van deze verslaglegging
wordt getracht hoofdlijnen aan te geven, die soms
gerelateerd worden aan een aantal concrete
situaties.

Het vijfde deel verschaft inzicht in de organisatie
van de herdenkingsbijeenkomst. Bijzonder was
dat op hele korte termijn een tamelijk grote
manifestatie georganiseerd moest worden.
De ervaringen van de provincie met projectmatig
werken kwamen hier goed uit de verf. De gehele
organisatie is in eigen hand gehouden. Dit heeft
tal van voordelen gehad: veel, heel veel collega's
hebben door een bijdrage in de organisatie en
uitvoering van de bijeenkomst te kunnen leveren,
het terechte gevoel gehad "iets te kunnen doen"
voor de nabestaanden. De eigen organisatie heeft
zich flexibel en slagvaardig getoond. De mensen
om wie het gaat, de nabestaanden, is een gevoel
bezorgd dat men niet alleen staat, maar dat de
provincie er voor hen is en zal blijven.

Deel zes bevat een beschouwing van de processen
die zich in de communicatieve sfeer hebben
afgespeeld. Bij deze thematische toelichting is het
niet ondenkbaar dat qua informatie doublures
met de vorige hoofdstukken kunnen optreden.

In het zevende hoofdstuk zal de organisatie en
opzet van het nazorgtraject besproken worden.

Deel acht zal een globaal en voorlopig overzicht
omvatten van de kosten die gemaakt zijn en nog
gemaakt moeten worden.

Tenslotte volgt in hoofdstuk 9 een korte
nabeschouwing.

Als bijlagen zijn opgenomen de toespraken van
de sprekers tijdens de herdenkingsbijeenkomst op
2 oktober 1996.

De provincie heeft ten behoeve van de
nabestaanden vanaf het begin geprobeerd
invulling te geven aan het idee van "caring
government". Vanuit de verantwoordelijkheid
als overheid, maar vooral van die als werkgever,
is veel aandacht besteed aan de immateriële en
materiële zorg voor de nabestaanden. Niet alleen
uit de woorden, maar zeker ook uit het handelen
van de provincie, moest en moet gevoel spreken
voor de slachtoffers van de ramp. Deze leidraad
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hebben het provinciaal bestuur en de mede-
werkers voortdurend voor ogen gehad.
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De organisatie

i.i
In de inleiding is reeds aan de orde geweest de
aanloop en de al ras gevoelde behoefte aan
coördinerend overleg tussen de drie betrokken
organisaties. Nadat aanvankelijk de Dutch
Dakota Association, Ballast Nedam NV en de
provincie Noord-Holland zelf een soort crisisstaf
hadden opgericht werd door de praktische
ontwikkelingen spoedig duidelijk dat vrijwel alle
betrokkenen hiernaast behoefte hadden aan één
aanspreek, overleg- en coördinatiepunt. Nodig
was één algemeen aanspreekpunt waar
nabestaanden, pers en derde organisaties met
praktische vragen terecht zouden kunnen en een
gezamenlijk forum waar beleidsmatig en
uitvoerend afspraken gemaakt zouden kunnen
worden. In paragraaf 1.3 wordt hierop verder
ingegaan.

1.2

De aansturing vanuit de provincie werd
gecoördineerd door het crisisberaad. Dit beraad
functioneerde onder voorzitterschap de
commissaris van de Koningin en bestond verder
uit gedeputeerden De Boer en Verburg, de griffier,
twee directeuren en een aantal medewerkers en
deskundigen (communicatie, personeelszaken,
Arbodienst, kabinet en externe adviseurs van het
Crisis Onderzoek Team (COT)). Het bestuurlijk
crisisberaad kwam op donderdag 26 september en
vrijdag 27 september twee keer per dag bijeen.
Vanaf zaterdag 28 september tot en met woensdag
2 oktober kwam het crisisberaad één keer per dag
samen. Na de herdenkingsbijeenkomst heeft nog
een aantal vergaderingen plaatsgevonden,
waarvan de laatste op 10 oktober gehouden is. Na
deze datum is overgegaan op de structuur voor
het nazorgtraject (zie hoofdstuk 7). Overigens
heeft vanuit het crisisberaad op gezette tijden
terugkoppeling naar het seniorenconvent en
gedeputeerde staten plaatsgevonden

i.3

Naast het crisisberaad functioneerde het
coördinatie overleg (zie punt 1.1) waarin
afstemming plaatsvond over de genomen
besluiten, de informatiestromen en het
gezamenlijk te bewandelen traject. In een eerste
aanzet om te komen tot gezamenlijke sturing
werd op donderdagavond, 26 september 1996, te

Schiphol-Oost in het DDA-gebouw vergaderd
door een tamelijk uitgebreid gezelschap. Na
verloop van tijd werd besloten met een kleine
groep, bestaande uit twee vertegenwoordigers
van de drie betrokken organisaties elk, zo nodig
aangevuld door twee personen namens het
Rampen Identificatie Team (RIT) van de politie,
door te gaan.
De eerste bijeenkomsten vonden plaats ten
kantore van de DDA te Schiphol-Oost, later is het
overleg verplaatst naar de WW-locatie aan de
Zijlweg te Haarlem. Namens de provincie hadden
de heren T.J.P.M. Boot (afdelingschef WVV) en
D. Bijl (chef kabinet) zitting in het coördinatie
overleg. De heer Bijl fungeerde als voorzitter van
het overleg. De eerste zorg van het coördinatie
overleg betrof hoofdzakelijk de identificatie van
de slachtoffers, de opzet van de hulpverlenings-
structuur voor de nabestaanden en overige
actuele ontwikkelingen die een gezamenlijke
aanpak noodzakelijk maakten. Het coördinatie
overleg kwam twee keer per dag bijeen vanaf
donderdagavond 26 september tot de
herdenkingsbijeenkomst van woensdag 2 oktober.
In de regel vond een overleg plaats om 10.00 uur
en 16.00 uur. Qua tijd vond dit overleg plaats
aansluitend op het provinciale crisisberaad.

1.4

Alle vragen, antwoorden en informatie kwam op
één centraal punt terecht: het informatiepunt.
Aanvankelijk werd het informatiepunt bemenst
door personen van de drie betrokken organisaties.
Na verloop van tijd heeft de provincie de
bezetting van het informatiepunt voor haar
rekening genomen. De benaming informatiepunt
is geen vlag die de lading dekt. Bij het informatie-
punt werden de vragen van de nabestaanden
opgevangen en als direct gevolg hiervan werd
door de personen die het informatiepunt bemenst
hebben zelf ook hulpverlener. Het informatiepunt
was 24-uur per dag bereikbaar. Daarnaast werd
vanuit het informatiepunt vrijwel de gehele
informatiestroom gerouteerd tussen de onder-
scheidene organisaties, de hulpverleners, het RIT
en de nabestaanden. Teven werd in samen-
werking met het informatiepunt de hulpverlening
gecoördineerd. Dit gebeurde in het hulp-
verleningsoverleg, dat bestond uit de coördinator
van het informatiepunt, mevrouw Ada Corbee,
de coördinatoren van de hulpverleners en de
hulpverleners zelf. Zeker in de eerste dagen
vervulde het informatiepunt de functie van
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scharnier tussen nabestaanden, hulpverlening en
provincie. Dit gebeurt overigens nog steeds, zij het
op veel minder intensieve wijze.

gemeente Haarlem, politie en brandweer en tal
van andere bij de organisatie van de bijeenkomst
betrokken bedrijven en instanties.

1.5 1.7

De hulpverlening werd in eerste aanleg gedaan
door de teams van provincie en Arbodienst, de
zogenaamde AP-teams. Er is bewust ervoor
gekozen de teams op deze wijze samen te stellen,
omdat hierin personeelskennis van de kant van
de provincie was opgenomen alsmede
psychologische en medische kennis van de
zijde van de Arbodienst. De teams werden
samengesteld op basis van de koppeling aan de
gezinnen van de nabestaanden. Twee vaste
personen werden als team gekoppeld aan een
aantal gezinnen. Dat in deze moeilijke periode
een band is gegroeid tussen de teams en de
gezinnen en de teamleden onderling behoeft geen
betoog. De betrokkenheid van de teams met de
nabestaanden was groot. De positie van de teams
was moeilijk: enerzijds was er de reeds eerder
gememoreerde grote betrokkenheid en anderzijds
was er de noodzaak enige afstand te houden om
het hoofd koel te kunnen hebben voor het
verlenen van hulp en bijstand. Hoewel in dit
verslag weinig namen worden genoemd, wordt
voor de AP-teams een uitzondering gemaakt.
De teams werden gevormd door:
de heer K. Koster en mevrouw M. Krijnen,
de heren R. Vermaire en J. Japin, de heer K. Rab
en mevrouw C. Verschuren (later vervangen door
mevrouw H. Ernst, opdat mevrouw Verschuren
zich op de coördinatie kon gaan toeleggen),
de heer B. Coops en mevrouw A. Veenemans en
tenslotte de heren A. de Jong en A. Straatman
(later vervangen door mevrouw A. Luijendijk,
opdat ook de heer Straatman zich op de
coördinatie kon gaan toeleggen).

1.6

Voor de organisatie van de herdenkingsbijeen-
komst werd een aparte projectorganisatie
opgezet, bestaande uit een aantal personen met
ieder een aparte taak in het geheel onder leiding
van de Kabinetschef, de heer Bijl. Binnen deze
projectopzet is de organisatie, uitvoering en regie
van de herdenkingsbijeenkomst ter hand
genomen. Contacten zijn onderhouden met de
kerkvoogdij van de Grote- of St. Bavokerk, de
NOS en het NOB, de uitvaartondernemers, de

Voor de externe en interne communicatie
was het provinciale bureau Communicatie
verantwoordelijk. Het bureau heeft de relaties
met de pers behartigd, de interne berichten aan
de medewerkers verzorgd en heeft in de project-
organisatie rond herdenkingsdienst ook een
belangrijk aandeel gehad in de contacten met de
pers. Het bureau Communicatie zorgde tevens
voor afstemming van de gezamenlijke bericht-
geving met de DDA en Ballast Nedam.

1.8

In het algemeen gold dat een aantal principes ten
grondslag heeft gelegen aan de allocatie van
personen. Het was van groot belang voor de
onderlinge cohesie en een zo optimaal mogelijke
communicatie en terugkoppeling tussen de
coördinerende structuren, een "linking-pin"
constructie te handhaven. Dit hield in dat een
aantal vaste personen aan verschillende, vaste
vergaderingen, bijeenkomsten en overleggen
deelnam. Op deze wijze werd zoveel mogelijk
bereikt dat alle betrokkenen de verse informatie
en de nieuwe besluiten uit de eerste hand konden
vernemen.

Een tweede principe was dat zoveel mogelijk
gebruik gemaakt werd van kennis en expertise
die op tal van plaatsen in de provinciale
organisatie voorhanden is. Dit lijkt een open
deur, maar in crisissituaties is vaak gebleken
dat deze op zich voor de hand liggende lijn lang
niet altijd gevolgd wordt. Alle perscontacten
liepen via Communicatie, hetgeen ook het
"normale" werkveld en vakgebied van het bureau
is. Contacten met politie, brandweer en
gemeentebestuur werden via het kabinet
gerouteerd, omdat deze contacten in het dagelijks
werk reeds bestaan. Voor financiële en juridische
zaken heeft de provinciale organisatie experts in
huis en op het organisatorische vlak zijn er
personen die met de materie goed bekend zijn.
Het voordeel van een relatief grote organisatie
deed zich voelen: "veel konden we zelf doen".
Een grote betrokkenheid van allen was hierbij een
duidelijk pluspunt.
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Het bijzondere gegeven dat de provincie
nadrukkelijk als werkgever bij de ramp betrokken
was had een aantal keuzes tot gevolg. Over de te
volgen lijn met betrekking tot de kosten was
reeds woensdagavond door het bestuur een
heldere lijn uitgezet: de werkgeversrol moest
goed en royaal zijn, kortom die van een zorgzame
werkgever. Voorts moest besloten worden of de
opvang in "eigen" zorg - te weten de Arbodienst
- gedaan zou worden, danwei dat geopteerd zou
worden voor de "publieke zorg". Na overleg met
de directie van de Arbodienst is besloten om voor
de eerste optie te kiezen.

Tevens is reeds op de avond van de ramp contact
opgenomen met het Crisis Onderzoek Team
(COT). Onder leiding van prof. Rosenthal heeft
het COT bij het hele hulpverleningstraject een
klankbord- en adviesfunctie vervuld.

Tenslotte is door de organisatie en hulpverlening
zelf grotendeels ter hand te nemen voorkomen
dat hulpverlening, opvang en nazorg een
"onthecht" karakter zou kunnen krijgen. Het was
zaak een goede balans te vinden tussen
betrokkenheid en belangenbehartiging.
Voorzover thans te beoordelen valt, is de
provincie hierin geslaagd. Duidelijk is dat het
proces nog niet voorbij is. De verwerking van het
verlies dat de nabestaanden hebben geleden, is
eigenlijk nog maar pas begonnen. Ook in de
toekomst zal het provinciaal bestuur er zijn voor
de nabestaanden van de slachtoffers van de
vliegramp met de Dakota.
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Globaal Overzicht

Alles wat zich heeft afgespeeld nadat het
vliegtuig was neergestort laat zich niet zo
eenvoudig verdelen in tijdvakken of op zich
staande hoofdstukken. Toch zijn er wel
momenten aan te wijzen waarop de aard van de
werkzaamheden veranderd is. Ruwweg zijn drie
fasen te onderscheiden:
• de tijd vanaf het ongeluk met het vliegtuig

tot en met het moment waarop de
lichamen van de slachtoffers waren
geïdentificeerd en vrijgegeven, d.w.z.
woensdag 25 september tot en met
zaterdag 28 september,

• de periode van het rouwproces met de
uitvaarten en de herdenkingsbijeenkomst,
zondag 29 september tot en met
vrijdag 4 oktober,

• de tijd van verwerking en het langzaam
omschakelen naar het gebruikelijke
leefritme. Deze fase laat zich het best
typeren als nazorgfase, vanaf
zaterdag 5 oktober.

Natuurlijk zijn andere indelingen denkbaar en
vanuit de beleving van iedere betrokkene vormt
zich een eigen tijdsindeling. Deze opzet is
gekozen als "grootste gemene deler" gebaseerd
op de ervaringen van een groot aantal personen
dat een rol heeft gespeeld in de organisatie en
uitvoering van de hulpverlening.

Het derde hoofdstuk bestrijkt de eerste fase uit
het tijdpad en de hoofdstukken vier tot en met
zeven corresponderen met de tweede en de derde
fase.
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De eerste Fase

Zoals gezegd is de eerste fase een tijd van
verwarring en min of meer beperkte chaos. Velen
willen weten wat er aan de hand is, maar
niemand heeft inzicht in alles wat gebeurd is. Pas
nadat nadere informatie beschikbaar komt, is het
mogelijk een beeld te krijgen van de omvang van
de ramp. Woensdagmiddag 25 september 1996
was geen uitzondering. De eerste fase kenmerkt
zich door reddings- en hulpverleningsacties,
gevolgd door de identificatie van de slachtoffers
en de hierbij betrokken hulpverlening en bijstand
aan de nabestaanden. Voor een goed begrip
wordt van de eerste fase een uitgebreide
situatieschets gegeven.

Woensdag, 25 september 1996

Om 17.10 uur krijgt de chef kabinet een melding
van het Landelijk Coördinatie Centrum (LCC)
van het ministerie van Binnenlandse Zaken dat
een vliegtuig is neergestort in de Waddenzee. Het
zou een oud type vliegtuig betreffen, een Dakota
DC3 van de Dutch Dakota Association. De
melding is afkomstig van de Kustwacht. Deze
informatierouting is een standaardprocedure, in
verband met de bevoegdheden van de
commissaris van de Koningin in het kader van de
rampenwet, voor de bestuurlijke informatie-
verstrekking in geval van calamiteiten. Op dit
moment is nog niet duidelijk dat onder de
inzittenden van het vliegtuig zich 23 mede-
werkers van de dienst WW bevonden. De chef
kabinet heeft vervolgens contact gezocht met de
burgemeesters van Den Helder, Wieringen en
Texel. In de daarop volgende uren is er
regelmatig contact met het LCC en het crisisteam
in Den Helder.

Vanaf ongeveer 17.00 uur geraken de ont-
wikkelingen langs een andere lijn in een
stroomversnelling. Via radio en televisie wordt
melding gemaakt van het ongeluk. Als bericht
wordt dat het neergestorte vliegtuig een Dakota
van de Dutch Dakota Association is, is het voor
een aantal mensen dat van de excursie op de
hoogte was, duidelijk wie in het vliegtuig gezeten
zouden kunnen hebben. Familieleden trachten te
weten te komen hoe het met de inzittenden staat.
De telefoniste/receptioniste van gebouw aan de
Zijlweg van de dienst WVV, mevrouw
M. Broekhuizen, krijgt de eerste reacties en
vragen door.

Binnen de provinciale organisatie worden tal van

personen geïnformeerd. Tevens wordt getracht zo
snel mogelijk de cvdK, gedeputeerden de Boer en
Verburg, de griffier, de directeur WW, de chef
Kabinet en de bureau Communicatie op de
hoogte te brengen van de feiten. In het
WW-gebouw worden familieleden opgevangen
door medewerkers van de dienst WW.
Gezamenlijk brengt men hier enige tijd door
tussen hoop en angst. Provinciale medewerkers
van personeelszaken en hulpverleners van de
Arbodienst zijn, na gewaarschuwd te zijn, snel
aanwezig in het WW-gebouw.

Vanuit het WW-gebouw vertrekt in de loop
van de avond een tweetal bussen om de familie-
leden van de inzittenden van het vliegtuig naar
Den Helder te brengen. De eerste bus gaat
rechtstreeks en de tweede bus gaat via Schiphol,
alwaar een aantal collega's van de met het
vliegtuig verongelukten reeds aanwezig en in
afwachting van de aankomst van het vliegtuig
was. Sommigen gaan op eigen gelegenheid naar
Den Helder. De cvdK, gedeputeerden Verburg en
De Boer, de griffier en de directeur WW gaan
ook naar Den Helder.

De familieleden en overige personen worden te
Den Helder opgevangen bij het marineterrein in
het protestants militair tehuis de Duif. In de Duif
wordt gepraat, koffie gedronken en gehuild.
Men zoekt steun bij elkaar en bij de geestelijke
verzorgers. Er ontstaat wat begrijpelijke irritatie
over het gegeven dat nog geen duidelijkheid
verschaft kan worden over wie precies bij de
ramp zijn omgekomen en of en wanneer de
nabestaanden bij hun overleden dierbaren mogen
komen.

De burgemeesters Hoekzema en Baas van
respectievelijk Den Helder en Wieringen
informeren de nabestaanden en overige aan-
wezigen over de feitelijke situatie. Geen van de
inzittenden en bemanning heeft het ongeluk
overleefd en vanwege de nog te verrichten
identificatie van de slachtoffers en technisch
onderzoek is het niet mogelijk de lichamen van
de slachtoffers reeds vrij te geven.

De nabestaanden wordt gevraagd informatie te
leveren over de uiterlijke kenmerken van de
slachtoffers, ten behoeve van de identificatie door
het Rampen Identificatie Team (RIT) van de politie.

Laat op de avond wordt door de betrokken
autoriteiten, waaronder de burgemeesters en de
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commissaris van de Koningin, nog een pers-
conferentie gegeven, waarin de gebeurtenissen
van de avond weergegeven worden.

Moe en terneergeslagen vertrekken nabestaanden
en hulpverleners rond 03.00 uur richting
Haarlem. Bij aankomst te Haarlem, bij het
WW-gebouw worden taxi's geregeld voor hen
die geen vervoer naar huis hebben of die, gezien
de omstandigheden, beter niet kunnen rijden.
Uiteindelijk gaan ook de hulpverleners naar huis.

Donderdag, 26 september 1996

Direct de volgende ochtend, te 09.00 uur
informeert de commissaris van de Koningin het
provinciale personeel over de gebeurtenissen van
de vorige avond. De verslagenheid in de
provinciale organisatie is groot.

Aansluitend vindt het eerste "crisisberaad"
plaats. Dit beraad bestond, zoals aangegeven, uit
de commissaris van de Koningin, gedeputeerden
de Boer en Verburg, de griffier en twee
directeuren en een aantal deskundigen
(communicatie, personeelszaken, Arbodienst,
kabinet en externe adviseurs van het Crisis
Onderzoek Team (COT)). Tijdens deze bijeen-
komst worden de grote lijnen uitgezet.

Een aantal belangrijke en voor de nabije toekomst
bepalende beslissingen wordt genomen. Voor de
provincie is daarbij de zorg voor de nabestaanden
van de overleden medewerkers centraal gesteld.

Begeleiding voor nabestaanden moet geregeld
worden; zowel medische als psychische bijstand
moet beschikbaar zijn. Voorts moet een structuur
bedacht worden om alle vragen die bij de
nabestaanden leven snel en efficiënt te kunnen
beantwoorden. Een centraal informatienummer
wordt opengesteld, waar de nabestaanden met
hun vragen en andere problemen terecht kunnen.
Het informatienummer moet persoonlijk en per
brief aan de nabestaanden bekend gemaakt
worden.

Mede daartoe zullen teams van twee personen
gevormd worden bestaande uit medewerkers
van de provincie - bij voorkeur van personeels-
zaken van WW - en professionele hulpverleners
van de Arbodienst. Deze teams zullen direct
contact met de families van de slachtoffers gaan
houden.

De informatievoorziening naar de pers moet
gereguleerd worden. Het is nu eenmaal de taak
van de media het nieuws te vergaren. Voorkomen
moet worden dat de pers "het nieuws" zelf gaat
halen en zodoende wellicht mensen lastig zou
kunnen vallen of de hulpverlening zou kunnen
hinderen. Een persconferentie zal te 13.00 uur
plaatsvinden en voorts zal bureau Communicatie
persberichten verzorgen om de media op de
hoogte te houden.

De Arbodienst heeft tevens aandacht besteed aan
collega's van de slachtoffers. De huisartsen van
de nabestaanden worden geïnformeerd.

Personeelszaken wordt betrokken bij het reeds
anticiperen op vragen van nabestaanden van
administratief-financiële aard. Vooropgesteld
wordt dat deze zaken zo snel mogelijk
afgehandeld moeten worden en dat de
nabestaanden niet met onnodige vertragingen
geconfronteerd mogen worden.

In het Districtsgebouw-Zuid en het WW-gebouw
aan de Zijlweg zullen condoleance registers
neergelegd worden.
De provincie zal een rouwadvertentie plaatsen in
de grote landelijke en de Noordhollandse
regionale dagbladen.
Tevens wordt besloten een herdenkingsbijeen-
komst voor alle slachtoffers te organiseren.

Voorts zal de commissaris van de Koningin
trachten te bewerkstelligen dat de identificatie van
de slachtoffers op Schiphol zal kunnen geschieden,
omdat vanwege het RIT is gevraagd of een
dergelijke verplaatsing geregeld kan worden.

Vooropgesteld wordt dat van provinciezijde al
het mogelijke gedaan moet worden om de
nabestaanden bij te staan in deze zware tijden.

De commissaris van de Koningin, de
gedeputeerden De Boer en Verburg en de griffier
brengen in de loop van de ochtend een bezoek
aan het WW-gebouw aan de Zijlweg.

Ondanks de grote verslagenheid die heerst, moet
geregeld worden dat de werkzaamheden in
district-Zuid door kunnen gaan. Het betreft
tenslotte een organisatie-éénheid waarvan
plotseling twee-derde is weggevaagd. De heer
Van der Pieterman van de dienst WW regelt in
overleg met de griffier dat voor de eerste dagen
personele bezetting in het getroffen district op
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gewenste sterkte is. In een later stadium wordt
met de heren Rodenburg en Bijleveld de verdere
bezetting georganiseerd.

Donderdagochtend 11.00 uur. De AP-teams
worden gevormd en gaan op pad. De gehele dag
worden gesprekken gevoerd met nabestaanden.
Informatie, maar vooral vragen worden uit-
gewisseld. De gezins- en familiesituatie is
bepalend voor de mate van zorg die verleend
wordt. Als centraal thema bij de zorgverlening is
gesteld dat de behoeften van de betrokkenen
bepalend zijn voor de mate van zorg. Niet het
aantal beschikbare professionele en semi-
professionele hulpverleners bepaalt de mate van
zorg, maar de zorgvuldig geïnventariseerde
behoefte bij de nabestaanden.
In de loop van de middag en avond wordt door
de AP-teams bij de nabestaanden bezorgd een
brief met het telefoonnummer van het
informatiepunt vergezeld van een bloemstukje.

De commissaris van de Koningin heeft contact
met de Rijks Voorlichtingsdienst, omdat het
Koninklijk Huis en de Regering gaarne op de
hoogte willen blijven.

Besloten wordt dat de provincie de komende
periode niet deel zal nemen aan andere dan strikt
zakelijke en ingetogen gebeurtenissen en
activiteiten. Dit besluit wordt aan bestuurders,
medewerkers, derden en pers gecommuniceerd.
Ook het herijkingsproces binnen WW en met de
reorganisatie verwante zaken worden tijdelijk
stilgelegd.

In het begin van de avond vindt te Schiphol-Oost
een bijeenkomst plaats. Bedoeling is een
coördinatiestructuur op te zetten voor de drie
betrokken organisaties en om de identificaties en
vrijgave van de lichamen van de slachtoffers in
samenwerking met het RIT zo vlot en soepel
mogelijk te laten verlopen. Dit resulteert in het
onder punt 1.3 reeds beschreven coördinatie
overleg.

Vrijdag 27 september S 996

Deze dag stond vooral in het teken van de
identificatie van de slachtoffers. Het RIT was op
Schiphol aan het werk gegaan met de identificatie
van de slachtoffers. Een punt van grote zorg was
of voor de identificaties al dan niet confrontaties
nodig zouden zijn. Aan het eind van de dag, zo

rond middernacht, blijkt dat geen confrontaties
nodig zijn geweest en dat alle lichamen van
slachtoffers geïdentificeerd zijn. De AP-teams
hebben aansluitend op het doen van de aan-
zegging door het RIT, onmiddellijk contact met
de betreffende nabestaanden.

Een tweede kenmerk van deze dag is dat het
informatiepunt in het DDA-gebouw te
Schiphol-Oost ondergebracht wordt. Het was
nodig om zo dicht mogelijk in de buurt van het
RIT te zijn, om vragen en informatie van de
nabestaanden, van de drie betrokken organisaties
en van het RIT snel te kunnen beantwoorden en
verwerken. De hele dag stonden de telefoons in
het informatiepunt roodgloeiend. Qua faciliteiten
was de bedrijfsruimte van de DDA niet berekend
op de organisatie die opgetuigd moest worden,
maar in goede harmonie met de DDA en de
afdeling facilitair van de provincie werd al snel
een aantal ruimtes ingericht met portable PC's en
extra telefoonfaciliteiten.

De tekst voor de advertentie kwam gereed.
Een aantal afwegingen heeft uiteindelijk het
tijdstip van verschijnen en de inhoud van de
advertentie bepaald. Met de advertentie mocht
niet te lang gewacht worden, maar omdat mede
op verzoek van de nabestaanden alle namen van
de slachtoffers genoemd zouden worden, moest
hierover absolute zekerheid bestaan. Nadat het
RIT bevestigd heeft dat de namen vaststaan kan
de advertentie de namen van de slachtoffers
bevatten en de herdenkingsbijeenkomst kan
aangekondigd worden voor woensdag 2 oktober
a.s. te 20.00 uur in de St. Bavo. De advertentie zal
zaterdag a.s. (28 september) verschijnen in de
landelijke dagbladen en in de regionale dag-
bladen in de provincie Noord-Holland.

Tenslotte werd in de loop van de vrijdag duidelijk
dat de organisatiestructuur die de dag ervoor
opgezet was, haar vruchten begon af te werpen.
De beleidslijnen en aandachtspunten die reeds in
de eerste vergadering op donderdagochtend zijn
uitgezet dienen als leidraad voor de organisatie.
Doordat reeds in een vroeg stadium de uitgangs-
punten helder zijn bepaald en de organisatie-
structuur hierop is ingericht, blijkt het mogelijk
het algehele overzicht goed te handhaven.

Zaterdag 28 september 1996

De overgang naar een tweede fase tekent zich af.

17 Vliegramp Waddenzee Verslag



Alle lichamen van slachtoffers zijn geïdentificeerd.
De nabestaanden worden hiervan door het RIT in
kennis gesteld conform het hiervoor geldende
justitiële traject. Dit gebeurt op zeer zorgvuldige
wijze. De hulpverlening van de AP-teams wordt
zo nauwkeurig mogelijk op de berichtgeving door
het RIT afgestemd. Hierover zijn in het
coördinatie overleg precieze afspraken gemaakt.
Vervolgens kunnen de lichamen van de
slachtoffers van Schiphol opgehaald worden.
Het RIT is behulpzaam bij het verstrekken van
adviezen aan de begrafenisondernemers voor het
waardig opbaren van de slachtoffers. Via het
informatiepunt wordt desgewenst en waar nodig
bemiddeld in de contacten tussen nabestaanden
en uitvaartondernemers.

Tevens wordt een overzicht van uitvaarten
gemaakt.
De voorbereidingen voor de herdenkingsbijeen-
komst zijn in volle gang; contacten worden
gelegd, adresbestanden worden samengesteld,
draaiboeken worden opgesteld.

Tijdens het coördinerend overleg op
Schiphol-Oost wordt besloten het informatiepunt
te verplaatsen naar de locatie WW-gebouw aan
de Zijlweg. De reden hiervoor is dat de
identificaties afgerond zijn en de noodzaak fysiek
dicht bij het RIT in de buurt te zijn niet meer
bestaat. De aard van de vragen en de problemen
van de nabestaanden zal meer in de financiële en
persoonlijke sfeer komen te liggen. Hiervoor zijn
de dossiers nodig, die de benodigde gegevens
van de slachtoffers bevatten. Weer vanuit de
gedachte dat de hulp snel en efficiënt verleend
moet kunnen worden, ligt het voor de hand voor
de WVV locatie te kiezen. Bijkomend voordeel is
dat op de WVV-locatie meer telefoonfaciliteiten
beschikbaar zijn. Dankzij de stand van de
techniek was het mogelijk het informatiepunt te
verplaatsen zonder het telefoonnummer te
wijzigen.

In de loop van de dag zijn alle lichamen van
Schiphol opgehaald. De AP-teams en het
informatiepunt houden eventuele knelpunten en
problemen in de gaten.
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Hulpverlening

De hulpverlening is afgestemd op een aantal
categorieën personen, met voor elk groep
personen een aangepaste aanpak. Als eerste
categorie is de groep nabestaanden onder-
scheiden. Vervolgens is er de groep van directe
collega's en tenslotte de groep mensen die bij de
hulpverlening betrokken is geweest.

De hulpverlening voor de nabestaanden laat zich
onderscheiden in materiële en immateriële hulp.
De behoefte aan immateriële hulp deed zich het
eerst gevoelen. Vanaf donderdag 26 september
zijn de AP-teams (aan de nabestaanden
gekoppelde vaste teams van twee personen,
bestaande uit iemand van de Arbodienst en
iemand van de provincie) en de personen van het
telefonische informatiepunt (provinciale mede-
werkers) zeer nauw bij de nabestaanden
betrokken geweest. De eerste opvang is door deze
mensen verzorgd en zij waren ook lang het
aanspreekpunt voor de nabestaanden. De
nabestaanden hadden veel vragen van uiteen-
lopende aard; vragen van hele praktische aard,
maar ook hele algemene vragen. Soms waren de
hulpverleners een schouder om bij uit te huilen
en soms moest in het verwerkingsproces woede
uit onmacht geuit kunnen worden. In een aantal
gevallen heeft er begeleiding en soms
bemiddeling plaats moeten vinden naar de
begrafenisondernemers toe. Soms werd hulp
gevraagd in contacten met instanties om bepaalde
kwesties (banken, verzekeringen e.d.) te regelen.

De vragen werden verzameld en door een goede
samenwerking tussen de teams, het informatie-
punt, het IZR en de afdeling personeelszaken zijn
per slachtoffer dossiers samengesteld die nodig
waren om voor ieder getroffen gezin maatwerk in
de hulpverlening te kunnen leveren. Het dossier
diende in elk geval de volgende informatie te
bevatten: persoonsgegevens, informatie waarover
de provincie als werkgever beschikt, informatie
van de AP-teams, informatie van derden
(o.a. ABP, Sociale verzekeringsbank) en verder
specifieke gegevens per persoon door de
nabestaanden aangeleverd.

De begeleiding van de teams is vrij intensief
gebleven tot aan de zogenaamde huiskamer-
bijeenkomst op zaterdag 26 oktober 1996. In de
periode hieraan voorafgaand zijn de contacten
volgens een door de Arbodienst gemaakt schema
langzaam afgebouwd (van twee keer per dag
contact via één keer per dag naar twee keer per
week), waarbij tegelijkertijd is gezorgd voor hulp

en opvang binnen de reguliere hulpverlenings-
kanalen. Door het Crisis Onderzoek Team is
reeds vroegtijdig gewezen op de periode van
verwerking van de gebeurtenissen die vaak lang
kan zijn en ook een alerte en actieve houding van
bijvoorbeeld de werkgever verlangt. Daarom is
door provincie en Arbodienst zorg besteed aan
het informeren van de huisartsen van de
gezinnen van de slachtoffers over het gebeurde
en is voor hen een bijeenkomst georganiseerd om
het voor de huisartsen mogelijk te maken zich zo
goed mogelijk voor te bereiden op de problemen
bij de nabestaanden die op basis van ervaringen
met andere rampen verwacht zouden kunnen
worden.
Het telefonisch informatiepunt is nog tot
drie weken na het ongeluk 24 uur per dag
bereikbaar gebleven. Ook van deze mogelijkheid
is lang door de nabestaanden gebruik gemaakt.

Reeds in een vroegtijdig stadium is door het
bestuur tijdens het crisisberaad besloten dat het
belang en de behoeften van de nabestaanden voor
wat betreft de hulpverlening voorop diende te
staan. In de materiële sfeer betekende dit dat
opdracht gegeven werd uit te zoeken wat de
financiële positie van de nabestaanden zou
worden, wat de mogelijkheden voor de provincie
waren om eventueel bij te dragen en wat hiervan
de kosten zouden zijn. Bij alle beslissingen
werden twee hoofdlijnen van beleid gehanteerd:
de vraag en behoefte van de nabestaanden is
bepalend voor de hulpverlening en de provincie
dient naar de nabestaanden als zorgzame werk-
gever te fungeren. Dit betekende dat in de
materiële sfeer de inspanningen zich hebben
gericht om de afhandeling van financiële en
administratieve zaken zoveel mogelijk te
bespoedigen.

De tweede groep die speciale aandacht behoefde
is die van de directe collega's van de slachtoffers.
Een aantal bijeenkomsten voor groep van zes a
acht personen is georganiseerd, waarbij tevens
collega's uit andere districten dan district-zuid
zijn betrokken. Van deze bijeenkomsten is veel
gebruik gemaakt.

Op dinsdag 8 oktober is in de statenzaal een
bijeenkomst georganiseerd voor alle provinciale
medewerkers die voor kortere of langere tijd een
rol hebben gespeeld bij de hulpverlening en
organisatie. Bij veel mensen was de verbazing van
de gezichten af te lezen over het grote aantal
collega's dat aanwezig was. Tijdens de
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gesprekken werd velen pas duidelijk wat voor
werk er verzet was. Bij veel zaken die gedaan
waren, kon vaak de reactie beluisterd worden:
"wat goed dat daaraan gedacht is", of "daar had
ik nooit bij stilgestaan".

Een punt van aandacht was voorts nog de zorg
voor de hulpverleners zelf. Het verrichten van
hulpverlening onder crisisomstandigheden is
fysiek en emotioneel vermoeiend en er werd dan
goed gelet op elkaar. Veel bij de hulpverlening
betrokken mensen hebben elkaar gedurende de
moeilijke en inspannende periode gesteund, maar
de beste steun waren ongetwijfeld opmerkingen
van nabestaanden waarin de waardering voor de
hulp werd uitgesproken.
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Herdenkingsbijeenkomst

Vanaf het moment dat besloten was één
herdenkingsbijeenkomst voor alle slachtoffers te
organiseren en dat de provincie de organisatie
voor haar rekening zou nemen, is hiervoor een
aparte projectgroep opgezet die nog iets
uitgroeide naarmate de omvang van de operatie
duidelijk werd. Vanuit het crisisberaad was
aangegeven dat de bijeenkomst een openbaar
karakter zou moeten hebben. Als locatie werd
vanwege de ligging, de capaciteit en de entourage
gekozen voor de Grote- of St. Bavokerk aan de
Grote Markt te Haarlem. Een inventarisatie van
het totaal te verwachten aantal belangstellenden
werd geraamd op maximaal 4.000 personen.
Ongeveer 700 plaatsen in de kerk waren voor
nabestaanden gereserveerd. Directe collega's van
Ballast Nedam NV, de Dutch Dakota Association
en de provincie Noord-Holland vormden een
groep van ongeveer 500 personen. Daarnaast was
duidelijk dat onder de overige collega's van de
drie betrokken organisaties veel belangstelling
bestond voor de herdenkingsbijeenkomst.
Ook voor de hulpverleners van het eerste uur uit
Den Helder en omgeving en voor de hulp-
verleners van de drie betrokken organisaties en
de professionele hulpverlening moest ruimte in
de kerk beschikbaar zijn. Tenslotte werd rekening
gehouden met overige belangstellenden. Dit grote
aantal mensen paste eenvoudig niet in de kerk.
Besloten werd na te gaan of uitbreiding met het
Concertgebouw tot de mogelijkheden behoorde.
Het Noordhollands Philharmonisch Orkest
(NPO), dat die bewuste woensdagavond
2 oktober in het Concertgebouw zou uitvoeren,
heeft aangegeven het voor die avond voorziene
concert te willen annuleren voor de herdenkings-
bijeenkomst voor de nabestaanden. In goed
overleg met de directie van het Concertgebouw
en het NPO is geregeld dat de ruimte beschikbaar
zou zijn.

Het tijdstip was minder eenvoudig te bepalen.
Rekening moest worden gehouden met de
planning van de uitvaarten van de slachtoffers,
de herdenking van de Bijlmerramp die op
vrijdag 4 oktober zou plaatsvinden en het op
donderdag 3 oktober openbaar worden van het
rapport over de vliegtuigramp op het vliegveld
Welschap te Eindhoven. Daarnaast was het zaak
om in het rouw- en verwerkingsproces de
herdenkingsbijeenkomst niet te ver door te
schuiven in tijd en de minimaal benodigde
termijn om de bijeenkomst te organiseren.
De enige optie was derhalve woensdagavond
2 oktober. De keuze van de datum was, juist

vanwege alle gevoeligheden, op dat moment
moeilijk uit te leggen aan de nabestaanden.

In het weekend van 28 en 29 september is de
projectgroep aan het werk gegaan. Het provincie-
huis aan de Dreef was in vol bedrijf. Adressen
werden bijeengezocht, teksten voor uitnodigingen
werden opgesteld; het grafisch bedrijf en de
drukkerij moesten in zeer korte tijd uitnodigingen,
programma's en publicaties verzorgen; het
facilitair bedrijf draaide op volle toeren.

Contacten met de NOS werden gelegd en
afspraken werden gemaakt over hoe de
herdenkingsbijeenkomst in beeld gebracht mocht
worden. Het standpunt van het crisisberaad was
duidelijk: geen close-ups van nabestaanden en
een waardige en gepaste weergave. De samen-
werking met de NOS verliep uitstekend.

Vanuit het uitgangspunt dat de bijeenkomst
moest zijn voor de nabestaanden werd het
programma ingericht. De nabestaanden stonden
centraal en dienden voor in de kerk te kunnen
zitten.

In de loop van de zondag werd duidelijk wie de
sprekers zouden zijn en kon het programma
verder gestalte krijgen. De formule voor de
bijeenkomst werd duidelijk: de nabestaanden
moesten centraal staan en waren maatgevend
voor de gehele setting. Dit is tot uiting gekomen
in het gegeven geen externe presentator aan te
trekken, in de ingetogen opzet van de dienst, de
keuze van de muziek, het gekozen ceremonieel en
de orde van de dienst. Zo moesten alle gasten in
de kerk aanwezig zijn op het moment dat de
nabestaanden als laatsten de kerk zouden
betreden. De muziek tijdens de bijeenkomst zou
verzorgd gaan worden door het Noordhollands
Philharmonisch Orkest, organist Jos van der Kooy
en bas Maarten Koningsberger.

Voor de inrichting van de kerk is een aantal
bedrijven benaderd. Tal van specifieke problemen
dienden opgelost te worden. Zo was de
temperatuur in de Bavokerk te laag om de
strijkinstrumenten te kunnen gebruiken. Op de
plaats waar het orkest zou komen te spelen moest
een plaatselijk temperatuurstijging van enkele
graden bereikt worden. Vanwege brandweer-
voorschriften zou dit alleen met elektrische
straalkachels mogen. Vrijwel alle beschikbare
krachtstroom was evenwel nodig voor de
NOS-uitzending. Met hulp van een aantal
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gespecialiseerde bedrijven zijn binnen de zeer
kort beschikbare tijd oplossingen bedacht.

Om de herdenkingsbijeenkomst in het
Concertgebouw te kunnen volgen is een grote
"videowall" in de grote zaal en tal van losse
monitoren in de kleine zaal en de foyer opgesteld.
In plaats van het geluid van de TV-uitzending is
gerealiseerd dat het geluid zoals dat in de kerk
was, door te geven naar het Concertgebouw. Ook
in de kerk waren tal van monitoren geplaatst,
opdat een ieder de bijeenkomst goed zou kunnen
volgen.

In verband met het grote aantal mensen dat in
de kerk de bijeenkomst bij zou gaan wonen, zijn
met de brandweer afspraken gemaakt over de
brandveiligheid en de bereikbaarheid van
vluchtwegen.

Een apart punt van aandacht was het vervoer van
de nabestaanden naar de binnenstad, de opvang
en begeleiding zowel voor als na de bijeenkomst
en de mogelijk te verwachten publiciteit rond de
dienst.

Het uitgangspunt was en moest blijven dat de
privacy van de nabestaanden te allen tijde
beschermd zou moeten worden.

Voor het vervoer heeft de NZH een groot aantal
bussen beschikbaar gesteld. De samenwerking
met de NZH was zonder meer uitstekend en de
service was optimaal.

De nabestaanden werden in de namiddag van
woensdag 2 oktober ontvangen op het
provinciehuis aan de Dreef. Men kwam op eigen
gelegenheid, of, indien dit op prijs werd gesteld,
werd men met bussen of taxi's gehaald. Bij het
provinciehuis was opvang en hulpverlening
geregeld en er was voldoende politie om de
privacy te kunnen garanderen, het af en aan
rijden van de bussen door het verkeer te regelen
en de geparkeerde auto's te bewaken.

Onder motorescorte werden de nabestaanden per
bus naar het stadhuis van Haarlem gebracht,
waar wederom opvang was geregeld. Het
stadhuis was bereidwillig door het gemeente-
bestuur beschikbaar gesteld. De Grote Markt en
een groot deel binnenstad werd verkeersvrij
gehouden. Op diverse kruispunten was politie
geposteerd om de bussen vlot door de binnenstad
te geleiden. Extra parkeergelegenheid voor

genodigden was beschikbaar in de directe
nabijheid van de Grote of St.Bavokerk. Met de
horeca aan de Grote Markt waren afspraken
gemaakt over geluid van muziek en terrassen.
Met de verkeersleiding van Schiphol was
geregeld dat die avond geen vliegtuigen over
Haarlem-centrum zouden vliegen.

Kort voor achten gingen de nabestaanden over de
Grote Markt richting kerk, waar alle aanwezigen
hun plaats reeds ingenomen hadden. Politie en
medewerkers van de bureau Communicatie
zorgden in goede harmonie met de pers voor een
ongestoorde wandeling naar de kerk.

Indrukwekkend was de ingetogen wijze
waarop mevrouw Broekhuizen, die op
woensdag 25 september aan de receptie van
het WW-gebouw met de eerste reacties
geconfronteerd was, de herdenkingsbijeenkomst
presenteerde. Indrukwekkend ook was de wijze
waarop de nabestaanden werden ontvangen in de
kerk. Net als in de Bavo gingen in het
Concertgebouw allen staan, toen de nabestaanden
de kerk binnenkwamen. Indrukwekkend was de
stilte op de Grote Markt die duurde tot de
herdenkingsbijeenkomst beëindigd was.

Van de zijde van het Koninklijk Huis was
ZKH Prins Bernhard aanwezig. De regering werd
vertegenwoordigd door minister-president Kok en
de minister van V&W, mevrouw Jorritsma, die ook
het woord voerden. Verder spraken de heer van
Kemenade, commissaris van de Koningin, de heer
Groeneveld, voorzitter van het bestuur van de
DDA, de heer Schermer, voorzitter van de raad van
bestuur van Ballast Nedam N.V., de heer Wilshaus,
collega van de slachtoffers van het District-zuid en
de heer van Horssen, aalmoezenier bij de marine te
Den Helder, namens de hulpverleners.

Na de herdenkingsbijeenkomst konden de
nabestaanden en hulpverleners wederom terecht
in het gemeentehuis. Aansluitend werd men per
bus en onder begeleiding terug gebracht naar het
provinciehuis aan de Dreef, vanwaar men de
thuisreis kon aanvangen.

De kaarsen die zijn ontstoken, werden na afloop
aan de nabestaanden ter beschikking gesteld.

Gedurende de gehele avond en op alle locaties
was gezorgd voor medische en psychische
hulpverlening, begeleiders van de provincie met
per locatie een coördinator en politie voor
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beveiliging en begeleiding. Voor alle locaties
werd een draaiboek gemaakt. Ook werden alle
medewerkers voorzien van een schriftelijke
instructie, nadat zij mondeling eerst waren
geïnstrueerd.

Na de herdenkingsbijeenkomst is voor alle
bloemstukken en kransen een goede bestemming
gevonden. Donderdag 3 oktober zijn bloem-
stukken gegaan naar werkplekken van de
slachtoffers, het districtskantoor-zuid en het
WW-gebouw aan de Zijlweg. Alsmede naar de
kantoren van DDA en Ballast Nedam.

Vele collega's van de slachtoffers hebben de
uitvaarten bijgewoond en het provinciaal bestuur
is door leden van gedeputeerde staten bij alle
uitvaarten vertegenwoordigd geweest.

Tijdens de statenvergadering van 7 oktober 1996
zijn de slachtoffers herdacht.
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Communicatie

De activiteiten op het terrein van de
communicatie spitsen zich toe langs drie
hoofdlijnen: informatievoorziening richting de
pers, informatievoorziening richting de
medewerkers en communicatieve aspecten rond
de herdenkingsbijeenkomst. Voorts waren er de
rouwadvertenties die opgesteld en geplaatst
dienden te worden.

De informatiestroom naar de pers liep via pers-
berichten, persconferenties en het zo goed
mogelijk beantwoorden van rechtstreekse vragen
van de pers. Op vrijdag 27 september is besloten
vanuit het DDA-gebouw te Schiphol-Oost de
communicatie richting pers van de drie betrokken
instanties gezamenlijk ter hand te nemen.
Tegelijkertijd met het verplaatsen van het
telefonisch informatiepunt naar het
WW-gebouw aan de Zijlweg, is het pers-
informatiecentrum verplaatst naar bureau
Communicatie aan de Paviljoenslaan.

Qua interne communicatie is aandacht besteed
aan het tijdig informeren van de medewerkers
over alle ontwikkelingen door middel van
brieven, de rouwadvertentie en knipselkranten.
Door de commissaris van de Koningin zijn
tussentijds G.S. en het Seniorenconvent
geïnformeerd.

Omdat op een gegeven moment vanuit de media
veel aandacht werd besteed aan het unieke
karakter van het vliegtuig, dreigde de indruk te
ontstaan dat niet de slachtoffers centraal stonden.
Bureau Communicatie heeft dit aspect duidelijk
onder de aandacht gebracht van de pers en
de DDA.

Bij de herdenkingsbijeenkomst is uitvoerig
overleg geweest met de NOS, waarbij de chef
Kabinet als projectleider van de herdenkings-
bijeenkomst en bureau Communicatie betrokken
was. De rechtstreekse uitzending is door de NOS,
mede dankzij de goede afspraken en de open en
constructieve sfeer, op uiterst respectvolle wijze
verzorgd. Daar een aantal hoogwaardigheids-
bekleders bij de bijeenkomst aanwezig was, zijn
hierover afspraken gemaakt met de Rijks
Voorlichtingsdienst. De schrijvende en de
fotopers had beperkte bewegingsvrijheid in de
kerk. Dit met het oog op de privacybescherming
van de nabestaanden. RTL-nieuws meldde zich
nog onaangekondigd bij de kerk, maar is niet
toegelaten, omdat deze onaangekondigde
verschijning tegen de gemaakte afspraken inging

en de herdenkingsbijeenkomst bovendien reeds
begonnen was.

In de nacht van woensdag 2 oktober op
donderdag 3 oktober is een speciale editie van
Op Dreef gemaakt met artikelen over de ramp,
een fotoreportage van de herdenkingsbijeenkomst
en de teksten van de toespraken. 's-Ochtends lag
deze speciale uitgave gereed.

In de dagen na de herdenkingsbijeenkomst nam
de persaandacht af. Wel is er nog vanwege
Vrij Nederland geïnformeerd naar de
financiering van de excursie. In alle openheid is
Vrij Nederland hierover geïnformeerd en dit heeft
tot op heden geen nadere publiciteit opgeleverd.
We hebben bericht dat de betrokken mede-
werkers van de dienst Wegen, Verkeer en
Vervoer voor de bewuste dag hun jaarlijkse
uitstapje/excursie hadden georganiseerd.
De provincie geeft medewerkers de gelegenheid
eenmaal per jaar zo'n evenement te houden in
diensttijd. De organisatie ligt geheel bij de
medewerkers.
Naar reconstructie heeft geleerd (alle betrokkenen
zijn bij de vliegramp omgekomen) is de excursie
ter sprake gekomen in contacten met mede-
werkers van de dienst met medewerkers
van Ballast Nedam.
Ballast Nedam heeft toen geattendeerd op het feit
dat deze onderneming sponsor was van de Dutch
Dakota Association en daartegenover nog een
aantal vlieguren ter beschikking had. Het zou
geen bezwaar zijn indien de medewerkers van
een aantal uren gebruik zouden maken voor hun
excursie. De medewerkers zijn daarop ingegaan.

Daarnaast zijn door de Evangelische Omroep
vragen gesteld over het ontbreken van een
godsdienstig element in de Herdenkings-
bijeenkomst. Duidelijk is gemaakt dat voor
uitingen van godsdienstige aard gelegenheid
bestond bij de individuele begrafenissen en
uitvaarten. De algemene herdenking leende zich
minder voor een godsdienstige invulling, juist
vanwege het respect voor ieders levens-
overtuiging. De inhoud van de toespraak is
uiteraard aan de sprekers zelf overgelaten, er is
alleen overleg geweest over de hoedanigheid van
de sprekers en de toegestane spreektijd.
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Nazorg

De derde fase kenmerkt zich doordat het
zwaartepunt is komen te liggen bij de nazorg,
de materiële en immateriële nazorg voor de
nabestaanden.

Ten behoeve van een goede coördinatie van de
nazorg is de volgende organisatiestructuur
opgezet: Een stuurgroep is ingericht voor de
algehele coördinatie en aansturing; in de
stuurgroep is het bestuur en de directieraad
vertegenwoordigd, onder de stuurgroep is een
werkgroep belast met de verdere uitwerking en
uitvoering; in de werkgroep is naast de interne
betrokkenen ook de Arbodienst
vertegenwoordigd.

Op aangeven van het crisisberaad is besloten een
expertise bureau in te schakelen om de
nabestaanden te begeleiden bij de afwikkeling
van de verzekering die de DDA heeft voor
ongevallen met vliegtuigen. Hiervoor heeft DDA
zelf een experstisebedrijf in de arm genomen,
maar het provinciaal bestuur wilde dat de
nabestaanden de mogelijkheid zouden hebben
een "eigen" bureau te kunnen raadplegen en door
een "eigen" bureau begeleid zouden kunnen
worden bij de afwikkeling van de verzekeringen.
Daarnaast is in een later stadium een notarissen/
accountantsbureau ingeschakeld voor assistentie
bij de afwikkeling van de nalatenschappen en
fiscale kwesties.

Voor de nabestaanden werd een doos met boeken
samengesteld met: de condoléanceregisters, de
reacties, rouwbetuigingen en andere blijken van
medeleven die de provincie mocht ontvangen en
de artikelen, foto's en reportages die in de media
waren verschenen en tenslotte een videoband met
de registratie van de televisie-uitzending van de
herdenkingsbijeenkomst. De waardering hiervoor
bleek groot.

Een aanzienlijke inspanning is getroost om tijdig
alle benodigde gegevens bij pensioenverzekeraars
te krijgen. Met de nabestaanden zijn persoonlijke
gesprekken gevoerd om duidelijkheid te
verkrijgen over de nog bestaande vragen en
knelpunten. Ook dankzij de flexibele en
oplossingsgerichte samenwerking met het ABP en
de Sociale Verzekeringsbank is het gelukt nog in
oktober de eerste pensioenbetalingen plaats te
laten vinden.

Na zorgvuldige afweging is besloten de
zogenaamde 18-procent-regeling toe te gaan

passen. Juridisch bestond hiervoor voor de
provincie geen verplichting, maar gezien de
exceptionele aard van de situatie, waarbij een
aantal medewerkers het leven heeft gelaten
tijdens een excursie, heeft het bestuur gemeend
dit gebaar richting de nabestaanden te moeten
maken.

Tevens is de nabestaanden gewezen op diverse
praktische zaken zoals notariële akten van
erfrecht, overschrijven van tenaamstelling van
autoverzekeringen en het overschrijven van
bankrekeningen. Waar nodig is van provincie-
zijde hulp en advies geleverd.

Voor het bijeengaren van gegevens is ook hulp
nodig geweest van gemeenten voor informatie uit
de bevolkingsregisters, hulp die vlot en op
flexibele wijze is gegeven.

Daarnaast is op zaterdag 26 oktober vanuit WW
en de Arbodienst een zogenaamde huiskamer-
bijeenkomst georganiseerd. De nabestaanden
hadden te kennen gegeven dat er behoefte
bestond om in redelijk kleine kring bijeen te
komen om ervaringen uit te kunnen wisselen,
maar vooral om nog eens samen te kunnen zijn.

De nabestaanden is aangegeven dat op enig
moment geworven zal moeten worden om de
werkplekken die door de vliegramp zijn open-
gevallen weer te bezetten. Hiervoor bestond
begrip bij de nabestaanden en de openstelling is
inmiddels gebeurd.

Voor alle nabestaanden is in overleg met Ballast
Nedam en de Dutch Dakota Association op
uitnodiging van de gemeente Wieringen en met
medewerking van de Koninklijke Marine, een
bezoek georganiseerd aan de plaats op de
Waddenzee waar de Dakota is neergestort. Het
bezoek heeft op 30 november jl. plaatsgevonden.
Een kleine 130 personen heeft hieraan deel-
genomen. De provincie was onder meer
vertegenwoordigd door de commissaris van de
Koningin en de directeur WW. Er bestond bij de
nabestaanden een sterke behoefte om deze plaats
te bezoeken. Met vissersboten werden zij daar-
heen gebracht. Hierbij moest rekening worden
gehouden met weersomstandigheden, sterke
stroming en ondiepten op de Waddenzee. De
plechtigheid, die plaatsvond tijdens plotseling
zich verbeterende weersomstandigheden, was
sober maar indrukwekkend.
In een korte toespraak herdacht vloot-
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aalmoezenier B. van Horssen de slachtoffers van
de ramp. Na het houden van stilte voeren de
schepen langs de gemarkeerde plek, waarbij de
familieleden bloemen in het water gooiden.
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Globaal kostenoverzicht

De gehele operatie rond hulpverlening, nazorg en
overige activiteiten heeft een behoorlijke
financiële inspanning gevergd. Zoals reeds eerder
is gesteld, stond de zorg voor de nabestaanden
voorop en mocht het kostenaspect niet bepalend
zijn voor de inspanningen van de provincie.

In het nu volgende overzicht is een tweedeling
aangebracht tussen incidentele en structurele
kosten.

Incidentele kosten zien op de eenmalige uitgaven
die gedaan zijn. Deze incidentele kosten kennen
weer twee componenten: Het betreft directe
uitgaven: kosten gemaakt voor de herdenkings-
bijeenkomst, advertenties, herdenkingsdozen e.d..
Dit zijn harde gegevens. Tevens druppelen nog
steeds rekeningen binnen en er worden nog
immer uren besteed aan de afwikkeling en de
nazorg.

Daarnaast zijn er de geschatte onkosten zoals de
externe juridische ondersteuning, de Arbokosten
en de apparaatskosten. Dit laatste onderdeel
bestaat uit uren besteed door werknemers. Deze
uren vallen voor een deel in de reguliere werktijd,
maar een ander deel is overwerk. Soms is het
overwerk gedeclareerd, maar in verreweg de
meeste gevallen is dit niet gebeurd. De totale,
thans bekend zijnde urenlast, is ± 3.100 uur.

De structurele kosten zijn de verplichtingen die
aangegaan zijn door de provincie in de sfeer van
de 18%-regeling.

ïneldènteie tosten; dliect ƒ 667.000,
geschaté ƒ 625.ÖÓÖ/

4Sfhlctuj*ie kosten: tof dee. 1996 ƒ
1997 ƒ 70.000,

In de loop der tijd zal dit bedrag kunnen
afnemen.

De totale kosten worden in een afgerond getal
weergegeven daar de berekening schattingen
bevat. Op de peildatum 18 november 1996
bedragen de totale kosten: ƒ 1.379.000,-.
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Epiloog

De vliegramp op de Waddenzee heeft veel pijn
veroorzaakt. Velen blijven met de vraag zitten
"hoe heeft dit kunnen gebeuren". Het onderzoek
naar de oorzaken van het ongeval, onder de
verantwoordelijkheid van de Raad voor de
luchtvaart, loopt nog.

Het is zinvol na te denken over de wijze waarop
het hele traject na het ongeluk is verlopen. Het is
niet de bedoeling een zakelijke opsomming te
geven van zaken die beter of anders zouden
kunnen. Het gehele proces is goed en zorgvuldig
vorm gegeven. Het bestuur heeft zich vanaf het
allereerste moment duidelijk betrokken getoond
en aan de zijde van de nabestaanden geschaard.
Het bestuur heeft vanuit een praktische
benadering en een logische hulpverlenings-
structuur het hele proces aangestuurd. In het nu
volgende zal een aantal opvallende aspecten de
revue nog eenmaal mogen passeren.

Nuttig was en is de adviserende rol van het Crisis
Onderzoek Team, dat vanuit een ruime weten-
schappelijke onderzoekservaring kon fungeren
als klankbord en een bijdrage heeft geleverd in
het vermijden van de klassieke valkuilen.

De ervaring die binnen het provinciale apparaat
is op het gebied van projectorganisatie en
administratief-schriftelijke bewaking van
processen heeft geleid tot heldere besluitvorming
en eenheid en consistentie van beleid.

De ervaring binnen het provinciale apparaat met
projectmanagement bleek uiterst nuttig in de
crisissituatie. Daarnaast was op het terrein van de
crisisbeheersing bij het Kabinet veel kennis en
ervaring aanwezig; kennis en ervaring mede
opgedaan door het regelmatig oefenen met de
externe relaties en bestuurlijke partners.
Ook het netwerk van het Kabinet bleek in deze
omstandigheden bijzonder nuttig, zoals het
hebben van ingangen bij gemeenten, politie en
brandweer.

Wel kan opgemerkt worden dat de project-
structuur in de eerste fase niet altijd even
duidelijk was op de werkvloer. De informatie-
voorziening liep in de eerste fase niet optimaal,
maar goed genoeg om de organisatie meer dan
voldoende te laten functioneren. Dit is tevens te
danken geweest aan de flexibele en oplossings-
gerichte houding van de vele betrokkenen.

Een apart dilemma vormde het spanningsveld

tussen enerzijds de noodzaak van in tact laten van
de grote betrokkenheid in de hulpverlening en het
anderzijds creëren van enige afstand tussen
coördinatie en hulpverlening. Beslissingen die
rationeel nodig en verantwoordbaar zijn, kunnen
in een situatie die zo sterk door emoties geregeerd
wordt niet altijd goed overkomen bij betrokkenen.
Een zekere afstand tussen coördinatie en hulp-
verlening is derhalve onvermijdelijk en nood-
zakelijk. Hiermee verwant is het overbrengen van
informatie en het "nee-bericht" moet af en toe ook
worden gecommuniceerd. Het verdiend aan-
beveling de hulpverleners hier niet mee te
belasten.

Veel personen uit de provinciale organisatie
hebben gedurende de tijd dat als groep, met als
duidelijk doel de bijstand aan de nabestaanden,
de handelings- en beslissingsruimte en het
enorme elan als uitermate stimulerend en positief
ervaren. Achteraf hadden velen een goed gevoel
over de inspanning die voor de nabestaanden is
geleverd.

Het harmoniseren van de coördinatie tussen de
drie organisaties die qua cultuur en opzet zo van
elkaar verschillen, te weten de DDA, Ballast
Nedam en de provincie, heeft na een aanvankelijk
wat stroeve start tot een goed resultaat geleid.
Uiteindelijk groeiden de betrokkenen in de
organisatie naar elkaar toe en bestond een sfeer
van goed overleg, waarin alles bespreekbaar was.

Geconstateerd moet worden dat vanuit het RIT
oog en oor is geweest voor de hulpverlening. Het
RIT participeerde en adviseerde actief in het
coördinerend overleg op Schiphol.

Vooral kort na de ramp was er een over-
weldigend aanbod van specialisten, professionele
hulpverleners en allerlei stichtingen en belangen-
groepen, maar altijd was duidelijk dat niet het
aanbod, maar de behoefte van de nabestaanden
bepalend moest zijn voor de hulpverlening. Een
behoefte die overigens doorlopend zorgvuldig
bewaakt en geïnventariseerd werd vanuit de
organisatie.

Een aardig detail dat de samenwerking met de
NOS goed illustreert is dat op een gegeven
moment het idee tijdens de herdenkings-
bijeenkomst kaarsen te ontsteken aan de orde
was. Hierover werd verschillend gedacht, maar er
was begrip voor de emotionele lading van een
dergelijk gebaar. Uiteindelijk werd het idee
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ingebed in het programma en mooi en helder in
beeld gebracht. De hele bijeenkomst is door de
regisseur Rudolf Spoor op integere en deskundige
wijze weergegeven.

Veel, heel veel mensen zijn aan het werk geweest
om de nabestaanden bij te staan. Overdag, maar
vaak ook 's-avonds en in het weekend is er
doorgewerkt en daarnaast moest het "gewone
werk" ook doorgaan. Medewerkers van de dienst
WW die zomaar drieëntwintig collega's moesten
missen; zij hebben zich ingezet bij de opvang en
hulpverlening, bij de organisatie herdenkings-
dienst, bij het overnemen van de werkzaamheden
van de slachtoffers en bij het nazorgtraject.
Medewerkers van de CBD en de andere diensten
- vanuit facilitair bedrijf, kabinet, communicatie,
POI en vele anderen - leverden een aandeel in de
hulpverlening, de organisatie herdenkingsdienst,
de catering, de algehele coördinatie, het onder-
steunen van het bestuur en het nazorgtraject.

Tot slot nog een woord van dank aan de externe
bedrijven, organisaties en instellingen die
gevraagd of spontaan hulp hebben aangeboden
en geleverd. Een greep uit een lange lijst van
helpende handen: de NZH, de politie Haarlem,
de kerkvoogdij van de Grote- of St. Bavokerk, het
Rode Kruis, de GGD, de EHBO-ers en het
Noordhollands Philharmonisch Orkest dat niet
alleen bereid was een optreden in het Concert-
gebouw te annuleren om het Concertgebouw vrij
te maken voor de Herdenkingsbijeenkomst, maar
ook voor de juiste sfeer in de Bavo heeft kunnen
zorgen.
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Toespraken in Grote of St. Bavokerk
te Haarlem op 2 oktober 1996

Toespraak van minister-president Kok

Alleen de zee was getuige.
Alleen de zee was getuige van het drama dat zich
vorige week woensdag in enkele minuten tijd bij
Den Helder voltrok.
Een woensdag die zo feestelijk was begonnen, maar die
zwart, inktzwart eindigde.
Een dagje uit zonder thuiskomst.
32 vrouwen en mannen, in één klap uit het leven
weggerukt.

De verslagenheid in ons land is groot.
Wij zijn allen in en in verdrietig; overmand door
gevoelens van machteloosheid bij het tragische verlies
van 32 kostbare mensenlevens.

Het is voor buitenstaanders niet mogelijk onder
woorden te brengen hoe loodzwaar, hoe pijnlijk het
moet zijn voor u, geachte familieleden en nabestaanden
van de slachtoffers van de Dakotaramp, om het verlies
te verwerken dat u heeft getroffen.
Worstelend met onbeantwoorde vragen.
Hoe kon dit gebeuren l
Waarom moest dit ons overkomen?

Weest u ervan overtuigd dat zeer velen, hier en elders,
aan u denken, intens met u meeleven, met u treuren.
De behoefte gevoelen om woorden van troost tot u te
spreken.
Woorden van troost en van intens medeleven, zoals die
te horen waren en zijn, de afgelopen dag, vandaag,
hier, kunnen uw pijn niet wegnemen.

Toch is het nodig op deze avond bij elkaar te zijn.
Om samen stil te staan bij het zo dappere werk van de
reddingsploegen. Hun hulp mocht helaas niet meer
baten.
Om in gedachten bij de bemanningsleden en
inzittenden van de Dakota te zijn, die bij deze
afschuwelijke ramp om het leven zijn gekomen.
Om aan u, geachte familieleden en nabestaanden, onze
gevoelens van innige deelneming over te brengen.
Om met u te delen in uw verdriet.

Van harte wensen wij u de kracht toe die u zo nodig
heeft, nu en in de moeilijke tijd die nog voor u ligt,
om het zware noodlot te dragen dat uw geliefden en u
in die dramatische minuten boven de Waddenzee heeft
getroffen.

Toespraak van dr J.A. van Kemenade,
commissaris van de Koningin

Vandaag, één week geleden, vonden 32 mensen
volkomen onverwacht de dood bij het vliegtuigongeluk
in de Waddenzee.
Drie medewerkers van Ballast Nedam,
zes bemanningsleden van Dutch Dakota Association
en 23 medewerksters en medewerkers van de provincie
Noord-Holland. Collega's die werkten op district Zuid
van de Dienst Wegen, Verkeer en Vervoer.
Kantonniers, brugwachters, mensen op kantoor, als
een goed team dagelijks in de weer voor onderhoud en
bediening van wegen, bruggen en sluizen in dit deel
van onze provincie.

Mensen die zich inzetten voor de veiligheid van de
burgers in onze provincie en die daarvoor ons respect
en onze waardering verdienen,
leder die bij de provincie betrokken is, medewerkers
van alle diensten, leden van provinciale en van
gedeputeerde staten zijn diep geschokt door dat noodlot
dat alle slachtoffers en U, hun nabestaanden, getroffen
heeft.
Plotseling weggerukt uit het gezin, uit het werk, de
familie, de kennissenkring; uit alles wat hen dierbaar
was. Uit het leven waarvan zij samen met hun naasten
nog zoveel hadden verwacht.

Ik besef dat woorden bij dit verdriet weinig troost
kunnen bieden, maar ik wil U in deze herdenkings-
dienst laten weten dat wij allen in Uw verdriet delen,
dat wij naast U staan en dat wij ook in de komende
maanden en jaren voor U beschikbaar zijn, U zullen
helpen waar dat ook maar in ons vermogen ligt.

Wij kunnen Uw leed en Uw wanhoop om Uw geliefden
niet verzachten, maar wij willen dat U weet dat U bij
ons hoort, dat wij voor U zullen zorgen, waar we dat
maar kunnen.
Uit verantwoordelijkheid voor, maar vooral ook uit
trouw aan onze collega's en dus ook aan U, die zo
plotseling en tragisch zijn achtergebleven.

Wij willen hier samen met U allen gedenken die U
dierbaar waren en die wij als collega's en vrienden
zullen missen.

Moge U de kracht vinden om dit peilloos verdriet te
kunnen dragen.
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Toespraak van de heer A.C. Groeneveld,
voorzitter Dutch Dakota Association

De Dakota die ons vrede bracht. De Dakota die ons
vrijheid bracht. De Dakota die ons voedsel bracht.
De Dakota die ons vriendschap bracht. De Dakota die
ons vreugde bracht. Die Dakota bracht ons nu
ontroostbaar verdriet.

32 Families in diepe rouw. 26 Gasten van de
Dutch Dakota Association en 6 leden van onze hechte
DDA-familie werden uit ons midden weggerukt en ons
vlaggenschip ging verloren.

De Captain van de vlucht Gezagvoerder
Hans Euining; gezagvoerder Henk Heus; technisch
teamleider Gerard Huisman; technisch waarnemer
Herman Karsters; eerste stewardess Yvonne Keesman;
tweede stewardess Mieke Schoenmaeckers werden met
hun 26 gasten verrast.

De oorzaken kennen we nog niet, we weten alleen ons
groot verdriet.

Het was deze zomer precies 85 jaar geleden dat
Anthony Fokker met zijn SPIN om deze zelfde
Sint Bavo vloog. Sinds die tijd heeft de luchtvaart zich
ontwikkeld tot de veiligste vorm van transport. Toch
worden we nog altijd geconfronteerd met ongevallen.
Ook met de modernste techniek zien we dat onbekende
factoren kunnen leiden tot een ramp.
Ergens halverwege die snelle ontwikkeling van de
luchtvaart werd de Dakota ontworpen. Het bleek een
oersterk en betrouwbaar werkpaard. Dit fantastische
symbool van vrijheid en vervoer werd onderhouden en
gevlogen met de kennis van nu.
Een combinatie die 14 jaar onfeilbaar bleek.

En dan is er 25 september 1996. Ons vliegtuig
eindigde in de Waddenzee met het verlies van
32 levens.

Het is onbegrijpelijk en het is oneerlijk. Wij huilen om
het verlies en wij leven mee met 32 gezinnen. Wij
waren er de laatste 14 jaar om te vliegen. Wij zullen
doorgaan met de DDA, maar we zijn er de komende
jaren ook om het verdriet te helpen verwerken: én voor
de nabestaanden van onze passagiers, én voor de
nabestaanden van onze bemanning, én voor de hele
DDA familie die met hun levenswerk zes collega's
verloren zagen gaan.

Vanaf deze plaats en op dit moment wil ik namens alle
mensen van de Dutch Dakota Association de families
en vrienden van alle 32 slachtoffers sterkte wensen en
steun toezeggen.

Wij zullen er voor u zijn met ons verdriet en met het
uwe.

Toespraak van ir R.B. Schermer,
voorzitter Raad van Bestuur
Ballast Nedam N.V.

Dames en heren gezinsleden, familie en vrienden van
de slachtoffers,

Jaap de Boer, Erik Stellingwerff en Paul Wesseling
waren bouwers. Dat zijn mensen die iets tot stand
willen brengen, iets dat tastbaar is. Mensen die
moeilijkheden en tegenslagen die daarbij optreden, niet
uit de weg gaan, maar ze oplossen en terecht trots zijn
op de resultaten van hun inspanningen.

ledere organisatie, maar een bouwbedrijf in het
bijzonder, heeft behoefte aan dit soort steunpilaren,
loyale, het bedrijf toegenegen medewerkers.
Ze vormen rustpunten in een bedrijf, niet omdat ze
niet actief zijn, het tegendeel is waar, maar omdat
iedereen weet wat je aan ze hebt.
Het waren alle drie mensen die door hun onder-
geschikten gerespecteerd werden, gezien waren bij hun
collega's en door hun meerderen gewaardeerd werden.
Ook met opdrachtgevers onderhielden ze goede relaties.
Door hun persoonlijkheid was het een genoegen om
met ze te werken.
Er ging dan ook in het binnen- en buitenland een
schok door ons bedrijf toen het nieuws bekend werd.

Jaap, 36 jaar oud, sinds 1990 in dienst van
Ballast Nedam, was een jonge regiodirecteur van
Ballast Nedam Beton- en Waterbouw in Alkmaar.
We hadden hoge verwachtingen van hem.

Paul, 46 jaar oud, was sinds 1989 in dienst bij
Ballast Nedam Grond en Wegen in Zaandam.
Het lag in de bedoeling dat hij binnenkort een grotere
verantwoordelijkheid zou krijgen.

Erik, 48 jaar, was sinds 1969 in dienst en was
bedrijfsleider bij Ballast Nedam Beton en Waterbouw
in Alkmaar.

Hun inzet was groot en zal zeker van tijd tot tijd ten
laste zijn gegaan van hun gezinsleven. Ze laten alle
drie een groot gat na in onze organisatie. Zeker niet
alleen in de werksfeer, maar ook in de persoonlijke sfeer
in de relaties met de medewerkers van ons bedrijf. We
zullen ze nog jaren missen en het verlies voor de
Ballast Nedam-gemeenschap is dan ook groot, maar het
staat natuurlijk niet in verhouding tot het verlies voor
de dierbaren van alle slachtoffers van dit afschuwelijk
ongeluk.
Ons rest helaas niets anders dan U en de Uwen in
absolute machteloosheid sterkte toe te wensen in de tijd
die komen gaat.

We zullen helpen waar we kunnen, maar het verdriet
kunnen we alleen maar met U delen.
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Toespraak minister A. Jorritsma,
Verkeer en Waterstaat

Ik kan alleen woorden ontmoeten, u niet meer.
Maar hiermee houdt het groeten aan; zo zeer
dat ik wel moet geloven dat gij luistert,
zoals ik omgekeerd uw stilte in mij hoor.'

Soms gebeuren er dingen waarvan je niet verwacht dat
ze gebeuren. En waarvan je vindt dat ze niet mogen
gebeuren; omdat het leed dat ze veroorzaken voor ons
- mensen - te groot en te ondraaglijk is.
Vorige week woensdag gebeurde zoiets. Wat een
plezierige terugtocht moest worden, veranderde in een
afschuwelijke ramp. De PH-DDA, een vliegend
monument uit de luchtvaartgeschiedenis stortte neer
in de Waddenzee.
Onmiddellijk kwam er een reddingsoperatie op gang.
Maar ondanks het fantastische werk van vissers, de
Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij, de
marine, de Kustwacht en de Luchtmacht, bleek dat
uiteindelijk niemand meer te redden was.

Nederland voelt en treurt met u mee. Ik sta hier en
spreek tot u, hoewel ik weet dat woorden echt te kort
schieten. Ik kan niets zeggen dat uw diepe verdriet kan
verlichten. Maar toch is het heel belangrijk dat we hier
bij elkaar zijn. Omdat het gewoon goed is om in zware
tijden steun bij elkaar te zoeken. En om samen te
denken aan degenen die we verloren hebben.
We denken aan de zo ervaren bemanning, die niets
liever deed dan vliegen. Vooral in de door hen zo
vertroetelde Dakota DC-3, de trots van de DDA.
En we denken aan de passagiers die ze vervoerden:
drie medewerkers van Ballast Nedam en
drieëntwintig medewerkers van de afdeling Wegen,
Verkeer en Vervoer van de Provinciale Waterstaat
Noord-Holland. Ik probeer me voor te stellen hoe dat
moet zijn. Je afdeling gaat een dagje uit en de volgende
dag is tweederde weggevaagd. Ik probeer het, maar het
kan natuurlijk niet. Het is niet te bevatten.

De Raad voor de Luchtvaart staat voor de moeilijke taak
uit te zoeken hoe deze catastrofe gebeuren kon. Zodat we
antwoord krijgen op de vraag wat er nu precies gebeurd
is op de fatale vlucht van de PH-DDA. Omdat uw
verdriet wellicht een béétje beter te verwerken is, als u
weet wat er mis gegaan is. En ook omdat we misschien
iets kunnen leren, misschien kunnen voorkomen dat er
nog een keer zo'n ongeluk gebeurt.

Ik wil graag iedereen dank zeggen die zich nuttig heeft
gemaakt bij deze afschuwelijke gebeurtenissen: de
reddingswerkers met en zonder uniform, de opvang, en
iedereen die geholpen heeft. Uw hulp was van
onschatbare waarde.

Dames en heren, ik wens u heel veel kracht in deze -
voor een aantal van u wel zeker - misschien wel
moeilijkste dagen van uw leven. Ik hoop dat u steun
aan elkaar zult hebben. Ik wens u sterkte en medeleven
uit het diepst van mijn hart.

Toespraak van de heer H. Wilshaus,
collega in District Zuid

Bij het ongeluk zijn 32 mensen omgekomen, werkzaam
bij Ballast Nedam, Dutch Dakota Association en de
provincie. We zullen ze allemaal missen.
Het werk van mijn 23 collega's van de provincie lag in
District Zuid. Zij zorgden voor de provinciale wegen
en waterwegen, elk op hun eigen manier.

Een zoektocht door Zuid
Gisteren heb ik nog eens een ronde gemaakt door het
hele district; de route die ik zo'n drie jaar geleden als
coördinator regelmatig reed.
Eerst kwam ik langs Vijfhuizen, het onderkomen van
Peter van Duren. Zijn wegvak, om door een ringetje te
halen. Dat was Peter.

Ik reed vervolgens richting Cruquiusbrug, het domein
van Co van Bentem en Jules Jansen. Co was altijd
recht voor z'n raap en geen gedraai. Jules daarentegen
was de rust zelve. Zij vulden elkaar goed aan, het kon
niet beter.

Ik vervolgde mijn weg naar Hoofddorp, het onder-
komen van Bert Springintvelt, Tjerk Schalkwijk en
Siebe Droogsma. Bert was nogal een nuchter persoon,
op en top kantonnier. Siebe was werkzaam in de
werkploeg met Tjerk als ploegbaas; 'n paar apart.
Tijdens de schaft stond Siebe z'n waffel niet stil, altijd
lachen. Tjerk was helemaal verslaafd aan het fietsen en
zat dan ook altijd te lezen als het maar over fietsen
ging. Al lezende volgde hij echter wel de gesprekken,
en pas op: geen kwaad woord over zijn medewerkers
want dan sprong hij er bovenop.

Mijn zoektocht ging verder, richting Aalsmeerderbrug,
de werkplek van Adriaan Dompeling, Wim Boevé en
Gerrit Vermeer, 'n hecht team.

Vervolgens reed ik verder richting Schipholdraaibrug.
Bij deze bijzondere brug horen Wim den Breejen en
Piet de Leeuw. Deze brug was zo bijzonder omdat je,
als je daar naar binnen wou, eerst je schoenen uit
moest doen. Alles glom tegen je op.

Maar ik moest verder richting Ouderkerk aan de
Amstel. Dit was de brug van Kiek Idema. Ik zeg was,
omdat Kiek kort geleden is gepensioneerd.
Als ik op deze brug kwam en Kiek zat erop, was het
altijd net of ik 'n kantoor binnenstapte. Kiek was altijd
bezig, met de medezeggenschapscommissie, de visclub
en was hij niet op zijn brug dan was hij wel ergens 'n
vakantiehuisje van de provincie aan het opknappen.

Op een steenworp afstand hebben we de brug van
Arie van der Helm, de Kerkbrug. Aan deze brug was
Arie helemaal verknocht want dit is de mooiste brug
van het district, nog bediend met pure handkracht.

Mijn ronde ging verder richting Weesp, het steunpunt
waar Gerrit de Bruin thuishoort. Gerrit was ook nog
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lid van de vrijwillige brandweer, waar zijn mond dan
ook vol van was.

Het werd al laat, dus ging ik snel verder richting
Tolhuissluis, de thuishaven van Teun van der Burg.
Bij Teun kon je altijd aan komen waaien, altijd goed
voor een praatje en 'n kopje koffie.

Ik reed vervolgens verder de Amstel af en kwam bij
Vrouwenakker, de brug van Joop Eek; 'n prima vent
met 'n paar gouwe handen.

Iets verder de Amstel afkrijgen we de brug Uithoorn.
Hier hoort Joop Vork. Ook 'n prima brugwachter, dat
waren ze trouwens allemaal.

Tenslotte kwam ik aan bij het districtskantoor in
Uithoorn, het trefpunt van alle medewerkers,
's Maandags is het hier altijd druk en gezellig, eerst
even naar boven naar Peter Dol en Tjardes Zwager
voor de zakelijke kanten bij het nuttigen van een kopje
koffie van Wilma van Baarsen. Met Peter liep het in
het begin allemaal een beetje stroef, maar hoe beter we
hem leerden kennen, hoe beter het ging. Hij kwam
altijd op voor zijn mensen en was altijd in voor 'n
feestje. Met Tjardes kon je ook goed praten. Hij wist
precies wat hij wou.

Daarna weer naar beneden om nog even een praatje te
maken met Frans Sandee. Frans was iemand die voor
alles openstond; 'n beter districtshoofd konden we ons
niet wensen.

Als vaste prik voor het verlaten van het kantoor liepen
we ook nog even langs bij Coby Moleman. Het was
hier altijd erg druk; er werd hier dan ook niet over
werk gesproken, maar meer over de dagelijkse dingen.

En dan om niet te vergeten het beste paard van stal:
Jan de Vos. Over Jan kan ik wel uren praten, maar
helaas ik moet het kort houden. Jan was zo iemand die
er altijd de stemming in hield. Het kon Jan niet gek
genoeg zijn, altijd in voor een geintje.

Verder zou ik willen zeggen dat mijn collega's en ik
jullie nooit zullen vergeten en heel erg zullen missen.

Tot slot zou ik namens alle medewerkers van de Dienst
Wegen, Verkeer en Vervoer van de Provincie
Noord-Hollcmd alle familieleden en nabestaanden van
de zes bemanningsleden van de Dakota, van de drie
medewerkers van Ballast Nedam en van onze
drieëntwintig collega's heel veel sterkte toe willen
wensen.

Toespraak van de heer
H.J.M, van Horssen,
namens de hulpverleners

Den Helder, woensdag 25 september, vandaag precies
een week geleden.

Al zeer snel waren de reddingwerkers op de plaats van
het onheil. Zij stonden voor een moeilijk maar
belangrijk karwei; zij deden wat gedaan moest worden.
Veel van onze werkers, geestelijke verzorging,
medewerkers van het RIAGG, van maatschappelijke
diensten, van crisisteams, en nog velen anderen waren
onderweg van hun werk naar huis. Op dat moment
hoorden zij de eerste berichten van de ramp op de
Waddenzee. Toen hadden nog maar weinig van hen
vermoed dat ik nu namens hen allen voor u zou staan.
Naar gelang de tijd verstreek die avond, werd steeds
duidelijker welke omvang deze ramp begon te krijgen.
In Den Helder in het gebouw De Duif, maar ook op
Schiphol, kwamen zij allen terug. Dat was het begin
van een avond en nacht die wij niet licht zullen
vergeten.

Hoe intens en moeilijk waren voor u -familie,
collega's - die eerste uren. Wachten, hopen op het ene
bericht: er zijn overlevenden. Wel of niet naar
Den Helder gaan; in de buurt van je geliefde, je
moeder, je vader, je kind. Momenten van stilte, even
bellen met de familie, de zoveelste kop koffie,
een glas water.
's Morgens was er nog een groet: tot vanavond.
En dan 's avonds het bericht: alle stoffelijke resten zijn
geborgen. Er zijn geen overlevenden. Verbijstering;
het niet willen en kunnen begrijpen. Verdriet.
Wij deelden met u die eerste momenten. Het besef hoe
in één klap het gewone, het dagelijkse, het vertrouwde,
allerlei plannen voor de toekomst wegvielen.
En vervolgens: mogen we naar hen toe? We hebben al
die uren toch niet voor niets gewacht? Maar ook dat
bleek onmogelijk. Opnieuw onbegrip, woede soms. Wat
hadden wij u graag andere dingen verteld die avond,
die nacht in Den Helder, op Schiphol.

En nu in dit uur, herdenken en herinneren wij uw
dierbaren. Tweeëndertig kaarsen zijn ontstoken. Met
het ontsteken van dit vuur denken wij aan het licht dat
deze doden in hun leven voor u geweest zijn. Aan al
het goede dat zij in hun leven hebben uitgestraald.
Licht, dat u verder draagt in de nacht op weg naar de
morgen.

Moge dit licht verder leven in ons bestaan.
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