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Samenvatting Omcievincispnplyse
Karakterisering
Veel aandacht voor ongeluk
Nog steeds erg veel speculatie

-

-

Informatiebehoefte
Gedrag (intentie)
Betekenisgeving
Omgevingsa nalyse
Karakterisering (reguliere en online) nieuwsmedia, sociale media, webfora
Aandacht
• Zowel nationaal als internationaal is aandacht voor het vliegtuigongeluk dat aan het einde van
deze middag heeft plaatsgevonden in Oekraine met een vliegtuig van Malaysian Airlines dat
vanuit Amsterdam op weg was naar Kuala Lumpur
•
Vliegtuig vloog op 10 km hoogte en had 280 passagiers en 15 bemanningsleden aan boord
• Vliegtuig zou 16:20 van de radar verdwenen zijn
Focus en toon
•
Volop wordt gespeculeerd over het eventuele (per ongeluk) neerhalen van het toestel door
Oekrainse seperatisten of de Oekrainse autoriteiten
Highlights berichtgeving
•
Leider seperatisten Twitterde deze middag dat er een Oekrains vliegtuig was neergehaald. Kan
mogelijk een vergissing geweest zijn, daardoor een passagiersvliegtuig geraakt
Internationaal
• Russische media tonen beelden van de plaats waar het toestel is neergekomen
Sociale media en webfora
• Op sociale media is uitzonderlijk veel aandacht voor het ongeluk, Naast feltelijkheden en
geruchten wordt veel gespeculeerd over het eventuele neerhalen van het toestel.
• Op sociale media circuleren filmpjes van mogelijk het neergestorte toestel
Omgevingsbeeld
Informatiebehoefte (waargenomen informatietekorten of geruchten)
•
Er is veel onduidelijkheid over het toedoen van het incident.
• De live uitzending van NOS: meldt dat er nog geen informatienummer is geopend
•
NOS meldt meermaals dat uit Den Haag nog geen reactie is gekomen
• Op sociale media (en ook traditionele media) wordt veel gespeculeerd: hoeveel Nederlanders aan
boord van het toestel waren; waarom het toestel via Oekraine vloog
•

b

-

•

(waargenomen gedrag/activiteit of voornemen daartoe)
Schiphol heeft huipdiensten opgeroepen familieleden op te vangen, om eventueel

Betekenisgeving (waargenomen kwalificaties, houdingen, standpunten, emoties)
• Voormalig commandant de strijdkrachten Dick Berlijn meldt dat een raket van het type SAG tot
een eventuele hoogte van 10 km kan komen en dat seperatisten beschikking hebben op dit
wapen
•

•

ANP meldt dat D-reizen heeft aangegeven dat er 25 Nederlandse personen voor de betreffende
vlucht hadden geboekt. Nog niet kan worden bevestigd of deze personen daadwerkelijk aan
boord van het toestel waren. D-Reizen heeft een noodnummer geopend: 023 55 42 555. Geeft
aan dat dit geen nationaal crisisnummer is.
GeenSt,jl plaatst een de een tweet van een op locatie aanwezige die een foto heeft gemaakt van
een Nederlands identiteitsbewijs. Op sociale media is verontwaardigd gereageerd op het tonen
van een nog niet officieel bevestigd id-kaart.

Relevante actoren
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Media-analyse neergestorte vliegtuig Malaysian Airlines
Nummer 3 21.30 uur

(

Informatiebehoefte
• Hele avond extra lange nieuwsuitzendingen op Nederlandse televisie. Ook CNN besteedt al
uren lang alleen aandacht aan de crash. Nieuwssites houden liveblogs bij.
• Familieleden van passagiers die op Schiphol zijn (circa 50 volgens de berichtgeving) zijn in bussen naar
een andere locatie gebracht
• Er zijn inmiddels telefoonlijnen opengesteld (hierover was eerder vanavond onduidelijkheid). Het nummer
van het Ministerie van Buitenlandse zaken (070-3486486) verschijnt inmiddels op nieuwssites
en wordt via Twitter verspreid.
• KLM publiceert alle beschikbare informatie op http://klmf.ly/1gKc0eK
•
Alarmcentrale Eurocross krijgt donderdagavond veel telefoontjes over de vliegtuigcrash in
Cekraïne. Bezorgde betrokkenen zitten met allerlei vragen, zegt een woordvoerder. Eurocross
heeft inmiddels de hulpverlening opgestart. Dit gebeurt in nauw overleg met het ministerie van
Buitenlandse Zaken.
• Deskundigen worden op televisie aan het woord gelaten over de oorlogssituatie in Oekraine
(partijen, wapens, restricties luchtruim)
• De neergeschoten Boeing van Malaysia Airlines is mogelijk verward met het vliegtuig van de Russische
president Poetin. Volgens een anonieme bron (tegen het persbureau Interfax) vlogen de twee toestellen
kort na elkaar via dezelfde route.
• Een woordvoerder van de Nederlandse Cnderzoeksraad voor Veiligheid zegt dat het onderzoek naar de
oorzaak van de ramp in eerste instantie door Oekraïne wordt gedaan. Een land dat veel slachtoffers te
betreuren heeft zou wel eventueel de rol van waarnemer kunnen krijgen, aldus de woordvoerder. Op dit
moment vertrekken er nog geen onderzoekers naar Cekraïne.
• De leiding van de zelfverklaarde Volksrepubliek Donetsk laat in een eigen verklaring weten onderzoekers
van hun openbaar ministerie ter plaatse zijn. Ze verklaren bereid te zijn buitenlandse onderzoekers toe te
laten voor een onpartijdig onderzoek naar het incident.
• Pro-Russische separatisten in Oost-Oekraïne zeggen dat zij een van de twee zwarte dozen van het
neergestorte Maleisische vliegtuig hebben gevonden. Dit heeft persbureau Interfax gemeld. Bij CNN
ontkent de leider van separatisten dat zij de dozen met vluchtdata hebben gevonden: “Als we ‘m hadden
zouden we het zeggen en overdragen aan internationale onderzoekers.
• Het Russische persbureau RIA zegt dat pro-Russische separatisten bereid zijn tot een staakt-het-vuren
van drie dagen om bergingswerkzaamheden mogelijk te maken.
1

•
•

De Britse regering heeft een spoedzitting aangevraagd bij de Veiligheidsraad bij de Verenigde Naties over
de vliegtuigcrash in Oekraïne. Dat melden Amerikaanse media.
Minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans heeft zijn Facebookpagina ‘op zwart’ gezet.
Timmermans heeft zijn proflelfoto veranderd in een zwart beeld enkele uren na het nieuws over de
vliegtuigcrash in Oekraïne

LR
Betekenisgeving
• Amerikaanse en Europese luchtvaartautoriteiten hebben piloten al in april gewaarschuwd voor
mogelijke risico’s in of bij het Oekraïense luchtruim, meldt rtlnieuws.nl.
• Ook koning Willen-Alexander heeft een verklaring uitgedaan. Hij is “diep getroffen”.
• Kamerleden blijven medeleven betuigen op Twitter.
• In de sociale media wordt aangegeven dat er niet eerder zoveel Nederlandse terrorisme
slachtoffers zijn gevallen.

Alle tweets die continu geselecteerd worden verschijnen hier; nu dus vrijwel alleen #MH17:
http ://kennisilein.intranet. minienm.nl/twitter
En met enige vertraging op een aparte pagina over MH17, inclusief nieuwslinks
http ://kennisplein.intranet. minienm. nI/twitteractualiteit/2377
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Media-analyse neergestorte vliegtuig Malaysian Airlines
Nummer 2 20.30 uur

Informatiebehoefte
• Media geven aan dat er nog veel onduidelijkheid is over de toedracht en de passagiers. Verslaggever
vraagt zich af waarom het zo lang duurt voordat de passagierslijsten vrij komen.
• Er zouden 280 passagiers en 15 bemanningsleden aan boord zijn, zegt Malaysian Airlines in een
verklaring.
• Media maken zelf overzichten van de aantallen passagiers dle de verschillende touroperators naar buiten
hebben gebracht. Het zou gaan om tachtig Nederlandse passagiers. (http://www.nu.nl/vliegramv
oekraine/3830946/touroerators-maken-voorlopiQe-aantallen-nederlanders-bekend. html)
• Ministerie van VenJ twittert verklaring van minister Opstelten over neerstorten vlucht; pers
reageert via sociale media dat er weinig nieuws in deze verklaring staat. Volgens Opstelten in
de Nederlandse regering op dit moment afhankelijk van de gegevens die Malaysian Aitlines gaat
geven.
• In de meeste berichtgeving wordt ervan uitgegaan dat het vliegtuig is neergeschoten, mogelijk ook
onopzettelijk. Andere mogelijkheden als technische mankementen of een aanslag worden minder reëel
geacht.
• Ooggetuigen melden dat er gevechtsvliegtuigen in de lucht te zien waren, voordat het vliegtuig van
Malaysia Airlines verongelukte. Dat schrijft het Russische persbureau RIA Novosti.
• KLM laat weten contact te hebben met Malaysian Airlines om meer informatie te achterhalen.
Luchtvaartmaatschappij Malaysia Airlines geeft vanavond naar verwachting een persconferentie, om 22.00
uur Nederlandse tijd.
• Media geven aan dat er een zelfde vlucht is gepland van KLM voor vanavond, met exact dezelfde route. Er
gaan geruchten rond dat mensen niet met deze vlucht mee willen, meldt RTL.
• Diverse luchtvaartmaatschappijen mijden momenteel het gebied.
• Volgens onder meer de Telegraaf zouden omwonenden zouden al voorwerpen hebben geroofd uit
neergestorte vliegtuig. Dat heeft de Oekraïense minister van Binnenlandse Zaken gezegd, meldde CNN in
een tweet.
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•
•

•

Op foto’s op Twitter is te zien dat mensen veel, vooral Nederlandse, paspoorten hebben verzameld tussen
de brokstukken.
In berichtgeving zijn vragen over de wapens die in het bezit kunnen zijn van partijen in het gebied (en de
mogelijkheid of ze een vliegtuig uit de lucht kunnen halen).
Volgens de media zijn al zeker dertig familieleden bij Schiphol aangekomen. Schiphol vangt nabestaanden
van de passagiers donderdagavond op in Dakota’s Café en Bar in de luchthaven. Pers is daar niet welkom.
Verslaggever RTVNH twittert foto’s van Schiphol waar nabestaanden “nog steeds” (20:23 u)
binnenkomen.

Betekenisgeving
• Deskundige op televisie geeft aan dat het zelden gebeurt dat een burgervliegtuig in oorlogsgebied wordt
neergeschoten..
• Arthur van den Hudding van de pilotenvakbond VNV meldt tegenover Radio 1 dat achter vlucht
MH17, van Malaysia Airlines (MAS), een Airbus A330 van KLM vloog met bestemming Delhi. Het
gebied waarover de Boeing 777 van MAS vloog, stond volgens hem bij KLM niet bekend als
onveilig om over te vliegen. Verklaring International Air Transport Association IATA: Op basis van de
momenteel voor ons beschikbare informatie denken we niet dat het luchtruim waarin het vlucht MH17
vloog gebonden was aan restricties. Van den Hudding kan zich voorstellen dat luchtvaartmaatschappijen
niet blij zijn met het gesloten luchtruim. “Omvliegen kost meer brandstof. Maar in dit geval weegt de
veiligheid zwaarder.”
• Het is opmerkelijk dat de passagiersvlucht van Malaysia Airlines over Oekraïne vloog. Dat
zegtiuchtvaartjournalist Arnold Burlage op Radio 1. “Je moet de nodige voorzichtigheid betrachten.
Omvllegen is het voorzichtigste wat je kunt doen.”

Alle tweets die continu geselecteerd worden verschijnen hier; nu dus vrijwel alleen #MH17:
http ://kennisplein ,intranet.minienm. nl/twitter
En met enige vertraging op een aparte pagina over MH17, inclusief nieuwslinks
httt ://kennisplein .intranet. minlenm.nl/twitteractualiteit/2377
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-
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Beste collega’s,
Hierbij een eerste analyse van de berichtgeving in sociale en online media over het neergestorte
vliegtuig van Malaysian Airlines. Updates volgen regelmatig.
Met vriendelijke groet,
(senior adviseur Omgevingskennis)

Media-analyse neergestorte vliegtuig Malaysian Airlines
Nummer 1 19.45 uur

Op Oekraïens grondgebied is donderdag is een Boeing 777 van Malaysia Airlines neergestort, die rond het
middaguur van Schiphol was vertrokken en op weg was naar Kuala Lumpur.
Informatiebehoefte
• De vraag op televisie is bij welke instantie/organisatie mensen zich moeten melden als ze meer
informatie willen.
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•

•
•

•
•

Er is nog geen duidelijkheid over de passagierslijst. Er zitten volgens de berichtgeving tientallen
Nederlanders aan boord, Op Twitter circuleren wel paspoorten en foto’s van eventuele passagiers. Ook de
namen van de bemanningsleden gaan rond op Twitter.
Door enkele partijen, waaronder de Oekrainse regering wordt bevestigd dat niemand de vliegramp heeft
overleefd. Dit wordt ook ondersteund door foto’s die circuleren van het neergestorte vliegtuig.
In de berichtgeving wordt veel gespeculeerd over de oorzaak van de ramp. Vooral komt naar voren dat
het vliegtuig door een raket is beschoten of dat er een bom Is afgegaan.. Deskundigen op televisie
bevestigen dat dit het meest waarschijnlijke scenario is. Oekraïne sluit niet uit dat de Boeing 777 van tien
kilometer hoogte neergehaald is door pro-Russische separatisten. Die ontkennen betrokkenheid.
De Verenigde Staten zouden met behulp van satellietbeelden mogelijk opheldering kunnen bieden over de
oorzaak van de ramp.
Het is nog niet bekend of andere vluchten (o.a. van KLM) vanavond naar Kuala Lumpur zullen vertrekken.

ø.

•
•

Scntphol bereidt zich er op voor dat familieleden van passagiers naar Schiphol komen.
Premier Rutte komt terug vanuit zijn vakantieadres en heeft inmiddels zijn medeleven betuigd in een
verklaring.

Betekenisgeving
• Veel Kamerleden betuigen hun medeleven op Twitter.
• Kamerlid Louis Bontes (VNL) wil dat de Tweede Kamer terugkeert van reces. “Daar alles erop wijst dat het
vliegtuig van Malaysian Airlines is neergeschoten, zou ik graag de Kamer terug willen laten komen van
reces voor een debat. Ik ben van mening dat er met spoed gedebatteerd dient te worden over deze
verschrikkelijke terreurdaad, die vele onschuldige levens gekost heeft.”
• Een defensie-specialist tegen de BBC: Hiervoor kan niet zomaar een huis-tuin-en-keukenraket worden
gebruikt. Alleen een radargeleide luchtdoelraket voor de lange afstand kan dergelijke hoogten bereiken.
De enige andere mogelijkheid is volgens de dat er een raket is afgevuurd door een gevechtsvliegtuig.

(

Alle tweets die continu geslecteerd worden verschijnen hier; nu dus vrijwel alleen MH17:
http ://kennisplein.intranet.minienm.nl/twitter
En met enige vertraging op een aparte pagina over MH17, inclusief nieuwslinks
http ://kennisrlein.intranet.minienm.nl/twitteractualiteit/ 2377

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended lor you. It you are not the addressee or t this massage was cent to you by mistake, you are
requested to inform the sender and dalete the massage. The State accepts no liability for damago ot any kind resulting trom the risks inherent in the
eleotronic tranomission ot messages.
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt
met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
Ministerie van Veiligheid en Justitie
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The
State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Ministry of Security and Justice
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-

-

-

Media-analyse neergestorte vliegtuig Malaysian Airlines
Nummer 2 20.30 uur

(

Informatiebehoefte
•
Media geven aan dat er nog veel onduidelijkheid is over de toedracht en de passagiers. Verslaggever
vraagt zich af waarom het zo lang duurt voordat de passagierslijsten vrij komen.
•
Er zouden 280 passagiers en 15 bemanningsleden aan boord zijn, zegt Malaysian Airlines in een
verklaring.
•
Media maken zelf overzichten van de aantallen passagiers die de verschillende touroperators naar buiten
hebben gebracht. Het zou gaan om tachtig Nederlandse passagiers. (httr://www.nu.nl/vliegramp
oekraine/3830946/touroperators-maken-voorlorjiqe-aantallen-nederlanders-bekend html)
•
Ministerie van VenJ twittert verklaring van minister Opstelten over neerstorten vlucht; pers
reageert via sociale media dat er weinig nieuws In deze verklaring staat. Volgens Opstelten in
de Nederlandse regering op dit moment afhankelijk van de gegevens die Malaysian Aitlines gaat
geven.
• In de meeste berichtgeving wordt ervan uitgegaan dat het vliegtuig is neergeschoten, mogelijk ook
onopzettelijk. Andere mogelijkheden als technische mankementen of een aanslag worden minder reëel
geacht.
• Ooggetuigen melden dat er gevechtsvliegtuigen in de lucht te zien waren, voordat het vliegtuig van
Malaysia Airlines verongelukte. Dat schrijft het Russische persbureau RIA Novosti.
•
KLM laat weten contact te hebben met Malaysian Airlines om meer informatie te achterhalen.
Luchtvaartmaatschappij Malaysia Airlines geeft vanavond naar verwachting een persconferentie, om 22.00
uur Nederlandse tijd.
•
Media geven aan dat er een zelfde vlucht Is gepland van KLM voor vanavond, met exact dezelfde route. Er
gaan geruchten rond dat mensen niet met deze vlucht mee willen, meldt RTL.
•
Diverse luchtvaartmaatschappijen mijden momenteel het gebied.
• Volgens onder meer de Telegraaf zouden omwonenden zouden al voorwerpen hebben geroofd uit
neergestorte vliegtuig. Dat heeft de Oekraïense minister van Binnenlandse Zaken gezegd, meldde CNN in
een tweet.
1

•
•

•

Op fotos op Twitter is te zien dat mensen veel, vooral Nederlandse, paspoorten hebben verzameld tussen
de brokstukken.
In berichtgeving zijn vragen over de wapens die in het bezit kunnen zijn van partijen in het gebied (en de
mogelijkheid of ze een vliegtuig uit de lucht kunnen halen).
Volgens de media zijn al zeker dertig familieleden bij Schiphol aangekomen. Schiphol vangt nabestaanden
van de passagiers donderdagavond op in Dakota’s Café en Bar in de luchthaven. Pers is daar niet welkom.
Verslaggever RTVNH twittert foto’s van Schiphol waar nabestaanden “nog steeds” (20:23 u)
binnenkomen.

Betekenisgeving
• Deskundige op televisie geeft aan dat het zelden gebeurt dat een burgervliegtuig in oorlogsgebied wordt
neergeschoten..
• Arthur van den Hudding van de pilotenvakbond VNV meldt tegenover Radio 1 dat achter vlucht
MH17, van Malaysia Airlines (MAS), een Airbus A330 van KLM vloog met bestemming Delhi. Het
gebied waarover de Boeing 777 van MAS vloog, stond volgens hem bij KLM niet bekend als
onveilig om over te vliegen. Verklaring International Air Transport Association IATA: Op basis van de
momenteel voor ons beschikbare informatie denken we niet dat het luchtruim waarin het vlucht MH17
vloog gebonden was aan restricties. Van den Hudding kan zich voorstellen dat luchtvaartmaatschappijen
niet blij zijn met het gesloten luchtruim. ‘Omvliegen kost meer brandstof. Maar in dit geval weegt de
veiligheid zwaarder.’
• Het is opmerkelijk dat de passagiersviucht van Malaysia Airlines over Oekraïne vloog. Dat
zegtluchtvaartjournalist Arnold Burlage op Radio 1. “Je moet de nodige voorzichtigheid betrachten.
Omvliegen is het voorzichtigste wat je kunt doen.”

Alle tweets die continu geselecteerd worden verschijnen hier; nu dus vrijwel alleen #MH17:
http://kennisplein intranet. minienm.nl/twitter
En met enige vertraging op een aparte pagina over MH17, inclusief nieuwslinks
http ://kennisiIein.intranet.minienm.nl/twitteractualiteit/ 2377
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Aan: DCC Algemeen (CD); DCO Crisisteam; Woordvoering
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Beste collega’s,
Hierbij een eerste analyse van de berichtgeving in sociale en online media over het neergestorte
vliegtuig van Malaysian Airlines. Updates volgen regelmatig.
Met vriendelijke groet,
(senior adviseur Omgevingskennis)

Media-analyse neergestorte vliegtuig Malaysian Airlines
Nummer 1 19.45 uur

Op Oekraïens grondgebied is donderdag is een Boeing 777 van Malaysia Airlines neergestort, die rond het
middaguur van Schiphol was vertrokken en op weg was naar Kuala Lumpur.
Informatiebehoefte
•
De vraag op televisie is bij welke instantie/organisatie mensen zich moeten melden als ze meer
informatie willen.
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•
•
•

•
•
•
•

Er is nog geen duidelijkheid over cie passagierslijst. Er zitten volgens de berichtgeving tientallen
Nederlanders aan boord. Op Twitter circuleren wel paspoorten en foto’s van eventuele passagiers. Ook de
namen van de bemanningsleden gaan rond op Twitter.
Door enkele partijen, waaronder de Oekrainse regering wordt bevestigd dat niemand de vliegramp heeft
overleefd. Dit wordt ook ondersteund door foto’s die circuleren van het neergestorte vliegtuig.
In de berichtgeving wordt veel gespeculeerd over de oorzaak van de ramp. Vooral komt naar voren dat
het vliegtuig door een raket is beschoten of dat er een bom is afgegaan.. Deskundigen op televisie
bevestigen dat dit het meest waarschijnlijke scenario is. Oekraïne sluit niet uit dat de Boeing 777 van tien
kilometer hoogte neergehaald is door pro-Russische separatisten. Die ontkennen betrokkenheid.
De Verenigde Staten zouden met behulp van satellietbeelden mogelijk opheldering kunnen bieden over de
oorzaak van de ramp.
Het is nog niet bekend of andere vluchten (o.a. van KLM) vanavond naar Kuala Lumpur zullen vertrekken.
Schiphol bereidt zich er op voor dat familieleden van passagiers naar Schiphol komen.
Premier Rutte komt terug vanuit zijn vakantieadres en heeft inmiddels zijn medeleven betuigd in een
verklaring.

Betekenisgeving

•
•

•

Veel Kamerleden betuigen hun medeleven op Twitter.
Kamerlid Louis Bontes (VNL) wil dat de Tweede Kamer terugkeert van reces. “Daar alles erop wijst dat het
vliegtuig van Malaysian Airlines is neergeschoten, zou ik graag de Kamer terug willen laten komen van
reces voor een debat. Ik ben van mening dat er met spoed gedebatteerd dient te worden over deze
verschrikkelijke terreurdaad, die vele onschuldige levens gekost heeft.”
Een defensie-specialist tegen de BBC: Hiervoor kan niet zomaar een huis-tuin-en-keukenraket worden
gebruikt. Alleen een radargeleide luchtdoelraket voor de lange afstand kan dergelijke hoogten bereiken.
De enige andere mogelijkheid is volgens de dat er een raket is afgevuurd door een gevechtsvliegtuig.

Alle tweets die continu geslecteerd worden verschijnen hier; nu dus vrijwel alleen MH17:
http ://kennisplein.intranet.minienm.nl/twitter
En met enige vertraging op een aparte pagina over MH17, inclusief nieuwslinks
http ://kennisplein.intranet.minienm.nl/twitteractualiteit/2377

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd, Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan ii is toegezonden, wordt
verzocht dat aan de afzender ta melden en het bericht te vebejdaren. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This massage may contain information that is not intended for you. II you are not the addressee or if this massage was sent to you by mistake, you are
roquested to tntorm the sender and delete the message. The State accepts no Irabitity for damago of any kind reculting trom the risks inherent in the
lectronic transmission of messages.

ii

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt
met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
Ministerie van Veiligheid e Justitie
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The
State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Ministry of Security and Justice
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Omgevingsanalyse
C

Volgnr: 3

Analisten:

(DRD)

Teamleider:
Bronnen:
Reguliere (kranten, RTV), online en sociale media, webfora
Datum:
11-6-2014
Analyseperiode: 17/07/20 14 19.00 uur 17/07/20 14 20.30 uur.
—

SamenvattinQ Ompevingsanalyse
Karakterisering
Opstelten betreurt het ongeluk. Hij meldt dat er ‘veel Nederlandse slachtoffers zijn’. Alles
wordt gedaan om familie en vrienden zo goed mogelijk te informeren. Malaysian Airlines
stelt dat het zsm met een verklaring komt.
Verklaring Rutte: Diep geschokt. Nog heel veel is onduidelijk. Zojuist gesproken met de
president, ben nu op weg naar Schiphol. Onze gedachten gaan uit naar familie vrienden van
slachtoffers.
President Putin spreekt diepe condoleance uit naar president Oekraine
Veel (inter) nationale aandacht voor ongeluk
Nog steeds erg veel speculatie over toedracht.
Opmerkelijk is de tweet eerder op de dag van een seperatistische leider over het’
neerhalen van een oekrains vrachtvliegtuig’
D-Reizen meldt dat 22 mensen geregistreerd waren voor de vlucht. Mededelingen over de
namen van deze personen worden niet gedaan
Een luchtvaartsjournalist is verbaasd dat over Oekraine gevlogen werd aangezien dit
onveilig is.
-

-

-

-

-

-

-

-

Informatiebehoefte
Onduidelijkheid bestaat over het aantal Nederlandse slachtoffers. Het speculatieve aantal
staat volgens NOS op 55
Gespeculeerd wordt over de oorzaak. Neerschieten lijkt het meest waarschijnlijke scenario,
een bom aan boort wordt echter niet uitgesloten.
ANP meldt dat ooggetuigen enkele gevechtsvliegtuigen hebben gezien
BuZa Belgie: mogelijk een of twee Belgen aan boort
Afgevraagd word wanneer er een officiele persconferentie wordt gehouden.
-

-

-

-

Gedrag (intentie)
GRIP2 voor hulpdiensten om familie/vrienden van slachtoffers/inzittenden op te vangen op
Schiphol
NOS meldt dat ongeveer 30 familieleden op Schiphol aanwezig zijn
AirFrance heeft aangegeven met ingang van donderdag niet meer boven Oost Oekraine te
vliegen
-

(

-

-

Betekenisgeving
Een foto gaat op sociale media te ronde van Nederlandse identiteitsbewijzen. Hieronder ook
ID-bewijzen van kinderen. Ook circuleert een foto van een hoopje paspoorten (tientallen)
waaronder een aanzienlijk groot deel Nederlandse paspoorten betreft
Foto’s van (overleden) slachtoffers staan op internet
Een woordvoerder van D-Reizen meldt dat 22 Nederlanders stonden geregistreerd voor de
vlucht
-

-

-

(s
Omgevingsanalyse

Volgnr: 4
(DRD)

O Analisten:

Teamleider:
Bronnen:
Reguliere (kranten, RTV), online en sociale media, webfora
Datum:
17-07-2014
Analyseperiode: 17/07/2014 20.30 uur 17/07/2014 22:30 uur.
—

Samenvattinci Omcievincisanalvse

Karakterisering
Amerikaanse inlichtingendiensten hebben donderdag bevestigd dat de Boeing 777
van Malaysia Airlînes boven Oekraïne is geraakt door een raket die vanaf de
grond is afgevuurd
Men is nog afwachting tot de officiele persconferentie plaatsvindt
Rutte stelt bij aankomst dat hij in diepe rauw is. Er moet duidelijkheid komen.
Diverse regeringsleiders hebben steun betuigd nav de crash
NOS meldt dat zwarte doos is gevonden door pro-Russische seperatisten, die de doos willen
opsturen naar Russische autoriteiten.
Blijk van medeleven onder andere door (Rutte, Putin, Obama, Koning Willem Alexander,
veel fractieleden)
Nog steeds erg veel speculatie over toedracht. Neerschieten is volgens media meest
waarschijnlijke scenario
Israel is grondoffensief begonnen in de Gaza
-

-

-

-

-

-

-

-

1 riformatiebehoefte
Een Oekraïense official zegt op CNN dat er telefoonverkeer is onderschept van
separatisten die spreken over het neerschieten van een vliegtuig.
Russische nieuwssite Russia Today was het doelwit van de schutters het vliegtuig waarin de
Russische president Poetin zich begaf. Daarbij claimt de website dus ook dat de schutters
pro-Oekraïne waren
Onduidelijkheid bestaat over het aantal Nederlandse slachtoffers. 1-let speculatieve aantal
staat volgens NOS op 55
Gespeculeerd wordt over de oorzaak. Neerschieten lijkt het meest waarschijnlijke scenario,
een bom aan boort wordt echter niet uitgesloten.
Afgevraagd wordt hoe separatisten, als zij de dader van deze aanslag zijn, aan zulke zware
wapens komen.
ANP meldt dat ooggetuigen enkele gevechtsvliegtuigen hebben gezien.
Afgevraagd word wanneer er een officiële persconferentie wordt gehouden.
-

-

-

-

-

-

Gedrag (intentie)
GRIP2 voor hulpdiensten om familie/vrienden van slachtoffers/inzittenden op te vangen op
Schiphol
NOS meldt dat ongeveer 50 familieleden op Schiphol aanwezig zijn
AirFrance heeft aangegeven met ingang van donderdag niet meer boven Oost Oekraine te
vliegen
Separatisten in Oekraïne zeggen dat ze drie dagen de wapens willen neerleggen om
hulpdiensten hun werk te laten doen
-

-

-

-

Betekenisgeving
In een videoreactie zegt de Amerikaanse senator John McCain dat de daders hard zullen
boeten wanneer het vliegtuig is neergeschoten door Russische separatisten of Russische
militairen
Een foto gaat op sociale media te ronde van Nederlandse identiteitsbewijzen. Hieronder ook
ID-bewijzen van kinderen. Ook circuleert een foto van een hoopje paspoorten (tientallen)
waaronder een aanzienlijk groot deel Nederlandse paspoorten betreft.
-

-

Omgevincisanplyse

Karakterisering (reguliere en onhine) nieuwsmedia, socjale media, webfora
Aandacht
• Rutte stelt bij aankomst dat hij in diepe rauw is van deze waarschijnlijk een van de ergste
vliegrampen uit de Nederlandse gewschiedenis. Er is veel onduidelijk. Belangrijk is dat er
duidelijkheid komt. Over oorzaken, slachtoffers.
• Amerikaanse inlichtingendiensten hebben donderdag bevestigd dat de Boeing 777 van
Malaysia Airlines boven Oekraïne is geraakt door een raket die vanaf de grond is
afgevuurd. Ze weten nog niet wie die raket heeft afgeschoten op het vliegtuig dat was
vertrokken uit Amsterdam. Ze zijn daar nog over verdeeld. Dat heeft de Amerikaanse
krant The Wall Street Jou mal gemeld.
• Er Is een informatienummer geopend door BuZa: 070-3487770
• Koning Willem Alexander zegt ‘diep getroffen te zijn door de crash en zegt intens mee te leven
met familieleden en vrienden
• NOS meldt dat zwarte doos is gevonden door pro-Russische seperatisten, die de doos in handen
van Russische autoriteiten willen geven.
• ANP meldt dat ooggetuigen enkele gevechtsvliegtuigen hebben gezien
• Nu.nI meldt dat een luchtvaartjournalist is verbaasd dat KLM over Oekraine vloog. Dit zei hij
tegen Radio 1. Omvilegen was beter geweest, maar volgens hem is het economisch voordeliger
om de kortste lijn te kiezen.
• In de uitzending van NOS wordt het scenario van een BOM in het vliegtuig wordt ook niet
uitgesloten
Focus en toon
• Volop wordt gespeculeerd over het eventuele (per ongeluk) neerhalen van het toestel door
Oekrainse seperatisten of de Oekrainse autoriteiten. Media noemen het neerschieten van het
vliegtuig zo goed als zeker.
• Aandacht gaat uit naar het vooralsnog onbekende aantal Nederlandse slachtoffers. Er wordt van
uitgegaan dat dit een groot aantal betreft. NOS meldt dat het er opgeteld 55 betreffen.
• Afgevraagd wordt wat de diplomatieke gevolgen zijn.
Highlights berichtgeving
• Leider seperatisten Twitterde deze middag dat er een Oekrains transportvliegtuig was
neergehaald. Kan mogelijk een vergissing geweest zijn, daardoor een passagiersvliegtuig geraakt
Internationaal
• Rusland verklaart dat het niet verantwoordelijk is voor de crash van het toestel
• Oekrainse president betreurt het ongeluk en toont zijn mededelen. Hij verafschuwd deze’
terroristische daad’.
• Oekraïnse autoriteiten schuiven de schuld naar de separatistische groepen die in Oost-Oekraine
aanwezig zijn. De separatisten zelf zeggen niet over dergelijke wapens te beschikken.
• Autoriteiten in separatistenregio Loehansk en Donetsk zeggen dat het Oekraïense leger het
vliegtuig heeft neergehaald met een straaljager. Het leger zou het vliegtuig mogelijk hebben
aangezien voor een Russisch spionagevliegtuig. Volgens de reparatisten heft het leger het
vliegtuig neergehaald met een Sukhoi SU-25. Daarna is er een aanval uitgevoerd op de
separatisten op de grond.
• Live News: toont identiteitsbewijzen van Nederlanders, waaronder kinderen
•
Er worden bloemen gelegd bij de Nederlandse ambassade In Oekraine. Ook zou er een bord te
zien zijn waarop Poetin als moordenaar wordt bestempeld. (NOS)
Sociale media en webfora
•
Op sociale media is uitzonderlijk veel aandacht voor het ongeluk. Naast feitelijkheden en
geruchten wordt veel gespeculeerd over het eventuele neerhalen van het toestel en het eventueel
aantal Nederlandse slachtoffers.
• Op sociale media circuleren foto’s en filmpjes van mogelijk het neergestorte toestel
Omgevingsbeeld
Informatiebehoefte (waargenomen informatietekorten of geruchten)
• Een Oekraïense official zegt op CNN dat er telefoonverkeer is onderschept van separatisten die
spreken over het neerschieten van een vliegtuig. ,,Het is 100 procent zeker een

(

•
•
•
•
•
•

•

•

passagiersvliegtuig’, zei een van de separatisten geschrokken. Het gesprek had ongeveer 20
minuten na de vliegtuigcrash plaats.
Volgens de Russische nieuwssite Russia Today was het doelwit van de schutters het vliegtuig
waarin de Russische president Poetin zich begaf. Daarbij claimt de website dus ook dat de
schutters pro-Oekraïne waren, en niet Pro-Rusland, zoals algemeen wordt aangenomen.
Er Is veel onduidelijkheid over het toedoen van het incident.
Geruchten gaan dat seperatisten de beschikking hadden over een Russisch afweergeschut
BUK(Surface to Air Missile). GeenStiji plaatst een foto van een dergelijk device genomen in de
straten van Snejnoe
Afgevraagd wordt wanneer er een officiele persconferentie wordt gehouden. Logisch is de loop
van de avond maar kan uitgesteld worden naar de nacht, ochtend of volgende avond
Op sociale media (en ook traditionele media) wordt veel gespeculeerd: hoeveel Nederlanders aan
boord van het toestel waren; waarom het toestel via Oekraine vloog
NOS meldt dat opgeteld (berichten van de betrokken touropperators opgeteld) waarschijnlijk 55
Nederlanders zijn omgekomen
Men vraagt zich af waarom Malaysian Airlines/KLM boven een conflictgebied vlogen.
Amerikaanse en Europese luchtvaartautoriteiten hadden piloten al gewaarschuwd voor
veiligheidsrisico’s. Een bestuurslid van een Duitse pilotenvereniging zegt dat het niet
ongebruikelijk is om boven en conflictgebied te vliegen. Zo wordt er ook boven Irak en
Afghanistan gevlogen.
Mensen vragen zich af of dit ongeluk nog verdere gevolgen zal hebben, refererend aan de
eerdere sancties waar over Rutte met de Oekrainse president sprak. Het feit dat personen buiten
Oekraine betrokken raken in het conflict, kan een nieuwe dimensie aanzwengelen
(waargenomen gedrag/activiteit of voornemen daartoe)
Separatisten in Oekraïne zeggen dat ze drie dagen de wapens willen neerleggen om hulpdiensten
hun werk te laten doen. Dat melden de separatisten aan het Russische persbureau RIA Novosti.
KLM, AirFrance, Lufthansa en andere vliegtuigmaatschappijen hebben aangegeven met ingang
van donderdag niet meer over Oost-Oekraine te vliegen.
Schiphol heeft een calamiteiten nummer opengesteld.
Het Russische Ministerie voor Noodsituaties heeft Oekraine gevraagd of het hulp kan verlenen

‘

•
•
•
•

Betekenisgeving (waargenomen kwalificaties, houdingen, standpu nten, emoties)
• In een videoreactie zegt de Amerikaanse senator John McCain dat de daders hard zullen boeten
wanneer het vliegtuig is neergeschoten door Russische separatisten of Russische militairen: ‘Om
op de zaken vooruit te lopen zou ongepast zijn, maar als dit het resultaat is van acties van
Russische separatisten of Russische militairen die onterecht aannamen dat het ging om een
Oekraïens oorlogsvliegtuig, dan denk ik dat de daders zeer hard zullen buiten [‘heil to pay’j, en
dat moet ook.’
• GeenStijl plaatste een Tweet van een op locatie aanwezige die een foto heeft gemaakt van een
Nederlands identiteitsbewijs. Op sociale media is verontwaardigd gereageerd op het tonen van
een nog niet officieel bevestigd id-kaart. Dezelfde tweet wordt geplaatst door Brenno de Winter
• GeenStiji plaatst tevens plaatselijk genomen foto’s van slachtoffers
• Ook plaats Geenstiji een Tweet met daarop tientallen paspoorten waar onder een aanzienlijk
groot deel Nederlandse paspoorten betreft.
• Omdat het de maatschappij van het neergestorte vliegtuig Malaysian Alrlines betreft wordt
regelmatig een link gelegd met de eerder vermist geraakte vlucht M170
Relevante actoren

Omgevingsanalyse
O

Volgnr: 6
(DRD)

Analisten:

(I&M)

Teamleider:
Bronnen:
Reguliere (kranten, RTV), online en sociale media, webfora
Datum:
18-07-2014
Analyseperiode: 18/07/2014 8:00 uur 18/07/2014 10:30 uur.
—

Karakterisering (reguliere en online) nieuwsmedia, sociale media, webfora

(

Aandacht
• 1-let Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft vrijdagochtend gemeld dat zij nog geen definitieve
lijst van passagiers heeft.
• Media berichten dat op basis van gegevens van Malaysia Airlines blijkt dat van 20 passagiers de
nationaliteit nog niet bekend is. Media melden dat er 173 Nederlanders onder de slachtoffers zijn.
.
Reizigers voor de vlucht naar Kuala Lumpur van vandaag komen binnen op Schiphol. Medewerkers
van de luchthaven zetten hekken neer om journalisten op afstand te houden. Veel reizigers willen
hun verhaal echter kwijt aan de pers, zo blijkt uit de berichten.
• Media (zowel reguliere als sociale) noemen in toenemende mate namen van passagiers die zijn
omgekomen. Regionale Nederlandse media publiceren online artikelen over slachtoffers uit hun
regio. Ook een school in Breda heeft een melding gemaakt dat twee van hun scholieren
slachtoffer zijn.
• Nabestaanden van mensen die aan boord waren van het vliegtuig dat neerstortte In Oekraïne,
kunnen vrijdag nog niet met een speciale vlucht van Malaysia Airlines afreizen naar het land. Dat
laat de luchtvaartmaatschappij weten.
• Volgens de Russische media heeft Rusland een akkoord met separatisten om gebied beschikbaar
te stellen voor derden
• Rutte stelt bij aankomst in Nederland dat hij In diepe rauw is van deze waarschijnlijk een van de
ergste vliegrampen uit de Nederlandse geschiedenis. Er is veel onduidelijk. Belangrijk is dat er
duidelijkheid komt. Over oorzaken, slachtoffers.
• De NOS heeft Nederland 1 vrijgemaakt voor verslaggeving over de vliegtuigramp. Uitzendingen
over de Tour de France worden verplaatst naar Nederland 2.
• Op de website condoleance.nl zijn vrijdagochtend al ruim 5000 berichten binnengekomen waarin
mensen hun medeleven betuigen aan nabestaanden van de slachtoffers van de vliegramp in
Oekraïne. De website opende donderdagavond het register. Vooral vrijdagochtend stroomden de
reacties binnen.
• Diverse media melden dat Nederland mogelijk een waarnemersrol krijgt in onderzoek.
• Diverse foto’s gaan rond op twitter met: de voorpagina’s van Nederlandse dagbladen; de
Nederlandse vlag halfstok; brandende kaarsen, waxinelichtjes; de bloemenzee voor de NLambassade in Kiev.
Focus en toon
• Wereldwijd wordt medeleven getoond.
• Veel persoonlijke drama’s.
• Volop wordt gespeculeerd over het eventuele (per ongeluk) neerhalen van het toestel door
Oekraïense separatisten of de Oekraïense autoriteiten. Media noemen het neerschieten van het
vliegtuig zo goed als zeker. Het ongeluk wordt veelal geframed als ‘aanslag en moord op
Nederlanders’.
• Afgevraagd wordt wat de diplomatieke gevolgen zijn. Meermaals wordt Russisch president Putin
afgeschilderd als ‘terrorist’.
Internationaal

•
•

•

•
•

•
•
•
•
•

Poetin heeft contact opgenomen met Rutte. Deze tragedie toont aan dat er snel een einde moet
komen aan deze crisissituatie in Oekraïne. Dit meldt het Kremlin.
Volgens de krant The Australian waren meer dan 100 inzittenden van het vliegtuig onderweg naar
een grote AIDS-conferentie in Melbourne. Er wordt in de berichtgeving gesproken over een zware
klap voor het aids-onderzoek. Het Academisch Medisch Centrum In Amsterdam laat weten dat
‘alles erop wijst” dat de vooraanstaande hoogleraar infectieziekten Joep Lange in het toestel zat.
Premier Abbott van Australië eist uitleg van de Russische ambassadeur, melden media. Volgens
de premier wijst alles erop dat pro-Russische rebellen achter de aanval op het passagiersvliegtuig
zitten. Aan boord van het ramptoestel, bevonden zich zeker 27 Australiërs.
Persbureau Interfax meldt dat er volgens plaatselijke reddingsdiensten 121 lichamen zijn
geborgen van slachtoffers.
De vice-premier van de ‘volksrepubliek Donetsk’ in Oost-Oekraïne meldt dat de flightrecorder met
de data van de vlucht naar Moskou is gestuurd om de gegevens daar door experts te laten
uitlezen, zo blijkt uit de berichtgeving.
De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties komt vrijdagmiddag om 16.00 uur (Nederlandse tijd)
voor spoedoverleg bijeen (was eerder 20.00 uur).
De New York Times heeft online een kaart gepubliceerd met vluchtroutes waaruit zou blijken dat
Air France en BA de afgelopen week Ukralne meden.
De Belgische regering eist “volledige klaarheid”, blijkt uit berichten.
Er circuleren plaatjes op Twitter van voorpagina’s van Engelse tabloids, die de schuld
voornamelijk bij Poetin leggen.
Er verschijnen verschillende versies van foto van CNN met raket die gevonden zou zijn op de
crash site.

Sociale media en webfora
• Er wordt een vergelijking gemaakt met het aantal Oekraïense slachtoffers dat tot nu toe is
gevallen. Dit getal is lager dan het aantal Nederlandse slachtoffers die zijn omgekomen bij de
crash
• Oproep op Twitter om te stoppen met het noemen van namen van slachtoffers uit respect voor de
nabestaanden.
• Twitteraars vragen zich af hoe het komt dat veel paspoorten nagenoeg ongeschonden op de
crash site gevonden zijn.
• Enkele tweets leggen schuld bij EU wegens inmenging in situatie Oekraïne.
Omgevingsbeeld
Informatiebehoefte (waargenomen informatietekorten of geruchten)
• Op verzoek van de Britse autoriteiten komt er een bijeenkomst van de veiligheidsraad om te
spreken over de toedracht van de crash.
Ministeries zullen vandaag contact opnemen met nabestaanden
•
• Er wordt in de sociale media, net als gisteren, gesuggereerd dat een vliegtuig van Poetin mogelijk
het doelwit was.
Diverse luchtvaartmaatschappijen hebben aangegeven niet meer boven Oost-Oekraïne te zullen
•
gaan vliegen (KLM, Air France, Lufthansa, e.a.)
• Separatisten in Oekraïne zeggen dat ze drie dagen de wapens willen neerleggen om huipdiensten
hun werk te laten doen
Een Oekraïense official zegt op CNN dat er telefoonverkeer is onderschept van separatisten die
•
spreken over het neerschieten van een vliegtuig. ,,Het is 100 procent zeker een
passagiersvllegtuig”, zei een van de separatisten geschrokken. Het gesprek had ongeveer 20
minuten na de vliegtuigcrash plaats.
• Mensen vragen zich af of dit ongeluk nog verdere gevolgen zal hebben, refererend aan de
eerdere sancties waar over Rutte met de Oekraïense president sprak. Het feit dat personen
buiten Oekraïne betrokken raken in het conflict, kan een nieuwe dimensie aanzwengelen

j3

(waargenomen gedrag/activiteit of voornemen daartoe)
Er komt een bijeenkomst van de veiligheidsraad om te spreken over de toedracht.
•
Er is in de sociale media kritiek op AD omdat zij een foto plaatsen met nabestaanden vol in beeld.
•
BuZa stuurt een consulair ondersteuningsteam naar Kiev om de NL ambassade te versterken
•

•
•
•

Joël Voordewind (CU) zegt dat het goed zou zijn als NL meeleeft met nabestaanden van de crash,
door dag van nationale rouw af te kondigen.
Rusland stelt een akkoord bereikt te hebben met de separatisten om het gebied beschikbaar te
stellen voor onderzoek door derden.
Separatisten in Oekraïne zeggen dat ze drie dagen de wapens willen neerleggen om huipdiensten
hun werk te laten doen. Dat melden de separatisten aan het Russische persbureau RIA Novosti.

Betekenisgeving (waargenomen kwalificaties, houdingen, standpunten, emoties)
• Woede over tweet van racisme-activist Quinsy Gario. Gario impliceerde dat Rutte ‘witte
slachtoffers van rampvlucht MH17 belangrijker zou vinden dan bruine’,
• Op sociale media Is vooral berouw getoond. Verbazing bestaat over de nog niet geïdentificeerde
personen. Ook is er woede en afschuw getoond over de ‘aanslag’ en ‘moord’ op ‘onschuldige
Nederlanders’.
• In een videoreactie zegt de Amerikaanse senator John McCain dat de daders hard zullen boeten
wanneer het vliegtuig is neergeschoten door Russische separatisten of Russische militairen: ‘Om
op de zaken vooruit te lopen zou ongepast zijn, maar als dit het resultaat is van acties van
Russische separatisten of Russische militairen die onterecht aannamen dat het ging om een
Oekraïens oorlogsvliegtuig, dan denk ik dat de daders zeer hard zullen buiten [‘heIl to pay’], en
dat moet ook.’
•
Omdat het de maatschappij van het neergestorte vliegtuig Malaysia Airlines betreft wordt
regelmatig een link gelegd met de eerder vermist geraakte vlucht M170

(

Relevante actoren
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Aandacht
De vliegtuigcrash heeft zeker aan 173 Nederlanders het leven gekost. Eerder werd gesproken
over 154 Nederlanders. In het toestel vlogen verder met zekerheid 44 Maleisiërs, 27 Australiërs,
12 Indonesiërs, 9 Britten, 4 Duitsers, 4 Belgen, 1 Canadees en 1 Nieuw-Zeelander mee. Van 20
passagiers is de nationaliteit nog niet vastgesteld. Dit werd bekend gemaakt in de
persconferentie van Malaysia Airlines.
• Oekraïense autoriteiten hebben tot dusver 181 lichamen gevonden op de plek waar de Boeing
777 van Malaysia Airlines is neergekomen. Dat heeft het Oekraïense ministerie van Buitenlandse
Zaken vrijdag laten weten, meldde persbureau Interfax.
• Volgens een woordvoerden van Malaysia Airlines is het vliegtuig is met zekerheid neergeschoten.
• Opstelten zegt in de persconferentie dat burgemeesters nog geen nadere informatie kunnen
geven, zolang de identificatie van de slachtoffers nog niet officieel is afgerond.
• De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) gaat naar Oekraïne, om deel te nemen aan het
onderzoek naar de vlieg ramp in Oekraïne,.
• Alle media berichten over Eerste Kamerlid Willem Witteveen (PvdA), die omgekomen is bij de
ramp.
• Als vast komt te staan dat de pro-Russische rebellen vlucht MH17 hebben neergeschoten, kan dat
hun doodsteek worden. Een diplomatieke storm zal tegen Rusland opsteken. Dit zegt Bert Lanting
in de Volkskrant. “Het Kremlin kan de rebellen laten vallen, de grens afsluiten voor wapentuig en
vrijwilligers, en vervolgens toekijken hoe het Oekraïense leger de opstand neerslaat. Voor Poetin
zou dat een bittere pil zijn. Maar het alternatief is ook onaantrekkelijk: een terugkeer naar de
donkere dagen van de Koude Oorlog”, aldus Lanting.
• Media (zowel reguliere als sociale) noemen in toenemende mate namen van passagiers die zijn
omgekomen. Regionale Nederlandse media publiceren online artikelen over slachtoffers uit hun
regio. Verschillende scholen maken melding dat scholieren van hun zijn omgekomen.
• Premier Rutte heeft vrijdagmorgen een condoleancebrief ontvangen van president Vladimir Poetin
van Rusland. Later vanmiddag zullen de beide leiders telefonisch contact met elkaar hebben,
aldus een woordvoerder van de Rijksvoorlichtingsdienst tegen het ANP. Eerder was er sprake van
dat er telefonisch contact was geweest tussen Poetin en Rutte, maar het blijkt dus dat het om
een brief ging.
Focus en toon
• Wereldwijd wordt veel medeleven getoond, zowel van wereldleiders als burgers.
• Veel persoonlijke drama’s,
• Het ongeluk wordt veelal geframed als ‘aansiag en moord op Nederlanders’.
• Afgevraagd wordt wat de diplomatieke gevolgen zijn. Meermaals wordt Russisch president Poetin
afgeschilderd als ‘terrorist’.
Internationaal
• De Oekraïense autoriteiten hebben geen officiële informatie over de locatie van de zwarte dozen
van de neergestorte Boeing 777. Dat verklaarde een woordvoerder van de Oekraïense Nationale
Veiligheidsraad vrijdag tegenover het Oekraïense persbureau Interfax-Ukraine.
• Het BUK-raketsysteem is genoemd als wapen waarmee de Boeing zou zijn neergeschoten. Het
systeem is van Sovjet-makelij en kan tot op relatief grote hoogte vliegtuigen raken.
• Premier Arseni Jatsenjoek van Oekraïne wil dat de verantwoordelijken voor het neerschieten van
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vlucht MH17 van Malaysia Airlines door een internationaal hof in Den Haag worden berecht. “De
Russen zijn te ver gegaan”, citeerde Interfax Oekraïne de premier. Voor Jatsenjoek staat het vast
dat er een raket is gebruikt om de Boeing 777 uit de lucht te schieten.
Pro-Russische separatisten in het oosten van Oekraïne hebben de meeste opnameapparatuur van
het neergestorte toestel van Malaysia Airlines in handen. Dat heeft een assistent van
rebellenleider Igor Girkin vrijdag gezegd. De rebellen hebben naar eigen zeggen acht van de
twaalf opnameapparaten in handen (Novum)
Oekraïne heeft de Russische verdachtmaking van de hand gewezen dat het Malaysia Airlines
vliegtuig is neergehaald met een door het Oekraïense leger afgevuurde raket. Volgens de
Oekraïense veiligheidsraad is van alle raketten in hun arsenaal er geen één gebruikt. Ook was de
Boeing buiten het bereik van alle raketsystemen die Oekraïne in gebruik heeft.
De Russische minister Sergej Lavrov van Buitenlandse Zaken reageerde geagiteerd op
Oekraïense beschuldigingen aan het adres van Rusland. ,,Ik heb de laatste maanden geen
waarheidsgetrouwe berichten meer vernomen van Kiev’, aldus Lavrov vrijdag tegen het
Russische televisiekanaal Russia-24. Lavrov zegt dat Rusland vanaf de grens met Oekraïne is
beschoten en dreigt nu met terugschieten.
Maleisië vindt het een,, misdaad tegen de menselijke waardigheid’ als het vliegtuig van Malaysia
Alrllnes blijkt te zijn neergeschoten. Dat heeft de Maleisische minister Liow Tiong Lai van
Transport vrijdag gezegd tijdens een persconferentie in Kuala Lumpur. De regering van Maleisië
wil een onafhankelijk internationaal onderzoek naar de ramp en heeft kennisgenomen van
berichten dat het toestel is neergehaald met een raket.
Maleisië zendt een rampteam van 62 man naar het rampgebied.
Omdat Malaysia Airlines de veiligheid van familieleden en nabestaanden van omgekomen
passagiers niet kan garanderen, gaan ze voorlopig niet naar Oekraïne. Eerder werd gezegd dat
dit wel zou gebeuren.
De Duitse bondskanselier Angela Merkel vindt dat de verantwoordelijken voor de vliegramp in
Oost-Oekraïne moeten worden berecht. Merkel zegt dat ze geen alternatief ziet dan de dialoog te
zoeken met de Russische president Vladimir Poetin. (ANP)
media en webfora
Toename in oproep tot daadkrachtiger optreden richting verantwoordelijkheden.
Mensen zijn geschokt en verdrietig over het grote aantal Nederlandse slachtoffers.
Steeds meer tweets over mensen, bedrijven en scholen die een
familielid/kennis/werknemer/scholier hebben verloren.
Verontwaardiging over plunderingen bij het wrak.

Omgevingsbeeld
Informatiebehoefte (waargenomen informatietekorten of geruchten)
• Sommige nabestaanden van de passagiers van vlucht MH17 blijven in onzekerheid. Zij hebben
nog niets gehoord over het lot van hun familielid. RTL Nieuws meldt dat iemand al sinds 21:00
uur gisteravond bezig is om duidelijkheid te krijgen over het lot van zijn broertje. Hij kreeg geen
telefonisch contact met Malaysia Airlines. Buitenlandse Zaken zei dat ze hem niets kunnen
vertellen ‘omdat zij afhankelijk zijn van het vrijgeven van de passagierslijst door Malaysia
Airlines’. Ook heeft Buitenlandse Zaken verzuimd hem terug te bellen.
• Een woordvoerder van het Ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat het speciale
telefoonnummer dat het ministerie heeft opengesteld voor de nabestaanden van de inzittenden,
veel wordt gebeld. Het noodnummer is de hele nacht constant gebeld, met een piekmoment rond
half drie vannacht. De meeste vragen gaan over mogelijke bevestiging van slachtoffers. Er
worden ook vragen gesteld over zaken als de vluchtroutes en filmpjes die op internet zijn
verschenen.
• De BBC meldt dat het Buk-luchtdoelraketsysteem waarmee pro-Russische separatisten
donderdag mogelijk vlucht MH17 uit de lucht hebben geschoten, in de nacht van donderdag op
vrijdag naar Rusland zou zijn gesmokkeld. Dat meldde een adviseur van de Oekraïense minister
van Binnenlandse Zaken op Facebook.
Het Russische ministerie van Defensie Rusland zegt dat het op de dag van de vliegramp
•
radaractiviteit heeft waargenomen van een BUK-raketsysteem dat onder controle stond van
Oekraïne. De BUK-eenheid stond opgesteld ten zuiden van Donetsk.
•
Luchtvaartexperts vragen zich af of het verstandig was om boven het conflictgebied in Oekraïne
te vliegen.
• Generaal-majoor der mariniers b.d. Kees Homan, verbonden aan Instituut Clingendael, zei
vrijdag dat het ,,nogal vreemd dat het luchtruim niet tot verboden gebied is verklaard” als al
bekend was dat pro-Russische separatisten in Oost-Oekraïne over luchtdoelraketten beschikten,

Volgens Homan is het geen geheim dat bijna elke I

rluchtdoelraketten beschikt.

n, refererend aan de
i vragen zich af of Jgeluk nog verdere gevolgen z ,
eerdere sancties waar over Rutte met de Oekraïense president sprak. Het feit dat personen
buiten Oekraïne betrokken raken in het conflict, kan een nieuwe dimensie aanzwengelen.
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—_waargenomen gedrag/activiteit of voornemen daartoe)
Oekraïense activisten gaan zaterdag demonstreren op Spul in Amsterdam, Stichting Ukraine
Today ondersteunt de actie Stop de oorlog in Oekraïne’, die om 13.00 uur begint. De
demonstranten roepen Rusland onder meer op alle politieke gevangenen uit Oekraïne vrij te laten
en zich terug te trekken uit de Krim.
Maandag komt er een besloten informatiebijeenkomst voor nabestaanden.
Bij de gates waar vluchten van Malaysia Airlines vertrekken, staan ,,uitgebreide teams” van de
luchtvaartmaatschappij klaar voor mensen met zorgen en vragen. Ook op de vluchten is het
personeel extra geïnstrueerd naar aanleiding van de vliegramp.
Veel evenementen passen hun programma aan. Zo wordt de intocht van de Vierdaagse In
Nijmegen ingetogen: g.een vlaggen en muziek, en wordt er bij veel evenementen een minuut
stilte gehouden. Ook Schiphol stopt met entertainment voor reizigers. Wielerploegen Belkin en
Giant-Shimano rijden vandaag met rouwbanden in cle Tour de France.
Een gerucht gaat rond over een melding van Malaysia Airlines over een incident aan boord voor
de crash. Dit gerucht wordt niet breed gedeeld en elk detail ontbreekt.
Steeds meer mensen tonen naast berouw en medeleven voor de nabestaanden, meer en meer
woede jegens de daders van de ‘moord/aanslag’ op de honderden omgekomen Nederlanders.
Men vraagt zich af wanneer de Nederlandse overheid in actie komt: ‘Vandaag rouwen en vanaf
morgen zien we hoe groot de ballen van minister Timmermans zijn’. ‘Hoop zo dat rutte nu échte
daadkracht en échte boosheid laat zien’.

Betekenisgeving (waargenomen kwalificaties, houdingen, standpunten, emoties)
• Verontwaardigde tweets nav artikel telegraaf.nI dat de Russische ambassade in Den Haag de vlag
niet halfstok heeft hangen.
• Op sociale media is vooral berouw getoond. Verbazing bestaat over de nog niet geïdentificeerde
personen. Ook is er woede en afschuw getoond over de ‘aanslag’ en ‘moord’ op ‘onschuldige
Nederlanders’.
• Boze reacties via Twitter op stuk van journalist/’nieuwsrealist’ Niemoller over de (complot)theorie
dat een moslimpiloot van MH17 betrokken zou zijn bij de crash
(http ://joostniemoller. fl1/20 14/07/waarom-week-vlucht-mh 17-va n-vaste--route-af/)
• Kritische twitterreacties op ‘softe’ (GeenStijl: nietszeggende) opstelling van Opstelten in persco
rond 12:30 in het bijzonder en van NL in het algemeen. Verwacht werden ‘stevigere’ uitspraken;
naar verwachting/hopelijk komen die vanmiddag van Rutte/Timmermans. Andere landen met
minder slachtoffers dreigen wel met sancties, NL niet (want ‘bang om Putin te schofferen’).
• Telegraaf-verslaggever Navis twittert dat Opstelten niet weet dat burgerluchtvaartclubs al in april
waarschuwden voor vliegen boven Oekraine.
Relevante actoren
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Aandacht
• Veel aandacht voor de het nieuwe dodental van 193 Nederlanders. In eerste instantie werd door
Malaysia Airlines het aantal van 192 genoemd, maar dit werd door het Ministerie van BuZa
gecorrigeerd (betrof persoon met dubbele nationaliteit). Veelvuldig wordt gemeld dat zich 80
kinderen onder de slachtoffers bevinden.
• Veel aandacht voor de (Nederlandse) slachtoffers. Diverse kranten (AD, Telegraaf) plaatsen foto’s
en verhalen over de slachtoffers en hun woonomgeving. Telegraaf noemt de separatisten
“MOORDENAARS”.
• In de internationale politiek is de ramp prominent aanwezig; Obama wijst naar de rebellen en
Moskou als schuldigen. Diverse Europese regeringsleiders eisen een wapenstilstand. Obama heeft
met regeringsleiders gesproken over aanvullende strafmaatregelen tegen Rusland, militaire
maatregelen worden echter niet genomen.
• De aankomst van Minister Timmermans in Oekraïne trekt veel aandacht, net als zijn oproep tot
medewerking aan het onderzoek. Ook de Maleisische minster Liow Tiong Lai vertrekt naar
Oekraïne.
• In Amerikaanse media is aandacht voor het Nederlands-Amerikaanse slachtoffer en een
Nederlandse postdoctoraal studente die in Indiana studeerde.
• Veel aandacht voor het bericht dat er sprake is van plunderingen op de crashsite. Een
regeringsadviseur in Kiev adviseert nabestaanden creditcards te blokkeren, om misbruik (door
terroristen) te voorkomen.
• Er heerst chaos op de plek van de ramp, waarbij onderzoekers van de OVSE middels
waarschuwingsschoten door een dronken separatist zijn weggestuurd. Journalisten zijn bedreigd.
• Diverse juristen (o.a. Prof.mr. Knoops) bespreken de juridische gevolgen van de ramp. Het
Internationale Strafhof kan zich pas met deze zaak bezig gaan houden indien het als
‘oorlogsmisdrijf’ wordt aangemerkt.
• Poetin is volgens de Volkskrant verantwoordelijk voor de terugkeer van ‘echo’s uit de donkerste
periode van de Europese geschiedenis’. Na de MH17-ramp kan de EU niet langer wegkijken. “Het
is de hoogste tijd dat de Europeanen Poetin duidelijk maken dat zijn cynische calculaties niet
langer opgaan.”
• Zeker 6 deelnemers aan de aidsconferentie zijn omgekomen. Verder zouden er minstens drie
medewerkers van Shell zijn omgekomen.
Focus en toon
• De ramp wordt van alle kanten belicht; de persoonlijke drama’s, het meeleven van heel de
wereld en In het bijzonder de massale uiting van rouw in Oekraïne, de schuldvraag en de
gevolgen van de ramp. Verder worden er veelvuldig samenvattingen geplaatst van de
gebeurtenissen en feiten die tot nu toe bekend zijn.
• Op de financiële marken is niet heftig gereageerd op de vliegramp, wel is ‘de angstindex’
gestegen.
• Iedereen in Nederland kent (direct of indirect) mensen die slachtoffer zijn geworden van de ramp.
Nederland is verbonden in rouw en afschuw.
Internationaal
• Volgens Indiase media was de stief-grootmoeder van de Maleisische premier Najib Razak aan
boord van MH17.
• In diverse internationale media (o.a. Engeland en Duitsland) wordt een direct verband gelegd
tussen de doden en Poetin; hij is de schuldige.
• Op de Filippijnse nieuwssite Interaksyon is een (mogelijk niet complete) passagierslijst geplaatst.

Het bestand wordt veelvuldig gedeeld en o.a. door Geenstiji geplaatst.
Een Amerikaanse senator roept op om raketafweer in burgervliegtuigen in te bouwen.

•

Sociale media en webfora
• De openbaarmaking van de passagierslijst op Interaksyon leidt er toe dat op de sociale media
door diverse mensen wordt gemeld dat men namen herkend.
• Op diverse sociale media en webfora worden in memoriams van slachtoffers geplaatst.
Condoleancesites worden zeer druk bezocht.
• De teneur op de sociale media is dat de ramp de schuld van Rusland is.
• Veel aandacht voor de foto van een rebellenleider die een knuffel omhoog houdt.
•
Een cartoon van Poetin met de cockpit van MH17 aan de wand als jachttrofee wordt op de sociale
media veelvuldig gedeeld.
Omgevingsbeeld
Informatiebehoefte (waargenomen informatietekorten of geruchten)
• Terrorisme-expert Robert Pape zegt in het AD dat de VS al weet uit welk kamp de raket is
afgevuurd, maar dat ze nog veel meer weten. Ze zullen deze informatie de weken gebruiken om
Poetin internationaal te kijk te zetten.
• Geruchten doen de ronde dat er al creditcards van slachtoffers zijn gebruikt.
• Rebellenleider Igor Girkin wordt alom gezien als de verantwoordelijke voor het neerhalen van het
vliegtuig. Op de website van Pravda zou hij echter worden gequote dat het vliegtuig volgens hem
mensen vervoerde die al dood waren.
• Volgens website 925.nl Is de maker van de raket die MH17 neerhaalde (Rostec) gevestigd in
Amsterdam (Jachthavenweg 130), om zo gebruik te maken van de Nederlandse
deelnemingsvrijstelling. Het bericht hierover wordt o.a. door Jort Kelder en een correspondent
van Nieuwsuur op twitter gedeeld.

•
•
•

(waargenomen gedrag/activiteit of voornemen daartoe)
De oproep klinkt om een boycot in te stellen tegen Rusland, en het wereldkampioenschap voetbal
2018 niet in Rusland te houden.
In het rampgebied is een begin gemaakt met opruimwerkzaamheden. Een weg is
schoongespoten, waarbij lichaamsdelen en vliegtuigonderdelen zijn weggespoeld (bron: Reuters).
Slachtofferhulp NL heeft een informatiewebsite voor nabestaanden van de vliegramp geopend.

Betekenisgeving (waargenomen kwalificatles, houdingen, standpunten, emoties)
•
Foto’s van separatisten die neergekomen spullen uit het vliegtuig doorzoeken zorgen voor
afschuw. Gevreesd wordt dan de eigendommen worden geplunderd en dit het onderzoek nog
verder zal belemmeren. Er worden oproepen gedaan om de plunderingen te stoppen, Nederland
moet (militaire) actie ondernemen. Er klinkt kritiek op het feit dat het parlement op zomerreces
blijft tijdens de ramp. Er komt meer aandacht voor een video op Youtube waarin lijkt te zien dat
er geen sprake was van plunderingen tijdens het maken van de foto’s van de separatisten.
• De kop van de Telegraaf (MOORDENAARS) wordt verdeeld beoordeeld; de meningen lopen uiteen
van zeer Instemmend tot oorlogspropaganda.
• In de column van Youp van ‘t Hek staat dat hij verdrietig wordt van BN-ers die twitteren dat ze
meeleven met de slachtoffers. Verder staat er onder andere in dat ‘bange Rutte goed op zijn
woorden let omdat de handelsbelangen te groot zijn. Die bloembollen!” Ook GeenStiji roept op de
handelsbelangen naast ons neer te leggen en wil actie van de premier: “Rutte, word eens woest
op die MH1 7-terroristen”. Op sociale media klinkt de oproep dat Rutte aan Poetin moet eisen de
verantwoordelijken uit te leveren.
•
Luchtvaartmaatschappijen moeten van het Europees Agentschap voor de Veiligheid van de
Luchtvaart (EASA) vluchten over het oosten van Oekraïne vermijden.
•
Net als eerder op de sociale media verschijnt er nu ook in de traditionele media de vraag waarom
er geen dag van nationale rouw is afgekondigd.
•
De ramp met de MH17 is voor Nederland wat 9/11 is voor de Amerikanen. Een nationale tragedie
van formaat.
Relevante actoren
• Pieter van VolLenhove en Tjibbe Joustra verwachten dat het onderzoek naar de ramp ingewikkeld
wordt, en weten niet of de onderzoekers voldoende medewerking zullen krijgen. Joustra
• Jaap de Hoop Scheffer noemt de reactie van premier Rutte verstandig. Poetin is volgens hem in
paniek, gezien diens ‘bizarre verklaringen’ net na de ramp. De Hoop Scheffer verwacht
aanvullende sancties.
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Aandacht
• De Nederlandse media hebben hun eerder gesloten liveblogs weer opgestart.
• Veel aandacht voor de weigering van de rebellen om OVSE toegang te verlenen tot de rampplek.
Later berichten diverse media dat hierin verbetering plaatsvindt en dat OVSE (beperkt) toegang
heeft. Hiervan worden foto’s gedeeld.
• Vooral aandacht voor (en woede over) aanwijzingen dat lichamen vervoerd zouden worden van
de rampplek. Rebellenleider Borodal heeft volgens diverse media gezegd dat de separatisten het
recht hebben de lichamen te verplaatsen naar een moruarium i.v.m. gevaar voor de
volksgezondheid.
• Er blijft veel aandacht voor de beschuldigingen van Oekraïne en Rusland over en weer
(propagandaoorlog’) m.b.t. schuldvraag, maar ook m.b.t. belemmeren onderzoek (vernietigen
bewijsmateriaal, kwijt zijn van zwarte dozen).

(

Focus en toon
• De ramp wordt nog altijd van diverse kanten belicht. Er blijven veel uitingen van woede,
ongeloof, droefenis en frustratie terugkomen.
• Een aanwezige Nederlandse verslaggever (Olav Koens) focust sterk op het Nederlandse karakter
van de ramp door de beschrijving van Nederlandse spullen die hij daar ziet liggen.

(

Internationaal
• Merkel en Poetin zijn het eens over een internationaal onderzoek naar de crash, zegt de Duitse
regering volgens persbureau AFP. Obama en Putin dreigen respectievelijk met sancties en
vergelding als er meer sancties komen.
• De New York Times roep Nederlanders op herinneringen aan de passagiers te delen. CNN en de
BBC besteden uitgebreid aandacht aan de (Engelstalige) slachtoffers.
• De Australische premier Abbott heeft hard uitgehaald naar Rusland, waarbij hij net niet heeft
gezegd dat Rusland verantwoordelijk was voor het neerhalen van MH17.
• De Oekraïense regering heeft volgens de Daily Mail een gruwelijke foto van een dode baby
vrijgegeven, en Poetin beschuldigd van bloed aan zijn handen.
• Reuters meldt dat in het rampgebied inmiddels 18 van de 25 km2 rampgebied Is doorzocht,
waarbij 186 lichamen zijn gevonden.
• Ander nieuws: In Duitsland is een Oekraïense bus verongelukt, waarbij meerdere doden zijn
gevallen.
Sociale media en webfora
• Veel frustratie bij Nederlandse burgers over het verloop van het onderzoek, plundering en het
bergen van de slachtoffers zonder onafhankelijke begeleiding. Veel oproepen tot daadkrachtiger
optreden van Rutte/kamer/Europa/wereldleiders.
• Aandacht in Nederland voor de in Amsterdam gevestigde wapenproducent Rostoc.
Omgevingsbeeld
Informatiebehoefte (waargenomen Informatietekorten of geruchten)
• Wisselende berichten of de ,assagiersiist die overal gedeeld wordt wel of niet de officiele lijst is,
gepubliceerd is door Malysia Airlines.
• Diverse vragen op sociale media wie het onderzoek naar het neergehaalde vliegtuig leidt, en wat
het plan is als de separatisten blijven welgen mee te werken. Ook vraagt men zich af waarom
NAVO-troepen niet ingezet worden om toegang voor hulpverleners en onderzoekers te
bewerkstelligen.

•

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

In de media zijn beelden verschenen van de OVSE-medewerkers die worden weggestuurd.
Rebellen zouden bovendien gezegd hebben dat er eerst een eigen onderzoek plaatsvindt, en dat
OVSE later wordt geinformeerd over de resultaten,’ Verslaggever ter plaatse OIav Koens bericht
dat OVSE beperkte toegang heeft en dat de werkrelatie met de rebellen aan de beterende hand
is.
Nog steeds veel onduidelijkheid over wat er met de hchamen gebeurt. De Oekraiense regering
heeft gezegd dat 38 lichamen van de crash door rebellen zijn geconf,squeerd en in het
moratorium in Donetsk zijn (bron: regering Oekraïne). Verslaggevers ter plaatsen melden dat er
lichamen gemarkeerd worden of in bodybags langs de rand van de weg zijn gelegd, maar
vooralsnog niet weggehaald.
De rebellerileider Borodaj heeft volgens diverse media gezegd dat de zwarte dozen nog niet zijn
gevonden, in tegenstelling tot eerdere berichtgeving.
De NOS vraagt zich op hun liveblog af hoe groot de kans is dat iets vergelijkbaars elders gebeurt.
Er wordt bericht dat Interpol en Europol naar de Oekraïne gaan om te helpen bij het identificeren
van de slachtoffers, evenals 80 familierechercheurs van de Nationale Politie. Deze rechercheurs
zullen als aanspreekpunt voor de nabestaanden fungeren.
Op sociale media wordt rebel Strelkov (Girkin) een ‘krankzinnige’ genoemd, omdat hij gezegd
zou hebben dat de rampvlucht vergifitgde lijken vervoerde.
Een NOS-verslaggever meldt dat er foto’s en video’s van passagiers in het vliegtuig (toen het nog
vloog) op de Russische TV worden getoond, en concludeert dat deze wellicht afkomstig zijn van
van de rampplek gestolen telefoons.
Diverse media beweren dat de Russiche regering informatie op de Wikipedia-pagina over MH17
heeft aangepast en hun eventuele betrokkenheid daarbij weggehaald.
In Maleisië is een persconferentie geweest van de minister van transport, waarin hij zijn
bezorgdheid heeft geuit over het handelen op de crash-site en vraagt hij de hulp van de rest van
de wereld. Verder heeft hij aangegeven naar Oekraïne af te reizen. De locatie van de zwarte
dozen is nog niet bekend. Vooralsnog heeft Malaysia Airlines nog geen plannen om de
nabestaanden naar de Oekraïne te vliegen.
Een enkel bericht op sociale media dat er een geweerschot gehoord is nabij de rampplek.
I_ (waargenomen gedrag/activiteit of voornemen daartoe)
Het berici,t dat de producent van het gebruikte wapen in Nederland is gevestigd zorgt voor
emotionele reacties: Nederland is wellicht medeplichtig; de politiek moet hier iets tegen doen, er
moeten Kamervragen worden gesteld. Er worden verschillende vestigingsadressen in Amsterdam
genoemd, zowel Jachthavenweg 130 als Jachthavenweg 30b. Het bericht wordt veelvuldig
gedeeld, o.a. door Youp van ‘t Hek (334.000 volgers)
VICE heeft een video onhine gezet met daarin zeer grafische beelden van slachtoffers in het
rampgebied. Deze video wordt op het liveblog van de Telegraaf gedeeld. Door enkele twitteraars
wordt opgeroepen om grafische beelden en foto’s niet te verspreiden.
Er is nog altijd veel pers op Schiphol aanwezig, Kofi Annan heeft op Schiphol het
condoleanceregister getekend.
Diverse regionale en lokale media berichten dat er lokaal herdenkingen zijn voor de omgekomen
slachtoffers. Een enkele BBC-verslaggever meldt dat de Nederlandse regering maandag een
herdenkingsbijeenkomst voor de nabestaanden houdt.
Het Parool meldt dat op het Spui Oekraïners bijeenzijn/demonstreren om hun medeleven te
betuigen en Poetin de schuld te geven.

Betekenisgeving (waargenomen kwalificaties, houdingen, standpunten, emoties)
• De Telegraaf heeft op hun iveblog een tweet gezet met een foto van Mark Rutte, die
ogenschijnlijk op een terrasje in spijkerbroek en tshirt aan het bellen is. De begeleidende tweet:
Laten we in godsnaam hopen dat dit een dubbelganger is.”
• De roep om een harder standpunt van premier Rutte, de kamer en/of Europa blijft terugkomen.
De premier moet daadkracht tonen. Verder moet hij volgens meerdere reacties op de sociale
media de timelime van RTL-verslaggever Olav Koens lezen (@obk), ‘dan gaat hij tenminste iets
doen’. Ook wordt geroepen om de terugkeer van de kamer van reces. Enkele twitteraars roepen
op tot aftreden of verwijzen naar de ‘nauwe band’ tussen Rutte en Poetin tijdens de Olympische
winterspelen (‘schoothondje’).
• In de Belgische media klinkt de oproep om een Europees spoedoverleg in te geLasten, om
voldoende daadkracht te tonen. Als de Europese Unie wil bewijzen dat haar burgers centraal
staan, is het nu de moment.
• Een aanwezige Nederlandse verslaggever (Olav Koens) focust sterk op het Nederlandse karakter
van de ramp door de beschrijving van Nederlandse spullen die hij daar ziet Liggen.
• Op sociale media wordt boos gereageerd op het feit dat, anders dan in Westerse media, de ramp

•
•
•
•

in Russische media niet op de voorpagina’s van kranten staat.
Een gedicht van ‘een moeder’ (anoniem) blijft veelvuldig gedeeld worden op sociale media.
NRC Next heeft een lege voorpagina, omdat ‘er geen woorden voor zijn’.
Foto’s worden gedeeld waarop bloemen bij de Nederlandse ambassade in Rusland te zien zijn met
briefjes waarop om vergeving wordt gevraagd.Het bericht dat er eigendommen van de rampplek
zijn gestolen blijft zorgen voor emotionele reacties.
Op diverse media wordt het ‘echte verhaal’ achter de foto van de separatist met de knuffel
uitgelegd.

Relevante actoren

•

1.

(

Op CNN worden spreken enkele prominente Amerikanen, zoals voormalige president Clinton, hun
droefenis uit.
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Aandacht
•
Nog steeds veel aandacht voor de vliegtuigcrash op Social Media.
• Veel aandacht voor bezoek waarnemers en bergen slachtoffers rampplek.
• Aandacht voor de kamer die terugkomt van reces
• Er is meer aandacht voor de roep om ingrijpen. Telegraaf roept op voorpagina op tot ingrijpen
Focus en toon
•
Nog steeds wordt de ramp van diverse kanten belicht. Verdriet maakt meer plaats voor woede en
oproep om iets te doen. Op social media ook veel aandacht voor herdenkingsdiensten en
condoleanceregisters die open staan.
• Focus ligt ook nog steeds op het beschrijven van de situatie op de rampplek.

(

Internationaal
• Veel verontruste reacties over vermeende misstanden op de ramp-plek. Ook Minister Kerry uitte
zijn zorgen
• Verslaggeefster Nazanine Moshiri meldt dat alle lichamen zijn verplaatst naar mortuarium maar
dat ze daar ook al zijn weggehaald.
•
ltv Rusland publiceert verklaring van republiek Donetsk met garantie veiligheid waarnemers
•
ltv Rusland toont video waarop te zien is dat waarnemers op de plek rondlopen
Sociale media en webfora
• Aandacht voor herdenklngen en stille tocht Vleuten en Rotterdam
• Enkele tweets roepen op tot ingrijpen in Oekraïne
Omgevingsbeeld

(

Informatiebehoefte (waargenomen informatietekorten of geruchten)
• De NOS heeft op de site een plattegrond staan met alle plaatsen waar slachtoffers vandaan
kwamen. (update 19-07-2014 22.15 uur)
• Nu.nl en de NOS melden dat een deel van de kamer terug komt van reces. Maandagochtend
mogelijk al een overleg met Timmermans en Opstelten. De reacties hierop zijn tweeledig: te laat
en het voegt niets toe.
•
ltv van Rusland meldt dat internationale experts op de rampplek zijn aangekomen. In een
renortage is te zien is dat waarnemers rondlopen en lichamen geborgd worden.
•
ltv van Rusland heeft een verklaring van de republiek Donetsk gepubliceerd waarop staat dat de
veiligheid van internationale experts garanderen. (Telegraaf neemt dit bericht op liveblog over)
• VK meldt dat verslaggeefster Nazanine Moshiri van Al Jazeera meldt dat bijna alle lichamen van
de rampplek zijn weggehaald en verplaatst naar mortuarium in Donetsk. Toen ze daar was waren
de lichamen verplaatst door de rebellen en onduidelijk waarheen.
• VK meldt dat New York Times een oagina heeft met memorials van de slachtoffers
• Diverse media melden dat Oekraïne zegt ‘overtuigend bewijs te hebben dat Rusland een rol heeft
gespeeld bij het neerschieten van het vliegtuig.
• Spitsnieuws meldt dat Nederland en de VS aan plan B van militaire actie werken en meldt dat de
VS voor Oekraïne, Georgië en Moldavië een major non-NATO ally status { = geen lid NATO, maar
wél strategische partner die bescherming geniet] heeft toegekend.
rond waarop te zien Is dat vlucht SQ3S1 25 km van vlucht MH17 af was
• Op twitter gaat een
•

•
•
•

Jvaargenomen gedrag/activiteit of voornemen daartoe)
In Vleuterweide vond zaterdagavond een stille tocht plaats voor twee slachtoffers.
De zondag Telegraaf roept op tot ingrijpen. Enkele tientallen tweets ondersteunen deze oproep.
Stille tochten:
Oproep voor stille tocht in social media en RTV Rijnmond op maandag om 19 uur: Rotterdam,
Schouwburgplein voor eigenaar Asian Glories
Zaterdagavond was er een stille tocht voor twee slachtoffers (broer en zus Frederique en Robert
)an, over wie media eerder berichtten). Schattingen voor deelnemers lopen uit een van 850
deelnemers (politie) tot 2500 deelnemers (journalisten). Ook internationale aandacht voor deze
stille tocht.
Verder op dit moment geen aankondigingen voor stille tochten.

Betekenisgeving (waargenomen kwalificaties, houdingen, standpunten, emoties)
• Reacties op nu.nl zijn over het algemeen negatief. Negatief over de houding van de separatisten,
het feit dat Europa niet van zich laat horen en dat het Nederlandse leger geen vuist kan maken.
Enkele reacties zijn positief over de uitspraken van Rutte en Timmermans.
• Enkele tweets over late actie van de Tweede Kamer om bijeen te komen.
• Veel tweets van brandende kaarsen, tekenen van condoleanceregisters en herdenkingsdiensten
Relevante actoren
Derk Sauer (10990 volgers) roept op twitter op tot ingrijpen

(
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Aandacht
Op verschillende liveblogs wordt gemeld dat Nederlandse forensische experts (van LTFO en de
•
Onderzoeksraad voor de VeJigjj) het rampgebied in de Oekraine hebben kunnen bereiken.
Rond 14:30 is de eerste inspectie van de lichamen in de koeltrein afgerond. Experts zijn tevreden
over omstandigheden van opslag. Hoofd van het team Peter van Vliet: “Ik ben zeer onder de
indruk over het werk dat hier is gedaan”. De trein zal waarschijnlijk rond 19:00 vertrekken naar
Charkov.
•
Een deel van de Tweede Kamer werd vanochtend bijgepraat door premier Rutte en minister
Opstelten.
• De VN-Veiligheidsraad stemt vanavond over een resolutie over de vliegramp in Oekraïne.
• Politie en het Openbaar Ministerie doen een oriënterend onderzoek naar de vliegtuigcrash. Dat
bevestigt een woordvoerder van het OM.
• De Rijksoverheid plaatst morgen in alle kranten een rouwadvertentie. In de advertentie worden
de namen van alle 298 omgekomen inzittenden van de vliegramp genoemd. Diverse media
hebben de advertentie van de Rijksoverheid die morgen in de krant wordt geplaatst nu al op
i nternet.
• Aanvallen bij Donetsk waardoor het station en het vliegveld niet gebruikt kunnen worden
beïnvloeden mogelijk de richting waarin de lichamen in de treinen worden vervoerd.
• Obama komt even voor vijven met een verklaring over Oekraïne.
• Cameron sprak zojuist in het Britse Lagerhuis. Hij zei dat Poetin zijn invloed moet aanwenden om
het conflict in Oekraïne tot een halt te brengen. Hij moet de separatisten niet langer bevoorraden
en trainen.
Focus en toon
• De focus wordt vooral gelegd op de bijeenkomst in Nieuwegein (er zijn omstreeks 1.000
nabestaanden aanwezig), de situatie in het rampgebied en bij de trein. Internationaal ligt de
focus op de beschuldigingen over en weer tussen Rusland en Oekraïne.
• De toon is gelijk aan de eerdere analyse.
Highlights berichtgeving
• Gemeld wordt dat Poetin dinsdag zijn nationale Veiligheidsraad bijeen roept om te praten over de
‘soevereiniteit en de territoriale integriteit’ van de Russische Federatie, niet duidelijk is of dit een
relatie heeft met MH17.
• Nieuwsuur meldt dat Borodai bereid is tot een gesprek met de Nederlandse autoriteiten over de
vliegramp, maar hij zegt tot nu toe niet door Nederland te zijn benaderd.
• Rusland bericht dat Oekraïense gevechtsvliegtuigen donderdag dichtbij MH17 vlogen, en heeft
daarbij radarbeelden getoond. Dit vraagt volgens Rusland om een verklaring. Moskou Qflkent
een eventuele Russische betrokkenheid bij de ramp met de Boeing van Malaysia Airlines volledig.
Een bron bij de Oekraïense veiligheidsdienst zegt dat Kiev bij het standpunt blijft dat dat
afweersysteem door Rusland geleverd is, inclusief een team dat wist hoe het te besturen was.
Internationaal
• De Europese Unie is klaar om Rusland opnieuw verdere sancties op te leggen. Rusland moet
stoppen met het ondersteunen van de separatisten in het oosten van Oekraïne, aldus Cameron.
Groot-Brittannië is bereid de economische gevolgen daarvan te dragen.
• Bas Heijne schrijft een groot stuk in Politico Magazine. Hij beschrijft een matte en voorzichtige
Nederlandse reactie op deze ‘terreurdaad’. Tevens beschrijft hij de innige band van Nederland
met de ‘dictator’ Poetin.
• Op New Republic verschijnt een artikel over hoe de ramp ‘gespint’ wordt in de Russische media.

Zo wordt o.a. in Rusland gemeld dat het vliegtuig vol zat met doden toen het opsteeg, dat de
vlucht op het laatste moment het Oekraïense luchtruim in werd gestuurd en dat het vliegtuig
recent opnieuw verzekerd was.
De Australische premier Abbott: “Aangezien de door Rusland gesteunde rebellen vrijwel zeker
schuld hebben aan het neerhalen van het toestel, is het alsof criminelen de leiding hebben over
een plaats delict.
Meerdere internationale media (BBC, FoxNews) melden de beschuldigingen van Kerry aan het
adres van Rusland.

•
•

Sociale
•
•
•

•
•

media en webfora
Beelden van door ‘shrapnel’ doorboorde vliegtuigdelen worden nog veel gedeeld.
De Facebookpagina Nationale herdenking voor MH17 is inmiddels 10.300 maal geliked.
De stille tocht op woensdag in Amsterdam trekt veel aandacht, onder andere van AT5, NRC en
SBS6. Inmiddels zijn er 199 aanwezigen, 8600 genodigden. De minuut stilte bij het Museumplein
trekt tot nu toe 204 aanwezigen.
Op sociale media zijn satelliet- en luchtfoto’s geplaatst van de crashsite, waaruit blijkt dat het
vliegtuig bijna op een aantal woningen was neergekomen.
De hashtag #BringThemHome staat momenteel op nummer 3 in de trending topics in Nederland,
na MH17 en Rutte. Ook internationaal (o.a. BBC) is er aandacht voor.

Omgevingsbeeld
Informatlebehoefte (waargenomen informatletekorten of geruchten)
• Door de gevechten van vandaag zijn volgens bronnen op Twitter treinrails in de Oekraïne
beschadigd, die mogelijk van invloed zijn op het vertrek van de trein. Het grucht gaat dat de trein
omstreeks 19 uur gaat rijden, aldus de Oekraïense overheid op Nu.nl
• Willem Middelkoop deelt een artikel waarin wordt gesteld dat de VS over satellietbeelden beschikt
die aantonen dat de gebruikte raketinstailatie wellicht werd bemand door Oekraïense soldaten.
• Op Twitter wordt gemeld dat Malaysia Airlines inmiddels niet meer over de Oekraïne vliegt, maar
een alternatieve route gekozen heeft boven Syrië (ook oorlogsgebied).
• Volgens GeenStiji heeft Louis Bontes aangedrongen op de inzet van Nederlandse special forces
om de lichamen te repatrieren. (Louis Bontes: “MinPres, stuur de special forces er heen. Haal die
lichamen terug. Red de eer van het land.”)
• Het liveblog van de NRC bevat een disclaimer over alle informatie: “Een disciaimer die geldt voor
alles wat we op deze plek melden uit Oekraïense en Russische hoek: de ramp is sinds
donderdagavond ook direct een propaganda-oorlog geworden. Wat de regeringen in Kiev en
Moskou en de separatisten in Oost-Oekraïne zeggen, is gekleurd en vaak moeilijk te verifiëren.”
• De Volkskrant liveblog publiceert een kaart met de rampplek en de mogelijke bestemmingen van
de twee koeltreinen.
• Na de openbaarmaking van de beelden van Rusland komt nu ook de vraag naar voren dat de
Amerikanen hun beeldmateriaal openbaar maken.

(waargenomen gedrag/activiteit of voornemen daartoe)
Op sociale media, overgenomen door o.a. Telegraaf en Omroep West, wordt opgeroepen in
Voorschoten te gaan demonstreren voor de woning van de dochter van Poetin. De meeste
reacties hierop zijn negatief; daarbij zou ze niet meer in Voorschoten woonachtig zijn.
Diverse Kamerleden geven aan de condoleance getekend te hebben.
Nog altijd zijn er initiatieven voor stille tochten. Vanavond is een stille tocht in Rotterdam voor
het omgekomen restaurant-echtpaar, waarin de burgemeester meeloopt.
RTL heeft een poll online gezet waarin mensen kunnen aangeven of Nederland wraak moet
nemen op Rusland, en of men bereid is de economische gevolgen daarvan te dragen.
Diverse regeringsleiders komen vandaag met verklaringen. Rusland, Oekraïne, USA, GB, NL.
—

•
•
•
•
•

Betekenisgeving (waargenomen kwalificaties, houdingen, standpunten, emoties)
• Nadat de Telegraaf nieuwe videobeelden van kort na de crash online heeft gezet, waarin te zien is
dat mensen de eigendommen doorzoeken, ontstaat wederom afschuw over dit gedrag.
• De oproep voor een dag van nationale rouw klinkt nog altijd. In een poll op RTL Nieuws is 79%
van de stemmers het daar mee eens. Ook de Volkskrant heeft een artikel over een nationale dag
van de rouw gepubliceerd. Er heerst verbazing, o.a. bij Cornald Maas dat festivals (zoals
ZomerCarnaval, Crazy Sexy Cool Festival) gewoon doorgegaan zijn dit weekend.
• Op de site de Rijksoverheid staat dat de verhoudingen NL-RUS goed zijn. Een enkele twitteraar
roept op om de tekst aan te passen.
• In een column “eigen doden eerst” op GeenStijl beschrijft Ebru Umar de ‘laffe’ reactie van

•
•
•

Nederland: “En o ja, het koningshuis mag wél biertjes drinken met Putin, pilootje spelen in
regeringstoestellen, de RvS voorzitten en in Jan Tamlniau-jurkjes recepties bijwonen, maar een
politieke mening over onschuldige doden hebben mag niet. [...] Gaan we de gaskraan
dichtdraaien, olieprijzen omhoog gooien, belastingvoordelen voor multinationals opheffen, de kop
van Poetin eisen, wat drones naar Moskou sturen, commando’s het Kremlin laten overnemen en
Rusland annexeren?”
De advertentie van de Rijksoverheid wordt divers geïnterpreteerd. Mensen zijn onder de indruk,
maar anderen zijn van oordeel dat de regering actie moet ondernemen i.p.v. een advertentie te
plaatsen.
De toespraak van de koning is opgenomen, want men ziet zijn auto wegrijden vanuit Nieuwegein.
De speech wordt over het algemeen als indrukwekkend ervaren.
In de live uitzending van de NOS wordt nog opgemerkt dat ze nog steeds niet weten of het nu
een ‘ramp’ of een ‘aanslag’ moet worden genoemd.

Relevante actoren

(
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Karakterisering (reguliere en onhine) nieuwsmedia, sociale media, webfora

Aandacht
• Hoeveelheid aandacht voor de ramp en gerelateerde onderwerpen blijft aanhouden. Er wordt
vooral gesproken over de informatiebijeenkomst waarna premier Rutte en de Koning een
toespraak hielden, het vertrek van de trein richting Donetsk en later Charkov, overhandiging
zwarte dozen aan Maleisië en persverklaring van premier Rutte.

(

Focus en toon
•
De focus richt zich vooral op het vertrek van de trein richting Charkov, de toespraken van
premier Rutte en de Koning en identificatie van slachtoffers.
• De toon van berichtgeving media is neutraal, reacties zijn meestal kritisch.
Highlights berichtgeving
• Diverse media geven aan dat de trein met slachtoffers om 19.00 uur (NL’se tijd 18.00 uur) is
vertrokken naar Donetsk, om van daaruit naar Charkov te gaan. Onderzoekers zijn redelijk
tevreden met de berging van de slachtoffers wat tot nu toe Is verricht. De separatisten geven aan
dat het voor hen niet uitmaakt waar de trein naartoe gaat, zolang internationale waarnemers
aanwezig zijn. Volgens RTL zou projectleider LTFO Peter van Vliet meereizen met transport, maar
is dit op het laatste moment niet doorgegaan. In media kwam het onbevestigde bericht dat de
trein rond 17.30 uur al reed, maar ANP meldde rond 18.00 uur dat de trein is vertrokken.
• De toespraak van de Koning wordt breed gedeeld in de nationale media.
• De zwarte dozen worden om 21.00 uur (lokale tijd) overhandigd aan de Maleisische
functionarissen, meldde de Maleisische premier.
• Minister Timmermans heeft goede hoop dat de VN-Veiligheidsraad de resolutie vanavond gaat
goedkeuren. Stemming staat gepland om 21.00 uur NL’se tijd.
Internationaal
• Obama meldt in een toespraak dat Rusland de separatisten heeft voorzien van wapens. Hij meldt
het minste wat Rusland kan doen is volledige toegang te geven aan de experts.
• Oekraïense regering meldt dat er aanwijzingen zijn dat de separatisten met de zwarte dozen
hebben ‘geknoeid’.
• Engelse dagblad The Telegraph meldt donaties aan Britse nabestaanden.
• Drie experts hebben aan de Financial Times bevestigd dat op een foto van een brokstuk van het
toestel die de krant dit weekend maakte sporten van een raketinslag te zien zijn.
Sociale media en webfora
• Op social media worden veel foto’s van de trein geplaatst, ook enkele foto’s van stille tocht in
Rotterdam waarbij burgemeester meeliep.
• Elsevier
een tweet met foto, waarbij wordt gemeld dat Rusland aangeeft dat er een
Oekraïnse straaljager vlakbij MH17 vloog. De bijgevoegde foto is niet van MH17.
• De Facebookpagina Nationale herdenking voor MH17 is inmiddels 12.300 maal geliked.
• Het Facebookevent voor een stille tocht door A’dam heeft inmiddels 10.100 genodigden waarvan
264 mensen gaan en 216 misschien.
• Minuut stilte op Museumplein (oproep via Facebookevent) had volgens AT5 50 aanwezigen.
Omgevingsbeeld
Informatiebehoefte (waargenomen informatietekorten of geruchten)
• Volgens Victor Jammers van Slachtofferhulp is de meest dominante vraag: wanneer komen de
stoffelijke overschotten terug?

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Mensen stellen de vraag wat er met de lichamen gebeurd, zodra deze gearriveerd zijn in Charkov
en/of Nederland. Ook stellen zij de vraag wat er met de buitenlandse slachtoffers gaat gebeuren.
De rol van het Rode Kruis wordt hierbij bevraagd. In diverse tweets wordt aangegeven dat alle
lichamen overgevlogen worden naar Amsterdam.
Het nieuws dat er mogelijk een straaljager in de buurt van MH17 vloog roept vragen op: waarom
deze daar vloog en is er nog geen bewijs van een mogelijke raketlancering?
TV-reporter Nieuwsuur, Rudy Bouma, geeft aan dat iemand is aangehouden op verdenking van
plundering na de crash.
Er worden door media verschillende aantallen genoemd van slachtoffers die in de trein zouden
zitten.
Volgens poll van Editie.nl wil 80 procent een nationale rouwdag. Hart van NL meldt dat de
premier heeft beloofd dat er een nationale rouwdag/herdenkingsdienst komt als burgers dit graag
willen. Nationale rouwdag is zeer uitzonderlijk, laatste keer was bij overlijden Koningin
Wilhelmina.
Sommigen vragen zich af waarom ‘het buitenland’ bozer lijkt te zijn dan Nederland. De VS
spreekt nadrukkelijk over een ‘aanslag’ door pro-Russische separatisten.
Verslaggeefster van Eenvandaag meldt dat er mogelijk één zwarte doos is gevonden.
Engelstalige twitteraars melden dat de overdracht van de zwarte dozen niet vlekkeloos verloopt.
(waargenomen gedrag/activiteit of voornemen daartoe)
]ohn van het Schip riep op om het WK in Rusland in 2018 te boycotten. Paul Swart denkt dat een
collectieve boycot een terechte troost zal zijn voor de nabestaanden. Ongeveer 90 procent van de
reacties (op Telegraaf) is het daarmee eens en wil geen WK 2018 in Rusland.
Diverse mensen blijven oproepen tot actie (commando’s, leger) in het rampgebied.
GeenStijl.nl reacties merendeels negatief/cynisch over verlate speech door koning WA en Rutte’s
“praten over waarover we praten” @ Brusselmans.
Mensen appelleren aan eerder gesprek dat Rutte en WA hadden met Poetin: “Zoek hem ook nu
op,’.
Woensdag vindt er een speciale gebedsdienst plaats van de gezamenlijke kerken in de Sint
Joriskerk in Amersfoort, meldt o.a NOS. Herdenking is vanaf 19.00 uur live te volgen op ned 2.

Betekenisgeving (waargenomen kwalificaties, houdingen, standpunten, emoties)
• Men reageert opgelucht op het nieuws dat de trein met slachtoffers vandaag vertrekt. Zij geven
aan dat de nabestaanden binnenkort ‘eindelijk’ fatsoenlijk afscheid kunnen nemen. Enkelen
complimenteren Rutte ook dat hij dit heeft bereikt met een ‘correcte diplomatieke handelswijze’.
Het feit dat premier Rutte zich niet laat leiden door frustraties en emoties wordt gewaardeerd.
• De nabestaanden zijn boos en gekwetst over duur van terugkomst van hun dierbaren, eveneens
over het gesol met lichamen.
• In reacties lijkt men ‘haken en ogen’ te hebben over politieke en diplomatieke proces van Rutte.
Daarentegen worden ook complimenten geuit voor Rutte over aanpak.
• Gemengde maar merendeels positieve reacties op de speech van de koning.
• Ontstemde reacties op de uitzending van Eenvandaag waarbij verslaggever Carolien van den
Heuvel door persoonlijke bezittingen van een slachtoffer zoekt. Men haalt daarbij “de rel” van
gisteren aan waarbij een Skynews verslaggever persoonlijke bezittingen liet zien. Men is
verbaasd dat er wordt gesproken over een plaats delict en een journalist door spullen “zit te
rommelen”. Termen als walgelijk, respectloos en schaamteloos worden gebruikt. Eindredactie
biedt na 20uur, excuses aan voor de reportage.
• Sommigen merken op dat de Maleisische premier adequater handelt dan premier Rutte. Geplande
overdracht zwarte dozen wordt aangehaald.
Relevante actoren
• Harry Crielaars, voorzitter Slachtofferhulp Nederland, meldt bij NOS dat de verhalen van
nabestaanden het meest indrukwekkend zijn. Mensen willen graag precies weten wat er met hun
dierbaren is gebeurd. Zij hebben vragen als: hebben ze geleden, hebben ze geweten wat hun
overkwam? Nabestaanden delen verhalen met elkaar. Hij roemde het koningspaar en Rutte voor
hun optreden.
• Tevens geeft H.C. in Editie.nl aan dat het normaal is dat verdriet op den duur wegebt en plaats
maakt voor woede en wraak.
• Wouke van Scherrenburg roemt de updates die premier Rutte geeft.
• Peter Vandermeersch legt uit waarom iedereen een slachtoffer kende: verspreiding door NL.
• NOS interviewt Frank vd Goot en Lex Meulenbroek van het NFI. Zij denken gemiddeld 2 a 3
dagen nodig te hebben om te identificeren.
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23/07/2014 10.00 uur

Gebruikte termen op twitter: t4H17, nationa!erouwdag/dagvannationalerouw, twitterstilte, iminuut
Benoem de (social) media die door het publiek gebruikt worden: Twitter, Facebook, Powned, nujjj,

Highlights berichtgeving:
Er wordt veel aandacht geschonken aan de Dag van Nationale Rouw, aankomst eerste
slachtoffers in Eindhoven rond 16.00 uur, proces van identificatie en dat er volgens de VS
geen bewijs is voor directe Russische betrokkenheid bij het neerhalen van MHZ7. Verder is
er ook aandacht voor de stand van zaken in Israël.
•

(

•

•

•

•
•

(

Vandaag is dag van Nationale Rouw ingeroepen. Vlaggen gaan halfstok en klokken worden
geluid. Bij aankomst van de eerste slachtoffers in Eindhoven wordt een minuut stilte
gehouden. Bussen en taxi’s staan stil. Publieke omroepen passen hun programmering aan, er
is geen reclame te zien/horen. Ook gaat het geplande debat van de Tweede Kamer niet door.
De eerste slachtoffers worden rond 16.00 uur in Eindhoven verwacht, ongeveer 50 lijkkisten
worden vervoerd. Nabestaanden zijn aanwezig bij de aankomst. De lichamen worden In
lljkwagens onder politiebegeleiding over de A2 en de A27 naar de kazerne in Hilversum
vervoerd. Deze snelwegen worden voor een deel afgesloten voor de colonne. In de kranten
wordt veelal aangegeven dat de lichamen hun namen terug krijgen. Ook landelijke mediaaandacht voor proces van Identificatie en het teruggeven van de slachtoffers aan de
nabestaanden.
Volgens de Amerikaanse inlichtingendienst Is directe Russische betrokkenheid bij de aanslag
niet bewezen. Uit satellletfoto’s en afgeluisterde gesprekken zou blijken dat het vliegtuig per
vergissing is neergehaald door de separatisten. Ook zou uit foto’s blijken waar de
raketlanceerder gestaan heeft. Tot slot zou Rusland nog steeds wapens en strijders over de
grens naar de Oekraïne vervoeren.
In de EU is besloten dat Rusland een wapenembargo en economische sancties opgelegd krijgt
als zij (en separatisten) onvoldoende meewerken aan het onderzoek, niet stopt met wapens
sturen en zijn troepen langs de Oekraïense grens niet terugtrekt. Rutte en Obama hebben ook
over sancties gesproken ais Rusland de separatisten blijft steunen.
De zwarte dozen zijn overhandigd aan de Onderzoeksraad die het onderzoek leidt en worden
vervoerd naar Groot-Brittannië.
Internationale media-aandacht voor het bewijs van de Amerikaanse inlichtingendienst.
Volgens Skynews laat de tragedie met MH17 zien dat er te veel commerciële belangen zijn bij
het beoordelen of er gevlogen kan worden over conflictgebieden. The Sun roept zwakke
wereldleiders op meer ballen te tonen. The Independent bericht dat er een grote stijging Is in
verkoop van Brits wapentuig aan Rusland na de MH17 crash.

Informatiebehoefte:
(Voldoen we aan de vraag buiten? Hoe wordt het incident feitelijk weergegeven in de buitenwereld? Welke
geruchten worden als zodanig genoemd?)
Samenvatting: media en experts blijven zich buigen over toedracht van de ramp. OVSE
meldt dat er nog mensenresten aanwezig zijn op rampplek, maar dat mogelijk de bergings
werkzaamheden zijn gestopt. Daarnaast hoorden nabestaanden Oost-Europeanen toen zij
hun omgekomen dierbaren belden en wordt er gewaarschuwd voor fraude. Hoeveelheid
aandacht sociale media te vergelijken met gisteren, focus ligt vooral op dag nationale rouw.
Onderzoek neerhalen toestel en rampplek
Media (o.a. New York Times) stellen dat het bewijs sterker wordt dat MH17 Is neergehaald. Daarbij
tonen zij foto’s van wrakstukken en interviewen zij diverse experts (o.a. Britse defensiespecialist Reed
Foster). Hij stelt (op basis van foto’s van wrakstukken) dat MH17 mogelijk door een SA-li raket is
neergehaald.
Verder zijn er, volgens de OVSE, nog menselijke resten aanwezig op de rampplek, terwijl het lijkt dat

de bergirigswerkzaamheden zijn stopgezet. Het rampgebied is niet goed uitgekamd en er is nauwelijks
beveiliging aanwezig, aldus OVSE.
Gestolen telefoons en fraude

Telegraaf meldt dat enkele nabestaanden tot hun grote schrik een Oost-Europeaan aan de lijn kregen
toen zij het nummer van hun omgekomen dierbaren belden. Ook laten journalisten ter plaatse weten
dat er geen gsm, portemonnee of camera te vinden was. Telefoonproviders kunnen dit niet bevestigen
vanwege privacywetgevlng.
De Fraudehelpdesk waarschuwt dat oplichters mogelijk zullen inspelen op de vliegramp in Oost
Oekraïne. Bij de andere tragedie met Malaysla Alrilnes dook er een email op van een zogenaamde
medewerker van een Malelsische bank die een miljoenenerfenls te verdelen had van een Inzittende
van het vermiste toestel. Dit meldt het Eindhovens Dagblad.
Aandacht op sociale media

Hoeveelheid berichtgeving in de ochtend vooralsnog vergelijkbaar met gisteren. Belangrijkste thema
op sociale media is dag van nationale rouw. Berichtgeving van de Volkskrant wordt veel gedeeld over
wat dit betekent en wat er staat te gebeuren, evenals het vlagprotocol (zie voor toon bij
betekenlsgeving). Een enkele twltteraar vraagt zich af waarom het nog steeds een vliegramp wordt
genoemd, en geen aanslag.

Betekenisgevinci:
(Hoe wordt het incident geduld in de buitenwereld, wat is de ‘taal van de straat?’)
Samenvatting: Er wordt veel medeleven en steunbetuigingen van burgers/bedrijven en organisaties
getoond In kader van dag nationale rouw. Er is woede over gestolen telefoons van rampplek. Woonpiek
dochter Poetin wordt genoemd en discussies worden gevoerd over mogelijkheid tot uitzetten.
Dag nationale rouw

Veel mensen vinden de dag van Nationale Rouw een mooi gebaar. Zij geven aan dat het goed is om
stil te staan bij deze verschrikkelijke gebeurtenis. Op sociale media is dit het belangrijkste thema
(gebruikte bewoordingen: “indrukwekkend”, ‘heftig”, “gepast en waardig”, “laatste eer”, “respect”,

“intens verdriet en diep medeleven”, “minste wat we kunnen doen voor nabestaanden”, “stilstaan
omdat de wereld voor nabestaanden langere tijd stilstaat”). De aankondiging van de dag van
nationale rouw wordt veel gedeeld, evenals het vlagprotocol. Er zijn veel foto’s te zien van halfstok
hangende vlaggen, betekenlsvolle muziek wordt gedeeld, nabestaanden wordt sterkte gewenst, en
burgers/bedrijven/organisaties delen hun eigen voornemen om stil te staan bij de gebeurtenissen of
roepen anderen op dIt te doen. Rouwadvertentie van van der Laan wordt gedeeld op sociale media.
Gestolen telefoons

Op sociale media woede over berichtgeving dat van de rampplek gestolen mobleltjes worden
opgenomen door Oost-Europeanen, wanneer nabestaanden het nummer bellen.
Poetin

Op sociale media worden regelmatig berichten gedeeld over Poetin, veelal ‘oude’ berichten. (Boosheid
over medlamcment met FIFA in kader van WK2018, oproep van Broertjes over uitzetten dochter van
Poetin). Powned geeft ook aandacht aan oproep van de burgemeester en meldt dat Maria samenwoont
met Jorrit Faassen in de Krimwijk in Voorschoten. De Telegraaf heeft een foto van het
appartementencomplex getoond. Uit de reacties blijkt dat de meeste mensen dit belachelijk vinden en

melden dat dit toch niet lukt (“zelfs asielzoekers krijgen we het land niet uit”).
(Welk gedrjvertonen mensen?)
Samenvatting: Verkeersorganisatie meldt dat snelwegen gedeeltelijk afgesloten worden voor colonne
vervoer slachtoffers en doet oproep aan automobilisten om niet stil te staan. Diverse kerkdiensten
(A’foort en A’dam) en stille tochten (A’dam, Helmond) vinden plaats. Demonstratie Russische
ambassade zaterdag gaat niet door.
Vervoer slachtoffers
Rijkswaterstaat roept automobilisten i.v.m. veiligheid op niet stil te staan langs de route, waarover de

stoffelijke resten van de slachtoffers vervoerd worden. Een woordvoerder van Prorail zegt dat treinen
i.v.m. veiligheid niet stil kunnen staan. De AWNB roept op naar een parkeerplek te gaan als je de auto
stil wil zetten tijdens de minuut stilte. Berichtgeving van de betrokken organisaties wordt tientallen
keren gedeeld.
Omroep Brabant houdt een liveblog bij, waarin zij o.a. vermelden dat tientallen lijkwagens arriveren
bij vliegbasis Eindhoven.

Herderikingen
Voor de landelijke gebedsdienst In de Sint Jorlskerk in Amersfoort (Wo 23 juli vanaf 19.00 uur) worden
grote schermen opgehangen zodat men buiten de dienst kan volgen. Ned 2 zendt een rechtstreeks
verslag uit van de dienst. Op donderdag 24juli van 19.00 uur 20.30 uur openen 50 Amsterdamse
kerken hun deuren om gelegenheid te bieden om stil te staan bij de ramp. In Amsterdam vindt er
vanavond een stille tocht plaats. Op Facebook hebben 888 mensen aangegeven te komen, 391
mensen misschien en zIjn 16.700 mensen uitgenodigd.
Ook lokaal worden er stille tochten gehouden of herdenkingsbijeenkomsten. Bijvoorbeeld: Helmond.
De Facebookpagina Nationale herdenkin voor MH17 is inmiddels 23.516 maal geliked.
-

Demonstraties

(

De voor zaterdag geplande demonstratie bij de Russische ambassade aan de Andris Bickerweg gaat
niet door, zegt organlsatrlce Hennie Veenman op Den Haag FM. Nu de eerste lichamen van de
slachtoffers terug naar Nederland komen, ziet zij geen aanleiding meer voor een demonstratie.

Relevante actoren die ook communiceren
Steunactoren:
(waaruit blijkt dat?)
Bill Cliriton roept op de speech van Tlmmermans te bekijken.

Neutrale actoren:
Ir. Joris Melkert, universitair docent Lucht- en Ruimtevaarttechniek van de TU Delft, rijt dat de
slachtoffers na enkele seconden het bewustzijn hebben verloren door de luchtdruk en laag
zuurstofgehalte. Hij zegt dit n.a.v. het betoog van mlnisterTimmermans dle zIch probeerde voor te
stellen wat de slachtoffers de laatste momenten gedacht moeten hebben.

(
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Aandacht
• In de kranten veel aandacht voor de nabestaandenbijeenkomst en de behoefte aan een waardig
afscheid van de slachtoffers. Verder aandacht voor de woorden van Minister Timmermans bij de
VN “tot ik sterf zal ik het niet begrijpen’ (over de lange tijd die het duurde totdat reddingswerkers
aan de slag mochten) en het begin van de reis van de trein. Ook de overhandiging van de zwarte
dozen aan Maleisië krijgt veel aandacht.
• Verder is er aandacht voor de wijze waarop Poetin kan/moet worden aangepakt.
• Het aantal artikelen is minder dan de afgelopen dagen, meer aandacht voor ander nieuws.
Focus en toon
• De focus in berichtgeving richt zich vooral op de overhandiging van de zwarte dozen aan Maleisië,
het aannemen van de resolutie in de VN-Veiligheidsraad (en toespraak van minister
Timmermans), de informatiebijeenkomst voor nabestaanden en het vertrek van de trein met
slachtoffers.
• In de kranten staan wederom diverse achtergrondartikelen over de slachtoffers.
• De toon in berichtgeving van media is neutraal, opiniestukken en reacties onder artikelen zijn
kritisch.

k.

Highlights berichtgeving
• Twee zwarte dozen zijn overgedragen aan Malaysia Airlines (data- en voicerecorder)
• De Veiligheidsraad stemde in met een resolutie die het neerhalen van HM17 veroordeelt,
president Obama vertegenwoordigt de VS in het VN-onderzoeksteam (de International Clvii
Aviation Organization). De speech van minister Timmermans wordt veelvuldig gedeeld.
• AD: ‘Ruttes slappe-hap-strategie lijkt de ‘enige juiste aanpak’ en heeft gewerkt. Deze strategie
was ook de enige optie na de Tripoli-ramp.
• Rijke Russen zijn bang voor de gevolgen van de houding van Poetin, hij riskeert een
internationale paria te worden. Nederlandse ondernemers zeggen niet te vrezen voor een boycot
van Rusland, ‘het gevoel gaat voor de portemonnee’.
•
De treinreis met slachtoffers (staat nu in Donetsk, vertrekt vandaag naar Charkov) zal volgens de
minister van infrastructuur ongeveer 17/18 uur duren, meldt NOS verslaggever. Aankomst is
waarschijnlijk vandaag laat in de avond of vannacht. Daar worden de lichamen gescand en in
kisten gelegd. Gesproken wordt over de deathtrain of dodentrein.
• In de Volkskrant staan verklaringen van 3 aanwezigen bij de nabestaandenbijeenkomst.
Waardering voor de koning, koningin en Rutte. Een man wilde Rutte het liefst aanvliegen, maar
die loste dat goed op. Minder waardering voor de voorzitter van Malaysia Airlines, die was niet
oprecht, het leek net een persconferentie.
Internationaal
• BBC meldt dat het geweld vlakbij vliegveld en treinstation van Donetsk oplaait. Zij melden dat de
zorgen over de veiligheid van de internationale experts groeien.
• Wall Street Journal heeft een overzicht gemaakt van het toestel waar de slachtoffers zaten.
Sociale media en webfora
• Er is veel aandacht voor de overhandiging van de zwarte dozen aan Maleisië, voor foto’s van een
brokstuk waar volgens de mensen te zien is dat het vliegtuig is geraakt door een raket. Ook
wordt er veel gesproken over de stemming van de VN-Veiligheidsraad en de toespraak van
minister Timmermans.
• De Facebookpagina Nationale herdenking voor MH17 is inmiddels 16.071 maal geliked.
• Het Facebookevent voor een stille tocht door A’dam heeft inmiddels 11.300 genodigden waarvan

329 mensen gaan en 257 misschien.
Omgevingsbeeld
Informatiebehoefte (waargenomen informatietekorten of geruchten)

•
•
•
•
•

Tijdens de nabestaandenbijeenkomst komen vragen naar voren zoals, hoe moet het met het lege
huis vd. slachtoffers, welke afspraken moeten er met werkgevers worden gemaakt, hoe zit het
met de schadevergoeding.
In een opiniestuk in het AD komt wederom de vraag naar een dag van nationale rouw terug,
ondanks het feit dat dit geen traditie is in NL.
Mensen vragen zich af waarom het zo lang moet duren voordat de trein in Charkov is. Waarom
moest deze trein eerst naar Donetsk en kon niet meteen door naar Charkov?
Mensen schrijven diverse scenario’s m.b.t. de toedracht van de crash. Ook worden diverse
schuldigen aangewezen: Rusland, separatisten, Oekraïne en de V.S.
Er gaan verschillende aantallen met geborgen slachtoffers rond. Volgens de OVSE (in NRC Next)
liggen er ‘zo’n 200 bodybags met lichaamsdelen in de trein’. Volgens de Oekraïnse minister van
Infrastructuur Boerbak liggen er 286 zakken met menselijke resten in de trein.
(waargenomen gedrag/activiteit of voornemen daartoe)
Het Nederland-Rusland Centrum in Groningen heeft voor het eerst in haar bestaan een haatmail
ontvangen. De eigenaar van een Russische winkel in Amsterdam heeft één persoon in de winkel
gehad die begon te roepen dat het hun schuld was.
Artsenorganisatie KNMG roept artsen op medische dossiers van slachtoffers meteen aan de politie
over te dragen en maximaal mee te werken.
_

(

•

•

Betekenisgeving (waargenomen kwalificaties, houdingen, standpunten, emoties)
• Opluchting over het feit dat de trein met lichamen is vertrokken; de weg naar huis in ingezet.
• Het volgende bericht wordt door twitteraars gedeeld, o.a. door Wall Street Journal (4,7 miljoen
volgers) “Dad of MH1 7 victim: 7f 200 U.S. citizens were lying there like this, something would
happen”.

•
•
•

(

•
•

•
•

Enkelen geven aan de rouwadvertenties indrukwekkend is, o.a. Fleur Wallenburg (Nieuwslezer
NOS op 3).
De (Oekraïense) leider van de reddingswerkzaamheden is blij met de complimenten van LTFO
leiden Van Vliet, nadat de teneur op internet was dat men daar ‘met lijken gooiden’.
Diverse nabestaanden worden geïnterviewd door buitelandse media. Een vader, wiens dochter is
overleden, heeft een brief geschreven aan president Poetin waarin hij hem bedankt voor het
vermoorden van zijn dochter. Dit nieuws verscheen o.a. op het AD, maar ook op NBC news
waarin de vader wordt geïnterviewd en aangeeft boos en gefrustreerd te zijn. Hij wil zijn dochter
terug, al is het een T-shirt of een sok.
De toespraak van minister Timmermans tijdens de VN-Veiligheidsraad kan op veel waardering
rekenen (indrukwekkend / historisch). O.a. op twitter, reacties op GeenStiji, nujij.
Lezers van de Telegraaf denken dat het te laat is om de waarheid van de ramp te achterhalen
(84%). Het bewijsmateriaal heeft men al vernietigd. Daarbij denkt men dat de rampplek niet
ongestoord kan worden onderzocht. 48% van de mensen gaf aan niet te verwachten dat de
zwarte dozen zouden worden overgedragen. 25
°Io denkt dat Poetin zal meewerken. Ook in andere
media is er weinig vertrouwen in Poetin.
Diverse mensen geven aan geschokt te zijn door de laatste ontwikkelingen in de wereld, zoals de
crash van MH17 maar ook de gebeurtenissen in de Gaza-strook.
De spijtbetuiging van Eenvandaag, n.a.v. het doorzoeken van spullen van slachtoffers door
correspondent Carolien van den Heuvel, kan niet rekenen op veel begrip. Mensen vinden de
spijtbetuiging “slap” en begrijpen niet dat Eenvandaag niet heeft geleerd van Skynews.

Relevante actoren

•

Indien de VS en de Oekraïense regeringen wisten dat rebellen beschikten over raketten, is het
volgens president Verhagen van de NL Vereniging Verkeersvliegers onbegrijpelijk dat het
luchtruim open was. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij het betreffende land.
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Karakterisering (reguliere en onhine) nieuwsmedia, sociale media, webfora

Aandacht
• Veel aandacht voor het aankomst van het transport van de lichamen en het verdere transport
naar Nederland. Eveneens voor de bijeenkomst van de EU en mogelijke sancties richting Rusland.
Aan de andere kant roept Poetin op om Kiev ertoe te bewegen een staakt-het-vuren te laten
eerbiedigen en wil hij de militaire capaciteiten van Rusland versterken.
• De persconferentie van de premier zorgt voor veel aandacht.
Focus en toon
• De focus is gericht op de repatriëring van de slachtoffers, waarbij de vluchten op Eindhoven
landen en de slachtoffers overgebracht worden naar Hilversum. Verder ligt de focus op eventuele
maatregelen richting Rusland.
• De toon In de berichtgeving is neutraal.
Highlights berichtgeving
• Op de plek waar de lichamen zijn opgeslagen (in Charkov) mogen diverse niet-Nederlandse
experts het pand niet in. De ruimte is te klein.
• Sporen op de wrakstukken lijken te wijzen op een raketinslag.
• De zwarte dozen zijn meegegaan in de trein met lichamen.
• De identificatie van slachtoffers kan snel gaan, maar kan ook maanden duren.
• De Britse regering opent een onderzoek naar de dood van dissident Litvinenko
(polloniumvergiftiging). Dit werd niet eerder gedaan i.v.m de relatie met de Russen.

(

Internationaal
• New York Times: Niet NL maar Maleisië heeft deal met rebellen over lichamen geregeld in
geheime telefoongesprekken. De Maleisische premier Razak zou direct hebben onderhandeld met
rebellenleider Borodal.
•
De Australische premierTony Abbott stelt in een persverklaring dat er mogelijk op industriële
schaal’ is geknoeid met bewijsmateriaal op de plek van de ramp. Dit wordt bevestigd door een
OVSE-waarnemer. Er zou in vliegtuigdelen zijn gesneden.
• In Belgische (en NLse) media beklagen nabestaanden zich over het feit dat ze van de Belgische
autoriteiten weinig info krijgen, ze horen meer van Nederland en Malaysia.
Sociale media en webfora
• Op de sociale media ontstond vanochtend korte tijd onrust, nadat vlucht XQ19O zeer snel hoogte
verloor; inmiddels is het toestel weer geland.
• Op de sociale media gaat een foto van het pand in Hilversum rond waar de lichamen zullen
worden geïdentificeerd.
• Op Twitter veel meldingen over rommelen (en wegzagen van delen) met wrakstukken door
geüniformeerdee mannen (soms separatisten genoemd)
• Men vraagt om in Nederland de vlaggen halfstok te hangen op de dag van aankomst vd
slachtoffers.
• De Facebookpagina NatLonaleherdenkinvoorMH17 is inmiddels 18.733 maal geliked.
• Een stewardess heeft haar ervaring bij de incheck van de passagiers gedeeld op Facebook Dit
bericht van gisteren trekt momenteel veel aandacht na publicatie op online media. Duizenden
mensen hebben het al bekeken.
Omgevingsbeeld

Informatiebehoefte (waargenomen informatietekorten of geruchten)

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Hoe gaat het met de identificatie van internationale slachtoffers, komen er deskundigen van die
landen naar Nederland of gaat dat anders.
In Tive-blog op NRC wordt een niet nader genoemde 31-jarige mijnwerker gequote. Werd door
een lokale commandant opgeroepen om te vechten tegen piloten die uit een neergeschoten
Oekraïens legertoestel waren geparachuteerd. Vervolgens ontdekte hij een jong meisje tussen
wrakstukken en wist hij dat het een burgertoestel was.
De vraag wordt gesteld wat er nu gebeurd met de 38 slachtoffers waar de separatisten mee
zouden slepen. Door een twitteraar wordt aangegeven dat 282 lichamen overgevlogen worden
naar Amsterdam, 16 lichamen missen nog.
Mensen blijven verschillende scenario’s schetsen over wat mogelijk de toedracht is geweest van
de crash. Daarbij merken sommigen op dat ze eerst moeten wachten tot er daadwerkelijk bewijs
is om te gaan “speculeren”.
Sommigen geven aan te vrezen dat het nooit echt duidelijk wordt wat er precies is gebeurd.
Daarbij halen ze aan dat ze een vermoeden hebben dat er is ‘geknoeid’ met de zwarte dozen en
dat de OVSE vermoedt dat er ‘gerommeld’ is met de wrakstukken.
Veel meldingen over wanneer slachtoffers in Nederland aankomen. Ook hoopt dat het voor de
nabestaanden geen maanden gaat duren voordat identificatie is gelukt (waarover gesproken
wordt).
(waargenomen gedrag/activiteit of voornemen daartoe)
Een Australisch transporttoestel is in Nederland om te helpen bij het transport van de lichamen
naar NL. Er komt een luchtbrug tussen Oekraine en Nederland.
Nadat eerder al misbruik is gemeld van Facebookprofielen van MH17-slachtoffers, komen
berichten hierover ook van de Australische politie, veelal doorlinkjes naar reclamesites.
De uitgifte van Russische obligaties die voor vandaag stond gepland is uitgesteld vanwege de
negatieve markt.
De stille tocht in Amsterdam gaat door, er is overeenstemming met de gemeente en politie.

Betekenisgeving (waargenomen kwalificaties, houdingen, standpunten, emoties)
•

•
•
•
•
•

Oud-voorzitter van de Gasunie George Verberg is van oordeel dat Europa maatregelen moet
nemen om minder afhankelijk te zijn van Russisch gas. Hoewel soms wordt gesteld dat hij pleit
voor een boycot heeft hij dat niet gezegd.
Topman Tyler van luchtvaartorganisatie IATA stelt dat MH17 duidelijk een burger-toestel was en
het neerschieten een “afschuwelijke misdaad is en een aanval op het gehele
luchttransportsysteem, “een instrument van vrede”.
Burgemeester Broertjes roept op Radiol op om als signaal de dochter van Poetin uit de zetten.
Meerdere mensen noemen hem ongeschikt als burgemeester.
Het bericht van de premier dat identificatie wellicht maanden kan duren zorgt voor diverse
meelevende reacties; met hoopt dat dit niet de waarheid zal zijn.
Mensen geven aan het indrukwekkend te vinden om alle namen van slachtoffers te zien in de
rouwadvertentie van de overheid.
Er wordt door diverse mensen onvrede geuit op de journalisten. Verweten wordt dat ze alles
napraten wat zojuist is verteld door Premier Rutte, maar ook dat ze informatie naar buiten
brengen waarvan niet zeker is dat het feiten zijn.

Relevante actoren
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02 Omcievinpsanalvse Vlucht MH17
Analyseperiode: 23/07/2014 10.00 uur
Analisten:

-

23/07/2014 16.00 uur
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Gebruikte termen op twitter: MH17, nationalerouwdag/dagvannationalerouw, twitterstilte, iminuut
Benoem de (social) media die door het publiek gebruikt worden: nujij, geenstij!, twitter

Hicihlicihts berichtgeving media:
(Hoe wordt het incident feitelijk weergegeven in de buitenwereld?)
Hoeveelheid aandacht in de media is te vergelijken met de vorige analyse. Focus ligt vooral
op vertrek slachtoffers richting Eindhoven, de ceremonie in Charkov en Eindhoven en
vertrek lijkwagens naar Hilversum. Daarnaast ook aandacht voor het neerhalen van twee
gevechtsvliegtuigen door separatisten vlakbij het rampgebied, de dag van Nationale Rouw
en de risico’s van vliegen boven Oost-Oekraïne al bekend was véér de crash.

(

•

•
•

•
•

•

•

(
•
•

De eerste slachtoffers zijn aangekomen in Nederland. Voor het vertrek vond er op het
vliegveld in Charkov een ceremonie plaats. In Eindhoven vindt er opnieuw een ceremonie
plaats in aanwezigheid van nabestaanden en ook Rutte, Koning en Koningin. Daarna gaan de
iijkkisten naar verwachting rond 17.15 uur in colonne naar Hilversum.
De protocoflen van de dag van Nationale Rouw worden toegeiicht.
NOS legt uit hoe proces identificatie In Hilversum gaat verlopen. Teams van het NFI geven
Iedere slachtoffer een naam en Identiteit. Dankzij de passagierslijst Is bekend wie aan boord
van het toestel waren. De familierechercheurs hebben ook een rol in dit proces. De
identificatie van alle slachtoffers zal maanden in beslag nemen.
Twee Oekraiense gevechtsvliegtuigen zijn neergehaald door separatisten, 13 km vanaf Torez.
De risicos van een raketaanval boven Oost-Oekraïne waren bij een aantal ianden al bekend,
vbbr vlucht MH17 uit de lucht werd geschoten. Alleen de eigen luchtvaartmaatschappijen
werden ingelicht, niet Internationaal, meldt Nico Voorbach, voorzitter van de Europese
pilotenvereniging ECA. KLM en Malaysia Airlines waren niet op de hoogte van deze risico’s.
De Onderzoeksraad voor Veiligheid (0W) is formeel begonnen met een onderzoek. Er zijn
inmiddels vier Nederlandse onderzoekers in Kiev, ze maken deel uit van een internationaal
team van 25 onderzoekers. De eerste prioriteit is nu om hen op de rampplek te krijgen. Dat
kan pas als hun veiligheid gegarandeerd is. Telegraaf zet
ianjjjstpj,triten van het
onderzoek op een rijtje.
Minister Timmermans reist morgen naar Oekraïne om de stand op te nemen van de
repatriëring van de slachtoffers van de ramp met de MH17. Ook zal de voortgang van het
onderzoek naar de oorzaak van de crash worden besproken, meldt NRC. Uiterlijk vrijdag zullen
alle lijkkisten met de stoffelijke overschotten van bijna 200 slachtoffers zijn overgebracht naar
Nederland, aldus de Oekraïense vicepremier Groysman. Het NFI bevestigt dit, maar het kan
ook sneller gaan.
De separatisten hebben een pian opgesteld om de rampplek van vlucht MH17 te saboteren.
Britse inlichtingendiensten zeggen dat ze dat kunnen bewijzen, aldus RTL.
De Britse experts verwachten dat ze na 24 uur de eerste resultaten van de zwarte dozen
kunnen meiden aan de Nederlandse autoriteiten (bron NOS).

Informatiebehoefte:
(Voldoen we aan de vraag buiten? Welke geruchten worden als zodanig genoemd?)
Samenvatting: Geenstijl meldt dat nieuws over risico’s vliegen boven Oost-Oekraïne al
openbaar was. Daarnaast wordt er gesuggereerd dat twee gevechtsvliegtuigen neergehaald
zijn vlakbij rampgebied om het onderzoek te bemoeilijken. Ook wordt gemeld dat
Nederland aandringt om een Internationale politiemacht te sturen naar rampplek. Aandacht
social media vergelijkbaar met vorige analyse, focus komt overeen met berichtgeving
traditionele media.
Risico’s vliegen Oost-Oekraïne eerder bekend
De risico’s van een raketaanval boven Oost-Oekraïne waren bij een aantal landen al bekend, vôér

vlucht MH17 uit de lucht werd geschoten. GeenStiil geeft aan dat de AIVD zat “te slapen” want het
was openbaar nieuws dat er raketaanvallen waren in het rampgebied. (“Als lezertfes van RT.com en
NYtimes het weten mag je toch wel denken dat ze het bij de AIVD ook weten”)
Oekraïense gevechtsvliegtuigen neergehaald
Op het bericht dat er 2 straaljagers uit de lucht zijn geschoten wordt gesuggereerd dat de rebellen de
boel willen saboteren. (meer brokstukken over de rampplek zodat onderzoek wordt bemoeilijkt).
Internationale politiemacht
Nederland dringt bij andere landen aan op het sturen van een internationale politiemacht naar de
rampplek In Oekraïne. RVD wil dit nog niet bevestigen.
Sociale media
Hoeveelheid aandacht op sociale media is gelijk als de voorgaande analyses. De focus ligt vooral op de
dag van Nationale Rouw en het moment van een minuut stilte om 16.00 uur, twee Oekraïense
gevechtsvliegtuigen die naar beneden zijn gehaald door separatisten, aankomst van slachtoffers op
Eindhoven en vervolgens vertrek naar Hilversum en 16 slachtoffers dle vandaag nog gevonden zijn.
Betekenisgevinci:
(Hoe wordt het incident geduid in de buitenwereld, wat is de ‘taal van de straat?’)
Samenvatting: mensen blijven hun medeleven en steunbetuigingen uiten en vinden de dag
van Nationale Rouw een mooi initiatief. Dat de risico’s van vliegen bekend was bij andere
landen, niet bij Nederland vindt men schokkend. Geenstiji zelf geeft schuld aan ‘slapende’
AIVD, in reacties vindt een meerderheid dat luchtvaartmaatschappijen elkaar moeten
informeren.
Nationale rouw
Op sociale media toont men hun medeleven en steunbetuigingen aan de nabestaanden. Zij vinden de
dag van de Nationale Rouw een goed initiatief en getuigen hun respect. De stille tocht in Amsterdam
wordt door de gemeente gewaardeerd.
Ook agenten staan op de dag van nationale rouw stil bij de slachtoffers van de vliegramp. Een
politieagent uit Rotterdam zat In het ramptoestel. (bron: ANP, RTL nieuws).
Risico’s vliegen Oost-Oekraïne eerder bekend
Men reageert geschokt op het nieuws dat andere landen op de hoogte waren van risico’s boven Oost
Oekraïne en Nederland niet. Enkelen noemen het laksheid van Nederland, maar een meerderheid wijst
de schuldige vinger naar de landen die op de hoogte waren (“Vreselijk, door arrogantie van deze
landen zijn onze Nederlanders omgekomen!!”). Op Geenstijl vinden mensen het heel raar dat
luchtvaartmaatschappijen elkaar niet op de hoogte brengen. Ook wordt aangegeven dat de echte
schuldigen degenen zijn die de raket hebben afgevuurd.
Ook wordt er geschokt gereageerd op de berichtgeving dat er 2 straalvliegtuigen zijn neergehaald.
“Zonnige woensdag, anders halen we nog wat vliegtuigen neer”. Veel is er niet geleerd uit ramp
#MH17.

(Welk gedrag vertonen mensen?)
Samenvatting: media en nabestaanden zijn in grote aantallen aanwezig in Eindhoven. Men
geeft op diverse manieren eigen invulling aan de dag van Nationale Rouw. Er vinden op
enkele locaties herdenkingen plaats. Bij Slachtofferhulp hebben de eerste nabestaanden
zich gemeld.
Eindhoven en Hilversum
Zowel in Eindhoven als in Hilversum worden bloemen neergelegd. In Eindhoven is veel pers
aangekomen (ongeveer 360). Er worden rond de 1.200 nabestaanden verwacht. Tijdens de ceremonie
is er voor de nabestaanden, hoogwaardigheidsbekleders en de media een aparte ruimte ingericht. De
media houdt rekening met de privacy van de familieleden. De plechtigheid duurt ongeveer 1,5 uur. Er

(

staan 40 lijkauto’s gereed om de lichamen naar Hilversum te vervoeren. In Hilversum worden de
nodige voorbereidingen (o.a. wegafzettingen) uitgevoerd om de lijkwagens en slachtoffers op te
vangen.
Nationale Rouw
Mensen en organisaties twitteren veel over hun bijdrage aan de dag van Nationale Rouw, zoals geen
reclames tussen 15 en 18 uur, uithangen van vlaggen en treinen staan om 1600 uur 1 minuut stil.
Leden van het Erepeloton Waalsdorp luiden vanmiddag de Bourdonklok op de Waalsdorpervlakte. Een
oproep aan alle kerken in Nederland om woensdag 15.55 uur de kerkklokken te luiden.

Herdenkingen
Voor de stille tocht in Amsterdam hebben op Facebook 1.409 mensen aangegeven te komen, 448
mensen misschien en zijn 21.000 mensen uitgenodigd. De Facebookpagina Nationale herdenking voor
I1±I1Z is inmiddels 24.470 maal geliked.
Daarnaast vindt er om 15.45 uur een samenkomst plaats op Domplein in Utrecht.
De St. Joriskerk In Amersfoort wordt in gereedheid gebracht voor de bijeenkomst vanavond. De
gemeente waarschuwt voor drukte.
Slachtofferhulp
Ongeveer 60 nabestaanden hebben contact gezocht met Slachtofferhulp Nederland. Wanneer de
familierechercheurs klaar zijn, worden alle nabestaanden actief benaderd door slachtofferhulp.

Relevante pctoren die ook communiceren

(
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Gebruikte termen op twitter: MHI7, nationalerouwdag/dagvannationa!erouw
Benoem de (social) media die door het publiek gebruikt worden: nujij, geenstiji, powned, twitter

Hiphlights berichtgeving media:
(Hoe wordt het incident feitelijk weergegeven in de buitenwereld?)
Hoeveelheid aandacht lijkt iets af te nemen. Focus ligt vooral op terugblikken van gisteren

en hoe de dag vandaag eruit zal zien met nieuwe aankomst slachtoffers. Verder aandacht
voor rebellenleider die OVSE beschuldigt van het niet mogen bergen van slachtoffers, de
zwarte dozen niet zijn gemanipuleerd en dat er een VN-resolutie wordt voorbereid.
•

(

•

•
•
•
•
•

Veel terugblikken (ook van internationale media) op de aankomst van de slachtoffers en de rit
naar Hilversum, met veel mensen langs de weg, aandacht voor hoe mensen de dag van
nationale rouw Invulden, de stille tochten en kerkdiensten, extra ministerraad.
In Nieuwsuur ook aandacht voor rebellencommandant Chodakovski die had toegegeven dat
separatisten over het BUK-raketsysteem beschikken. Later ontkende hij dat weer. Gesprek
met VS-senator McCaIn die hardere sancties wil tegen Poetin en die NAVO-troepen In de regio
wil. Ko Colijn legt uit dat voor een politiemissie mandaat van andere landen nodig is; met
Rusland en Oekraïne hierover spreken is ingewikkeld. Bewoners bij rampplek rouwen mee en
willen nabestaanden onderdak bieden als zij naar de plek willen komen.
Mediaberichten dat de zwarte dozen wel beschadigd, maar niet gemanipuleerd zijn.
NOS ochtendjournaals melden dat aandacht In Ministerraad verschuift van terughalen
lichamen naar het achterhalen van de oorzaak van de ramp, het straffen van de daders en het
praten over een politiemissie. Nederland en Australië bereiden een VN-resolutie voor.
Media melden dat vandaag 74 lichamen aankomen, hierbij is een kleinere delegatie
bewindslieden aanwezig (minister Schippers), geen Koning en Koningin. Ceremonie zal te
vergelijken zijn met gisteren.
De Onderzoeksraad buigt zich over de vraag waarom over Oekraïne gevlogen werd.
Rebellenlelder Aleksandr Borodaj niçi.t tegen BBC dat het de schuld is van OVSE dat de
lichamen dagenlang zijn “verwaarloosd”. Volgens de leider drong de OVSE aan om de
lichamen niet te verplaatsen van de rampplek zodat internationale experts ze konden
weghalen. OVSE reageert daarop dat zij monitoren en observeren, ze vertellen niet wat
mensen moeten doen. Woordvoerder meldt dat de beschuldiging onzin Is.

Informatiebehoefte:
(Voldoen we aan de vraag bulten? Welke geruchten worden als zodanig genoemd?)
Samenvatting: Enkele vragen over het proces van identificatie, het aantal lichamen dat nog
niet terug is en over het terugbrengen van bezittingen. Onduidelijkheid over momentele

beveiliging van de rampplek. Aandacht voor de rebellencommandant over bezit van het
BUK-systeem en over wel/niet vliegen boven Oekraïne.
Identificatie
In Nieuwsuur wordt de vraag gesteld wat er gebeurt als een lichaam is geïdentifkeerd. Wordt een
lichaam dan overgedragen aan de familie? Volgens Pieter Broertjes wordt de familie dan op de hoogte
gesteld. Over het vrijgeven: “dat is aan de Staat”. Ook legt de burgemeester uit waarom de
Identificatie in Hilversum Is: de kazerne heeft een geneeskundige achtergrond, er is materieel, er Is
een grote loods, dus genoeg ruimte, hij ligt centraal en is voldoende afge5chermd.
Rebellencommandant Chodakovski
Tegen persbureau Reuters gaf Chodakovski toe dat separatisten over het BUK-systeem beschikken.
Later ontkende hij dat weer, schrijft journalist Noah Sneider op Twitter.

Bezittingen

De vraag wordt gesteld hoe de bezittingen terugkomen bij de nabestaanden.
Verslaggever Joost Bosman meldt in BN De Stem dat Inwoners spullen hebben gevonden (o.a. van
Belgisch slachtoffer) die ze aan de nabestaanden willen teruggeven, maar ze weten niet hoe.
Rampplek
Nieuwsuur-versiaggever meldt dat het opvallend rustig is op de rampplek. De perskaravaan is weg.
BN de Stem: “Er is geen enkele controle meer.” Er is onduidelijkheid over hoeveel lichamen er nog op
de rampplek liggen.
Zwarte dozen
Een Maleislsche journalist meldt dat downloaden van de zwarte dozen succesvol is verlopen. Het
ultiezen van de zwarte dozen kost ongeveer 24 uur, meldt het Britse ministerie voor Transport. De
zwarte dozen bevatten de laatste twee uur aan cockpltgesprekken en de laatste 25 uur aan
vluchtgegevens.
Onderzoeksraad over risico’s vliegen boven Oekraïne
Nieuwsuur meldt dat de Onderzoeksraad zich over de oorzaak buigt en over de vraag waarom over
Oekraïne gevlogen werd. Tjibbe Joustra: welke risicoweging was er en wie beslist er? Volgens Joustra
zou een conclusie kunnen zijn dat de risicoweging niet goed is geweest en er een andere route
gekozen had moeten worden.
Steven Verhagen (Nederlandse verkeersvliegers) vindt dat landen Informatie over veiligheid aan alle
landen en luchtvaartmaatschappijen moet delen. Nu informeren landen alleen hun eigen
maatschappijen. Air France en British Ariways hadden Oekraïne vorige week gemeden. Nederland was
niet geïnformeerd, er is geen gezamenlijk systeem. De vraag is waarom KLM iets niet weet en Air
France wel, terwijl ze samenwerken.
Sociale media
Er worden veel foto’s verspreid (ook internationaal) van de ceremonie gisteren op Eindhoven en van
de rouwstoet richting Hilversum. De foto van een Veidhovense fotograaf wordt door velen geroemd. Er
wordt veel gesproken over het afscheid nemen van de slachtoffers. Een enkeling merkt op dat er nog
98 lichamen gevonden moeten worden.
Er zijn ongeveer 10 tweets geplaatst over ontruiming van viaducten door politie tijdens de rouwstoet,
zij gaven aan verontwaardigd te zijn dat zij geen laatste eer mochten tonen.
Betekenisgeving;
(Hoe wordt het incident geduid in de buitenwereld, wat is de ‘taal van de straat?’)
Samenvatting: veel mensen vonden de ceremonie en rouwstoet indrukwekkend en uiten
complimenten aan organisatie. Nabestaanden geven in media aan de beelden van de crash
verschrikkelijk te vinden. Europese piloten zijn woedend dat zij en passagiers in gevaar zijn
gebracht door het luchtruim in Oost-Oekraïne niet te sluiten. laap de Hoop Scheffer uit
kritiek op het korten van defensiebudget en roept op tot meer militaire samenwerking in
Europa.
Ceremonie en rouwstoet
Men vond de ceremonie en rouwstoet: “indrukwekkend”, “waardig”, “respectvol”. Veel mensen uiten
hun complimenten aan organisatie van de ceremonie en stoet. Veel mensen geven ook aan heel trots
te zijn op Nederland en zijn blij om Nederlander te zijn.
Daarnaast maken sommigen (op twitter) de vergelijking tussen behandeling slachtoffers door de
separatisten (trein en trucks) en door Nederland (ceremonie en rouwstoet). Hierbij geven zij aan blij
te zijn dat Nederland “wel een waardig afscheid kan geven”.
Nabestaanden
Verschillende nabestaanden geven interviews (krant en tv) over het verlies van dierbaren. Hierbij
wordt door enkelen aangegeven dat het verschrikkelijk was om te zien hoe er tussen lichamen en
brokstukken geplunderd werd. Ook geven zij aan dat het lange wachten op de terugkomst van hun
dierbaren heel heftig was.
Reacties op twitter n.a.v. Nieuwsuur dat bewoners van rampp?ek rouwden, waren positief. Men vond
het goed dat deze kant ook werd belicht.

Kritiek op veiligheid luchtruim Oekraïne
Telegraaf meldt dat Europese piloten woedend zijn dat levens van hun bemanningen en passagiers
willens en wetens in gevaar zijn gebracht door het luchtruim in Oost-Oekraïne niet eerder te sluiten.
Voorzitter Nico Voorbach van de European Cockpit Assoclation: “Deze ramp had nooit mogen
gebeuren. Er is internationaal niet krachtig genoeg gewaarschuwd.”
Michlel van Dorst (KLM) meldt dat er snel een focusgroep komt die het probleem gaat aanpakken.
Schuldvraag verwaarlozing slachtoffers
Er wordt negatief gereageerd op het nieuws dat rebellenleider Borodaj de OVSE de schuld geeft dat de
slachtoffers niet meteen geborgen zijn. Men vindt het onbegrijpelijk dat de leider de schuldige vinger
wijst naar OVSE, vooral ook omdat de waarnemers werden weggestuurd. (“Ik herinner me nog dat
mensen van ook de QVSE weggestuurd werden onder bedreiging van wapens.”)
Analyse toespraken
Dagblad van het Noorden laat speechschrijver Pieter Webellng de toespraken anaiyseren.’Echtheid en
authenticiteit zijn belangrijk. Woorden en presentatie moeten integer zijn en persoonlijk. Een land in
rouw heeft behoefte aan een leider die kwetsbaar durft te zijn en kracht uitstraalt. Ruttes taak is
vooral Informeren, de Koning moet troost bieden, Tlmmermans vooral overtuigen.’
Kritiek Jaap de Hoop Scheffer
Jaap de Hoop Scheffer vindt het “onbegrijpelijk en hoogst onverstandig dat Nederland de iaatste jaren
hevig heeft gesnoeid In het defensiebudget”, meldt Telegraaf. Dat moet volgens hem direct stoppen.
Hij vergelijkt het neerhalen van MH17 met 11 september. Ook pleit hij voor meer militaire
samenwerking in Europa. Poetin vindt hij een enorme cynlcus. Hij denkt dat het heel moeilijk wordt
degenen die het toestel hebben neergehaald voor de rechter te krijgen. Poetin zal niet meewerken.
Enkeie ‘reaguurders’ op Geenstiji en Pownews geven aan het goed te vinden als er actie ondernomen
wordt richting Rusland. Meeste reactIes gaan meer In op de schuldvraag.
.J.
(WelK
—

gedrag vertonen mensen?)

Samenvatting: Diverse journalisten zijn op weg naar de rampplek. Rijkswaterstaat roept op
niet te stoppen langs de snelweg.
Diverse journalisten geven aan onderweg te zijn naar de rampplek. Daarbij wordt aangegeven dat ze
nog veel brokstukken zijn tegengekomen die nog onderzocht moeten worden. Jeroen Akkermans
(journalist RTL) heeft een fotoreiortage van de rampplek gemaakt. Zijn collega Erik Mouthaan meldt
via twitter dat onderzoekers iets zou kunnen hebben aan de foto’s.

(

Waarschuwing Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat roept mensen op om niet te stoppen langs de snelweg als de rouwstoet passeert.
Volgens hen waren er gisteren, in sommIge gevallen, gevaarlijke situaties omdat mensen de snelweg
overstaken of te dicht bij de weg stonden.
Relevante actoren die ook communiceren

10 Omcievincisanalyse Vlucht MH17
Analyseperiode: 26/07/2014 16.00 uur
Analisten:
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Gebruikte termen op twitter: MH17, poetin, Rusland,
Gebruikte termen open bronnen: MH1 7, vliegtuigramp, aanslag, Oekraine, poetin, putin, mhl 7,
Rusland, rutte, timmermans, Itfo
Benoem de (social) media die door het publiek gebruikt worden: nujij, twitter, geenstiji, powned, telegraaf

Highlights berichtgeving media:
(Hoe wordt het Incident feitelijk weergegeven In de buitenwereld?)
Een team van 30 forensische experts is zondagochtend onderweg gegaan naar de rampplek, melden
meerdere media. Het ministerie van Veiligheid en Justitie maakte zondagochtend bekend dat het team
aan het einde van de ochtend verwacht aan te komen.
Bericht uit de Amerikaanse media, waarin een ‘European air safety official’ verklaart dat data uit de
zwarte doos bevestigt dat een raket MH17 neerhaalde, wordt door diverse Nederlandse media
overgenomen. Er was volgens de bron sprake van ‘massive explosive decompression.’
Spitsriieuws bericht na de verwarring over de start van de politiemissie (zie informatiebehoefte) dat
de lichamen op de rampplek niet voor donderdag zullen worden geborgen.
Hoofdcommissaris Aalbersberg gaat de identificatlemissie in Oekraïne leiden en is al aanwezig.
Persbureau Interfax meldde dat separatisten persoonlijke bezittingen van slachtoffers hadden
overgedragen aan Nederlandse functionarissen. Daarbij gaat het volgens V&J om enkele kleine spullen
die op de rampplek zijn gevonden en die de rebellen lieten meenemen door de onderzoekers.
Veel aandacht in alle media voor de identificatie van het eerste slachtoffer; het Is Iemand uit
Nederland.
In veel media wordt bericht over de opmars van het OekraTense leger: ‘Leger Oekraïne staat aan de
poorten van Donetsk’.
In een Britse krant pleit de Britse vicepremier Clegg tegen het WK2018 in Rusland. Ook op sociale
media komt dit nog altijd terug.
ÇN!jmeldt dat ook de Maleisische onderzoekers nog geen toegang hebben tot het volledige
rampgebied. Premier Razak wil meer medewerking van belde strijdende partijen. OVSE
woordvoerder Boclurklw geeft in het artikel aan dat de rebellen genoeg beginnen te krijgen van de
aanwezige buitenlanders; ze zullen ze nog een week toestaan, maar weten niet wat er na die periode
gaat gebeuren.
De Amerikaanse minister van Defensie Chuck Hagel zegt Nederland alle steun toe, meldt onder
andere Nu.nl. Hij liet dat blijken in een telefoongesprek met zijn Nederlandse ambtgenote Jeanine
Hennis-Plasschaert, zo maakte het Pentagon zaterdag bekend.
De Australische zender NDTV meldt dat volgende week bewapende Australische agenten naar het
rampgebied afreizen, Zij zijn weliswaar bewapend, maar het gaat om een ‘non-threatening force’, die
niet wordt begeleid door militaire troepen.
In een Zwitserse krant is weer aandacht voor mogelijk misleidende beelden in de media. Naast ‘de
rebel met de knuffel’ ook aandacht voor de gestelde diefstal van een trouwring zoals aangehaald door
minister Timmerman. Het artikel wordt op de sociale media veel gedeeld.
In Trouw staat een uitgebreid Interview met Roman Kolodkin. Sinds 2010 woont hij in Den Haag als
ambassadeur van Rusland. In het interview is te lezen dat de ambassadeur een langdurige periode
van spanning verwacht. ‘De koude wind waait nu al’.
‘Mensen vielen als kogels’ In een video-Interview op CanberraTimes omschrijft de 30-jarlge
scherpschutter-separatist Eugene Lukovkln hoe hij het vliegtuig zag breken en vervolgens lichamen
‘als kogels’ uit de lucht zag vallen.
-

-
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Informatiebehoefte:
(Voldoen we aan de vraag buiten? Welke geruchten worden als zodanig genoemd?)
Samenvatting:

Zaterdag ontstaat verwarring over wanneer de marechaussee op de rampplek aan de slag
kan. Media melden dat dit pas kan nadat het Oekraïense parlement hierover donderdag
uitspraak doet. Minister Timmermans reageert hier vervolgens op en zegt dat er geen extra

afspraken nodig zijn. Zondag zouden separatisten journalisten hebben weggestuurd van de
rampplek en ook wordt bericht over militaire activiteiten nabij de plek.
Verwarring over start onderzoek door KMar
Op zaterdag Is er veel verwarring over het tijdstip waarop de marechaussees aan de slag kunnen
gaan. Na een persconferentie van Jan Tuinder in Charkov werd in media gemeld dat de KMar pas na
goedkeuring van het Oekraïense parlement op donderdag (ze zijn nu op vakantie) aan de slag konden.
Het crisisteam meldde later dat het onderzoeksteam en kleine groepen van de KMar toch nu al aan de
slag kunnen. De bevestiging door minister Timmermans dat er geen extra afspraken met Oekraïne
nodig zijn om aan de slag te gaan wordt op Facebook snel en veelvuldig verspreid.
Crashsite
Journalist David Jan Godfrold meldt dat er vanochtend twee tv ploegen uit het rampgebied zijn
weggestuurd door separatisten. Er zouden Oekraïense tanks zijn gesignaleerd. Een BBC-lournalist
bericht ook over militaire activiteit nabij de crashsite. Rebellen zouden zenuwachtig zijn en burgers
vluchten.
Rusland stuurt volgens NRC-journalist Hubert Smeets @hubertsmeets (2.500 volgers) eigen
onderzoekers naar de rampplek. Moskou vindt internationaal team onder leiding van Nederland te
eenzijdig. Onduidelijk Is of de Russen zich aansluiten bij het internationale team, of eigen onderzoek
doen. Het p.ussische team zou onder leiding staan van de voormalige piloot van president Jeitsin.
Volgens de VS bestookt Rusland vanaf haar eigen grondgebied Oekraïne met artillerie en gooit
daarmee juist meer olie op het vuur, dan dat het zich inzet om het conflict te beëindigen.
De commandant van de BUk die MH17 neerschoot zou volgens een gerucht op Twitter Sapper worden
genoemd en diens groep zou voor de helft bestaan uit Russen
BetekenisgevinQ:
(Hoe wordt het Incident geduid In de buitenwereld, wat Is de ‘taal van de straat?’)
Samenvatting:
Uit een opiniepeiling blijkt dat er veel vertrouwen is in de Nederlandse regering. Uitstel van
toegang van de KMAR is onacceptabel voor velen, met moet in actie komen. De lichamen op
de rampplek moeten zo snel mogelijk weg. Als journalisten en nabestaanden op de
rampplek kunnen komen moeten de experts dat ook kunnen. Er blijft aandacht voor de
slachtoffers, momenteel is er veel aandacht voor het overlijden van een vader van
slachtoffers. De wijze van terughalen van slachtoffers wordt alom gewaardeerd en doet
nabestaanden goed.
Onderzoek F4aurice de Hond.
Uit een oeilincj onder 2.500 Nederlanders blijkt dat 82% van de Nederlanders positief is over het
optreden van de regering na de vliegramp. Nooit eerder zijn zulke positieve cijfers door hem
geconstateerd. Ruim 75
% denkt dat de crash de schuld is van de separatisten (en Rusland). 60% wil
harder optreden van Europa en de VS, maar slechts 23% vindt dat Nederland dit zelfstandig moet
doen.
Toegang tot crashsite
Uitstel van toegang door de KMar tot donderdag noemen velen onacceptabel/schandalig. Berichten
van eerder op zaterdag, waarbij rampexperts de crashsite niet konden bereiken, maar onder andere
ouders van een Australisch slachtoffer en RTL-journalist Jaap van Deurzen wel, zorgden voor een sterk
negatief sentiment op sociale media. Teneur was dat er niet langer kan worden gewacht, maar dat
men nu in actie moet komen en moet stoppen met vergaderen nu er nog ‘een kleine honderd mensen
op de rampplek liggen’. Een van diegenen dle de dag van donderdag veel te lang vindt duren, is RTL
verslaggever Antoin Peeters (20.000 volgers). Er worden vele schuldigen voor de vertraging
aangewezen op de sociale media (Oekraïne, de rebellen, Rusland, ‘angstige Nederlanders’).
NOS heeft een andere visie en vond de problemen van de experts om het rampgebied te bereiken niet
heel erg vreemd, aangezien er gevechten zijn ten noorden van Donjetsk; dat Is ook de richting van

waaruit de experts moeten komen. Daar kun je omheen, maar dat gaat dan via hele slechte en kleine
weggetjes, die je maar net moet kennen. Als je eenmaal in Donjetsk bent kun je relatief makkelijk
naar de rampplek. De ouders zijn waarschijnlijk via een andere weg gearriveerd.
Verslaggever Rudy Bouma geeft in Nieuwsuur aan te begrijpen dat de separatisten na drie dagen de
lichamen zijn gaan verplaatsen; het was niet verantwoord om de lichamen daar nog langer te laten
liggen. Verder vindt hij het gek dat de Nederlandse onderzoekers niet ter plaatse zijn gegaan in
verband met de veiligheidssituatie, dit In tegenstelling tot Maleisische onderzoekers; “ja, het Is een
oorlogsgebled, maar de veiligheidssituatie ter plaatse is de laatste week niet gewijzigd”. Hij kan het
verhaal van Rutte van een gewijzigde veiligheldssituatie niet helemaal rijmen.
Slachtoffers
Het bericht van overlijden van de 93-jarige Henk Palm (vader/grootvader van slachtoffers) trekt op
sociale media aandacht. Teneur is dat hij is gestorven van verdriet, een enkeling betwijfelt dit omdat
de man zeer hulpbehoevend was en zich wellicht niet bewust was van de ramp.
Rouwstoet, medeleven en verwerking
De Telegraaf bericht net als alle andere media over de vierde en voorlopig laatste aankomst van de
rouwstoet in Hilversum. Daarin komt een vrouw uit Hilversum aan het woord die vertelt dat ze alle
vier de avonden bij de kazerne is gaan kijken, ‘Na de eerste aankomst dacht ik: waarom zou ik voor
de ene wel gaan en voor de andere niet?’. Ook meldt de krant dat iemand heeft er 194 zonnebloemen
heeft neergelegd.
-

-

Massaal medeleven helpt nabestanden, meldt de Telegraaf. Aan het woord komt klinisch psycholoog
Wim Wolters, als hulpverlener ook betrokken bij de Faro-ramp. Hij stelt dat door het ‘Indrukwekkende
medeleven van de afgelopen dagen ontelbare landgenoten voorgoed een troostende hand hebben
gelegd op de geschokte schouders van de nabestaanden van de 194 Nederlandse slachtoffers van de
neergeschoten vlucht MH17. Het zal hen blijvend helpen bij het verwerken van hun ondraaglijk
verlies.’
Weginspecteurs van Rijkswaterstaat halen zondag de knuffels weg die liggen langs de route van de
rouwstoet MH17 tussen Eindhoven en Hilversum, melden meerdere media. Alle knuffels gaan naar de
kazerne in Hilversum. De knuffels waren in verband met de verkeersveiligheid al door hen in de berm
gelegd. Bloemen blijven wel liggen, omdat deze vaak al zijn verlept of uit elkaar gevallen.

(VveIK

gedrag vertonen mensen?)

Samenvatting:
Er zijn nog altijd veel complimenten voor de rustige en ingetogen manier waarop de
lichamen in Nederland zijn binnengehaald. Op sociale media betuigen nog altijd veel
mensen hun medeleven, in de vorm van video’s, liedjes of gedichten. Nabestaanden van
slachtoffers overwegen tot het oprichten van een stichting voor lotgenoten. Een journalist
roept op tot snelle actie van het onderzoeksteam omdat er nog altijd lichaamsdelen
onbedekt op de rampplek liggen.
Onderzoek crashsite
RTL-journalist Van Deurzen riep op tot snelle actie van de onderzoekers, nu er nog altijd
lichaamsdelen in de hitte op de rampplek liggen. Hij kon het rampgebied eenvoudig bereiken door een
simpel papiertje te halen bij de separatistenleider. De verslaggeving van Van Deurzen op tv en Twitter
leverde hem veel nieuwe Twittervolgers en aandacht op.
RTL Nieuwscorrespondent Jeroen Akkermans heeft honderden foto’s gemaakt toen hij op de plek was
van de vliegramp In Oekraïne. Hij heeft al deze foto’s op zijn Flickr-naglna geplaatst. Volgens
Akkermans is er vanuit de hele wereld belangstelling voor deze foto’s, ook vanuit de onderzoekers.
Volgens Akkermans heeft hij voortdurend foto’s gemaakt omdat hij ‘hoopt op iets van gerechtigheid’.
Overig
In EenVandaag komen slachtoffers van eerdere vliegrampen met Nederlandse slachtoffers aan het
woord, en pleiten voor één nationale dag of monument ter herdenking van alle Nederlandse

vliegrampen. Veel herinneringen en angsten komen weer naar boven. In andere media komt naar
voren dat nabestaanden van MH17 overwegen een stichting voor lotgenoten op te richten, mogelijk
met hulp van Stichting Herculesramp. Volgens voorzitter Kempen van Stichting Herculesramp
vertonen de vliegrampen grote overeenkomsten, ‘de ramp was in beide gevallen ‘onnodig was, en
niet het gevolg van een technische fout’.
De berichtgeving in de media over vlucht MH17 is continu laveren tussen privacy, piëteit en
nieuwswaarde, stelt Annieke Kranenberg, ombudsvrouw van de Volkskrant. Volgens haar werd
afgelopen week alles In de berichtgeving rond de vliegramp opgemerkt en op een goudschaaltje
gewogen.
Nederland brengt eerbetoon aan MH17, meldt de NOS, dle een overzicht heeft gemaakt van
gedichten, liedjes en video’s van mensen die via internet hun medeleven betuigen. In het overzicht
staan bijdragen van bekende en onbekende Nederlanders.
De crash van MH17 heeft nauwelijks effect op vakantieboekingen, meldt brancheorganisatie ANVR
zaterdag. ‘Dit was een verschrikkelijke ramp, maar Nederlanders laten zich niet snel afschrikken’,
meent de ANVR. Desondanks ligt voor dit zomerseizoen het aantal boekingen zeven procent lager dan
vorig jaar.
De (internationale) Maleisische film- en documentalremaker Michael Raisch heeft een tribute-video
gemaakt ter nagedachtenis aan de slachtoffers van MH-17. Het filmpje ‘MH17 In Memorial’ duurt ruim
twee minuten.
Er zijn nog altijd veel complimenten voor de rustige en ingetogen manier waarop de lichamen in
Nederland zijn binnengehaald.

Relevante actoren die ook communiceren
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Gebruikte termen op twitter: MH17, poetin, Rusland,
Gebruikte termen open bronnen: MH17, vliegtuigramp, aanslag, Oekraine, poetin, putin, mhl7,
Rusland, rutte, timmermans, Itfo, torez
Benoem de (social) media die door het publiek gebruikt worden: nujij, twitter, geenstiji, powned, telegraaf

Hiphlights berichtcievi ng media:
(Hoe wordt het incident feitelijk weergegeven in de buitenwereld?)
Veel berichten over de start van een speciale ministerraad over Oekraîne bijeen, die zich richt op de
repatriëring van de lichamen.
Het onderzoeksteam gaat vandaag toch nog niet naar rampplek In verband met
veiligheldsprobiemen. Ze zijn wel gearriveerd in Donetsk. Er zijn diverse berichten van gevechten en
beschietingen nabij de rampplek, ook zouden er tanks zijn gesignaleerd. Verslaggever Jaap van
Deurzen, aanwezig op de rampplek, hoort om hem heen mortiergranaatinslagen en heeft gezien dat
de rebellen hun controlepost hebben verlaten. Later wordt gesproken van een groot offensief van het
Oekraïense leger in een poging te crash-site veilig te stellen. Het is momenteel onduidelijk wie de
controle heeft over het rampgebied.
Alexander Hug van de OVSE laat weten dat de inspectie van de rampplek uitgesteld is tot
maandagochtend.
In veel media het bericht dat de Australische PM Abbott bevestigt dat Australië ongewapende
agenten naar het rampgebied stuurt en verwacht dat de onderzoeksmissle niet langer dan drie weken
duurt. Daarbij wordt eveneens gemeld dat de Australische MinBuZa Bishop eerder aangaf dat er
gewapende agenten naar het gebied zouden gaan.
De BuZa-ministers Timmermans en Bishop gaan weer naar Oekraïne om het parlement in Kiev te
laten instemmen met een grote politiemissie in het Oosten van Oekraïne. Bishop wil bewerkstelligen
dat dit al op dinsdag wordt besproken l.p.v. op donderdag.
de NOS bericht over de Russisch-orthodoxe kerken in Nederland. Ook zij herdenken de slachtoffers
van de ramp.
het ND geeft aan dat Maleisië ook agenten stuurt naar de rampplek
Britse advocaten zijn naar Oekraïne gegaan om te werken aan een claim tegen Poetin
Vier luchtvaartdeskundigen uit Rusland gaan naar Kiev, en hebben volgens ‘Moskou’ veel ervaring,
onder andere met een vliegramp waarbij de Oekraïners per ongeluk een Russisch passagierstoestei
neerschoten.
-

-

(

-

-

-

-

-

-

-

(

Infprmatiebehpefte:
(Voldoen we aan de vraag buiten? Welke geruchten worden als zodanig genoemd?)
Samenvatting:
De gevechtshandelingen rondom de crashsite zorgen voor een veelheid aan geruchten.
Dienen de gevechtshandelingen om de waarheid boven tafel te krijgen, of wil Oekraïne
bewijs vernietigen. Torez zou zijn veroverd door het leger. In het gebied zijn talloze
burgerslachtoffers. Een wagon vol passagierseigendommen zijn overgedragen aan de
Nederlanders; deze is wellicht nog in Torez. De extra ministerraad zorgt niet voor veel
geruchten.
Gevechten gebied crash-site
Berichten over zware beschietingen rondom de crashsite doet op de sociale media de vrees ontstaan
dat al het bewijs zal verdwijnen, tevens wordt de vraag gesteld waarom Nederland origewapende
mensen naar dit gevaarlijke gebied stuurt.
Diverse verhalen doen de ronde; Volgens een tweet is het Oekraïense leger bezig om het gebied veilig
te stellen voor de onderzoekers. Dit gerucht wordt later bevestigd door een woordvoerder van de
Oekraïense nationale veiiigheidsraad.

Anderen denken dat deze nieuwe legeractie dient als een rechtvaardiging voor het uitzenden van
gewapende internationale troepen. De vraag komt naar voren hoe Rusland zal reageren op deze
nieuwe legeractie en wat Is er overgebleven van de afspraak om te komen tot een staakt-het-vuren.
De geruchten gaan dat het Oekraiense leger de stad Torez onder controle heeft. Verder zou er sprake
zijn van tientallen burgerslachtoffers, waarbij onder meer de foto van een gedode vrouw en haar kind
op Twitter wordt verspreid.
Bij de checkpoints die door rebellen worden gecontroleerd is sprake van een opgefokte sfeer, waarbih
journalisten ‘at gunpoint’ om hun accreditatie wordt gevraagd (via Mariindtl, Nieuwsuur).
Overig
Journalist Kevir Bishop bericht dat de rebellen een treinwagon vol met passaglerseigendommen

hebben overgedragen aan de Nederlanders; onbekend is de locatie van de wagon, mogelijk staat deze
nog in Torez.
Anders dan eerder was medegedeeld zijn de aanwezige marechaussees toch in uniform.
Een tweet van Generaal De Kruit waarin hij zijn week beschrijft, maar ook refereert aan ‘de terugkeer
van wethouder Hekkink’ roept vragen op. Bedoelde hij (Hekking is een karakter uit Van Kooten en de
Bie) burgemeester Broertjes?
Na de aangekondigde komst van vier Iuchtvaartdeskundigen uit Rusland naar Oekraïne uiten
meerdere mensen de vrees dat deze onderzoekers met bewijsmateriaal gaan knoeien. De verwachting
wordt uitgesproken dat deze onderzoekers met hulp van Rusland eerder op de crash-site zullen
arriveren dan de Nederlandse onderzoekers.
Extra ministerraad
Er Is activiteit te zien bij het Catshuis, onder andere auto’s van bewindslieden zijn gezien. Meerdere
journalisten ter plaatse verwachten vandaag een besluit over een eventuele gewapende missie naar
Oekraïne. Later volgde het bericht dat er om 14.00 uur een extra ministerraad is.

Betekenisgeving:
(Hoe wordt het Incident geduld In de buitenwereld, wat is de ‘taal van de Straat?’)

Samenvatting:
de kritiek op de Nederlandse regering begint weer toe te nemen omdat er tot nu toe weinig
onderzoek op de rampplek is geweest en de tijd doortikt. Veel mensen beginnen zich af te
vragen wat de rol van Oekraïneine was tijdens de ramp. Waarom vallen zij nu de rampplek
aan? Willen zij bewijs vernietigen en hebben zij het vliegtuig zelf neergeschoten?
Gevechten rondom de crash-site
Naar aanleiding van de gevechten rondom de crashsite ontstaat een veelheid aan verhalen, onder
andere op Geenstlil en Nu.nl De reacties op bericht over hernieuwde gevechten op de crash site zijn
zeer diffuus.
Er wordt veel gepleit voor een gewapende internationale missie. Anderen vragen zich af of Oekraïne
iets te verbergen heeft. Iedere keer als de onderzoekers bijna ter plaatse zijn laait het geweld weer
op. Mogelijk is Oekraïne zelf schuldig aan het neerhalen van het toestel en willen ze dit zo
verdoezelen. Anderen denken dat het leger de crash-site juist wil veiligstellen voor de onderzoekers.
Men hoopt deze opmars resulteert in een snel en grondig onderzoek op de rampplek, maar aan de
andere kant wordt de vraag gesteld hoe deze acties zich verhouden tot de aangenomen VN-resolutie.
Aan de eerdere opmerking van Dick Schoof dat het gebied voldoende veilig was wordt weinig aandacht
meer geschonken. Wel wordt de opmerking gemaakt dat het, op de momenten dat het rustig was in
het gebied, de NCTV geen toestemming gaf om naar het rampgebied te gaan, en juist nu het wel
onrustig was er ineens wel toestemming werd gegeven.

Na de eerdere berichtgeving over de positieve peilingsultkomsten voor de regering komt in beperkte
mate de vraag naar voren wat de Nederlandse regering nu daadwerkelijk heeft bereikt. De crash-site
is nog altijd bijna niet onderzocht en er liggen nog talloze lichamen. Het enige dat is bereikt is dat een
deel van de lichamen in Nederland is, maar dat was meer te danken aan het feit dat de rebellen de
lichamen daar weg wilden hebben en aan het overleg van de Maleisische regering met de rebellen.
Ministerraad
Het verhaal gaat dat Minister Blok eerder niet terug wilde komen van vakantie. Diverse mensen geven
aan benieuwd te zijn op de vraag of hij er nu wel bij Is tijdens de ministerraad.
De berichtgeving over de extra ministerraad is momenteel feitelijk. Op een gegeven moment werd een
onbekende motorrijder gezien bij het Catshuls, later bleek dit minister Kamp te zijn.

(Welk gedrag vertonen mensen?)

(

Samenvatting:
Mensen zijn afwachtend wat er komen gaat, nog altijd eerbetoon aan slachtoffers.
Verwijzingen naar Rusland worden weggehaald. De roep om een Wk-boycot blijft nog altijd
aanwezig, onder andere via een nabestaande.
Veel nieuwsmedia staan voor het Catshuis, Telegraaf-journalisten voor het Catshuis staan klaar met
bloemen.
Op de sociale media verschijnen nog altijd berichten van mensen die een eerbetoon brengen aan de
slachtoffers van de ramp.
Bij een Eindhovens winkelcentrum hingen de afgelopen weken de vlaggen van diverse landen, maar
om te voorkomen dat winkelende mensen zich zouden ergeren aan de Russische vlag Is deze Uit
voorzorg weggehaald.
De roep om een WK2018-boycot blijft terugkomen, onder ander’
1I(oom van een
slachtoffer, 34 volgers) is daarin erg uitgesproken en doet een oproep aan @MinPres en @KNVB

Relevante actoren die ook communiceren
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Gebruikte termen op twitter: f4H17, poetin, Rusland,
Gebruikte termen open bronnen: MH1 7, vliegtuigramp, aanslag, Oekralne, poetin, putin, mhl 7,
Rusland, rutte, timmermans, Itfa, torez, marechaussee, Aalbersberg
Benoem de (social) media die door het publiek gebruikt worden: nujij, twitter, geenstiji, powned, telegraaf

Highl ights berichtgeving media:
(Hoe wordt het Incident feitelijk weergegeven in de buitenwereld?)
In alle traditionele media komt het besluit van het kabinet om geen bewapende missie naar de
rampplek te sturen prominent naar voren. Ook de deadline van drie weken komt herhaaldelijk naar
voren. Het verhaal is dat de missie over drie weken stopt en er nadien geen lichamen en bezittingen
meer worden teruggehaald.
Nederland is de grip kwijt op de situatie in Oekraïne, per dag wordt bekeken of het veilig is. Gisteren
werden de onderzoekers kennelijk verrast door de gevechten en is er niet met hen overlegd door de
strijdende partijen.
De Oekraîense minister BuZa, Pavlo Klimki, ontkent dat er gevochten wordt rondom de plek waar
vlucht MH17 neerstortte. Dit in tegenstelling tot een eerdere verklaring van de Oekraïense Nationale
Veiligheldsraad (Andrly Lysenko) en berichten van journalisten ter plaatse.
Op Radiol valt de opmerking dat in de kamerbrief slechts terloops aandacht wordt geschonken aan
het onderzoek naar de ramp. De focus ligt op de repatriërlng van de lichamen.
Pieter-Jaap Aalbersberg wordt in AD omschreven als Iemand met een goede reputatie, met een
sterke eigen mening, kan goed luisteren, afgewogen beslissingen nemen en is hij overtuigend. Anders
dan zijn Amsterdamse voorgangers staat hij niet bekend om het publieke debat te beïnvloeden, hij
werkt liever bInnenskamers.
Trouw geeft aan wie wat doet bij het onderzoek. Het Landelijk Team Forensisch Onderzoek,
Marechaussee, Onderzoeksraad voor veiligheid en buitenlandse politlediensten (Australië en Maleisië)
worden In het artikel benoemd. In twee kranten worden de rollen van de marechaussee verschillend
uitgelegd.
Volgens De Telegraaf Is het maar de vraag of de onderzoekers ooit nog aan het werk kunnen. Het
besluit om geen gewapende missie te sturen was een duivels dilemma.
Op de voorpagina van NRC Next staat in grote letters Onbereikbaar met een foto van de rampplek in
Oekraïne: Net nu de Nederlandse forensisch experts de rampplek willen bezoeken, is het geweld er
opgelaaid. Dat is geen toeval’.
Het wachten Is voor de onderzoekers erg frustrerend, maar hoeft voor de identificatie van de
slachtoffers geen belemmering te zijn. De namen zijn bekend en er hoeft ‘slechts’ een match te
worden gevonden. DNA in botten blijft altijd behouden. Verder wordt er ook al veel voorwerk gedaan
in het onderzoek naar de oorzaak van de ramp.
Op het Binnenhof heerst het onbehagen over de veiligheid van de onbewapende onderzoekers. Er is
begrip voor de keuze van de regering.
RTL Nieuws vraagt zich af of er überhaupt wel ooit mensen gearresteerd worden. De rampplek Is
onbeveiligd en er wordt volop gevochten, waardoor verdachten kunnen zeggen dat het
bewijsmateriaal later is neergelegd. Vandaag is hierover internationaal overleg in Den Haag.
NOS Journaal meldt dat gisteravond laat, net buiten het rampgebied, zwaar gevochten Is. Dat Is het
gebied waar de Nederlandse ploeg doorheen moet rijden als zij naar het rampgebied gaan. De kans is
groot dat er vandaag weer wordt gevochten. Dit zou betekenen dat de Nederlandse ploeg vandaag
weer niet verder kan.
Timmermans en Bishop zijn aangekomen In Kiev om met het parlement te praten. Eerst ging hij
naar de Nederlandse ambassade om de neergelegde bloemen te bekijken.
Later vandaag volgt een kamerbriefing, onder andere met de NCTV, CdK en de korpschef. Verder
worden de betrokken landen bijgepraat en komen die landen gezamenlijk met een verklaring
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Xnfprmatiebehoefte:
(Voldoen we aan de vraag bulten? Welke geruchten worden als zodanig genoemd?)

Samenvatting:
Diverse vragen komen naar voren; hoe zit het met de wagon met eigendommen van
passagiers, vragen over het ‘type’ uitgezonden marechaussees, wat gebeurt er na de
gestelde 3 weken onderzoek, waarom is er geen wapenstilstand, zijn er al nieuwe
geïdentificeerden.
De N.Qpubllceert een foto van een onbewaakte wagon op het station van Torez, waarin de
bezittingen van de passagiers zouden zitten. De rebellen die de trein bewaakten zijn vertrokken.
Diverse vragen over de missie naar de crashsite komen naar voren. Zijn er reguliere marechaussees
uitgezonden of betreft het mensen met gespecialiseerde opleidingen (zoals BSB)? Hoeveel
separatisten bevinden zich in Oost-Oekraïne en rondom de crash-site? Zijn er al nieuwe doden
geïdentificeerd.
De mededeling dat de huidige missie nog maximaal drie weken zal duren zorgt voor een aantal
vragen. Een enkeling vraagt zich af wat er zal gebeuren als niet alle lichamen zijn weggehaald binnen
de gestelde drie weken, als er al gedurende die gehele periode wordt gevochten, gaat men dan
onverrichter zaken naar huis, stoppen ook de overige landen (Australië en Malelsie) na deze periode
met hun missie en is dit wat premier Rutte bedoelde met ‘de onderste steen moet boven’?
Lezers van o.a. Telegraaf en Nu.nl vragen zich af waarom er geen wapenstilstand komt, zodat
Nederlandse experts hun werk kunnen doen. Ook de nieuwslezeres van NOS Journaal vraagt dit aan
de correspondente In Oekraïne.
ij de NOS Is een animatie van de gebeurtenissen tijdens het neerhalen van MH17 te zien; mogelijk
gingen de gebeurtenissen zo snel dat de passagiers niet doorhadden wat er gebeurde.
Betekenisgeving:
(Hoe wordt het Incident geduid in de buitenwereld, wat is de ‘taal van de Straat?’)
Samenvatting:
Over het algemeen is er in traditionele media begrip voor het standpunt van het kabinet om
geen militaire te sturen, onder andere steun van journalisten ter plaatse. Op sociale media
is die begrip minder aanwezig, er zijn veel reacties die dit laf vinden. Nadat Telegraaf
bericht dat er op de rampplek wellicht nooit kan worden gewerkt komen er vele reacties die
dit onbestaanbaar vinden. Stand.NL heeft een nieuwe stelling online gezet. Advocaten
verwachten lange juridische procedures en een Nederlandse politieagent in Charkov zegt
dat hij er alleen is om lichamen terug te brengen.
Over het algemeen is er in de traditionele media begrip voor het besluit van de regering, maar roept
het de vraag op of het wel veilig Is om nog meer ongewapende mensen naar het rampgebied te
sturen. De veiligheid van deze mensen moet voorop staan, hoe graag we alle slachtoffers ook terug
willen.
Na de persconferentie is er in de stortvioed aan reacties een duidelijke tweedeling te zien. Enerzijds
begrijpen mensen het besluit van de regering om geen gewapende militairen in te zetten, gezien de
onvoorspelbare situatie ter plaatse en om escalatie te voorkomen (“de doden komen niet terug met
nog meer doden”). Anderzijds zijn er reacties van mensen die dit besluit onbegrijpelijk, lat en buigen
voor Rusland” vinden. “Wel een inzet in Mali, maar ons eigen volk laten ze barsten”. De kans dat het
achterhalen van de oorzaak van de ramp en repatriëring van de lichamen lichamen nog gaat lukken
wordt steeds kleiner geacht.
Enkele journalisten die ter plaatse zijn (geweest), zoals Oiaf Koens en Jaap van Deurzen hebben
(veel) begrip voor het besluit van de regering. Hun oordeel wordt veel gedeeld op social media.
Het bericht van de Telegraaf (155 reacties, ook veel gedeeld op sociale media) dat het maar de vraag
is of de onderzoekers ooit op de rampplek aan het werk kunnen, wordt veelvuldig gedeeld op sociale
media en leidt tot boze, emotionele reacties: ‘Hiervoor moet een oplossing worden gevonden’, ‘de

lichamen moeten terug’. Lezers stellen dat Nederland nog niets bereikt heeft en vinden het vreemd
vinden dat heel veel mensen de rampplek al hebben bezocht, zoals de ouders van een slachtoffer,
maar dat Nederlandse experts hun werk niet kunnen doen. De beloftes van Mark Rutte zijn loze
beloftes.
Op Radiol heeft Stand.NL de volgende stelling online gezet: ‘Het is terecht dat Oekraïne het gebied

rond de rampplek probeert te heroveren
Advocate Collignon, die spreekt namens de Vereniging van Letselschade Advocaten, verwacht dat er
juridisch gezien meerdere schuldigen worden aangewezen. Vermoedelijk wordt na een lange juridische
procedure waarschijnlijk tonnen per slachtoffer toegekend. De meeste nabestaanden zullen zich
verenigen In een stichting. Op grond van het verdrag van Montreal hebben nabestaanden In ieder
geval recht op een bedrag tot € 120.000. Omdat er sprake was van een combinatievlucht met KLM
kan men, indien er via KLM was geboekt, ook KLM aansprakelijk stellen.
Dit verhaal wordt door veel mensen niet gewaardeerd, nu de doden nog niet eens zijn geïdentificeerd.
Een foto in de Telegraaf van vandaag, waarop een opgeblazen spoorbrug met daarop een trein te zien
is roept vragen op. De kop in de foto is ‘complete chaos door escalerende burgeroorlog’, maar het
betreft een foto die al enige weken geleden is gemaakt.
Een graatmagere jongeman in Charkov praat vol overtuiging in op een van de Nederlandse
politiemensen: “Niet de separisten, maar de regering in Kiev schoot het vliegtuig neer”. De politieman
luistert bereidwillig en vertelt vervolgens het verhaal dat het hele weekend al te horen is: “Wij zijn
hier alleen maar om de lichamen terug te brengen naar hun geliefden. (Trouw)

(Welk gedrag vertonen mensen?)
Samenvatting: Rond 9.20 uur zijn de onderzoekers vertrokken naar de rampplek. In de loop
van de ochtend wordt de situatie rond de rampplek nogmaals bekeken. Veiligheid heeft de
prioriteit. Vandaag is Timmermans in Kiev en de meningen hierover lopen uiteen. Enerzijds
vinden mensen dit te laat. Anderzijds vinden mensen dat Timmermans tenminste zijn best
doet. Mensen reageren nog steeds massaal op verschillende condoleancewebsites en op
Schiphol worden nog altijd bloemen neergelegd.

(

Omstreeks 08.45 u staat het internationale onderzoeksteam klaar voor vertrek uit Donetsk, met in
hun kielzog een groep journalisten. Colvin, plaatsvervangend chef van de Australische politie, meldt in
de Telegraaf dat ze in de loop van de ochtend de situatie nogmaals gaan bekijken en benadrukt dat de
veiligheid de hoogste prioriteit heeft. De Maleisische regering praat met de rebellen en de regering in
Kiev over een staakt-het-vuren. Er is toestemming van zowel de rebellen als Oekraïne. Rond 9u20 zijn
de onderzoekers vertrokken richting de rampplek.
Trouw-journalist Alwin Kuiken is op zoek naar achtergrondinfo voor een profiel van hoofd van de NLmissie Aalbersberg. Daarvoor heeft hij o.a. de voormalig woordvoerder van de gemeente Amsterdam
Bartho Boer benadert.
Op de website Live Ukraine Map worden gebeurtenissen live weergegeven op een kaart. Via deze
kaart wordt realtime, met tweets als bron, inzichtelijk gemaakt wat er op de grond gebeurt.
Er zijn inmiddels 76.000 condoleances binnengekomen op verschillende condoleancewebsites. Op
condoleance.nl alleen al zijn 59.000 binnengekomen. Ook de diverse herdenkingsplekken en
herdenkingssite trekken nog altijd veel belangstellend publiek. Op Schiphol worden er nog altijd 24
uur per dag bloemen gelegd.
Rijkswaterstaat vraagt of automobilisten willen bellen naar 0800-8002 als zij langs de snelwegen
knuffels of andere blijken van medeleven zien liggen (Trouw).
op jjjj reageren lezers op het bericht dat Timmermans maandag met zijn Australische collega
arriveert In Kiev. De reacties lopen uiteen. Lezers vinden het te laat, maar lezers stellen ook dat

Timmermans tenminste zijn best doet.
Relevante actoren die ook communiceren
-Defensie-experts Ko Colijn en Rob de Wijk noemen het besluit om geen militairen te sturen
een verstandige keuze. Het kabinet neemt een risico, maar had geen andere keuze. De
aanval van Oekraïne van gisteren is te verklaren omdat het leger aan de winnende hand is.
Het heeft andere prioriteiten en wil het gebied heroveren. Mogelijk werkt dit uiteindelijk ook
in het voordeel van Nederland als de rampplek wordt veiliggesteld. De enige andere optie
was het afblazen van de missie, maar dat is uit humanitair oogpunt geen optie. Colijn kan
nog niet echt helder krijgen waarom het kabinet een termijn van drie weken heeft gesteld;
mogelijk wordt dit gebruikt om Nederland voor te bereiden op de boodschap dat men er
alles aan heeft gedaan, maar dat verder onderzoek ter plaatse wordt gestopt (‘strategische
terugtocht’).
VN-deskundige Dick Leurdijk is verrast door het niet doorgaan van een militaire missie.
Kennelijk is het kabinet er onvoldoende in geslaagd om brede diplomatieke steun te
verwerven.
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Analyseperiode: 27/07/2014 10.00 uur
Analisten:

-

28/07/2014 16.00 uur
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Gebruikte termen op twitter: MHI7, poetin, Rusland,
Benoem de (soclal) media die het publiek gebruikt: nufif, twitter, geenstijl, powned, telegraaf
Hjcihlicihts berichtgeving media:
(1-10e wordt het incident feitelijk weergegeven in de buitenwereld?)
De media richt zich voornamelijk op de terugkeer van Nederlandse onderzoekers van het
rampgebied omdat het te gevaarlijk zou zijn. Rebellen lieten weten de controle over een
deel van het rampgebied te verloren hebben. Verder meldt de VN dat het neerhalen van het
toestel mogelijk een oorlogsmisdaad is. Diverse media geven aan dat de politie ongeveer
150 filmpjes en foto’s heeft ontvangen na oproep. Ook is er aandacht voor een
samenwerking van tien landen m.b.t. een strafrechtelijk onderzoek. Tot slot was er om
14.00 u een Tweede Kamer briefing.
•

•
•

•
•
•
•

(
•
•

De Nederlandse onderzoekers die op weg waren naar de rampplek zijn weer omgedraaid.
Situatie zou te onveilig zijn. Bekend wordt dat het Oekraïense leger de rampplek gaat
omsingelen, maar niet van plan is deze aan te vallen. Via persbureau AFP melden rebellen dat
zij de controle over een deel van het rampgebied ‘verloren’ hebben, waaronder Torez.
NavI Piilay, de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN, geeft aan dat het
neerschieten van het toestel mogelijk een oorlogsmisdaad is.
De Oekraïense woordvoerder Lysenko bevestigt vandaag dat de oorzaak van de ramp te
wijten Is aan een raket. De Nederlandse Onderzoeksraad is niet voornemens Iedere keer delen
van het onderzoek te openbaren, wanneer de Raad met haar eerste bevindingen komt Is niet
bekend.
Diverse media berichten dat de Landelijke Eenheid tot nu toe, na een oproep om beelden,
ongeveer 50 filmpjes gekregen over de vliegramp. Niet bekend is waar ze vandaan komen.
Nadien is dit aantal bijgesteld naar 150 foto’s en video’s.
Landelijke media spreken over: “Nederland raakt grip kwijt”, “verlammende onzekerheid voor
nabestaanden”.
Om 14.00 uur werd de Tweede Kamer bijgepraat over het kabinetsbesluit om geen militairen
naar de rampplek te sturen. Leden willen inzage In het verdrag met Oekraïne over eventuele
bewapening van personeel uit landen met slachtoffers van de rampvlucht MH17 in dat land.
Elf landen praten vandaag in Den Haag over het strafrechtelijke onderzoek naar de ramp met
Malaysia Alrllnes vlucht 17. Het gaat om de tien landen die passagiers aan boord hadden, plus
Oekraïne. Bekend is geworden dat zij waarschijnlijk samen gaan optrekken in het
strafrechtelijk onderzoek naar de toedracht van de vliegramp. Als dat het geval is, neemt een
Nederlandse vertegenwoordiger van Eurojust de leiding over het onderzoek.
Defensie neemt de inschatting van de veiligheidssituatie In het rampgebied in Oekraïne vanaf
woensdag over van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTV).
De Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA) waarschuwt nabestaanden voor buitenlandse
advocaten die hoge schadevergoedingen beloven.

Informatiebehoefte:
(Voldoen we aan de vraag buiten? Welke geruchten worden als zodanig genoemd?)
Samenvatting: journalisten t.p. geven aan dat zij wel op de rampplek komen, maar dat de
onderzoekers van de politie niet durven. De sfeer wordt als gespannen benoemd. De vragen
worden gesteld waarom het zo lang moet duren voordat er onderzoek verricht kan worden
en hoeveel slachtoffers nog op de rampplek liggen. Op sociale media worden twee
verschillende aantallen van hoeveelheid filmpjes genoemd: 50 en 150.
Aanwezigheid rampplek
Journalisten (o.a. Erik Rezelman van RTL) geven aan dat zij wel op de rampplek MH17 komen, maar
dat de onderzoekers van de politie niet durven. De sfeer rondom de rampplek wordt door journalIst

Jaap van Deurzen beschreven als heel gespannen; de camera van RTL Nieuws Is tijdelijk afgepakt en
meegenomen door separatisten. Een Australische journalist meldt dat er eerder vandaag sprake was
van een dramatische en potentieel zeer gevaarlijke fout van de onderzoekers, toen ze een stad
birmenreden waar gevechten aan de gang waren.
Mensen vragen zich af waarom er na 2 weken nog steeds geen onderzoek verricht kan worden.
Enkelen stellen dat dit vragen Is om complottheorleën. HP de Tijd heeft een artikel geplaatst met de
“vier meest bizarre complottheorieën” over de schuldige dle het vliegtuig heeft neergehaald.
Hoeveelheid lichamen
Enkelen stellen de vraag hoeveel lichamen nog worden vermist. Ook Kamerlid Jasper van Dijk (SP) wil
dit graag weten, zo blijkt uit het Tweede Kamer briefing.
Onderzoek zwarte dozen
Servaas van der Laan (journalist Elsevier) geeft aan dat de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar
verwachting eind deze week met eerste rapport over zwarte dozen komt.
Sociale media
Op twitter worden verschillende aantallen van filmpjes over de vliegramp dle bij de politie zijn
binnengekomen genoemd. Enerzijds spreekt men van 50, anderzijds van 150. Verder ligt de focus op
de terugkeer van onderzoekers van de rampplek vanwege een te onvellige situatie, het Tweede Kamer
gesprek, een herdenkingsconcert op mogelijk 17 september (zie schadebeperking)
Betekenisgevinci:
(Hoe wordt het Incident geduld In de buitenwereld, wat is de ‘taal van de straat?’)
Samenvatting: Reacties op nieuwssites en twitter zijn vooral te verdelen in twee kampen;
harder optreden tegen Rusland en Oekraïne heeft wat te verbergen omdat zij blijven
vechten op die plek. Daarnaast vinden veel mensen de politie te bang. Tevens roept een
opmerking van een ambtenaar van gemeente Den Bosch veel negatieve reacties op. Men
complimenteert de forensische experts, maar vonden de uitspraak van de Korpschef niet
handig gekozen.
Gevechten? onderzoek rampplek
Twitteraars reageren verontwaardigd op het nieuws dat er vandaag “weer” geen onderzoek verricht
kan worden. Daarbij ergeren zij zich, naast de separatisten, onder andere aan het Oekraïense leger
omdat zij blijven vechten en dorpen binnenvallen. Reacties op nieuwssites zijn vooral te verdelen In
twee kampen; harder optreden tegen Rusland en Oekraïne heeft wat te verbergen omdat zij blijven
vechten op die plek. De enige partij waarvan Is gebleken dat zij het onderzoek dwars zit zijn volgens
meerdere reacties de Oekraïners zelf; de separatisten hebben tot nu toe (redelijk) meegewerkt aan
het onderzoek. Er komen ook meer gematigder reacties binnen dan gisteren, een klein aantal vind dat
de politie ter plaatse te bang is.
Ambtenaar Den Bosch
Op Facebook heeft een ambtenaar van gemeente Den Bosch een post geplaatst waarin hij meldt ‘blij’
te zijn dat door de vlucht er 280 Nederlanders minder zijn. Hier wordt, o.a. op twitter, ontzet op
gereageerd door mensen. Het bericht hierover Is inmiddels ook overgenomen door GeenStili en
getweet door verslaggever Jan Roos. In de reacties wordt onder andere opgeroepen klachten in te
dienen bij de gemeente en Is zijn datlngprofiel al openbaar gemaakt. Teneur Is anti-moslim.
Uitspraak van de korpschef over onderzoek forensische experts
De uitspraak van de korpschef, dat het werk van de forensisch experts met geen pen te beschrijven is
resulteert in uiteenlopende reacties. Er is veel lof voor het werk van de experts, maar volgens
meerdere mensen kan deze uitspraak zorgen voor nare gevoelens bij de nabestaanden, omdat de
tekst impliceert dat de lichamen gruwelijk verminkt zijn.
Overig
De stelling op Stand.nI (Het is terecht dat Oekraïne het gebied rond de rampplek probeert te
heroveren) eindigt nagenoeg gelijk (51% eens, 49% oneens). De reacties van mensen lopen sterk
uiteen,

edag vertonensen?)

Samenvatting: Benefietconcert voor de slachtoffers van de ramp krijgt steeds meer handen
en voeten. Ook wordt er een wensballonnenactie georganiseerd via Facebook.
Herdenking en
Frank Onci-Alok Is namens de Stichting Faces of MH17 al enige tijd bezig een benefletconcert te
organiseren voor de slachtoffers. Inmiddels heeft het Gelredome enthousiast gereageerd, maar dan
moeten er wel minimaal 20.000 betalende bezoekers komen. Mogelijke genoemde datum is 17
september. Het bericht hierover wordt landelijk opgepakt. De vraag komt echter naar voren in
hoeverre dit is afgestemd met de nabestaanden. Volgens de Telegraaf hebben artiesten als Ilse de
Lange, Janine Jansen, Candy Dulfer en Jan Akkermans hebben al toegezegd belangeloos mee te
werken.
Op 24 augustus wordt er een landelijke wensballonenactie ter nagedacl-itenis aan de vliegtuigramp
gehouden. In het hele land worden wensbailonnen opgelaten, op locaties waar dit niet toegelaten is
worden waterlelies op het water gelegd.
Dinsdagavond vindt er in Duiven een stille tocht plaats voor MH17-slachtoffers. Daarbij is naar
verwachting ook de zoon van een van de slachtoffers bij aanwezig.

Relevante actoren die ook communiceren

1.4 Omcjevingsanplyse Vlucht MH17
Analyseperiode: 28/07/2014 16.00 uur
O Analisten:

-

29/07/2014 10.00 uur

DT

Gebruikte termen op twitter: MH17, poetin, Rusland,
Gebruikte termen open bronnen: f4H17, vliegtuigramp, aanslag, Oekraine, poetin, putin, mhl7,
Rusland, rutte, timmermans, Itfo, torez, marechaussee, Aalbersberg
Benoem de (social) media die het publiek gebruikt: nujij, twitter, geenstjjl, powned, telegraaf
Highlicihts berichtgeving media:
(Hoe wordt het incident feitelijk weergegeven in de buitenwereld?)
Samenvatting: De aandacht in de media is aan het verschuiven naar ander nieuws. Veel
aandacht voor het feit dat onderzoekers vanwege de veiligheid niet naar het rampgebied
kunnen en de militaire en politieke kanten aan dit dilemma. Aalbersberg legt uit welke
maatregelen (operationeel centrum, zoekplannen, koelwagons, persoonlijke bezittingen)
wel worden getroffen. Het eerste rapport van de OVV wordt binnen een week verwacht.
•
•
•

•
•

•

•
•

•
•

Media berichten (9u15) dat de experts ook vandaag de rampplek niet kunnen bereiken.
Naast nieuws over de vliegramp (vooral op politiek vlak) is er vandaag ook veel ruimte voor
ander nieuws, zoals de zware regenval, gevechten in Israël, enz.
In de Tweede Kamer briefing meldt Bouman dat men rekening moet houden dat niet alle
menselijke resten en persoonlijke bezittingen terugkomen. Familierechercheurs hebben dit al
besproken met de nabestaanden. Het AD stelt dat 10 a 20 personen (gelegen In het
rampgebIed) nooit geïdentificeerd zullen worden.
In diverse media wordt de frustratie van de onderzoekers t.p. toegelicht. Door de gevechten is
het gebied te onveilig om onderzoek te doen. Daarbij stellen zij de vraag of Oekraïne te
vertrouwen Is vanwege haar acties die toegang tot de crashsite tegen- houden.
Media berichten dat er geen sprake is van een staakt-het-vuren op de crashsite. Minister
Timmermans heeft de toezegging gekregen van de Oekraïense president dat hun leger niet in
de buurt van het rampgebied komt (volgens media een straal van 20 km), zodat onderzoekers
aan de slag kunnen. Vanuit de leiding van de operatie klonken echter andere geluiden.
In Trouw is te lezen dat agenten liever gegijzeld worden dan dat ze gewapenderhand uit het
gebied gehaald worden. De vergelijking met Srebrenica wordt o.a. in de Telegraaf gemaakt,
daar wilden ‘we’ ook door iedereen aardig worden gevonden. In de Telegraaf wordt de
korpschef gequote, waarin hij aangeeft dat sommige agenten tijdens hun normale
werkzaamheden gewapend zijn en zich wellicht veiliger voelen met een wapen. In NRC zegt
oud-minister Joris Voorhoeve dat het logischer was geweest als een beroep was gedaan op het
Rode Kruis voor het opsporen van de stoffelijke resten.
De OVV komt naar verwachting binnen een week met een (voorlopig) rapport over de oorzaak.
Igor Strelkov, de commandant die mogelijk MH17 heeft neergeschoten, heeft een
persconferentie gegeven. Volgens de papieren Telegraaf zweeg hij over MH17, op de website
van de krant staat dat hij ontkende de Boeing te hebben neergehaald.
Tijdens een overleg bij Eurojust is besloten dat landen dle passagiers aan boord hadden
samen optrekken in het strafrechtelijk onderzoek. Het Openbaar Ministerie coördineert de
samenwerking.
Aalbersberg heeft een persconferentie gegeven. Hij is teleurgesteld dat ze weer niet hebben
kunnen zoeken. Momenteel wordt een operationeel centrum in Donetsk opgezet en
zoekplannen gemaakt. Ook worden koelwagons in Torez gezet voor de stoffelijke resten. Hij
vindt dat zo snel mogelijk een trein moet vertrekken met persoonlijke bezittingen van de
slachtoffers.

Informatiebehoefte:
(Voldoen we aan de vraag buiten? Welke geruchten worden als zodanig genoemd?)
Samenvatting: onduidelijkheid over het vertrek naar de rampsite, er zijn tegenstrijdige
berichten. NL gaat niet, maar de OVSE mogelijk wel naar de rampsite. Uitkomst van het
onderzoek ook juridisch van belang. Tijdens de komende vergadering van de Tweede Kamer

zijn er diverse partijen die meer duidelijkheid van het kabinet willen. De komst van een
Australisch tankvliegtuig is voer voor geruchten over mogelijk militair ingrijpen, net als de
publicatie van het verdrag met Oekraïne. Rebellenleider Borodai is naar Moskou.
Onderzoek rampplek / oorzaak
Nadat het nieuws naar buiten kwam dat de Nederlandse onderzoekers van weer niet naar de rampplek
kunnen gaan In verband met de veiligheid doen verschillende verhalen de ronde. De OVSE zou eerder
vanochtend hebben voorverkend en daarna hebben besloten dat het te onveilig was om vandaag naar
de rampplek af te reizen. David-Jan Goidfroid geeft aan dat vanuit Kiev wordt gezegd dat de
Nederlandse onderzoekers de rampplek vandaag niet gaan bezoeken, maar dat de OVSE in Charkov
heeft aangegeven dat zij wel naar de ramppiek zullen afreizen. Nieuwsuur-reporter @marilndt geeft
aan dat de OVSE nog niet weet of ze vandaag met of zonder de Nederlanders vertrekken.
De vraag komt naar voren hoe het kan dat de OVSE wel vertrekt, en de Nederlanders die ze zouden
moeten begeleiden achterblijven. Op GeenStiji komt de vraag naar voren “als alle andere betrokkenen
in dit internationale treurspel wél toegang tot de rampplek hebben, wat lopen die Hollanders dan te
lummelen? Of is het een arbo-dingetje, net zoals in Mali?”
De uitkomst van het onderzoek is verzekeringstechnisch van belang. Malaysia heeft een ‘all-risk’
verzekering bij Allianz, maar is ‘war risk’ verzekerd bij verzekeraar Atrlum. De uitkomst van het
onderzoek moet antwoord geven op de vraag wie de kosten voor het neergehaaide toestel (schatting
ruim 70 miljoen euro) moet vergoeden.
Overleg in parlement
In de Tweede Kamer zijn nog altijd diverse vragen over de veiligheid van de onbewapende
onderzoekers. Wat is de exit-strategle als het echt fout gaat, wat is de Oekraïense belofte van een
staakt-het-vuren dit keer waard, hoe krijgt defensie inlichtingen over de veiligheidssituatie en hoe
betrouwbaar deze zijn, hoe goed is Nederland eigenlijk geïnformeerd, welke afspraken zijn er met de
separatisteri, is er een alternatief plan indien het huidige plan niet werkt?

Overig
Een tweet van Johan van Soest, commandant van vliegbasis Eindhoven, waarin hij aangeeft dat een
Australisch tankvliegtuig komt helpen bij MH17, levert diverse vragen op: waarvoor Is een
tankviiegtuig nodig? De C-19 en de Hercules kunnen zonder te tanken naar Oekraïne. Gaan er ook
Nederlandse F-16 naartoe? De publicatie van de tekst van het gisteren gesloten verdrag met Oekraïne
versterkt de interesse. Gaat Nederland dan toch het leger inzetten.
Separatistenleider Borodal zou vanuit Donetsk naar Moskou vertrokken zijn, vice-premier Vladimir
Antjoefejev zou nu de leiding hebben.
Betekeniscievinci:
(Hoe wordt het Incident geduid in de buitenwereld, wat is de ‘taal van de

Straat?’)

Samenvatting: begrip en teleurstelling over het trage verloop van het onderzoek. De bij de
politie ontvangen filmpjes worden positief gewaardeerd. Teruggave van eigendommen kan
lang gaan duren, eerdere ervaringen met maken van foto’s daarvan waren positief.
Onderzoek / identificatie
Er zijn gemengde reacties op nujij n.a.v. de persconferentie van Aalbersberg. Meeste mensen
begrijpen dat er veilig gewerkt moet worden en hebben begrip dat er geen leger gestuurd wordt.
Op het bericht dat de politie ruim 150 filmpjes heeft ontvangen, wordt positief gereageerd. Mensen
zijn nieuwsgierig wat er op de filmpjes staat.
Advocaat Veeru Mewa, werkzaam bij Beer advocaten en tijdens de Tripoli-ramp, denkt dat het nog
vele maanden kan duren voordat eigendommen van passagiers terugkomen, als dat al gebeurt. Wat
na die ramp hielp, was dat alle gevonden eigendommen waren gefotografeerd en in een (digitale)
catalogus door nabestaanden konden worden bekeken.
De eerste reacties op het nieuws dat onderzoekers weer niet naar het rampgebied kunnen, kan op

weinig steun rekenen, omdat journalisten, nabestaanden en OVSE-leden wel op deze plek zijn
geweest. Mensen vragen zich af of onderzoeken en zoeken nog wel zin heeft.
Overleg in parlement
Er wordt veel gereageerd op nieuws over de briefing aan de Tweede kamer. De eerste uren waren er
diverse opmerkingen dat Bouman zn uitspraak kan zorgen voor nare gevoelens bij de nabestaanden.
Later volgden vooral opmerkingen over de politieke keuzes, zoals of Nederland in een eerder stadium
niet meer had kunnen doen. In beperkte mate werd er gisteravond nog gereageerd op de
omschrijving van de inhoud van de lijkkisten door de korpschef (lichamen In brokken en stukken,
deels verbrand). Het oordeel is dat deze omschrijving tactloos en bot was, ook nabestaanden zien en
horen dit.
De uitkomst van de Stelling van de dag van De Telegraaf Is dat 75% van de Nederlanders het eens is
met het niet sturen van een militaire missie. De slachtoffers moeten terug, maar niet tegen elke prijs.
Nabestaanden
Nabestaanden denken verschillend over het terughalen van de lichamen tegen iedere prijs. In het AD
geeft een na bestaande aan dat alles en iedereen terug moet komen, dat is het belangrijkste. In
Knevel en Van den Brink vonden nabestaanden dat hun familie wei in Oekraïne mogen blijven liggen
indien het risico op terughalen te groot blijkt te zijn.
Knevel en Van den Brink
Na de uitzending van Knevel en Van den Brink bood Knevel zijn excuses aan voor de vraag dle hij
stelde aan de zus van een slachtoffer, nadat daar op de sociale media veel afkeurende reacties
kwamen. De vraag was ‘Heb je erover nagedacht hoe je broer er nu aan toe is, na een val van 10 km
uit de lucht, hoe hij eruit ziet?’ Mensen noemden deze vraag koud, harteloos, bizar.
Overig
De start van het internationale strafrechtelijk onderzoek kan niet rekenen op veel bijval. De teneur
van de grote meerderheid van de reacties Is dat uit dit onderzoek niets zal komen, het is nutteloos,
Poetln zal de daders de hand boven het hoofd houden.

(Welk gedrag vertonen mensen?)

Samenvatting: dat het oorlogsgebied is, blijkt uit een reisverslag van een correspondent.
Een broer van een slachtoffer is een actie met armbanden begonnen, waarop veel positieve
reacties komen. Online wordt de Boeing stukje voor stukje in elkaar gezet middels foto’s.

(

Volkskrant-correspondent )an Hunin geeft aan dat hij blij is dat hij zijn Twitteraccount had geschoond,
nadat hij bij een controlepost was vastgehouden door rebellen. Nadat hij is meegenomen wordt zijn
naam op iriternet gezocht, waarbij hem diverse vragen worden gesteld over artikelen die hij over de
situatie daar en in Pusland heeft geschreven.
Don Vleesenbeek, broer van een slachtoffer en aanwezig bij Knevel en Van den Brink, Is een çje
gestart waarbij mensen een witte armband kunnen kopen om aan slachtoffers te laten zien dat
Nederland één is en dat we samen rouwen. Na de uitzending zijn er veel mensen dle deze actie
ondersteunen.
Op Twitter zijn meerdere mensen bezig om aan de hand van online verschenen foto’s de MH17-Boeing
digitaal weer in elkaar te zetten. Gisteren is er een nieuw nuzzelstukie toegevoegd.
Relevante actoren die ook communiceren

15 Omcievingsanplyse Vlucht MH17
CX,

Analyseperiode: 29/07/2014 10.00 uur
Analisten:

-

29/07/2014 16.00 uur

L1T1 E

Gebruikte termen op tw(tter: MH1 7, poetin, Rusland
Gebruikte termen open bronnen: MH17, vliegtuigramp, aanslag, Oekraine, poetin, putin, mhl7,
Rusland, rutte, timmermans, Itfo, torez, marechaussee, Aalbersberg
Benoem de (social) media die het publiek gebruikt: nujij, twitter, geenstifi, powned, telegraaf
H ighlights berichtgeving media:
(Hoe wordt het incident feitelijk weergegeven in de buitenwereld?)
Samenvatting: de hoeveelheid berichtgeving lijkt af te nemen. Er is aandacht voor ander
nieuws. De focus in berichtgeving ligt vooral op de huidige gevechten die plaats vinden in
Oost- Oekraïne en op het Tweede Kamerdebat wat nu gaande Is.

(

•

•
•

•
•

Media berichten dat de gevechten tussen Oekraïense leger en de separatisten nog steeds
gaande zijn: “de slag om Donetsk”. Kort daarop volgend nieuws Is dat het Oekraïense
ministerie van Defensie er alles aan doet om toegang te verschaffen tot het rampgebied voor
de internationale experts. Eerder werd bekend dat premier Rutte de OekraTense president
heeft gevraagd de vijandelljkheden te staken. Tijdens de gevechten van de afgelopen dagen
zijn tientallen burgerslachtoffers en -gewonden gevallen.
De Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CIVD) is vandaag In het geheim
bijgepraat over de situatie rond de crash van het toestel, later volgde het kamerdebat.
Momenteel vindt er een Tweede Kamer debat plaats. De Kamer steunt de aanpak van de ramp
door het kabinet. Tijdens het debat geeft minister Timmermans aan dat er Nederlands
slachtoffer bij is gekomen, waardoor het totaal aantal Nederlanders nu 195 is. Het betrof een
meisje van 2 jaar met een dubbele nationaliteit.
De Volkskrant meldt dat de Russische invloed bij de separatisten steeds meer groeit. Dit o.a.
omdat Russen steeds meer de leiding krijgen over de operatie van de separatisten.
In Brussel wordt momenteel de laatste hand gelegd aan nieuwe sancties voor Rusland. Deze
zijn nog niet bekend gemaakt, maar RTL nieuws denkt dat de volgende sancties opgelegd
zullen/kunnen worden: Russische banken mogen geen nieuwe aandelen en obligaties In EU
uitgeven, geen wapens kopen uit de EU en geen energie gerelateerde technieken verhandelen.

Informatiebehoefte:
(Voldoen we aan de vraag buiten? Welke geruchten worden als zodanig genoemd?)
Samenvatting: de bewering van minister Timmermans dat er beloofd is dat er in een straal
van 20 km van het rampgebied niet gevochten wordt, wordt in twijfel getrokken. Dit
vanwege de nieuwe berichten over gevechten op zo’n 15 km vanaf de rampplek. Daarnaast
hebben mensen vragen waarom Oekraïne blijft doorvechten, hebben ze iets te verbergen?
In de Tweede Kamer worden diverse vragen gesteld.
Gevechten rampgebied
Voorafgaand aan het kamerdebat geeft minister Timmermans aan dat er is beloofd dat er in in een
gebied van 20 kilometer rondom de rampplek niet wordt gevochten. Op de sociale media wordt deze
bewering in twijfel getrokken. Onder andere in Siachtarsk, op zo’n 15 kilometer van de slte hebben
Oekraïense straaljagers stellingen gebombardeerd. Een Al Jazeera-corresondente meldde eerder
vanmiddag rook van mortiergranaten dichtbij de rampplek.
Sommigen hebben vragen waarom de gevechten in Oekraïne niet voor een week stil gelegd kunnen
worden zodat de onderzoekers hun werk kunnen doen. Ook zijn zij van mening dat Oekraïne iets
verbergt want waarom zouden ze vechten wanneer er onderzoek verricht moet worden.
In Donetsk, op enkele kilometers van het hotel van de onderzoekers, zijn ingeslagen van raketten en
mortieren geweest. Een bom die mogelijk was bedoeld voor het ministerie van defensie van de
rebellen is ingeslagen in een flatgebouw, daarbij zou een dode zijn gevallen. Journalist Jaap van
Deurzen meldt dat rond 13u00 hij een Oekraïense straaljager hoorde voorbijgaan. Vervolgens hoorde
hij de beschieting.

Tweede Kamer
Diverse vragen zijn gesteld door de Kamerleden, o.a. wat zijn de garanties van de Oekraïense
president waard. Volgens politiek verslaggever Ron Fresen lijkt de Tweede Kamer zijn geduld te
verliezen.
Sociale media
De focus ligt vooral op het feit dat de rampplek nog altijd niet kan worden bereikt en de gevechten
nabij het rampgebied en op het Tweede Kamerdebat wat nu gaande is. Op de sociale media wordt het
laatste uur aangegeven dat de Maleisische minister-president Razak donderdag naar Nederland komt
om met premier Mark Rutte te praten.
Betekenisgeving:
(Hoe wordt het incident geduld In de buitenwereld, wat is de ‘taal van de straat?’)
Samenvatting: Het vertrouwen in toegang tot het rampgebied neemt steeds meer af, de
beschuldigende vinger gaat steeds meer in de richting van Oekraïne. De premier moet meer
en hardere actie ondernemen. Ook in de tweede kamer raakt het geduld met Oekraïne op,
met wil daden zien, niet alleen woorden.
Noodkreet Rutte aan Oekraïne
De teneur op de sociale media op het nieuws dat de premier heeft vanochtend de Oekraïense
president heeft gebeld is, eveneens op RTL verwoordt door Jaap van Deurzen, dat hij kan bellen tot hij
een ons weegt, maar dat de oorlog voorrang heeft. De Telegraaf noemt het ‘een noodkreet’. De
reacties zijn sterk uiteenlopend, de schuldige vinger wordt gewezen naar verschillende partijen:
Nederlandse regering, VN, Rusland, separatisten, VS en een meerderheid naar Oekraïne. Ook op j3ijjj.j
zijn de reacties divers, een meerderheid Is van mening dat vooral Oekraïne schuld heeft aan het
uitstellen van het onderzoek ter plaatse.
In diverse lnternetfora is men van mening dat Rutte meer actie moet ondernemen om Oekraïne te
laten stoppen met de gevechten. “Nee, je moet hem duidelijk maken dat als hij de strijd niet staakt
dat Oekraine toegang tot de NAVO en de EU kan vergeten want alle leden moeten daarmee
instemmen.” “Wordt zo langzamerhand wel een gênante vertoning, die Kmars en forensisch
deskundigen, zo opgesloten in hun hotel in Donetsk.”
Tweede Kamer debat
De teneur is de kamer Is dat het geduld van de Tweede Kamer met Oekraïne snel opraakt; het land is
goodwill aan het verspelen. Deze opinie komt ook terug op de sociale media en Internetfora. Anders
dan kort na de ramp zien zijn steeds meer mensen van oordeel dat de moeilijkheden om bij de
rampplek te komen de schuld zijn van Oekramne in plaats van de rebellen. De woorden uit Kiev blijken
nog altijd loze woorden te zijn. Men wil nu actie zien.
Naast kritiek op de houding van Oekraine is er ook kritiek op de politici mensen in het debat zelf. Er
wordt veel gedebatteerd, maar feitelijk gebeurt er niets.

(Welk gedrag vertonen mensen?)

De gemeente Geldermalsen geeft geen vergunning voor een stille tocht a.s. donderdag, tot grote
teleurstelling van organisator Dave van Hattem. De gemeente vindt de voorbereidingstijd te kort en
wil rekening houden met eventuele gevoelens van nabestaanden uit de gemeente.
Relevante actoren die ook communiceren

16 Ompevingsanalyse Vlucht MH17
Analyseperiode: 29/07/2014 16.00 uur
Analisten:

-

30/07/2014 12.00 uur

11T1 E

Gebruikte termen op twitter: MH17, bringthemhome, rampplek
Gebruikte termen open bronnen: MH17, vliegtuigramp, aanslag, Oekraine, poetin, putin, mhl7,
Rusland, rutte, timmermans, Itfo, torez, marechaussee, Aalbersberg
Benoem de (social) media die het publiek gebruikt: nujij, twitter, geenstiji, powned, telegraaf
Hic,hlicjhts berichtcievinci media:
(Hoe wordt het Incident feitelijk weergegeven in de buitenwereld?)
Samenvatting: focus in de berichtgeving ligt op de oplegde sancties voor Rusland vanuit de
EU en VS. Verder gaat de aandacht uit naar de OVSE-waarnemers die niet tot de crashsite
komen, de komst van de Maleisische premier naar Nederland, een graphic die de Wall Street
Journal heeft gemaakt en dat het kabinet mogelijk streeft naar een nationale herdenking.
•
•
•
•
•
•
•
•

Landelijke media-aandacht voor de opgelegde sancties voor Rusland vanuit de EU en VS en
het kamerdebat, waarin wordt aangedrongen op meer actie van
Oekraïne om meer te
doen voor toegang tot rampplek. Australië legt geen sancties op.
Vandaag gaan de onderzoekers weer proberen om tot de crashsite te komen. Om 10u15 meldt
RTL-journalist Jaap van Deurzen dat hij onderweg was met OVSE-waarnemers maar
halverwege de rit weer Is teruggekeerd vanwege gevechten.
Diverse media berichten over het bezoek van de premier Maleisië naar Den Haag.
Diverse media berichtten dat de rebellen in een boze email de OVSE dreigden te weren van de
rampplek. In een verklaring spreken de separatisten dit tegen en melden dat zij al lang
“effectief” samenwerken met de OVSE-missie.
Wall Street iournai heeft een graphic gemaakt waar de gevonden wrakstukken zijn
neergekomen en welk deel van het vliegtuig dit was.
Bericht van de 0W dat het onderzoek naar de crash snel vordert wordt breed gedeeld.
Diverse media (AD, metro, Telegraaf) melden dat het kabinet op termijn streven naar een
nationale herdenking voor de slachtoffers van vlucht MH17.
Er komt een Nederlandse verblndingsofficler In het Oekraïense leger, zodat
troepenbewegingen sneller bekend worden bij het onderzoeksteam.

Informatiebehoefte:
(Voldoen we aan de vraag buiten? Welke geruchten worden als zodanig genoemd?)

(

Samenvatting: in de Volkskrant wordt de vraag gesteld wie de daders van de vliegramp
moeten vervolgen. Mogelijk dat de rebellen een klein vliegtuig hebben neergehaald in de
buurt van Torez, later werd dit bijgesteld dat het vliegtuig zou zijn beschoten door een
BUK-raket maar niet is geraakt. Een Duitse expert stelt dat een Oekraïense straaljager
vlucht MHL7 heeft neergehaald. In een nieuwsbericht worden de mogelijke problemen over
het terugbrengen van een lichaam naar het buitenland aangehaald.
Verantwoordelijkheid daders vervolgen
In de Volkskrant een discussie over de vraag wie de daders van de vliegramp moeten vervolgen, moet
Nederland dit bijvoorbeeld zelf doen, of is wellicht het Internationale Strafhof een alternatief. Het
overdragen van de rechtsmacht aan het Strafhof zou voor Nederland een gemakkelijke uitweg vormen
uit een potentieel benarde situatie.
Rampplek
Jaap van Deurzen zegt dat de geruchten (op sociale media) vanochtend rondglngen dat de rebellen
een klein vliegtuig hebben neergehaald in de buurt van Torez. Later werd dit gerucht iets bijgesteld.
Een vliegtuig zou zijn beschoten door een Buk-raket, maar niet zijn geraakt. Mensen blijven zich
afvragen wanneer het team uiteindelIjk op de rampplek kan aan
komen. Het onderzoeksteam
heeft vandaag een andere route verkend om naar de rampplek te komen.

Oekraïne heeft toestel neergehaald
Een Duitse expert stelt dat de mogelijkheid bestaat dat de vlucht MH17 Is neergehaald door een
Oekraïense straaljagers. Gaten in de wrakstukken zouden komen van kogels, meldt Peter Haisenko.
Sommige twitteraars hebben vragen of hij gelijk heeft, o.a. Adjiedj Bakas (trendwatcher, 21.000
volgers), Militair expert Christ Klemp noemde de sporen op getoonde foto’s eerder juist duidelijk
afkomstig van een Buk-raket, gezien de groene sporen op een vleugel.
Repatriatie lichamen na identificatie
Nederlandse vrienden van Balinees Wayan Sujana berichten via de NOS over mogelijke problemen
m.b.t. de repatriatie van diens lichaam. Familie kan de kosten daarvan niet betalen en zouden door
Malaysla moeten worden betaald, aldus de ambassade. De luchtvaartmaatschappij kon dat dinsdag
niet bevestigen.
Sociale media
De focus op de berichtgeving ligt voornamelijk op het vertrek naar en vervolgens de weigering tot de
rampplek voor OVSE-waarnemers. Ook is er aandacht voor de het niet geven van toestemming voor
een stille tocht omdat de gemeente van mening is dat de ramp te lang geleden is gebeurd en voor de
schorsing van een ‘ambtenaar’ van Den Bosch vanwege opmerkingen over de vlucht MH17.
Betekenisgevinci:
(Hoe wordt het Incident geduld in de buitenwereld, wat is de ‘laal van de straat?’)
Samenvatting: De weigering van een vergunning voor stille tocht door gemeente
Geldermalsen roept uiteenlopende reacties op, van boosheid tot ‘er zijn al stille tochten
genoeg geweest’. Het neerhalen van MH17 kan niet per ongeluk zijn gedaan. Eindelijk
onderneemt de EL) actie tegen Rusland, maar de vraag is of ze effect zullen hebben. De
mislukte poging om de rampplek te bereiken zorgt voor boze reacties en is volgens
sommigen het resultaat van de slappe houding van Nederland, anderen begrijpen de
problemen wel. Jaap van Deurzen is boos dat er geen woordvoerder is bij het
onderzoeksteam.
Herdenkingen, stille tochten (bijzondere aandacht voor Geldermalsen)
Nog altijd Is er sprake van vele herdenkingen, stille tochten en andere blijken van medeleven. In
Dordrecht komt bijvoorbeeld definitief een stille tocht. De enige uitzondering lijkt vooralsnog
Geldermalsen te zijn.
Nadat de weigering voor een vergunning voor een stille tocht gisteren lokaal in het nieuws was Is het
inmiddels overgenomen door o.a. de Telegraaf. Telenraaf meldt dat een stille tocht In Geldermalsen is
afgelast omdat de ramp te lang geleden Is gebeurd. Gemeente Geldermalsen zegt geen energie te
willen steken In de organisatie van de stille tocht, omdat de ramp te lang geleden Is gebeurd en
mensen met andere zaken bezig zijn. Organisator Dave van Hattem ziet voorlopig af van de stille
tocht omdat hij In zo’n korte tijd geen vergunning zal krijgen. Een overgrote meerderheid van de
mensen reageren op diverse internetfora en verontwaardigd dat er een tijdslimiet zit aan een stille
tocht en vinden het respectloos van de gemeente. Een minderheid kan zich in de beweegredenen van
de gemeente vinden, “er zijn al genoeg stille tochten geweest”.
Neerhalen MH17
Hoe is het mogelijk dat het neerhalen van de MH17 per ongeluk Is gebeurd. Iedereen kan
tegenwoordig met een simpele app zien waar een vliegtuig vliegt, dat moeten diegenen die het toestel
neerhaalden dus ook gekund hebben.
Sancties
De nieuwe sancties betekenen dat de EU toch kan bijten naar Rusland, men kijkt niet meer lijdzaam
toe, de vraag komt wel naar voren of de sancties ook resultaat zullen hebben.

Toegang Rampplek
Er wordt negatief gereageerd op het nieuws dat de onderzoekers en waarnemers opnieuw niet de
rampplek kunnen betreden. De teneur Is gelijk aan die van eerdere analyses, er moet toegang komen
tot de rampplek, maar er wordt getwijfeld of het ooit gaat lukken. Er worden vergelijkingen gemaakt
van de onmacht van Nederland om in de wereld een vuist te kunnen maken. Daarbij wordt ook de
situatie op Aruba (relatie Venezuela), de Isis-demonstraties en de bezuinigingen op defensie

aangehaald. Er wordt o.a. gevraagd wat Premier Rutte gaat doen Gaat Rutte opnieuw een belletje
plegen?”. Verder worden diverse alternatieve opties genoemd; wellicht moeten er kleInere teams naar
de rampplek i.p.v. een colonne met honderd man of moeten er Russische soldaten mee als begeleider.
Het bericht van een Nederlandse verbindingsofficier In het Oekraîense leger wordt verschillende
opgevat, een deel ziet dit als Iets positiefs, maar anderen zien het als partij kiezen voor het leger en
vragen zich af wat de gevolgen zijn voor de verhoudingen met de rebellen.
Journalisten
Journalist Jaap van Deurzen maakt zich boos over het feit dat er geen woordvoerder ter plaatse Is bij
het onderzoeksteam; alles moet via Kiev of Den Haag, ‘het is om gek van te worden’.
(Welk gedrag vertonen mensen?)

Anti-Russisch sentiment.
De Facebookpagina’ Herdenkln Slachtoffers MHO17’ roept ondernemer Van Seumeren om zijn (van
Poetin gekregen) Russisch onderscheiding (berging Koersk) terug te geven. In BN De Stem een
achtergrondverhaal over een in Nederland wonende Russin “Je wordt als Rus nu wel wat raar
aangekeken, ja”. ‘De Nederlandse media is te negatief over Rusland’.
Toegang Rampplek
In het kielzog van de colonne van het onderzoeksteam rijden tientallen taxi’s met daarin journalisten.
Tijdens overleg met de rebellen worden journalisten op afstand gekomen. Op het moment dat een
journalist te dichtbij kwam werd een wapen doorgeladen.
Relevante actoren die ook communiceren
Forensisch patholoog Frank van de Goot verwacht dat er 10 tot 30 slachtoffers niet terug worden
gevonden: de natuur gaat simpelweg aan de gang”. Hij heeft van collega’s gehoord dat er ook op het
oog gave lichamen In Hilversum zijn.
In de Gooi en Eemlander komt Leen van der Pols, oud-lid/leider van het Rampen Identificatie Team
aan het woord. Hij wijst o.a. op het belang van goede opvang van de teamleden die straks weer
terugkeren op hun normale werkplek.

(
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Analyseperiode: 30/7/2014 12.00 uur
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Gebruikte termen op twitter: MH1 7, ramppiek
Gebruikte termen open bronnen: MHI 7, vliegtuigramp, aanslag, Oekraine, poetin, putin, mhl 7,
Rusland, rutte, timmermans, Itfo, torez, marechaussee, Aalbersberg
Benoem de (social) media die het publiek gebruikt: nujj, twitter, geenstijl, powned, telegraaf
Highlights berichtgeving media:
(Hoe wordt het incident feitelijk weergegeven in de buitenwereld?)
Samenvatting: er gaat veel aandacht uit naar mogelijke aanwezigheid van mijnen rondom
rampplek, aldus Oekraine. Verder aandacht voor ontvangst van 190 filmpjes bij de politie,
de waarnemers die vandaag niet meer afreizen naar de rampplek, opslag van persoonlijke
bezittingen van slachtoffers in Donetsk en dat de familierechercheurs alle informatie voor
identificatie hebben verzameld via de nabestaanden.

(

•
•

•
•

•

Bekend wordt dat er vandaag zeker niet afgereisd wordt naar de rampplek.
Diverse media spreken over een mijnenveld rondom de rampplek, dat meldt de woordvoerder
Andrej Lysenko van de Oekraïense Nationale Veiligheidsdienst. Waar ze precies liggen en
hoeveel Is volgens hem niet duidelijk. Het leger is voorlopig niet van plan de gevechten in het
gebied te staken.
Inmiddels heeft de politie 190 foto’s en video’s van de rampplek binnengekregen, onder meer
In het Oekraïens en Russisch. Niet duidelijk is waar de afzenders vandaan komen.
Australische minister van Buitenlandse zaken heeft bekend gemaakt dat een groot deel van de
persoonlijke bezittingen van de slachtoffers in een mortuarium in Donetsk zijn opgeslagen.
Australische politiemensen coördineren een operatie om de spullen vanuIt de Oekraïense stad
naar Nederland te vervoeren, ook liggen er nog spullen in een trein in Torez. Het NLse team
van experts wil z.s.m. bij de trein komen maar slaagt daarin niet.
Verslaggever NOS Martijn Bink meldt dat de familierechercheurs al het DNA-materiaal e.d. van
alle Nederlandse slachtoffers hebben kunnen verzamelen via de nabestaanden.

Informatiebehoefte:
(Voldoen we aan de vraag bulten? Welke geruchten worden als zodanig genoemd?)
•

Samenvatting: rebellen zijn bezig mijnen te plaatsen rondom de rampplek volgens
Oekraïense woordvoerder. Enkele mensen zetten hier vraagtekens bij omdat journalisten
wel ter plaatse kunnen gaan. Ook geven enkele journalisten aan niets gezien te hebben van
plaatsing mijnen. Er zijn vragen of de veiliggestelde eigendommen waarover minister
Bishop spreekt de eigendommen zijn die in de trein lagen in Torez of van andere locaties
zijn.
Toegang rampplek / mijnenveld
Rebellen zijn bezig mijnen te plaatsen in gebied rondom de rampplek, aldus legerwoordvoerder
Lysenko van het Oekraïense leger, verder geeft het aan dat het bezig is het rampgebied te veroveren,
maar kan het leger de veiligheid niet garanderen, doordat het gebied “tijdelijk in handen is van
terroristen”. Verder wordt aangegeven dat een beiangrijke voorstad van Donetsk in handen van het
leger Is gekomen.
Enkele mensen hebben vragen waarom tot voor kort journalisten wel konden rondlopen op de
rampplek en nu het zodanig gevaarlijk is omdat er mijnen liggen. Ook vragen enkelen zich af of
Oekraïne op deze wijze bewijsstukken wil vernietigen. Er is onduidelijkheid over de locatie van de
mijnen. Gesteld wordt dat het Oekraïense leger heeft aangeven dat er mijnen liggen op de
toegangswegen naar de rampplek, volgens de Telegraaf liggen de mijnen ook ép de rampplek. Een
Deense journalist geeft aan niets gezien te hebben van het plaatsen van mijnen op de drIe grootste
crash-locaties. Op de rampplek waren geen rebellen te zien, en in de directe omgeving waren er
slechts een beperkt aantal. Dit wordt meerdere malen geretweet.

Vice-premier Groysman meldt volgens berichten op Twitter dat er donderdag In Mlnsk gesprekken zijn
tussen Oekraïne en Rusland gaan over toegang tot de crashslte. Bericht wordt veel gedeeld.
Persoonlijke bezittingen passagiers
Het is niet duidelijk of de velliggestelde bezittingen, waarover minister Bishop spreekt, de bezittingen
zijn die in de treinwagon in Torez zitten, of eigendommen van andere locaties betreft. Verwacht wordt
dat hierover vanavond meer duidelijk wordt gemaakt In het persgesprek van missielelder Aalbersberg.
Een Deense journalist twittert dat sommige persoonlijke bezittingen overgebracht zijn naar het
gemeentehuis Petropavlovsk. De burgemeester wil dit overhandigen aan de experts, maar de experts
zijn niet op komen dagen.
Sociale media
De focus in de berichtgeving richt zich voornamelijk op de mogelijke aanwezigheid van mijnen op de
rampplek. Verder nog aandacht voor theorie van een Duitse expert (zie voorgaande analyse) die stelt
dat het vliegtuig neergehaald is door een Oekraïense straaljager en de graphic van Wall Street Journal
waarin uitgelegd wordt waar welke wrakstukken gevonden zijn. Tot slot een vraag van @Onnoloog
aan @poiltle of het ook mogelijk is om een USB-stlck op te sturen met data.
Betekenisgeving:
(Hoe wordt het incident geduld In de buitenwereld, wat Is de ‘taal van de Straat?’)
Samenvatting De aan Rusland opgelegde sancties zijn ‘vernietigend en kortzichtig’, een
oud-Poetin-adviseur pleit voor samenwerking. Het bericht over mijnenvelden roept
geschokte reacties op, maar wordt eveneens gewantrouwd. De frustratie van onderzoekers
wordt begrepen.
Politiek
dat Rusland samen met het westen moet werken aan een
Oud-Poetin adviseur Karaganov
oplossing voor Oekraïne. Het land is een mislukking en dreigt ‘een zwart gat in het hart van Europa te
worden waar alles in verdwijnt’. DeRusslsche minister van BuZa meldt dat de vliegbewegingen van
Oekraïne in strijd zijn met de aangenomen VN-resolutie,
In een reactie op de sancties tegen Rusland noemt Poetin deze ‘vernietigend en kortzichtig”, maar
benoemt daarbij alleen de opgelegde sancties door de VS, de sancties opgelegd door de EU worden
niet benoemd.
Mijnenveld
Veel mensen reageren ontzet op het nieuwsberlcht dat er mijnen rondom de rampplek liggen. Zij
geven aan dat dit niet normaal is en zijn geschokt. Enkele keren wordt er kritiek geuit op premier
Rutte dat hij te laat heeft gereageerd met actie ondernemen. Ook zetten enkelen vraagtekens of dit
verhaal klopt en denken dat Oekraïne leugens verspreid. Iemand vraagt aan de NOS niet mee te doen
aan de propaganda van Oekraïne. Een aantal mensen haalt de aangenomen VN-resolutie aan, met de
opmerking dat daar niets van Is uitgekomen.
Enkele twitteraars merken op hoe frustrerend het werk ter plaatse moet zijn, als expert zijnde. “Je wil

van alles doen, maar je mag en kan het niet doen’
(Welk gedrag vertonen mensen?)
Samenvatting: Later vandaag volgen er weer nieuwe persconferenties, onder andere van
Aalbersberg. Nog altijd veel aandacht voor herdenkingen en het tonen van medeleven.
EenVandaag besteedt aandacht aan de gevolgen van de vertraging voor het onderzoek (o.a.
identificatie). Er komt een permanente bewaking van twee Russische grensposten.
Persconferenties
Vanavond om 19.00 uur (18u00 NL’se tijd) geeft missieleider Aalbersberg weer een persconferentie,
vooraf wordt al medegedeeld dat niet duidelijk is of het de komende dagen veiliger wordt, maar er

(

.1

blijft worden geprobeerd om de ramplek te bereiken.
Om 18 uur (Kiev-tijd) geeft de OVSE een persconferentie.
Herdenkingen
Diverse aankondlgingen en berichten dat slachtoffers herdacht worden of zijn Tijdens een bezoek aan
Nederland hebben de vier broers van Michael )acksons stilgestaan bij de MH17-ramp.
De speciale witte rouwbandjes gemaakt ter nagedachtenis voor de slachtoffers, met de tekst: Ik zalje
nooit vergeten, staan nog In de belangstelling.
EenVandaag
Vanavond besteedt EenVandaag aandacht aan de gevolgen van vertraging voor de Identificatie van de
slachtoffers en voor het onderzoek naar de toedracht van de ramp. Forensisch patholoog Frans van
der Goot en luchtvaartdeskundige Joris Meikert (TU Delft) komen aan het woord.
Overig
De OVSE gaat gedurende drie maanden twee grensposten tussen Oekraïne en Rusland permanent
monitoren om te bezien wat voor activiteit daar plaatsvinden.

Relevante actoren die ook communiceren

(

19 Omcievingsanplyse Vlucht MH17
Analyseperiode: 31/7/2014 12.00 uur
Analisten:

-

31/07/2014 17.00 uur
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Gebruikte termen op twitter: MHI 7, poetin, Rusland,
Gebruikte termen open bronnen: MH17, vliegtuigramp, aanslag, Oekraine, poetin, putin, mhl7,
Rusland, rutte, timmermans, Itfo, torez, marechaussee, Aalbersb erg
Benoem de (social) media dle het publiek gebruikt: nujlj, twitter, geenstiji, powned, telegraaf
Highlights berichtgeving media;
(Hoe wordt het Incident feitelijk weergegeven In de buitenwereld?)

(

Samenvatting: media berichten dat de eerste onderzoekers waren aangekomen op het
rampgebied, maar even later twitterden diverse journalisten dat ze werden beschoten.
Verder zijn de sancties van de EU tegen Rusland aangenomen, is het dodental van
Nederlandse slachtoffers verhoogd naar 196, hielden premier Rutte en Razak een
persconferentie, meldt de OVV dat zij het bezoek van Russische experts alleen kennen uit
de media en heeft het LTFO bekend gemaakt van alle slachtoffers DNA afgenomen te
hebben.
•

•
•
•
•
•
•
•

(

De eerste onderzoekers zijn aangekomen op het rampgebied na een lange omweg genomen te
hebben. Even later twitterden diverse journalisten dat ze werden beschoten door artillerie en
dat de mortiergranaten net over hun auto vlogen. Het is nog niet bekend hoe lang de
waarnemers op de rampplek kunnen blijven.
De economische sancties van de EU tegen Rusland zijn aangenomen.
Premiers Rutte en Razak gaven een gezamenlijke persconferentie, waarbij Rutte aangaf dat hij
niet verwacht dat de rampplek de komende dagen bereikbaar is. Vervolgens Is een bezoek
gebracht aan de kazerne In Hilversum.
Het Oekraïense parlement heeft nieuwe begrotingsvoorstellen goedgekeurd, en het eerder
aangeboden ontslag van de Oekraïense premier niet aanvaard.
Het nieuws dat een ander toestel van Malaysla Airllnes in Australië bijna in botsing is gekomen
met een ander vliegtuig wordt breed verspreid.
Momenteel is het aantal Nederlandse doden 196. Dit slachtoffer reisde met een Maleislsch
paspoort, maar had ook een Nederlandse paspoort.
De Onderzoeksraad voor Veiligheid kent de berichten over de wens van de Russische experts
om donderdag ook een bezoek aan de rampplek te brengen alleen uit de media, maar Rusland
maakt wel onderdeel uit van het internationale onderzoek.
Het LTFO heeft bekend grniçdat van alle slachtoffers DNA wordt afgenomen, ook in geval
het slachtoffer eenvoudig op een andere manier Is te Identificeren.

Informatiebehoefte:
(Voldoen we aan de vraag buiten? Welke geruchten worden als zodanig genoemd?)

Samenvatting: na het bereiken van de ramplek door de OVSE en 4 onderzoekers werd het
gebied beschoten. Rebellenleider Strelkov hield vandaag een persconferentie. Volgens
geruchten is er mogelijk sprake van het gebruik van chemische wapens in Oekraïne.
Russische soldaten zouden hun aanwezigheid in Oekraïne hebben verraden via sociale
media.
Rampplek
Kort nadat de OVSE en onderzoekers de rampplek hebben bereikt wordt deze plek getroffen door
artillerievuur. Er zouden zeker vier granaten zijn neergekomen. Verslaggevers melden veel
rookpluimen in de omgeving van het rampgebied, waar eveneens geweervuur te horen Is. Journalisten
vluchten van de rampplek. Ook de OVSE zou de rampplek weer hebben verlaten.
Er zouden in omgeving 147 legervoertuigen zijn gesignaleerd.
Strelkov
Eerder op de dag gingen geruchten dat rebellenleider Strelkov was opgepakt door het leger. Nadien

heeft hij, samen met Antufeyev, in Donetsk een persconferentie gehouden. Daarbij hebben ze onder
andere aangegeven dat hun spionagediensten hebben ontdekt dat Oekraïne aanvallen met chemische
wapens op Donetsk en Lugansk voorbereidt. Anderen berichten juist dat Rusland de Oekraïense grens
heeft aangevallen met chemische wapens te hebben uitgevoerd.
Russische soldaten in Oekraïne
De Volkskrant neemt een Item van SBC over waarin wordt gesteld dat Russische soldaten hun
aanwezigheid in Oekraïne mogelijk verraden door ‘soldatenselfies’. Het orginele bericht Is afkomstig
van buzzfeed.
Betekenispeving:
(Hoe wordt het incident geduld in de buitenwereld, wat is de ‘taal van de Straat?’)
Samenvatting: mensen reageerden opgelucht dat de waarnemers gearriveerd zijn op de
rampplek, maar op het nieuws dat journalisten werden beschoten reageren zij
teleurgesteld. Een Nederlandse internetonderzoeker onderzoekt de oorzaak van de crash.
Via twitter geeft hij een update dat de raket die gespot is in Donetsk de kenmerken heeft
van een Russische BUK en niet van een Oekraïense. Enkelen reageren negatief op de OVSE
over het feit dat ze alleen maar gaan ‘kijken’ maar niet onderzoeken.
Aankomst rampplek
Mensen reageerden opgelucht op het nieuws dat de waarnemers waren gearriveerd op de rampplek.
Ook leider Aalbersberg gaf aan blij te zien dat de waarnemers gearriveerd waren. Men hoopt dat er nu
eindelijk langere tijd op de rampplek kan worden gewerkt, maar na berichten over mortierinslagen op
deze plek reageren men teleurgesteld. De situatie op de rampplek wordt door verslaggever Jaap van
Deurzen als veel te onveilig om op te werken beschreven, kort nadat de onderzoekers ter plaatse
waren verschenen en gevechten uitbraken. Een enkeling vraagt zich af waarom de tactiek van een
andere route te kiezen niet eerder Is gebruikt.
Internet-onderzoek naar oorzaak ramp
De Nederlandse lnternetonderzoeker Browri Moses’ (20.000 volgers) heeft op zijn via twitter een
update gegeven in zijn onderzoek naar de oorzaak van de MH17-crash. De Buk-raket dle op 17 juli in
Donetsk is gespot heeft kenmerken dle een Russische Buk wel, en een Oekraïense raket niet heeft.
OVSE
Op het nieuws dat de OVSE is aangekomen op de rampplek reageert men negatief op de OVSE. Zij
zouden alleen maar politieke belangen hebben en gaan ‘alleen’ maar kijken. Zij vinden het gek dat ze
niet helpen met zoeken.

(Welk gedrag vertonen

mensen?)

Samenvatting: nog altijd zijn er initiatieven voor herdenkingstochten, onder andere van
motorrijders. Veel aandacht voor het sociale media-account van de OVSE. Mehmet is door
de politie verhoord over diens beledigende uitspraken, zijn ouders hebben excuses
aangeboden en noemen hem psychisch niet in orde.
Stille- / herdenkingstochten
Nog altijd zijn er diverse stille tochten. Vanavond onder andere In Maastricht en Almere.
Het Facebookevent Stille tocht Hilversum op 17 augustus heeft tot nu toe 77B deelnemers
De ride-out van motorrijders a.s. zondag van Nleuwegein naar Hilversum heeft op Facebook
momenteel 311 deelnemers, en 113 mensen gaan misschien. Er zijn 1.500 mensen uitgenodigd. Zij
vertrekken om 09.00 uur en om 10.00 uur vertrek via de snelweg.
De diverse twitterberichten van de OVSE, waarin ze aangeven de samen met 4 Nederlandse /
Australische experts de rampplek te hebben bereikt, nagenoeg exact twee weken na het plaatsvinden
van de ramp, en daarbij een minuut stilte hebben gehouden, worden binnen korte tijd honderden
malen gedeeld op Internet.

De ouders van gemeentewerker Mehmet uit Den Bosch, die eerder deze week in opspraak kwam met
beledigend uitspraken over de MH17-slachtoffers, hebben hun excuses gemaakt en daarbij
aangegeven dat hun zoon psychisch niet in orde is. Verder benadrukken ze dat de uitspraken niet de
gevoelens van de familie of de Turkse gemeenschap vertegenwoordigen. Donderdag is deze Mehmet
verhoord door de politie na aangifte van de gemeente Den Bosch

Relevante actoren die ook communiceren
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Gebruikte termen op twitter: (‘IH1 7, poetin, Rusland,
Gebruikte termen open bronnen: MH1 7, vliegtuigramp, aanslag, Oekraine, poetin, putin, mhl 7,
Rusland, rutte, timmermans, Itfo, torez, marechaussee, Aalbersberg
Benoem de (social) media die het publiek gebruikt: nujij, twitter, geenstl, powned, telegraaf
Highlights berichtgeving media:
(Hoe wordt het incident feitelijk weergegeven in de buitenwereld?)

(

Samenvatting: De aandacht voor het onderwerp is aan het afnemen, in journaals en media
is er ook veel aandacht voor andere onderwerpen (voornamelijk gevechten Gazastrook). De
focus in berichtgeving ligt voornamelijk op de aankomst van ong 60 experts op de rampplek
die volgens de OVSE meteen gaan beginnen met bergen. Verder ook aandacht voor 20
omgekomen Oekraïense militairen vannacht in gevecht met separatisten, overhandiging
van DNA-materiaal en persoonlijke bezittingen aan Nederlandse experts door separatisten
en het bericht dat de velden rondom de rampplek zijn gemaaid en in brand staan.
•

•
•

•
•
•

(

•

•

Landelijke media berichten dat er meer dan 60 Nederlandse en Australische experts zijn
aangekomen op de rampplek. De OVSE meldt dat het bergingswerk onmiddellijk begint.
Ministerie Veiligheid en Justitie meldt dat er In totaal 70 mensen aan de slag gaan. Ook wordt
er bekend gemaakt dat er koelwagons naar het rampgebied worden gedirigeerd. Vandaag
gaan ze zij aan zij zoeken naar slachtoffers en persoonlijke bezittingen. Dit bericht wordt ook
breed verspreid op twitter.
De groep experts hoopt voortaan te kunnen overnachten In Artjomosvk, de route van Donetsk
naar het rampgebied is niet meer goed te berijden.
Separatisten iittin volgens een ouder bericht van NRC niet meer dan 40 a 50 experts toe op
de rampplek. Gisteren zijn persoonlijke bezittingen van 27 slachtoffers en DNA-materiaal van
25 slachtoffers overhandigd aan de Nederlandse en Australische experts. Hiermee hopen de
experts de slachtoffers te kunnen identificeren die nog op de rampplek zijn.
Koelwagens zijn eveneens op de rampplek gearriveerd.
Het Reformatorisch Dagblad bericht dat de Nederlandse Russen na de vliegramp “in een
verdachte hoek worden geplaatst.” In het artikel worden de verhoudingen tussen
Nederlanders en Russen (woonachtig in Nederland) geschetst voor en na de vliegramp.
Judobond en NOC*NSF worstelen met de vraag of Oranje moet deelnemen aan de
wereldkampioenschappen eind deze maand in het Russische Chelyablnsk.
Vannacht zijn er zeker 20 Oekraïense militairen omgekomen ten zuidwesten van de rampplek
tijdens een hinderlaag, melden de Oekraïense media.
Volkskrant-journalist Jan Hunin en de Elsevier melden dat er rondom het rampgebied wordt
gemaaid en de velden In brand staan. Er wordt aangegeven dat dit het zoeken naar
slachtoffers bemoeilijkt.

Informatiebehoefte:
(Voldoen we aan de vraag buiten? Welke geruchten worden als zodanig genoemd?)
Samenvatting: Mensen hebben vragen over de duur van het onderzoek ter plaatse en of er
goed onderzoek gevoerd kan worden als de velden gemaaid zijn en in brand staan.
Korpschef Bouman meldt niet aanwezig te zijn op de politieboot tijdens de Canal Parade, hij
vindt het niet gepast.
Onderzoek
Op twitter en op internetfora is men benieuwd hoe lang het onderzoek ter plaatse moet gaan duren.
Volgens hen zit er een groot verschil in weken of maanden. Daarnaast worden er ook vragen gesteld
over hoe goed er nog onderzoek gevoerd kan worden als de velden rondom rampgebied zijn gemaaid
en de velden in brand staan. Daarbij halen ze de berichtgeving van Jan Hunin aan.

Canal Parade
Koroschef Gerard Bouman vaart zaterdag niet mee op de politieboot üjdens de Canal Parade van de
Gay Pride in Amsterdam. Hij vindt het vanwege de ramp met vlucht MH17 niet gepast om zich “tussen
het feestgewoel te mengen”.
Contact verkeersleiding
Enkele tweets benoemen het contact dat er zou zijn geweest tussen de verkeersleiding in Kiev en het
toestel, alsmede de mogelijk dubieuze rol van Kiev en een militair vliegtuig In de directe omgeving van
MH17.
Betekenispeving:
(Hoe wordt het Incident geduid in de buitenwereld, wat is de ‘taal van de

Straat?’)

Samenvatting: Mensen zijn opgelucht dat het L.TFO aan de slag kan op het rampgebied.
Mensen vinden het een geschikt moment nu om over te stappen op andere energiebronnen
in verband met de afhankelijkheid hiervan bij Rusland.
Rampplek
Mensen reageren opgelucht op het nieuws dat de experts zijn aangekomen op de rampplek en kunnen
beginnen met bergen. Ook wensen mensen de experts succes en hopen dat de experts op een veilige
manier hun werk kunnen doen. Een enkeling geeft complimenten aan de separatisten om de experts
toe te laten tot het gebied.
Gevechten Oekraïne
Op het nieuws dat er 20 Oekraïense militairen zijn omgekomen, reageert een meerderheid dat het
Oekraïense leger de onderzoekers gebruiken om gebied te kunnen veroveren van de rebellen. Men
benoemt de onderzoekers een schild voor het leger.
Overig
Trouw toont in een graphic het verspreidingsgebied van de brokstukken, en daardoor sw complexiteit
van het onderzoek.
Twitteraars benoemen dit tijdsmoment geschikt voor overstap naar andere energiebronnen vanwege
de afhankelijkheldsrelatie in de afname van Russische energie.

(Welk gedrag vertonen mensen?)
Samenvatting: Verschillende media berichten over toerisme naar het oorlogsgebied waar
MHL7 neergekomen is, bezoek aan crashsite wordt niet daadwerkelijk genoemd. De taptoe
Delft besluit een onderdeel met Russisch thema te schrappen van het programma. Verder
wordt de bloemenzee op Schiphol verplaatst naar de voetgangersverbinding onder het WTC
op het vliegveld. Diverse gemeenten sluiten vandaag het condoleanceregister en slaan deze
op in het gemeentearchief. Tijdens de Canal Parade op de Gay Pride zal er een eerbetoon
gehouden worden aan de slachtoffers van de ramp.
Ramptoerisme
O.a. De Teleoraaf en The Daily Mali berichten over toerisme naar het oorlogsgebled waar MH17
neerkwam; mensen nemen tijdens deze trips souvenirs mee. Een bezoek aan de crashslte wordt niet
daadwerkelijk genoemd, desondanks reageren mensen toch geschokt. Anderen vinden het niet
bijzonder, ook in Nederland komen ramptoeristen massaal na incidenten.
De ride-out van motorrijders zondag a.s. van Nieuwegein naar Hilversum, heeft op Facebook
momenteel 338 deelnemers.
Taptoe Delft
De taptoe Delft heeft besloten om een onderdeel met Russisch thema van het programma te
schrappen uit respect voor de nabestaanden van de slachtoffers. De taptoe vindt plaats op 12 en 13
september.

(

Verplaatsing bloemenzee
Schiphol gaat zondagavond de bloemenzee t.b.v. de nabestaanden verplaatsen naar een andere
plaats. Verse bloemen, kaarsjes, kaarten, knuffels en brieven worden verplaatst naar de
voetgangersverbinding onder het World Trade Center op het vliegveld.
Condoleanceregister
Condoleanceregisters (uitgezonderd digitaal) sluiten vandaag bij meerdere gemeenten en worden
opgeslagen In het gemeentearchief. Als er een stichting voor de nabestaanden wordt opgericht, wordt
het register opgestuurd.
Canal Parade
Tijdens de Canal Parade In Amsterdam dit weekend, wordt door middel van twee witte boten van het
Aidsfonds, een eerbetoon gehouden aan de slachtoffers van de vliegtuigramp. Deze twee boten varen
een kwartier voor de stoet uit. Burgemeester Eberhard van der Laan heeft met veel nabestaanden
gesproken om het evenement door te laten gaan; zij stonden daar positief tegenover.
Stille tocht Dordrecht
Vanavond vindt er een stille tocht plaats in Dordrecht, start is om 19.00 uur aan de Spuiboulevard in
Dordrecht.
Relevante actoren die ook communiceren
©jaapvandeurzen en CameraHan begeleiden als journalist het convooi vandaag. Via twitter
verstrekken zij directe informatie.
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Analyseperiode: 01/08/2014 12.00 uur
Analisten:
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Gebruikte termen op twitter: MHI7, poetin, Rusland,
Gebruikte termen open bronnen: MH17, vliegtuigramp, aanslag, Oekralne, poetin, putin, mhl7,
Rusland, rutte, timmermans, Itfo, torez, marechaussee, Aalbersb erg
Benoem de (social) media die het publiek gebruikt: nujij, twitter, geenstijl, powned, telegraaf

Hicjhlights berichtgeving media:
(Hoe wordt het incident feitelijk weergegeven in de buitenwereld?)
Samenvatting: de focus in de berichtgeving richt zich voornamelijk op de Identificatie van
het tweede Nederlandse slachtoffer en op het vertrek van de experts ter plaatste met een
nog onbekend aantal menselijke resten. Ook gaat er aandacht uit naar de hoeveelheid
politiemedewerkers (840) die meewerken aan de ramp, waarbij Ruud Bik geïnterviewd voor
is en dat nabestaanden die meerdere dierbaren hebben verloren ervoor kunnen kiezen om
pas ingelicht te worden als alle naasten zijn geïdentificeerd.
•
•

•

•

•

•

Een tweede Nederlandse slachtoffer Is geïdentificeerd. Nabestaanden en de burgemeester zijn
geïnformeerd.
De Nederlandse en Australische experts verlaten de ramoolek. Alle gevonden menselijke
resten worden meegenomen, onbekend Is om hoeveel resten het gaat. De missie verhuist
naar naar Soledar, ten noordwesten van de rampplek. Eerder gaf reporter van Nieuwsuur,
Rudy Bouma, aan dat er op geen 5 km afstand van rampplek “voortdurend raketinslagen te
horen zljn’
Onderzoek naar ramp met MH17 is grootste strafrechtelijke onderzoek ooit door NL gehouden,
meldt de NOS. Er werken 840 mensen aan. Dat komt onder meer door het grote aantal
slachtoffers en doordat de rampplek in het buitenland is. Ruud Bik geeft aan dat de grote inzet
niet ten koste gaat van ander politiewerk en is trots op zijn medewerkers.
Nabestaanden die meerdere dierbaren hebben verloren bij de vliegramp in Oost-Oekraïne
kunnen ei-voor kiezen om pas ingelicht te worden als alle naasten zijn geïdentificeerd. Het is
daarom mogelijk dat er ondertussen al meer mensen zijn geïdentificeerd, maar dat het publiek
daar nog niet van op de hoogte is gesteld.
Er is een nieuwe wet in Rusland aangenomen waarbij invloedrijke bloggers en gebruikers van
sociale media worden gecontroleerd door Russische autoriteiten. Deze wet is vrijdag ingegaan.
Anoniem publiceren wordt verboden voor bloggers met veel lezers, waardoor veel Russische
bloggers hun Identiteit moeten bekendmaken.
Rusland organiseert diverse oefeningen komende maanden in alle militaire districten van het
land. Volgens een betrokkene staan deze al gepland sinds 2013, Oekraïne beschuldigt Moskou
voor het voorbereiden van een invasie.

Informatiebehoefte:
(voldoen we aan de vraag buiten? Welke geruchten worden als zodanig genoemd?)
Samenvatting: de Maleisische premier heeft bekend gemaakt dat er meerdere Maleisische
slachtoffers zijn geïdentificeerd. Media geven aan dat onbekend is hoeveel lichamen
geïdentificeerd zijn en wanneer de Maleisische slachtoffers worden vrijgegeven. Een
specialist raadt nabestaanden aan om alle eigendommen van slachtoffers terug te vragen
en biedt aan verloren data gratis terug te halen. De trein in Torez met bezittingen staat
klaar voor vertrek. De startiocatie van de stille tocht in Hilversum is gewijzigd en nog
onbekend. Tot slot houdt de schuldvraag en zorgen om de politieke (in)stabiliteit mensen
bezig op sociale media.
Identificatie
De Maleisische premier heeft vrijdag tegen staatspersbureau Bernama gezegd dat er meerdere
Maleisische slachtoffers zijn geïdentificeerd, een aantal noemt hij niet, Vandaag werd ook bekend dat
de tweede Nederlander is geïdentificeerd. Media geven aan dat het nog niet bekend is hoeveel

lichamen inmiddels zijn geïdentificeerd. Ook is het volgens hen nog onbekend wanneer de
geïdentificeerde Maleisische slachtoffers worden vrijgegeven en overgebracht naar Maleisië.
Terughalen van data
Specialist Robbert Brans (van het bedrijf Attingo) rïij nabestaanden aan om alle spullen op te
vragen die van hun dierbaren kunnen zijn, ook wanneer ze twijfelen. Hij stelt: “Haal het naar je toe.
Als het toch van een ander blijkt te zijn geweest, is altijd te regelen dat het bij de juiste persoon
terechtkomt.” Brans heeft een bedrijf dat gespecialiseerd Is In het terughalen van data uit camera’s,
tablets, telefoons etc. en biedt deze service gratis aan aan nabestaanden, net als hij eerder deed na
de Tripoli-ramp.
Trein Torez
In Torez staat de wagon met bezittingen van slachtoffers staat klaar voor vertrek, daar is
overeenstemming over gesloten tussen de rebellen en de regering. De eindbestemming Is nog
onbekend.
Stille tocht Hilversum
Er wordt gecommuniceerd over de stille tocht op 17 augustus in Hilversum en dat de startlocatie is,
om praktische redenen, gewijzigd naar een nog onbekende locatie ipv de kazerne, om zo iedereen de
gelegenheid te geven mee te lopen. 800 mensen hebben aangegeven mee te lopen op de
Facebookpagina. De tocht staat gepland voor 17 augustus, voorafgaand aan de herdenkinsdienst in
de Sint-Vituskerk. Mensen worden opgeroepen de Facebookpagina of de site van de gemeente in de
gaten te houden voor informatie over startlocatie en de stille tocht.
Schuldvraag
Op sociale media wordt vooral nog gesproken over wie de schuldige Is en worden diverse schuldigen
aangewezen (separatisten, Rusland, Oekraïne, enkele keer ook de VS). Ook wantrouwen mensen
Europa en de politiek. Er doen verschillende complottheorieën de ronde.
Uit een oOinieOeilinQ van het Russische Onderzoekscentrum naar de Publieke Opinie (WCIOM) blijkt
dat bijna tweederde van de Russen geToven dat het Oekraïense leger verantwoordelijk is voor het
neerhalen van vlucht MH17. Bureau heeft 1.600 Russen ondervraagd uit 42 regio’s.
Betekenisgeving:
(Hoe wordt het incident geduld in de buitenwereld, wat is de ‘taal van de straat?’)
Samenvatting: men reageert opgelucht op het nieuws dat er iemand is geïdentificeerd en
dat er menselijke resten zijn geborgen op de rampplek. Respect voor de mensen die
hiermee aan het werk zijn wordt uitgesproken. Aalbersberg zegt blij te zijn dat de
stoffelijke overschotten vervoerd kunnen worden naar Nederland. Op sociale media roept
men op tot een boycot van het WK ‘18 in Rusland. Guus Hiddink is vandaag begonnen als
bondscoach en ziet geen problemen voor het WK.
Identificatie / berging rampplek
Men reageert oocielucht op het nieuws dat er een tweede slachtoffer geïdentificeerd is. Er wordt
aangegeven dat de nabestaanden eindelijk hun dierbaren terug krijgen en écht afscheid kunnen
nemen.
Aalbersberg en zijn team zijn blij dat de stoffelijke overschotten nu naar Nederland vervoerd kunnen
worden. Hij hoopt dat dit voor de nabestaanden een troost is. Voor zijn medewerkers is het een
opluchting dat ze voor het eerst op de rampplek aan het werk konden, aldus Aalbersberg.
Mensen op de sociale media zijn dezelfde mening toegedaan. Enkelen geven wel aan het vervelend te
vinden voor de nabestaanden dat het zo lang moet duren. Een enkeling vindt het apart dat de
Maleisische premier heeft aangegeven dat er al een aantal Maleisische slachtoffers zijn geïdentificeerd,
terwijl in Nederland pas het tweede slachtoffer bekend is gemaakt. Een ander reageert daarop dat het
identificeren sneller gaat dan zij denken en dat alleen de Nederlandse slachtoffers worden gemeld.
Sommigen vragen zich af of er bij elk nieuw geïdentificeerd slachtoffer een nieuwsbericht geschreven
moet worden.
Boycot WK ‘18
Er worden diverse oproepen gedaan op social media om het WK 2018 te boycotten. Guus Hiddink is
vandaag gepresenteerd als bondscoach. Hij ziet geen problemen voor een WK in Rusland. Sport en

(

politiek moet je niet teveel mengen zeot hij.
Complot tegen Poetin
Volgens een blogger (aJoostNiemölier is het huidige denkkader dat Poetin de schuldige Is, maar alle
informatie die buiten dit denkkader valt wordt door mensen benoemt als een gerucht of propaganda.
Iemand anders zegt: “Waarom struikelt iedereen over Poetin? Er is ni geen bewijs is mbt MHO17. In
wiens voordeel is deze woede? Waarvan trekt met de aandacht af?”
L.ugansk stevent af op humanitaire ramp
Men reageert verontwaardigt dat ze niet de Oekraïense ramp mogen bespreken. Nujij heeft de
reactiemogelijkheid gesloten op een bericht over de stad Lugansk die op een ‘humanitaire ramp
afstevent’, omdat zij van elektriciteit verstoken blijft.

(Welk gedrag vertonen mensen?)
Samenvatting: verschillende initiatieven om rouw te verwerken en steun te betuigen, acties
tegen Rusland (boycot WK) en bloggers die schrijven dat er een complot regen Rusland
gaande is.
Persconferentie
Om 17.15 uur geeft premier Rutte een persconferentie over de stand van zaken met betrekking tot
MH17.
Herdenkingsplek Kiev opgeschoond
De herdenkingsplek voor de Nederlandse ambassade in Kiev wordt opgeschoond. Aangegeven wordt
dat door de hitte snel verwerken. De plaats blijft voorlopig wel als herdenkingsplek dienen, alles wat
goed is wordt weer teruggelegd. Ambassade geeft aan dat de tekenen van medeleven zeer
gewaardeerd worden.
Herdenkingen/ (Stille) tochten
RTV Dordrecht heeft een livestream opgezet om live naar de stille tocht In Dordrecht te kunnen kijken.
Zie
r (te bekijken vanaf 17.30 uur).
Stand van zaken over de ride-out van motorrijders die a.s. zondag van Nieuwegein naar Hilversum
gaan: 345 mensen gaan, 115 misschien en er zijn 1,5 duizend mensen uitgenodigd.
De wensballonnenactie op 24 augustus heeft momenteel 209 likes. 42 mensen gaan, 3 misschien en
er zijn 59 mensen uitgenodigd. Mensen kunnen zich ook opgeven per mail, dus het aantal op de
Facebookcommunlty kan niet correct zijn.
Ideeën gedenkteken
De ideeën stromen binnen bij Hoofddorpse ondernemers en kunstenaars. Ze zijn nog steeds on zoek
(via o.a. Facebook community) naar meer ideeën en sponsors voor het MH17-monument.
Bedrijven/ondernemers doen kosteloos dingen voor de MH17. Bv. herdenkingsmonument, sponsoring
stille tocht.
Relevante actoren die ook communiceren
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Analyseperiode: 2/8/2014 14.00 uur
Analist:
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Gebruikte termen open bronnen: (4H17, vliegtuigramp, aanslag, Oekraine, poetin, putin, mhl7,
Rusland, rutte, timmermans, Itfo, torez, marechaussee, Aalbersberg
Benoem de (social) media die het publiek gebruikt: nujij, twitter, facebook, geenstij!, telegraaf
Hicihlights berichtgeving media:
(Hoe wordt het incident feitelijk weergegeven in de buitenwereld?)
Samenvatting:
Ruim 5.800 online berichten in de analyseperiode. De feitelijke berichtgeving gaat over de
voortgang van het onderzoeksteam en hun veiligheid, de boten van het Aids Fonds tijdens
de Canal Parade en de motortoertocht zondagochtend.

(

•

•
•

•

•
•
•
•
•

Het onderzoeksteam heeft op zaterdag, de tweede dag dat het aan de slag kon, menselijke resten
gevonden, meldt
In de buurt van de onderzoeksplek (kippenboerderij bij Grabove) sloegen
granaten in. Zondag gaan onderzoekers aan de slag ten noordoosten van het dorp Rozsypne,
waar wrakstukken liggen. Maandag zou het team worden uitgebreid tot volle sterkte.
In het gebied is het over het algemeen rustig als het team aan het werk is. Mortieraanvallen
worden niet als bedreigend gezien. Veel mensen ontvluchten het gebied, want de gevechten
intensiveren, blijkbaar in de avond en nacht, meldt NS.
Mogelijk vertrekt maandag een vliegtuig met lijkkisten naar vliegbasis Eindhoven, melden alle
landelijke nieuwsmedia waaronder NQ en Telegraaf.
Twee boten van het Aids Fonds hebben meegevaren met de Canal Parade zaterdagmiddag in
Amsterdam. Ze varen voor de bontgekleurde feestelijke stoet uit als eerbetoon aan de
omgekomen medewerkers en andere passagiers van de MH17. Langs de kant klinkt applaus als
de boten langsvaren aldus Trouw.
Russische betogers in Moskou eisen binnenvallen van Oekraïne, aldus Trouw.
Aalbersberg bezoekt commandant van de marechaussee in Soledar.
Motortoertocht met honderden deelnemers van Nieuwegein naar Hilversum.
Advocatenkantoor Beer Advocaten gaat schadevergoeding MH17 onderzoeken, meldt NOS.
Hevige gevechten rondom rampgebied zondagmorgen, melden Oekraïense autoriteiten volgens
Hart van Nederland. De rampplek zelf zou vooralsnog veilig zijn.

Infprmptiebehoefte:
(Voldoen we aan de vraag buiten? Welke geruchten worden als zodanig genoemd?)
Samenvatting:
Veel aandacht in nieuwsmedia voor het schieten bij de rampplek zaterdagmiddag en ook de
twee boten tijdens de Canal Parade. Daarnaast leven er veel vragen bij het publiek en doen
theorieën de ronde.
Nu de tijd verstrijkt gaan mensen/media zich richten op verklaringen en theorieën voor wat er is
gebeurd, wie de schuldige Is en wat er moet gebeuren.
•
Hoe zit het met het onderzoek naar de zwarte dozen?
•
Waar blijven de satellietbeelden?
•
Oorzaak crash: is de MH17 door machinegeweer neergehaald of toch door een raket?
•
Dreigt er een nieuwe Koude Oorlog?
Heeft het neerhalen van MH17 te maken met WHO-toPman die over ebola in West-Afrika ging?
•
Is er sprake van false flag of niet? Of toch wel? (er zou van de vliegroute zijn afgeweken,
vloog te laag, verplaatsen van raketsystemen een dag na de ramp, etc)
•
16 kwesties die vragen oproepen
•
Is er een verband met de situatie in Israël?
•
Is Rusland wel de schuldige?
•
Het is een nroraganda-oorlog (geworden)!
•
Zijn er Amerikaanse soldaten aan het vechten In Oekraïne?

Betekenisgevinci:
(1-toe wordt het Incident geduld in de buitenwereld, wat is de ‘taal van de straat?’)

Samenvatting:
Mensen lijken de berichtgeving over de vliegramp nauwlettend in de gaten te houden.
Diverse sites komen met hele theorieën van wat er gebeurd kan zijn, voortkomend uit
vragen die nog onbeantwoord zijn. Zie daarvoor de informatiebehoefte.
•
•
•
•
•
•

In een column van Trouw schrijft Bert Keizer over het dilemma of de nabestaanden de stoffelijke
overschotten van de MH17-ramp zouden moeten willen zien. Hij spreekt uit ervaring en denkt niet
dat hij het zou willen zien. In de reacties verschillen de meningen hierover.
Volgens peilingen is de WD dankzij vliegramp weer de grootste partil. Dit nieuws wordt door
sommigen als ongepast gezien.
Zijn er pro-Kremlintrollen actief op sites als die van de Volkskrant? Op NuJij.nl 96 reacties, vooren tegenstanders van de stelling. En over en weer beschuldigingen van propaganda. Net als op de
site van de Volkskrant overigens, daar 93 reacties.
Twitteraars zijn onder de indruk van de herdenking van de motorrijders.
Column van journalist Jaap van Deurzen over zijn belevenissen. Hij betuigt diep respect voor de
mannen en vrouwen die tussen het puin aan het zoeken zijn.
GeenStilI schrijft over de schijnwerkelijkheid die het kabinet laat zien. Journalist Van Weezel (Vrij
Nederland) schreef dat de woordvoerders na het debat zeiden ook niet meer te weten wie vriend
of vijand is. Er lopen onbewapende politieagenten en militairen rond in Oekraïne; het parlement
heeft hier ja tegen gezegd maar zegt iets heel anders tegen een verslaggever. 139 reacties die
alle kanten opgaan.

(Welk gedrag vertonen mensen?)
Samenvatting:
Vanochtend een herdenkingstocht van motorrijders. Zaterdagavond een stille tocht.

•

Honderden motorrijders houden zondagochtend een herdenkingstocht als eerbetoon aan
de slachtoffers. De Ride Out (#rideout) rijdt van Nieuwegein naar Hilversum. Er is
hierdoor file ontstaan op de A27.

•

Zaterdagavond stille tocht in Zutphen voor de 12-jarige Rowen Bats,

•

Voormalig voorman van De Heideroosjes Marco Roelofs schrijft lied over vliegramp.

Relevante actoren die ook communiceren

•

•
•

Edwin Luttwak (vooraanstaand militair-strateeg, werkte als adviseur voor de Amerikaanse
regering en krijgsmacht) zegt in Trouw dat hij vooral passiviteit en lafheid ziet bij de Nederlandse
regering. Dit brengt op termijn de Europese veiligheid in gevaar. Hierop 137 reacties, waarvan de
meeste het oneens zijn met Luttwak.
Jaap van Deurzen van RTL Nieuws gaat vandaag niet mee naar de rampplek omdat hij moet
bijkomen.
OSCE-waarnemer Michael Bociurkiw vertelt aan het Canadese CBC News dat hij in een aantal
wrakstukken gaten zag die lijken op kogelgaten (wat machinegeweer impliceert ipv een raket).

(

•
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Analyseperiode: 3/8/2014 14.00 uur 04/08/2014 14.00 uur
Analist
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Gebruikte termen open bronnen: MH 17, vliegtuigramp, aanslag, Oekraine, poetin, putin, mh 17, Rusland,
rutte, timmermans, Itfo, torez, marechaussee, Aalbersberg
Benoem de (social) media die het publiek gebruikt: nujij, twitter, facebook, geenstij!, telegraaf, Elsevier.nl,
Cnn. corn
Highlights berichtgeving media:
(Hoe wordt het incident feitelijk weergegeven in de buitenwereld?)
•
•
•
•
•

RTL: Een kist onderweg naar Eindhoven
NOS: Vandaag drie kisten naar Nederland
NOS: Kisten MH17 onderweg naar Nederland
NOS: Rampplek te onveilig voor experts
Volkskrant: Fvloeten de marechaussees op rampplek blijven slapen?

•
•
•

Elsevier: Obama laat zich in interview denigrerend uit over Rusland
NRC: Reconstructie ramp MH17 door NRC
Volkskrant: Help een slachtoffer van MH17, win een miljoen en een huis

•
•
•

Channel News Asia: Kin of MH17 victims to receive US$50000 compensation
NU.nl: Bloemenzee Schiphol verplaatst
AD.nI: Slachtofferhulp: Impact MH17 op organisatie is groot

Samenvatting: Vooral Nederlandse media berichten nog veel over MH17. Ander groot nieuws is
het conflict tussen lsrael! Hamaz en ook de herdenking van de Eerste Wereldoorlog staat bij veel
media centraal. Met betrekking tot Ml-117 ligt de focus op de kist/kisten die naar Nederland worden
gevlogen, veiligheidssituatie rond de rampplek en de oorzaak van de vliegramp. Opvallend artikel
van de Volkskrant over Nigeriaanse oplichters die de Ml-117 gebruiken voor hun praktijken.
Channel News Asla meldt dat Malaysia Airlines vermoedelijk 50.000 dollar schadevergoeding aan
nabestaanden gaat uitkeren. Over het algemeen lijkt de berichtgeving af te nemen.
Informatiebehoefte:
(Voldoen we aan de vraag buiten? Welke geruchten worden als zodanig genoemd?)
•
•
•
•

Hoe is de MH17 neergestort? Is hij neergeschoten door een raket of een straaljager?
Waarom is de bloemenzee op Schiphol verplaatst?
Komt er een gedenkteken op Schiphol of ergens anders?
Wat wordt er door experts op de rampplek gevonden?

N
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Bron: @marklarks (bijna 10.000 volgers)
Samenvatting: Nog steeds veel vragen over de toedracht van de ramp. Daarbij worden vanuit
verschillende bronnen beelden van de resten van MH17 getoond. Veel complottheorieën vanuit
allerlei bronnen. Op met name twitter wordt volop gespeculeerd.

(‘

Betekenisgeving:
(Hoe wordt het incident geduld in de buitenwereld, wat is de ‘taal van de straat?’)
• Vox.com: Vercielijking met eerdere burgervluchten die door militairen uit de lucht zijn geschoten.
Samenvatting: Vergelijking met eerdere incidenten wordt gemaakt. Waarbij burgervliegtuigen uit
de lucht zijn gehaald.

Ç)

—
(Welk gedrag vertonen mensen?)
.s .nn

Photos: F4H17 mernorials worldwide
e,apo.ot/UtWoec
iOtwittGr.cørfl, kQrniOdztrzj

slachtoi
Bron: @ LMFlowerfashion

de A’dam

Rideout Motorrijders
Bron: Dichtbij.nl

@ washincitonpost

•

Discussie op NUjij.nl die alle kanten op gaat

Herdenkingen wereldwijd
Bron:

Samenvatting: Wereldwijd worden slachtoffers nog steeds herdacht. Er zijn ook veel discussies
over de toedracht gaande. Onder andere op Twitter en fora van diverse media.
Relevante actoren die ook communiceren
•
•
•

Journaliste Wouke van Scherrenburg twittert zeer actief over MH17 (ruim 46.000 volgers)
Ministerie Buza Oekraine twittert over de ramp en refereert naar Buza Australie
Rusland correspondent Olaf Koens is in de Oekraine (ruim 93.000 volgers en 3,1 miljoen
pageviews afgelopen week)

Omgevincisanplyse Vlucht MH17
Analyseperiode: 4/8/2014 16.00 uur
G’ Analist:

-

05/08/2014 13.00 uur
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Gebruikte termen op twitter: Mlii 7, poetin, Rusland,
Gebruikte termen open bronnen: MH1 7, vliegtuigramp, aanslag, Oekraine, poetin, putin, mh 17,
Rusland, rutte, timmermans, Itfo, torez, marechaussee, Aalbersberg
Benoem de (social) media die het publiek gebruikt: nujij, twitter, geenstifi, powned, telegraaf

N.B. In een aparte bijlage een fotobeeld.

Highlights berichtgeving media:
(Hoe wordt het incident feitelijk weergegeven In de buitenwereld?)

Samenvatting: De focus in de berichtgeving is gericht op de hervatting van de
onderzoekswerkzaamheden. Een aantal dagbladen (Volkskrant en het NRC Handelsblad van
gisteren einde middag) komen met achtergrondreportages. Over de stille tocht en
herdenkingsbijeenkomst komt meer informatie vrij. Mensen uiten respect voor de mensen die
werken op de rampplek. Ze hopen daarnaast dat ze alle waardevolle spullen kunnen terugvinden
en mee terug nemen. Ze verwachten dat er wel veel gestolen zal zijn. Men duidt de mogelijke
consequenties van de mogelijke plannen van Rusland om een vliegverbod boven Slberië In te
stellen. Op verschillende manieren proberen mensen uitdrukking te geven aan hun gevoelens, o.a.
om iets voor de nabestaanden te kunnen betekenen. De haalbaarheid van een benefietconcert
wordt onderzocht. Collega’s van de politie vragen zich af hoe het met collega’s op de rampplek
gaat en er is in hun beleving een vertraging op informatie hierover.
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Het werk op de rampplek moest gisteren afgebroken worden omdat het te onveilig was
De Veiligheidsraad van de VN is gisteren geïnformeerd door Nederland over het onderzoek.
Sinds vanochtend wordt er opnieuw gezocht in en om het dorp Petropavlivka. Dit is één van de
twee locaties die voor maandag op de planning stond.
The last post’ klonk voorlopig voor het laatst. Het is nog niet bekend wanneer de volgende vlucht
naar Eindhoven gaat.
Het restaurant Asian Glories is gisteravond voor het eerst weer open gegaan. Zoon pakt de draad
weer op, nadat zijn ouders en oma zijn omgekomen, en ontvangt veel steunbetuigingen. Onder
meer van bekende chef-koks, zoals Herman den Blijker.
Rusland heeft plannen in de maak om het westerse vliegmaatschappijen te verbieden snelle
routes over Siberië naar Azië te gebruiken
De Vlaamse forensisch tandarts Christl Verbiest geeft een interview over identificatiewerk in
Hilversum en hoe collega’s dit met elkaar verwerken en ze duidt verschil met Tsunami ramp.
De herdenkingsdienst in Hilversum wordt voor iedereen toegankelijk. Mensen die de Hilversumse
slachtoffers kenden, krijgen voorrang. Hilversum overweegt een blijvend monument in de
gemeente te plaatsen voor de slachtoffers van de vliegtuigramp in Oekraïne. Waar het monument
komt en welke vorm de herdenkingsplek krijgt moet de komende weken duidelijk worden. Alle
aandacht is nu gericht op de officiële herdenkingsbijeenkomst die de gemeente 17 augustus.
De Laapersveld Hilversum wordt de startpiek van stille tocht slachtoffers MH17
Er is veel vraag naar de witte herdenkingsbandjes MH17: 30.000 bestellingen
Het Gelredome biedt haar locatie gratis aan als plek voor een benefietconcert. Het is nog niet
zeker of het concert door gaat. De initiatiefnemer hoopt eea (financiering e.d.) voor 8 augustus
rond te hebben.
De nieuwe herdenkingsplek op Schiphol is te zien in diverse media.
Het NRC Handelsblad is gisteren aan het einde van de middag gekomen met een uitgebreid
artikel over de experts op de rampplek (zie bijlage).
Joris Melkert vertelt in het NRC Handelsblad (dat gisteren aan het einde van de middag is
uitgekomen) dat het niet zo eenvoudig is om een zwarte doos uit te lezen en waarom. Artikel in
een aparte bijlage.

Informatiebehoefte:
(Voldoen we aan de vraag buiten? Welke geruchten worden als zodanig genoemd?)

Samenvatting: Mensen die zich bezig houden met de stille tocht, benefietconcert, monument zijn
druk bezig om e.e.a. rond te krijgen en een aantal daarvan zoeken hulp!financiering. Informatie
over het zoeken naar de (resten van) slachtoffers in de Oekraine wordt gedeeld. Hier zijn
nauwelijks vragen over (1 vraag, zie hieronder). Kidsweek (krant voor kinderen) zoekt via Twitter
iemand die voor jonge lezers kan uitleggen wat het onderzoek op de rampplek Inhoud. Intern
(wandelgangen) hoor ik geluiden dat men graag wil weten hoe het met de collega’s van de politie
gaat die aan het werk zijn op de rampplek. Het schijnt dat van collega’s van andere disciplines
(zoals de marchechaussee) die wel bekend is.
@KidsweekNL @gider,nekamp (is de verslaggever van de NOS)zoekt via Twitter iemand die jonge
lezers kan uitleggen wat onderzoek op rampplek mhl 7 inhoudt.
Opnieuw zoeken
• De Nederlandse, Australische en Maleisische experts zijn vanochtend opnieuw op weg gegaan
naar de plek waar het vliegtuig van Malaysia Airlines neerstortte.
• De experts uit Nederland, Australië en Maleisië gaan verder met zoeken in en om het dorp
Petropavlivka. Dit is één van de twee locaties die voor maandag op de planning stond.
• Nav een tweet van @defensie over Nederlanders die het gebied uitkammeri, met daarbij een foto
van het uitkammem, stelt iemand een vraag: Blijft er met zon afstand tussen de zoekers niet
veel ongezien op begroeid land ?“

1
‘The last post’ klonk voorlopig voor het laatst
Met precies dezelfde indrukwekkende ceremonie als de 227 eerdere kisten, werd gistermiddag iets na
vier uur de 228e kist thuisgebracht. Even na vier uur klonk ‘The last post’ op het vliegveld en vertrok
onder applaus van zo’n 250 zorgvuldig afgeschermde nabestaanden de begrafenisauto richting
Hilversum. Onduidelijk is hoeveel lichamen nu geborgen zijn. Of en wanneer er nog stoffelijke resten
terugkomen uit Oekraïne, staat nog niet vast. (Bron: Telegraaf). Het is nog niet bekend wanneer de
volgende vlucht naar Eindhoven gaat (Bron: Volkskrant).
Herdenkingsdienst voorafgaand aan stille tocht
De herdenkingsdienst, die door de gemeente wordt georganiseerd, is voor iedereen toegankelijk. Een
gemeentewoordvoerder benadrukt echter dat de mensen die de Hilversumse slachtoffers direct kenden
(familie, vrienden, klas- en clubgenoten) voorrang krijgen. Wie daarom buiten moet blijven, kan de dienst
wel volgen op een groot scherm.
Laapersveld Hilversum startpiek van stille tocht
De stille tocht voorafgaand aan de herdenkingsdienst in de Sint Vituskerk ter nagedachtenis aan de
Hilversumse slachtoffers van rampvlucht MH17, begint niet bij de Korporaal van Oudheusdenkazerne,
maar is vanaf het Laapersveld. Inmiddels staat de teller van het aantal meelopers op bijna 900. Er zijn
ook aanmeldingen uit België. Initiatiefnemer is Sharon Boekholt.
Interne behoefte (politie)
In de wandelgangen heb ik gehoord dat collega’s het als een gemis ervaren dat intern niet wordt gedeeld

(

hoe het met de collega’s op de rampplek gaat. Deze informatie zou via defensie bij ons komen, maar hier
zou vertraging op zitten. Dit wordt als een gemis ervaren.
Nieuwe herdenkingsplek schiphol
De nieuwe herdenkingsplek voor de slachtoffers van vlucht MH17 op Schiphol is gisterochtend in gebruik
genomen. In de nachtelijke uren hebben medewerkers tienduizenden bossen bloemen en meer dan
duizend knuffels verplaatst van vertrekhal 3 naar de voetgangersverbinding onder het World Trade
Center, de zogenoemde Traverse, op ongeveer 250 meter afstand van de plaats waar sinds de crash een
spontane bloemenzee ontstond. In de Telegraaf van vanochtend staat een grote foto van de nieuwe
herdenkingsplek.
(GISTEREN)

(

VN geïnformeerd
Nederland heeft de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VN) bijgepraat over het onderzoek naar de
ramp met vlucht MH17 in Oekraine. De raad had daarom verzocht omdat Nederland het onderzoek leidt.
Nederland heeft laten weten dat de focus van de werkzaamheden nu ligt bij het bergen van de stoffelijke
overschotten van de slachtoffers. De brief is van vrijdag 1 augustus en meldt verder dat de onderzoekers
op de rampplek ongewapend zijn, hoewel er met Oekrane is afgesproken dat ze wapens mogen dragen
voor persoonlijke beveiliging.
Werk op ramplek afgebroken
De Telegraaf bericht maandagavond dat de repatriëringsmissie maandag te maken gehad met moeizame
omstandigheden op de rampplek. Daarom is het voorgenomen werk niet afgekomen. Toen de experts bij
de rampplek aankwamen, werden beschietingen gehoord. Op advies van de OVSE werd daarom enkele
uren met de zoekwerkzaamheden gewacht. Er zijn maandag geen stoffelijke resten gevonden. Wel
troffen de ruim 100 teamleden die circa 1,5 uur ter plaatse hebben gezocht, persoonlijke bezittingen aan.
Het ging onder meer om fotoboeken en paspoorten.
De situatie van vandaag laat eens te meer zien dat de missie opereert in een crisisgebied, waar tussen
partijen gevochten wordt. Toegang tot het rampgebied is nooit 100 procent zeker’, benadrukte de
missieleider.
De zoektocht op de westelijke locatie is maandag helaas niet afgerond. Als de veiligheidssituatie het
toelaat, wordt morgen verder gewerkt op dezelfde plek. De experts zullen ook pogen het veld ten noorden
van dit gebied te doorzoeken.
Maleisische experts waren maandag voor het eerst onderdeel van de zoekteams in het rampgebied. Bij
aankomst daar is er een korte herdenking geweest voor de slachtoffers. De Maleisiërs spraken daar hun
gebeden uit.

0

Betekenisgevjng:
(Hoe wordt het incident geduld in de buitenwereld, wat is de ‘taal van de straat?’)

Samenvatting: Mensen uiten respect voor de mensen die werken op de rampplek. Ze hopen
daarnaast dat ze alle waardevolle spullen kunnen terugvinden en mee terug nemen. Ze
verwachten dat er wel veel gestolen zal zijn. De Vlaamse forensisch tandarts Christl Verbiest
geeft een interview over identificatiewerk in Hilversum en hoe collega’s dit met elkaar verwerken
en ze duidt verschil met Tsunami ramp. Luchtvaartechniekdocent Joris Melkert legt in het NRC
Handelsblad uit (zie aparte bijlage) dat het niet zo eenvoudig is om een zwarte doos uit te lezen en
waarom.
Een nabestaande van de omgekomen familie van een Aziatisch restaurant is gisteren voor het
eerst weer open gegaan en krijgt veel steun, ook van bekende topkoks. Men duidt de mogelijke
consequenties van de mogelijke plannen van Rusland om een vliegverbod boven Siberië in te
stellen.
Vlaamse forensisch tandarts geeft interview over identificatiewerk
In totaal heeft Christl Verbiest (@christlverbiest) meer dan 200 kisten met stoffelijke overschotten
onderzocht. Dat ging volgens een vast stramien in een grote kazerne in Hilversum. Over de uiteindelijke

identificatie weet ze niets. ‘Het is een principe dat wij als post mortem mensen geen contact hebben met
ante mortem mensen, maar toen het eerste lichaam met naam werd vrijgegeven, was het voor ons toch
wel een Vrij intens en emotioneel moment. Christl Verbiest vergelijkt de identificatie van de MH17slachtoffers met het werk dat moest gedaan worden na de tsunami in Zuidoost-Azië eind 2004. “Alleen
ligt het psychologisch nu wel anders. Over de natuur hebben we geen macht, maar de crash van MH17
had niet moeten gebeuren’, zegt ze in “De ochtend”. De verwerking van de emoties gebeurt voor
Verbiest samen met de collega’s. “Persoonlijk is het voor mij voorbij als ik thuiskom. Ik kan daar thuis niet
over praten, maar wel met de collega’s die hetzelfde meemaken. Iedere avond stressen we dan ook
onder elkaar en babbelen we erover.’ Lees hier het complete artikel. Dit artikel is gebaseerd op een
radio-interview.
Asian Glories in Rotterdam voor het eerst weer open en krijgt steun
Nabestaande Kevin Fan wil niet bij de pakken neerzitten en opende gisteren de deuren van Asian
Glories, voor het eerst sinds zijn ouders omkwamen. Moeder Jenny Loh, vader Shun Po (‘Popo’) Fan en
oma Siew Po Tan zaten aan boord van de fatale vlucht MH17. Kevin krijgt steun van alle kanten. Het
terras was één grote bloemenzee. Op internet stromen de condoleances binnen. Er was een
drukbezochte stille tocht. Ook enkele bekende koks zegden direct hun hulp toe. Goede vriend Herman
den Blijker en topkok François Geurds begaven zich gisteravond daarom onder de eerste gasten.
Verbod snelle vliegroutes over Siberië naar Azië
Rusland heeft plannen in de maak om het westerse vliegmaatschappijen te verbieden snelle routes over
Siberië naar Azië te gebruiken. (Bron: ED, klik hier voor het bericht). Men duidt dit wat dit zou betekenen
voor de vliegtuigmaatschappijen.

-

(Welk gedrag vertonen mensen?)
Samenvatting: Men Is druk bezig met de voorbereidingen voor de stille tocht, de
herdenkingsbijeenkomst, een mogelijk benefietconcert. Op verschillende manieren proberen
mensen uitdrukking te geven aan hun gevoelens, o.a. om iets voor de nabestaanden te kunnen
betekenen. Gevoelens van woede worden vooral geuit via blogs over de gang van zaken d.i.: of de
nieuwsvoorzlenlng wel onafhankelijk is. De initiatiefnemer van de witte herdenkingsbandjes ken
de vraag ernaar niet meer aan. Enkele mensen geven via soclal media aan naar Schiphol te gaan
om de herdenkingsplek te zien of om zelf een bloemetje te leggen.
Witte herdenkingsbandjes
Er is veel vraag naar de witte herdenkingsbandjes ter nagedachtenis aan de slachtoffers van MH17.
Initiatiefnemer Don Vleesenbeek uit Bergen op Zoom krijgt zo veel bestellingen rond de 30.000 dat hij
het logistiek gezien niet meer in zijn eentje kan organiseren. Vleesenbeek verloor zijn broer Erik in de
vliegtuigcrash. Vleesenbeek kwam op het idee van de rouwbandjes na de aankomst van de eerste
slachtoffers in Eindhoven. Alle nabestaanden kregen tijdens die ceremonie een wit polsbandje met de
tekst ‘ik zal je nooit vergeten’. De bandjes zijn oorspronkelijk een ontwerp van rouwdeskundige Riet
Eiddelaers-Jaspers uit Heeze. Ze bedacht ze in 2005 als moderne vervanger van rouwkleding.
-

-

Benefietconcert ‘The faces of MH17
Het benefietconcert The faces of MH17’ voor de nabestaanden van de slachtoffers van de vliegramp in
Oekraïne, kan gratis terecht in GelreDome in Arnhem. Er is ook een datum geprikt: 17 september. Of het
concert er ook daadwerkelijk komt, is nog niet duidelijk, zegt initiatiefnemer Frank OngAIok, muzikant uit
Zoetermeer. Hij wil uiterlijk vrijdag 8 augustus duidelijkheid over het al dan niet doorgaan van het
evenement. We willen zo min mogelijk kosten maken. Inmiddels wordt met de partners waarmee
GelreDome gewoonlijk samenwerkt gesproken over medewerking of sponsoring.
Herdenking en monument
De gemeente Hilversum en de familie van de drie omgekomen gezinnen overleggen nog over de invulling
van de herdenking. Hilversum overweegt een blijvend monument in de gemeente te plaatsen voor de
slachtoffers van de vliegtuigramp in Oekraine.

Deelnemers stille tocht
De teller van het aantal deelnemers aan de stille tocht op 17 augustus in Hilversum van staat op 905
(komt, 325 (misschien). Er zijn 8 duizend mensen uitgenodigd. Deelnemers is gevraagd witte kleding te
dragen.
Uitingen via een blogs, lied
• De Nootdorpse ondernemer Claudio Houtman heeft een lied geschreven voor de slachtoffers en
nabestaanden van rampvlucht MH17. “Iedereen leeft mee met de nabestaanden van de
vliegtuigramp. Je wilt iets doen, maar eigenlijk kun je niets doen, Ik heb de behoefte gehad om
daarover iets te schrijven”,...
• Anderen uiten hun boosheid via blogs, o.a Judith snel-Jobse over de onafhankelijkheid van de
nieuwsvoorziening. Zie

Relevante actoren die ook communiceren
@jaapvandeurzen (verslaggever RTL nieuws) schreef gisteren een column over de rampplek en het
onderzoek (zat nog niet in de analyse van gisteren)
http://www. ru nieuws.nh/nieuws/binnenland/column/jaan-van-deu rzen/de-oorloci-komt-heel-dichtbij
@camerhan die als cameraman in de Oekraine zit heeft nog niet getwitterd.

Omcievingsanalyse Vlucht MH17
Analyseperiode: 7/8/2014 13.00 uur 8/8/2014 13.00 uur
Analisten:
Politie Limburg
—

ci
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Gebruikte termen op Twitter: f4H17, Poetin, Rusland, Eindhoven, Slachtoffers, Oekraine, Onderzoek
Gebruikte termen open bronnen: MH17, vliegtuigramp, aanslag, Oekraine, Poetin, Putin, MHI7,
Rusland, Rutte, Timmermans, LTFO
Benoem de (social) media die het publiek gebruikt: Twitter, Nujij, Geenstijl, Powned, Telegraaf,
HartvanNederland (dossier MH1 7), Nu. nI (dossier MH1 7)
Highlights berichtgeving media:
(Hoe wordt het incident feitelijk weergegeven in de buitenwereld?)

(

Samenvatting:
Het belangrijkste nieuws op dit moment is dat het OM overlijdensaktes voor de slachtoffers
van de ramp collectief gaat regelen. Daarnaast zijn de persoonlijke spullen na drie weken in
Nederland aangekomen, en vragen met zich op Social Media af wat hiermee gaat gebeuren.
Vrijdag keren de eerste 135 politiemensen terug van de rampplek in Eindhoven. Daarnaast
zie je ook dat bijvoorbeeld de Telegraaf de eerste naam meldt van een slachtoffer dat
inmiddels is geïdentificeerd. Verder geen bijzonderheden met betrekking tot de
berichtgeving over de ramp.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Het OM gaat de overlijdensaktes voor de slachtoffers van de MH17 ramp collectief regelen. Dit
is vrijdagochtend nieuws op diverse Internetsites en op landelijke radiozenders.
Persoonlijke bezittingen van slachtoffers zijn donderdagavond rond 20.00 uur aangekomen op
vliegveld Eindhoven. De bezittingen worden overgedragen aan politie voor onderzoek, en
kunnen mogelijk helpen bij de Identificatie van slachtoffers.
Het gaat slecht met Malaysia airlines en is daarom in handen van de staat gekomen. Ze
hebben fors verlies geleden na de vermissing van het eerste vliegtuig en de ramp met de
MH17.
De eerste 135 politiemensen en militairen dle actief waren in het gebied van de vlieg ramp In
het oosten van Oekraïne, keren vrijdag terug in Nederland.
NAVO-chef Anders Fogh Rasmussen heeft donderdag in Kiev met de Oekraïense premier
Arseni Jatsenjoek gesproken over steun van de alilantie aan de defensie van Oekraïne.
Het conflict met Rusland dreigt te escaleren. De wederzijdse econimische kunnen gemakkelijk
ontaarden in een boycotoorlog.
Militanten hebben vlakbij Jenakievo, in de Oost-Oekraïense regio Donetsk, een Oekrafens
militair toestel neergeschoten. Dit heeft een Oekraïense regeringsfunctionaris laten weten, zo
meldde nieuwszender CNN donderdag.
Bij gevechten In de buurt van de rampplek van vlucht MH17 zijn donderdag zeker vijf burgers
om het leven gekomen. Daarnaast vielen zeker tien gewonden. Dit heeft persbureau Interfax
donderdag gemeld.
Oekraïne heeft de wapenstilstand op en rond de plek van de vliegramp opgezegd, nu de missie
om menselijke resten en persoonlijke spullen te bergen voorlopig is afgebroken. Het is de
bedoeling dat het staakt-het-vuren opnieuw ingaat als de bergingswerkzaamheden weer
beginnen.

Informatiebehoefte:
(Voldoen we aan de vraag buiten? Welke geruchten worden als zodanig genoemd?)
Samenvatting: 0
p Social Media wordt er gesproken over het collectief regelen van de
overlijdensaktes. Hoe lang gaat dit duren, is dit makkelijk te regelen, gaat de Rechtbank dit
wel of niet doen? Deze vragen spelen er op dit moment bij het publiek. Verder geen vragen
of informatiebehoelte op (social) media kunnen ontdekken.

Betekeniscievinci:
(Hoe wordt het IncIdent geduld In de buitenwereld, wat Is de ‘taal van de Straat?’)

Samenvatting: Op steeds meer locaties worden in het land stille tochten en herdenkings
evenementen gehouden. Hiervan verschijnen diverse nieuwsberichten in de vooral
regionale media. Ook worden er condoleanceregisters geopend voor de slachtoffers die
inmiddels zijn geïdentificeerd.

(Welk gedrag

nen mensen?)

Samenvatting: Geen bijzonder of afwijkend gedrag waargenomen op (social) media ten op
zichte van de omgevingsanalyse van donderdag.

(

Omgevingsanalyse Vlucht MHI7
Analyseperiode: 8/8/2014 13.00 uur

—

g/8/2o14 13.00 uur

C. Analisten
Gebruikte termen op Twitter: MHI7, Poetin, Rusland, Eindhoven, Slachtoffers, Oekraine, Onderzoek
Gebruikte termen open bronnen: MHI7, vliegtuigramp, aanslag, Oekraine, Poetin, Putin, MEi17, Rusland, Rutte, Timmermans,
LTFO
Benoemde (social) media die het publiek gebruikt: Twitter, Nujij, Geersstijl, Powned, Telegraaf, 1-lartvanNederland (dossier MHI7),
Nu.nl (dossier MHI7)
Highliehts berichtoeving media:
(110e wordt het incident feitelijk weergegeven in de buitenwereld?)
Samenvatting: Diverse artikelen over de Russische boycot. Op twitter diverse onderwerpen geretweet, oa de uitleg van het NFI over
de identificatie, het niet-speculeren over de identificatie, de terugkeer vandaag van diverse missieleden. Zie verder ook bij
Schadebeperking (gedrag)
Russen klaar voor de aanval (Telegraaf)
interview ambassadeur Oekraine, dhr Klompenhouwer (Telegraaf)
Nog veel onzekerheid voor nabestaanden ramp (interview 8-8) (Hart van Nederland)

(

Op nujij, nu.nl. geenstijl, powned geen nieuwe info.

Informatiehehoefte:
(Voldoen we aan de vraag buiten? Welke geruchten worden als zodanig genoemd?)
Samenvatting: ik zie geen specifieke informatievraag van buiten op dit moment

Betekenisgeving:
(lIne wordt het Incident geduld in de buitenwereld, wat Is de ‘taal van de straat?’)
Samenvatting: NRC geeft in een artikel weer welke afwegingen zij als medium hebben gemaakt over de manier van publiceren
(privacy) over de slachtoffers.
Verder wordt er gesproken over de Russische boycot en hoe mensen daar tegenaan kijken.
Er wordt op beperkte schaal kritisch gekeken naar het WKjudo in Rusland

(Welk gedrag vertonen mensen?)
Samenvatting:
* zondag wordt tijdens
ADO Feyenoord tijdens de 17e minuut een applaus gegeven voor de omgekomen ADO supporter Rein
Specken. (bron oa Adodenhaag.info)
er wordt gesproken over een mogelijk nationaal monument. De bm van Hoofddorp geeft aan dat Hoofddorp een van de
mogelijkheden is. (bron Haarlems Dagblad)
* mensen worden opgeroepen
meer (eigen) groente en fruit te eten. (bron divers, via twitter)
-

Omcievingsanalvse Vlucht MH17
C&

Analyseperiode: 09/08/2014 13.00 uur
Analist:

10/08/2014 13.00 uur

-

1>

Gebruikte termen op twitter: tIH1 7, poetin, Rusland,
Gebruikte termen open bronnen: MH1 7, vliegtuigramp, aanslag, Oekraine, Toret, Charkov, Itfo, torez,
marechaussee, Aalbersberg
Benoem de (social) media die het publiek gebruikt: Twitter, NuJij, GeenStiji, PowNed, Telegraaf, Hart
van Nederland (dossier MH1 7), Nu. nl (dossier MH1 7)

Hicihlicihts berichtgeving media:
(Hoe wordt het incident feitelijk weergegeven in de buitenwereld?)
Samenvatting: De aandacht van media gaan op dit moment meer uit naar de conflicten in Irak en
de Gazastrook dan naar MH17. Toch wordt elk nieuws nog gretig overgenomen door nieuwssites.
Dit keer over de terugkomst van de onderzoekers, de geïdentificeerde slachtoffers, het doorzochte
gebied van de ramp, woorden van de premier van Australië en over de rebellen die een staakt-het
vuren willen.

(

•

•

•

Alle landelijke media melden dat drie vluchten met politiemensen en marechaussees geland zijn
op vliegbasis Eindhoven. Zij waren actief in het gebied van de vliegramp. De ontvangstruimte
stond vol familie, vrienden en collega’s. Bijv. Trouw. Totaal gaat het om 200 onderzoekers. Het
personeel werd welkom geheten door commandant der strijdkrachten generaal Tom Middendorp
en korpschef van de Nationale Politie Gerard Bouman. Ook was een vertegenwoordiger van de
Australische politie aanwezig. Een kleine groep blijft daar achter.
Alle landelijke media melden dat inmiddels 65 slachtoffers zijn geïdentificeerd. Volgens
coördinator Arie de Bruijn zijn 176 min of meer complete lichamen teruggevonden. En daarnaast
527 lichaamsdelen. Volgens het ministerie (BuZa) kan het nog maanden duren voor alle
slachtoffers zijn geïdentificeerd. Bijv. Trouw.
Meerdere media berichten over het onderzoek in het rampgebied. Een gekleurd kaartie (bron:
Nationale Politie) geeft weer welk deel van het gebied doorzocht is. Volgens de NRC en het RTL
Nieuws is het grootste gedeelte nog niet onderzocht, waaronder ook plekken met veel
wrakstukken. De politie reageert hierop met een facisheet over de missie (ook getwitterd door
Dick Schoof). Later haalt een aantal landelijke media het bericht weg met de titel ‘Plekken met
veel wrakstukken niet
doorzocht’, afkomstig van
Po tie komt met fects nddat PiL N CU/iS researchredache deze resultaten
ke
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•
•
•
•

•

Meerdere kranten (bijv. Trouw) berichten dat de premier van Australië heeft aangegeven dat
Nederland het prima doet bij de aanpak van de vliegramp.
NOS meldt dat nabestaanden van slachtoffers 50.000 dollar per slachtoffer krijgen als voorschot
op de schadevergoeding. Familierechercheurs zullen de komende weken de nabestaanden
verder informeren over het uitbetalen van het voorschot.
Ook missieleider Aalbersberg is terug in Nederland.
Het hoofd van de Oekraîense geheime dienst, Valentyn Nalyvaitsjenko beweert in de Britse krant
The Daily Mail dat rebellen het Russische toestel Aeroflot wilden neerhalen. Deze daad zou
bedoeld zijn om de Russische Federatie een excuus to geven voor een militaire invasie. In
Telegraaf.
Rebellen Oekraïne geven aan een bestand te willen om een humanitaire ramp te voorkomen.
Hulp zou uit Rusland komen. Eerder zei rebellencommandant Igor Girkin (alias Igor Strelkov, ook
degene die het triomtantelijke bericht de wereld instuurde nadat het toestel van Malaysia Airlines
was neergestort) dat zijn mannen volledig omsingeld zijn door het Russische leger. O.a. in het
AD.

Informatiebehoefte:
(voldoen we aan de vraag buiten? Welke geruchten worden als zodanig genoemd?)
Samenvatting: naar aanleiding van het bericht van RTL Nieuws over het zoekgebied hebben veel
mensen vragen, ondanks de berichtgeving van de politie erover, vlak na publicatie van RTL Veel
mensen vragen zich af hoe lang het nog gaat duren voor er meer duidelijkheid komt over de
toedracht van de ramp.
•
•

•

•

De NOS houdt een uitgebreid overzicht bij van het laatste nieuws van MH17.
Het AD vraagt een traumadeskundige of de politiemensen en marochaussees die nu terug zijn
gekeerd hulp van psychologen nodig hebben. Ze kunnen inderdaad last krijgen van wat ze daar
gezien hebben. Het beste is dat ze teruggaan naar hun familie en rust nemen. Hij vindt het niet
verstandig dat de forensische experts in Hilversum in de kazerne slapen en lang doorwerken,
Diverse blogs berichten over een artikel in de Engelstalige krant in Maleisië News Straits Times.
Volgens Niburu is dit het eerste mainstream medium dat kritische vragen durft te stellen. Volgens
Joost Niemoller stuit de krant op een rare gang van zaken met het opvragon van de tapes van de
verkeerstoren in Kiev.
Op sociale media vragen mensen zich af waarom er maar in zo’n klein gebied gezocht is, terwijl
de brokstukken in een veel groter gebied liggen. Ook wil men weten wanneer we iets horen over
de zwarte dozen en de toedracht van de ramp.

Betekeniscieving:
(Hoe wordt het incident geduld in de buitenwereld, wat is de ‘taal van de Straat?’)

Samenvatting: Op sociale media worden vooral nieuwsberichten herhaald, naast speculaties over
de toedracht van de ramp, met name op politiek gebied. Het bericht over het kleine gebied waarin
is gezocht wordt wel veel gedeeld maar weinig oordeelsvorming. RTL zegt wel vele reacties te
hebben gehad op hun onderzoek, maar niet welke. Er zijn veel mensen die allerlei theorieën
bedenken over de toedracht en veel mensen die er onderhand moe van worden.
•

•
•

RTL legt n.a.v. de vele reacties uit waarom ze het nieuws van het zoekgebied op deze manier
gebracht hebben: “het is de taak van de journalistiek om alle feiten van mogelijk belang te
onderzoeken en publiceren”. De beelden maken volgens RTL duidelijk waarom de overheid de
verwachtingen over de zoekresultaten telkens opnieuw tempert. RTL wilde met dit eigen
onderzoek een bijdrage leveren aan het onderzoek.
Experts van het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (COT) schatten in dat de aanpak
van Nederland na de vliegramp in Oekraïne de afgelopen weken goed geweest. In meerdere
kranten, o.a. Volkskrant.
In een column van Trouw schrijft James Kennedy over de Australische herdenkingsrituelen (een
2

•
•
•
•
•
•

(

•

j5.

interreligieuze dienst) in vergelijking met die in Nederland.
Op NuJii.nI reageren mensen negatief op het nieuws van Telegraaf dat rebellen het toestel
Aeroflot uit de lucht wilden halen; wanneer komt het echte verhaal ipv deze complottheorieën?
Op PowNed wordt gereageerd (86 reacties) op het bericht dat pro-Russische separatisten een
staakt-het-vuren willen. Veelal wordt het als een overgave gezien, of als briljant schaakspel van
Poetin. Ook komen weer allerlei andere theorieën langs in de reacties.
Op PowNed wordt ook gereageerd (17 reacties) op het bericht dat het neerschieten van de MH17
wellicht een vergissing was. Volgens reageerders was dat meteen al duidelijk. Ook hier komen
theorieën over wat er gebeurd zou zijn voorbij.
Op jl een theorie dat Kiev het vliegtuig uit de lucht zou hebben geschoten. De reacties (101)
zijn overwegend cynisch, want wéér een theorie.
Veel mensen discussiëren op Twitter en Facebook over de toedracht van de ramp, met name de
rol van Rusland erin.
NRC Ombudsman Sloerd de Jong, schrijft over hoe kranten en met name de NRC volgens hem
zijn omgegaan met berichtgeving over de MH17-ramp. Hij is positief verrast door het volume en
de kwaliteit van de berichtgeving over de ramp en constateert dat veel kranten pas laat een
gezicht gaven aan de slachtoffers.
Er is een Facebook-pagina voor het boycotten van het Russisch WK voetbal in 2018. Nu 171
likes.

(Welk gedrag vertonen mensen?)
•
•
•

Supporters herdenken vandaag tijdens voetbalwedstrijd ADO Feyenoord de dood van ADO
supporter Rein Specken, in de 176 minuut.
Hilversum herdenkt volgende week zondag in de Hilversumse Sint-Vituskerk de vijftien
Hilversumse slachtoffers met voorafgaand een stille witte tocht (Facebookpagina met nu ruim
1.000 die aangeven te gaan (8.400 uitgenodigd)).
Dinsdag 12 augustus een stille tocht in Nederweert en eentie in Tilburg. Zaterdagmiddag was er
een herdenking in Breda en
—

Relevante actoren die ook communiceren
Directeur van het onderzoeks- en adviesorganisatie COT Marco Zannoni is positief over de aanpak in
Nederland:
Rutte en Timmermans toonden zich vastberaden
De leiding van de missie in Oekraïne bestond uit de beste mensen
Doelstellingen waren helder door slachtoffers voorop te stellen en terughalen doden prioriteit te
maken; dat streven is waargemaakt
Het afbreken van de missie getuigt van goed leiderschap
-

-

-

-

3

Omgevincisanalyse Vlucht MH17
G,

Analyseperiode: 10/08/2014 13.00 uur
Analist:

-

11/08/2014 13.00 uur

Gebruikte termen op twitter: MH17, poetin, Rusland,
Gebruikte termen open bronnen: MH1 7, vliegtuigramp, aanslag, Oekraine, Torez, Charkov, Itfo,
marechaussee, Aalbersberg
Benoem de (social) media die het publiek gebruikt: Twitter, NuJj, GeenStiji, PowNed, Telegraaf, Hart
van Nederland (dossier MH1 7), Nu. ni (dossier MH1 7)

Highlights berichtgeving media:
(Hoe wordt het incident feitelijk weergegeven in de buitenwereld?)
Samenvatting:
Veel nieuws van zaterdag en zondagochtend wordt herhaald. Daarnaast nieuws over
bliksembezoek premier Abbott, piloten die voor hun veiligheid vrezen, hoe de schadeclaim voor
nabestaanden werkt, de veiligheidstop maandag om 14.00 uur en de door de rebellen
overgedragen resten van M1117.
•
•
•

Oekraïne voelt niets voor een wapenstilstand. Een legerwoordvoerder zei zondag dat pas een
staakt-het-vuren kan worden afgekondigd als de opstandelingen hun wapens neerleggen en zich
overgeven. O.a. bij PowNed (met 166 reacties).
Alle landelijke media berichten dat de premier van Australië is zondagavond aangekomen in
Rotterdam voor een bliksembezoek, o.a. bij NOS.
Piloten vrezen voor veiligheid, meldt Telegraaf. Het gaat om vluchten naar Nigeria, Tel Aviv en
Irak. “Stewardessen en piloten, met wie De Telegraaf sprak, zeggen dat ze al voor de crash met
de MH17 hun zorgen hebben uitgesproken over vliegen over Oost-Oekraïne. Zij voelden zich
toen niet gehoord.”

•
•
•
•

Het AD van maandag vertelt over de procedure van de schadeclaim door nabestaanden. In een
kader staat het kaartje van het zoekgebied van de rampplek.
In het AD een verdiepend artikel over het politieke optreden met betrekking op MH17. De experts
die aan het woord komen, zeggen dat we moeten zorgen dat we kunnen ingrijpen.
Om 14.00 uur praat de Veiligheidstop de Tweede Kamer bij. Het gaat om een technische briefing.
O.a. bij Volkskrant. Deze wordt live uitgezonden bij NPO.
Rebellen hebben alle resten MH17 overgedragen aan Oekraïne. Dit nieuws wordt door alle media
overgenomen, o.a. Nu.nl.

Informatiebehoefte:
(Voldoen we aan de vraag buiten? Welke geruchten worden als zodanig genoemd?)

Samenvatting:
Mensen vinden het lang duren voor er meer duidelijkheid komt over hoe het vliegtuig naar
beneden gehaald is en wie de schuldige is.
•

Mensen hopen dat er tijdens de briefing van de Tweede Kamer vanmiddag meer duidelijkheid
komt over de ramp.

Betekenisgeving:
(Hoe wordt het Incident geduld In de buitenwereld, wat is de ‘taal van de straat?’)

Samenvatting:
Theorieën gaan over en weer over wat er gebeurd is. Ook zijn er steeds meer mensen die moe
worden van alle ‘verklaringen’ en ‘bewijzen’. Experts komen aan het woord over het
defensiebeleid van Nederland.

•

•
•

In het verdiepende artikel van het AD over politiek optreden komen de volgende meningen aan
de orde:
Hans Hillen (CDA) vindt de manier waarop Nederland denkt over uitgaven aan de
o
krijgsmacht naïef en verwend. De ramp MH17 is vanuit marketingoogputn een goed
moment om de discussie over het militaire samenwerkingsverband opnieuw te voeren.
o Dick Berlijn: “Poetin denkt nu eenmaal in termen van macht. En de omvang van het leger
is daarbij een factor. Als je krachtig bent, neemt hij je serieuzer dan als je zwak bent.
Rusland geeft nu gewoon niet thuis.”
o Defensiespecialist Rob van Wijk ergert zich al jaren aan de lakse houding van Nederland
inzake het leger.
o
Kamerlid Elbert Dijkgraaf: ‘Het besef is nu doorgedrongen dat we onze zaakjes op orde
moeten krijgen’.
o
Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma zegt dat de vliegramp een wake-upcall is, de toestand in de
rest van de wereld een katalysator.
Blog Wanttoknow.nl schrijft over de vraag of de MH17 eerst is aangeschoten voordat het
ontplofte en heeft daar allerlei bewijzen bij. Hierop 68 reacties.
Op de site Dagelijksestandaard.nI een analyse van de twee stromingen in de discussie over
Rusland en Poetin. “De eerste stroming vindt dat er nog helemaal niets bewezen is met
betrekking tot MH1 7 dat het neerschieten van het vliegtuig misschien wel door Oekraïne zelf is
gedaan of expres werd veroorzaakt om de separatisten in een kwaad daglicht te stellen, dat in
Oekraïne sowieso een fascistisch regime aan de macht is en dat de crisis daar is veroorzaakt
door het imperialisme van de EU’. “De andere stroming (waartoe ik mezelf reken), steunt in grote
lijnen de huidige aanpak van de EU en de USA. Dat wil zeggen, zij vinden ook dat er nog geen
sluitend bewijs is inzake het neerschieten van MH17, dat dit bewijs er misschien wel nooit zal
komen, maar dat er inmiddels redenen genoeg zijn om Rusland indirect verantwoordelijk te
houden, in ieder geval voor het opstoken van het vuurtje in Oost-Oekraind’. Hierop 20 reacties.

(Welk gedrag vertonen mensen?)

•
•

Een minuut applaus van Feyenoord- en ADO-supporters tijdens de wedstrijd zondagmiddag. Veel
mensen zijn hiervan onder de indruk.
Lied van Marleen Altevogt op YouTube voor de slachtoffers van MH17.

Relevante actoren die ook communiceren
Verslaggever van RTL Rik Koniinenbelt is in Oekraïne en tweet erover.
Verslaggever Gert-Jan Dennekamp reist weer terug naar Nederland en tweet dat @dimoskou en
@rachidelmourif te volgen zijn voor het laatste nieuws uit Oost-Oekraïne. Hun tweets gaan vooral
over het conflict in dat gebied.
Roger Veugels (volgens zijn Twitterbio forensisch intelonderzoeker, 2.571 volgers) vraagt via een
tweet Mark Rutte of het niet tijd is om Nederland erop voor te bereiden dat het neerhalen van de
MH17 mogelijk ietwat anders verlopen is dan tot nu toe gedacht. En meer tweets met betrekking
tot MH17. Wordt veel geretweet.
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Omcievincisanalyse Vlucht MH17
Analyseperiode: 11/08/2014 13.00 uur
G’ Analisten:

-

12/08/2014 23.00 uur

11T1 E

Gebruikte hash fags(#) op twitter: MHI 7, poetin, Rusland
Gebruikte termen open bronnen: MH1 7, vliegtuigramp, aanslag, Oekraine, Itfo, Aalbersberg
De (social) media die door het publiek gebruikt worden: Twitter, NuJij, GeenStij4 PowNed, Telegraaf, Hart
van Nederland (dossier MH1 7), Nu.nl (dossier MH1 7)

Highlicihts berichtgeving:
Samenvatting: Aandacht van de media gaat op dit moment vooral uit naar de briefing van de
Tweede Kamer en het gesprek tussen Abbott en Rutte in het Catshuis in Den Haag.
Bijna alle landelijke media berichten over de briefing aan de Tweede Kamer:
Troepenopbouw Russen reden om missie MH17 te stoppen
Nederlandse missie wil voor de winter terug naar rampplek NQ
NFI: Identificatie gaat relatief snel NQ
Nederland hoopt nu dat de plaatselijke bevolking in het rampgebied menselijke resten en spullen
die zij vinden van de slachtoffers inlevert. Maar de meeste persoonlijke bezittingen en stoffelijke
overschotten zijn in Nederland, zo zegt de politie.ffll
Nederland heeft in het strafrechtelijke onderzoek naar het neergehaalde vliegtuig MH17 min of
meer de leiding NOS
De pro-Russische rebellen hebben alle stoffelijke resten en persoonlijke bezittingen van
rampvlucht MH17 geborgen en overgedragen aan de Oekraïense autoriteiten. De vicepremier’
van de eenzijdig uitgeroepen Volksrepubliek Donetsk liet dit maandag weten aan persbureau
lnterfax. Op de rampplek ligt volgens hem niets meer.Volkskrant
Australië en Nederland blijven samenwerken in zaak MH17 AD Rutte benadrukte dat hij en
Abbott de ambitie delen om terug te keren op de rampplek om verder te gaan met de
onderzoeken zodra er langere tijd veilige omstandigheden zijn om het werk te kunnen doen.
-

-

-

-

-

-

-

Informatiebehoefte:
(voldoen we aan de vraag buiten? Hoe wordt het incident feitelijk weergegeven in de buitenwereld? Welke
geruchten worden als zodanig genoemd?)

Samenvatting
Politieke partijen vragen zich hardop af of de zoektocht naar de slachtoffers ooit nog goed afgerond
ken worden. Daarnaast begrijpen mensen niet waarom het onderzoekteam nog niet naar de oorzaak
van de ramp keek.

-

-

-

-

-

Steeds meer politieke partijen beginnen zich hardop af te vragen of de zoektocht naar
slachtoffers van vlucht MHl7ooit nog goed afgerond kan worden
Mensen begrijpen niet waarom onderzoeksteam niet naar oorzaak van de vliegtuigramp keek.
Pieter Omzigt (CDA, 18000 volgers) tweet: de essentiele brokstukken (met de inslagen) zijn nog

niet eens geborgen en veiliggesteld.”
Mensen, onder andere Pieter Omzigt, vragen zich op Twitter af waarom niet verteld is dat 600
mensen uit Oekraine hebben meegzocht.
Don Keek (adviseur gevaarlijke stoffen) vertelt in de vroege editie van Hart van Nederland over
zijn ervaring in Oekraine.
Topambtenaar Geerts van het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat nabestaanden over
het algemeen begrip hebben voor het stoppen van de repatriëringsmissie.

-

-

Nederland hoopt nu dat de plaatselijke bevolking in het rampgebied menselijke resten en spullen
die zij vinden van de slachtoffers inlevert. NU
Op de site van de dageliiksestandaard.nl zijn nog vragen over het onderzoek: “Waarom worden
de satellietbeelden niet vrijgegeven door de Amerikanen? Waarom worden de gesprekken tussen
de verkeersleiding in Kiev en het toestel niet vnjgegeven? Waarom horen we niets over de black
boxes?”

Betekenisgeving:
(Hoe wordt het Incident geduld in de buitenwereld, wat is de ‘taal van de straat?’)
Samenvatting: Er is veel kritiek op de politiek. Men vraagt zich af waarom het onderzoeksteam niet
keek naar de ramp. Men speculeert nog steeds over de mogelijke oorzaak van de ramp.
Dit leeft op Twitter en In reacties op online artikelen.

—

(Welk gedrag vertoin mensen?)
Samenvatting: Mensen organiseren stilte tochten en men is van plan een concert te organiseren als
eerbetoon aan slachtoffers.

Musicus wil eerbetoon slachtoffers MH17, Gelredome is beschikbaar gesteld meldt De weekkrant en er is
een Facebook pagina geopend voor het evenement: www.thefacesofMHl7.nl
Honderden mensen hebben dinsdagavond in Tilburg meegeiopen met een stille tocht voor de slachtoffers
met name voor twee in Tilburg.HvNL SBS
Professor zendt eredoctoraat na MH17 retour aan Poetin AD
Mensen laten steunbetuigingen achter bij de kazerne in Hilversum, dit is bedoeld voor de specialisten die
het identificatieproces doen. Riiksoverheid

Relevante actoren die ook communiceren
PieterOmtzigt (CDA) tweet als reactie op het onbegrip van mensen waarom het onderzoeksteam niet
naar de oorzaak van de ramp keek: ‘de essentiele brokstukken (met de inslagen) zijn nog niet eens
geborgen en veiliggesteld.”

Omgevingsanalyse MH17
Analyseperiode: 12/08/2014, 23.00

-

13/08/2014, 22.30 uur
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Gebruikte zoektermen:MH17, vliegtuigramp, Oekraïne, Rusland, aanslag,
Benoem de (social) media die door het publiek gebruikt worden: alle

Hlcihlicihts berichtgeving
(Hoe wordt het incident feitelUk weergegeven in de buitenwereld?)

Samenvatting
Diverse lokale media berichten over afscheidsceremonies, (aangekondigde) herdenkingen en
(aanstaande) begrafenissen van omgekomen passagiers. Verder wordt het nieuws overheerst door de
oproep aan boeren in de buurt van het rampgebied om te melden als ze gaan oogsten.
• Boeren in de buurt van het rampgebied van de MH17 in Oekraïne worden opgeroepen het te melden
als ze willen gaan oogsten. Het Internationale onderzoeksteam wil zo veel mogelijk menselijke resten
en persoonlijke bezittingen veiligstellen. Het team roept landbezitters op om contact op te nemen met
de Nederlandse ambassade in Kiev, een team in Charkov of met het nationale noodnummer. Dit
melden vrijwel alle media, zoals de IIJQS.
• Onderzoekers van de vliegramp met vlucht MH17 zullen het zonder de splonagebeelden van
Amerikaanse drones moeten doen. uit strategische overwegingen vliegen boven Oost-Oekraïne geen
Amerikaanse observatledrones, meldt Elsevier.
• De Rijksoverheid heeft beelden vrijgegeven van de zoektocht naar de overblijfselen van MH17.
Onder meer de voorbereidingen en de moeilijke omstandigheden waarin de hulpverleners moesten
werken, zijn te zien op de beelden. Onder meer RTLNleuws heeft de beelden op de site beschikbaar
gesteld.
• #MH17 dicteert nieuwe regels voor crisiscommunicatie en journalistiek. Extreme snelheid en enorme
impact van rampennieuws vraagt om nieuwe draaiboeken, is te lezen op CommunicatieOnline.nl.
• RadiolVandaag besteedt aandacht aan het vervolg op het vaststellen van de DNA-profielen door het
NFJ. Wat mogen nabestaanden zien, hoe worden ze begeleid en hoe verloopt het rouwproces? In de
(woordvoerder Landelijke
uitzending komen
(Slachtofferhulp) en
Eenheid) aan het woord.
• Vijf families die naasten hebben verloren bij de vliegtuigramp komen zondag aan het woord tijdens
een herdenkingsbijeenkomst dle In de Sint-Vituskerk In Hilversum wordt gehouden, meldt onder meer
het AD. Aan de bijeenkomst gaat een stille tocht vooraf.
• Maleisische media melden dat de regeringen van Maleisië en Oekraïne overeen zijn gekomen dat een
team van 90 Maleisische onderzoekers op de rampplek aan het werk mag om het internationale team
daar te ondersteunen. Niet gemeld wordt dat het onderzoek stilligt.
• GlobalPost meldt dat een Malelsische minister zegt dat het onderzoeksrapport deze week klaar Is.
• PIQ meldt dat de ‘VVD met een zetelaantal dat ergens tussen de 28 en 32 stoeltjes zit, het
meest lijkt te profiteren van de tevredenheid over het kablnetsoptreden na de crash van MH17’.
• Op Geoolitiek in ersectief staat een uitgebreide blog ‘Mark Rutte, gemangeld tussen
grootmachten’. Hierin wordt onder meer gesteld dat van een serieus onderzoek weinig terecht komt
en dat in Maleisië In tegenstelling tot het Westen wordt gedacht dat de Oekraïense vliegtuigen
MH17 hebben neergeschoten.
—

—

Informatiebehpefte:
(Voldoen we aan de vraag buiten? Welke geruchten worden als zodanig genoemd?)

Samenvatting
Media melden massaal dat Igor Strelkov (mogelijk medeverantwoordelijk voor het neerhalen van
MH17) zwaargewond is geraakt bij gevechten en op sterven zou liggen. Op sociale media wordt verder
vooral voortgeborduurd op berichten van de afgelopen dagen. Veel oudere berichten worden nog altijd
verder verspreid, of er wordt nog op gereageerd.

• Igor Strelkov is zwaargewond geraakt bij gevechten in het oosten van Oekraïne, melden diverse
media. Strelkov zou de man zijn die medeverantwoordelijk is voor het neerhalen van vlucht MH17.
Het nieuws over Strelkov zou worden gemeld door het Russische persbureau ITAR-TASS dat zich op
zijn beurt baseert op het persagentschap Nieuw Rusland in Donetsk. Later op de avond melden
diverse media dat hij op sterven ligt. Nog later op de avond wordt op sociale media tegengesproken
dat hij gewond is geraakt.
• Op Pravdaru staat een uitgebreid artikel waarin een Roemeense expert stelt dat MH17 is
neergeschoten door een Oekraïense MIG-29. Op RT.com wordt het schandelijk genoemd hoe de
Westerse media het Russische bewijs negeren. In het artikel wordt gesteld dat het door Nederland
geleide internationale onderzoeksteam bij de Oekraïne militaire gegevens moet opvragen over radar
en raketbatterijen rondom de tijd van het Incident. Het laatste artikel is
keer gedeeld via Facebook
en Twitter.
• Op Earth-matters.nl is een zeer uitvoerig artikel geplaatst over de mogelijke gang van zaken
rondom MH17. ‘21WIRE wil met dit artikel zo dicht mogelijk bij de waarheid proberen te komen als
mogelijk. Aan de hand van Engelse, Russische en Oekraïense bronnen zullen we kritisch kijken naar
de ‘berg aan bewijzen’ uit Washington, Kiev en Europa. We zullen laten zien dat de berichten die nu
wereldwijd worden getoond afkomstig zijn van Amerikaanse bronnen en de regering In Kiev’, meldt de
site. Het artikel Is 1300 keer geliked op facebook en 56 keer gedeeld op twitter.
...

Betekeniscievnca:
(Hoe wordt het incident geduld in de buitenwereld, wat is de ‘taal van de straat?’)

Samenvatting
Op sociale media wordt vooral gereageerd op het nieuws dat Igor Strelkov zwaargewond zou zijn
geraakt, Hier wordt overwegend ‘positief’ op gereageerd.

• Geduld loont in de opsporing van daders rampvlucht MH17. De opsporing van de daders in de
tragedie MH17 eist grote vastberadenheid, dwars tegen alle scepsis in, schrijft Raoul du Pré in een
commentaar van de Volkskrant.
• Wat zo langzamerhand wel heel duidelijk begint te worden is dat er absoluut geen onderzoek mag
plaatsvinden naar de toedracht van de ramp, concludeert Niburud op haar website. Volgens de site die
‘onthullend en bewustmakend nieuws’ publiceert, is er nog geen spatje bewijs over daders.
• ‘De beruchte hacker groep “KiberBerkut” hackte onlangs de persoonlijke correspondentie van
Oekraïense functionarissen met betrekking tot de neergehaalde Maleisische “Boeing” MH-17 op 17 juli
2014’, meldt ZapLog.nl. De correspondentie zou aantonen dat gouverneur Ihor Kolomoisky de aanslag
gepland zou hebben. Onder het bericht trekken de weinige reageerders het bericht in twijfel.
• Op facebook is woensdagavond een bericht geplaatst door iemand die de media ziet als
onbetrouwbare opruiers en hen bedankt voor alle “onjuiste” informatie, zoals over het wegnemen van
persoonlijke bezittingen van de slachtoffers van de MH17 door bewoners en separatisten. Zij stelt uit
zeer betrouwbare bron te hebben vernomen dat ‘de bewoners nog steeds getraumatiseerd zijn vanaf
dat de lichamen uit de lucht vielen en direct zijn begonnen met het verzamelen van bezittingen.’ In
enkele uren Is het bericht 31 keer geliked, 18 keer gedeeld en is er zo’n 20 keer op gereageerd.
• Op YouTube is een filmpje geplaatst waarin’ de echte ooggetuigen met verboden getuigenissen’
aan het woord komen. Het filmpje is in een dag 2.096 keer bekeken.

(

(Welk gedrag vertonen mensen?)

Samenvatting:
Op een groot aantal plaatsen in het land worden de komende weken bijeenkomsten gehouden ter
nagedachtenis aan slachtoffers. Slachtofferhulp Nederland heeft een handreiking beschikbaar gesteld
voor scholen die na de vakantie beginnen met ‘lege plekken’

(

• Slachtofferhulo Nederland heeft op haar internetsite een handreiking geplaatst voor scholen dle na
de vakantie beginnen met ‘lege plekken’ door de crash van MH17. De handreiking is bedoeld om
scholen op weg te helpen en een steun in de rug te geven bij het omgaan met rouw en verlies In de
komende tijd.
• De Delftse emeritus hoogleraar Vliegtulgontwerpen Egbert Torenbeek heeft zijn eredoctoraat aan het
Luchtvaartinstituut in Moskou (MAl) weer ingeleverd. Directe aanleiding is het neerschieten van de
MH17, meldt het AD.
• Op Initiatief van twee Hilversummers vindt er voorafgaand aan de herdenkingsdienst van komende
zondag ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de vliegramp MH17 een stille tocht plaats, njjt
Dichtbii.nl. De tocht begint met het oplaten van 298 ballonnen. Veel lokale media (onder meer
Doesburg, Volendam, Newcastle, Nieuwegein, Tilburg, Almere) staan stil bij (al dan niet
aangekondigde) afscheidsceremonies, herdenkingen of begrafenissen van omgekomen passagiers die
her en der in het land worden georganiseerd.
• Via de internetsite Geef.nl is een Hagenaar een inzamelingsactie gestart voor een ‘MH17 Memorlal
Monument’. Hiervoor heeft hij de ‘World Sustainability Fund’ opgericht, Hij wil 400.000 euro
inzamelen. Er Is nog niet gedoneerd. De pagina is twee keer gedeeld.

Steunactoren:
• Korpschef Gerard Bouman staat In zijn blog op Politie.nl uitgebreid stil bij de gebeurtenissen van
afgelopen maand. Een tweet van @Politie hierover wordt enkele tientallen keren doorgestuurd.

(

Omgevingsanalyse MHI7
Analyseperiode: 13/08/2014, 23.00

-

14/08/2014, 23.00 uur

Gebruikte zoektermen: tweetdeck MH 17
Benoens de (social) media die door het publiek gebruikt worden: alle

Highlights berichtgeving
(Hoe wordt het incident feitelijk weergegeven in de buitenwereld?)
Samenvatting

Het feit dat Knevel en vd Brink aandacht besteedden aan Quinsy / Zwarte Piet, roept op twitter veel
irritatie op. De link wordt gelegd naar zijn tweet dat’ white lives matter more than black ones’. #kvdb
Verder aandacht voor het feit dat er nu 127 mensen geidentificeerd zijn, de rebellenleider Strelkov
opstapt en het mogelijke offensief door de Russen. 22 Augustus wordt een dag van nationale rouw in
Maleisie. Zie verder ook hieronder.

Informatiebehoefte:
(Voldoen we aan de vraag buiten? Welke geruchten worden als zodanig genoemd?)
Samenvatting
* Via diverse (inter)nationale media
wordt aangegeven dat er nu in totaal 127 slachtoffers zijn
geidentificeerd. Oa
*

Diverse media besteedt aandacht aan het feit dat Igor Strelkov opstapt als rebellenleider. oa Elsevier

*

Het onderzoek naar de vliegramp is het grootste ooit aldus het OM. Wordt veel gepubliceerd, oa
lbIikonieuws.
*

Er wordt via Twitter relatief veel gesproken over het mogelijk offensief van de Russen; dat ze
momenteel de Oekraine echt binnen zouden komen.
een voorbeeld: Bron @Shaunwalkcr7: @RolandOliphant and 1 just saw a column of APCs and vehicles with ofilcial Russian
military platcs cross bordcr into Ukraine. Dit werd 1425 keer geretweel. Het interview met Roland hierover is ook te zien op ifl

Betekenisgeving:
(Hoe wordt het incident geduid in de buitenwereld, wat is de ‘taal van de Straat?’)
Samenvatting:

r

Men is boos over de discussie bij Knevel en vd Brink over Zwarte Piet met Quinsy. Deze publiceerde een
tweet over de ramp met de MH17 dat’ white lives mattermore than black ones.
Verder wordt afgevraagd of de Russen nu zijn begonnen met het invallen van de Oekraine. Zie ook
hierboven.

(Welk gedrag vertonen mensen?)
Samenvatting:

Vrijdag 22 augustus wordt een dag van nationale rouw in Maleisie. Dan worden de eerste geidentificeerde
Maleisische slachtoffers naar dat land overgebracht. Diverse keren over gepubliceerd. oa ]j
In de eerste week van september komt een eerste rapport naar buiten over het onderzoek naar de oorzaak van de ramp.
Oa gepubliceerd in the moscow times en op !2)ifl

h

Omgevinpspnplyse MH17
Analyseperiode: 18/08/2014, 23.00

Q

-

19/08/2014, 23.00 uur

L1T1 E

Analist:
Gebruikte zoektermen: MH17, vliegtuigramp, Oekraîne, Rusland, aanslag
Ben oem de (social) media die door het publiek gebruikt worden: alle openbare bronnen, met de nadruk op Twitter,
F8 en blogs

Highlights berichtgeving:
(Hoe wordt het incident feitelijk weergegeven In de buitenwereld?)

Veel aandacht voor de terugkeer van Maleisische slachtoffers. Ook de schade (financieel)
die Nederland oploopt door de EU sancties komen ter sprake in de media. ING publiceert
hier eind van deze week een rapport over.

(

.

•
•
•

De NOS meldt dat donderdag 22 Maleisische slachtoffers van de vliegramp in Oost-Oekraïne van
Nederland naar Maleisië worden gevlogen.
Metro
dat er een gedenkteken komt voor de omgekomen dieren.
New Straits Times laat een infograf ie zien over de brokstukken van MH17. Wordt op Twitter gedeeld.
De schade naar aanleiding van de EU sancties loopt op tot 6,7 miljard, meldt onder andere het FD en de
Volkskrant, op basis van een nog uit te komen rapport van ING.

Informatiebehoefte:
(Voldoen we aan de vraag buiten? Welke geruchten worden als zodanig genoemd?)

Samenvatting:
De sancties tegen Rusland veroorzaken financiële schade voor Nederland. Mensen vragen
zich, nu dit steeds zichtbaarder wordt, af op basis van welke bewijzen de sancties zijn
opgelegd. De overheid is momenteel vrij stil over de voortgang. In die stilte valt de heisessie van vandaag niet overal goed. Men wil actie/procesinformatie.

•

ç

•

•
•
•

in het verlengde van de sancties opgelegd aan Rusland, ontstaat er discussie over de gevolgen
voor Nederland. Op Twitter vragen mensen zich af waarom dit gedaan kan worden, zonder
bewijs dat Rusland überhaupt betrokken is. Nog een voorbeeld van Henk Krol.
Website Wanttoknow plaatsen een opiniërend artikel over de, volgens de site, veelzeggende
stilte van de (internationale) overheden en media op dit moment. Ook hier wordt de schuldvraag
en bewijs tegen Rusland besproken. Op Twitter is dit bericht inmiddels 34 keer geretweet, met
soms de aanvulling, dat het stil wordt vanuit de regering als het gaat over MH17.
SP Tweede Kamerlid Harry van Bommel wordt op Twitter gevraagd of het klopt dat het
onderzoeksrapport over MH17 niet openbaar gemaakt wordt. Dit n.a,v. een bericht op FB. Zijn
reactie is dat dit ‘ondenkbaar en onaanvaardbaar zou zijn’.
Het gerucht gaat dat Facebook berichten over MH17 censureert, zo is ook de pagina van
complotdenker Martin Vrijland verwijderd.
Er is hier en daar kritiek op de hei-sessie van de regering (met als onderwerp herstel van
werkgelegenheid). Mensen willen je zien van politici.

Betekenisgeving:
(Hoe wordt het incident geduid in de buitenwereld, wat is de ‘taal van de straat?’)

Samenvatting:
Rouw en slachtofferhulp zijn onderwerpen die in deze fase na de ramp aangesneden
worden. MH17 blijft, gezien de hoeveelheid berichtgeven ruim een maand na de ramp, een
onderwerp van gesprek.

•
•
•

De verhalen achter het verhaal van MH17 (human interest) blijven nieuws en worden verteld.
MH17 blijft een onderwerp van gesprek. In de afgelopen 24 uur zijn ruim 900 berichten
verschenen in open bronnen met een verwijzing naar vlucht MH17
Het onderwerp rouw na MH17 wordt door steeds meer media aangesneden. De krant?
publiceerde vandaag een groot artikel over slachtofferhulp en de uitzending van RKK Kruispunt
van aanstaande vrijdag besteedt er ook aandacht aan.

(We!kgedrag vertonen mensen?)

Samenvatting:
Het herdenken van de slachtoffers tijdens uitvaartdiensten of speciale bijeenkomsten gaat
door.

•

Er worden nog steeds herdenkingstflensten georganiseerd, zoals in Drenthe, voor een Roder
gezin en in Amstelveen voor de omgekomen broer en zus Gunawan.

Steunactoren:

Evgeniy Levchenko, e»prof voetballer en afkomstig uit de Oekraïne wil de politiek gaan ondersteunen in
de Oekraïne, meldt de Telegraaf naar aanleiding van het bezoek van minister Timmermans aan
Feyenoord.
Boeddhisten in Tibet herdenken ook de slachtoffers van MH17

GL

Omgevingsanalyse V’ucht MH17
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Analyseperiode: 19/8/2014 23.00
Analist:

—

20/8/2014 23.00 uur

11T1 E

Gebruikte termen: MH1 7, Poetin, Rusland, Slachtoffers, Oekraine, Onderzoek, LTFO
Benoem de (social) media die het publiek gebruikt: Twitter, Nujij, Geenstiji, Powned, Telegraaf,
HartvanNederland (dossier MH17), Nu.nl (dossier MH1 7)
Highlicihts berichtgeving media:
(Hoe wordt het incident feitelijk weergegeven in de buitenwereld?)

(

Samenvatting:
Over MH17 wordt weinig ‘nieuw nieuws’ gemeld, er wordt veelal een actuele draai gegeven
aan oud/bekend nieuws. Er is veel aandacht voor de herdenkingen die in het hele land
plaatsvinden. Verschillende media melden dat Maleisië vrijdag 22 augustus heeft
uitgeroepen tot een dag van nationale rouw, omdat dan de eerste stoffelijke resten
aankomen.
* Donderdag
worden de stoffelijke resten van 22 Maleisische slachtoffers van de vliegramp in Oost
Oekraïne van Nederland naar Maleisië gevlogen, heeft de Maleisische ambassadeur Taib in Den Haag
gezegd. Vrijdag, de dag dat de eerste lichamen aankomen, is uitgeroepen tot dag van nationale rouw
In Maleisië. Op de luchthaven wordt een herdenkingsplechtigheld gehouden.
* De herdenking van de Hilversumse slachtoffers van
de vliegramp mag dan voorbij zijn, daarmee is
de kous voor de gemeente allerminst af, meldt onder meer Gooi en Eemlander. De gemeente zegt een
steunpilaar te blijven voor de nabestaanden, zolang als nodig. Ook verzorgt de gemeente een dvd
over de in Hilversum gehouden herdenking.
* Lege tafeltjes In de klas,
kopt De Telegraaf, die dieper ingaat op de lege schoolbanken die veel
leerlingen In hun klas aantreffen nu ze weer naar school gaan ‘Voor veel scholieren wordt deze week
letterlijk zichtbaar hoe groot dat gemis is.’

[nfprmatiebehoefte:
(Voldoen we aan de vraag buiten? Welke geruchten worden als zodanig genoemd?)
Samenvatting:
‘Officieel onderzoek naar MH17 gaat in doofpot’, waart rond op sociale media, een groeiend
aantal mensen stuurt dit bericht door. De onderzoeksraad heeft op haar webpagina een
onderdeel toegevoegd met antwoorden op veelgestelde vragen. Omwonenden van de
rampplek zouden geen nieuwe resten of spullen meer hebben overgedragen.
* Omwonenden van de rampplek van MH17 hebben tot dusver geen nieuwe (informatie over)
stoffelijke resten of persoonlijke spullen overgedragen. Volgens BN De Stem meldt het ministerie van
Buitenlandse Zaken dit. Opvallend is dat slechts zeven andere lokale kranten dit melden.
* De onderzoeksraad voor veiligheid heeft aan haar
weboagina over het onderzoek naar MH17 een
speciaal onderdeel ‘veelgestelde vragen’ toegevoegd. Hierin worden de elf meest gestelde vragen
beantwoord. Verschillende mensen en media delen de link via sociale media, zonder dat op de Inhoud
van de gegeven antwoorden wordt Ingegaan.
* De Wall Street Journal Europe meldt dat onderzoekers weer naar
de rampplek gaan zodra de
veiligheidssituatle in dat deel van OekraTne het toelaat. Zonder de rampplek te bezoeken, is het
volgens de onderzoeksraad echter waarschijnlijk ook mogelijk de oorzaak te vinden. De krant meldt
verder dat een voorlopig rapport in de ‘komende weken’ wordt gepubliceerd.
* Een blog van ‘De Nieuwe Realist’ met als kop ‘Officieel onderzoek naar MH17 gaat
in de doofpot’
wordt veelvuldig door mensen gedeeld op sociale media. Hierin wordt gesteld dat vier, mogelijk vijf
landen een overeenkomst hebben getekend waarin is vastgelegd dat het officiële rapport alleen naar
buiten mag als alle landen daar afzonderlijk toestemming voor geven. De bron Is, zo wordt in de blog
gemeld, van een analist werkzaam voor de pro-Poetin zender Russia Today. Onder de biog zelf staan
slechts drie reacties, deze zijn echter typerend voor wat mensen op sociale media delen over deze
theorie: ‘Hoe geloofwaardig is deze bron? Ik heb, na wat snuffelwerk toch zo mijn twijfels’ tot aan
‘Het zou me ook werkelijk niet verbazen’. In circa 170 berichten op sociale media wordt naar de blog

gelinkt.
* Op Klokkenluideronlineni staat een soortgelijk bericht (met andere landen In de hoofdrol), waarin
echter naar een Duitse bron wordt verwezen. Dit artikel is 252 keer aanbevolen op Facebook en telt
14 reacties. Op de slte reageren mensen die overtuigder zijn van een ‘complot’. Op Nuiil.nl hebben 29
mensen hierop gereageerd. Negen van de tien reacties zijn hier echter negatief over het verhaal en
variëren van ‘achjee, de complottertjes gaan los’ tot ‘kan iemand dit soort idioten weren van nujlj.nl?’

Betekenisgeving:
(1-10e wordt het incident geduid in de buitenwereld, wat is de ‘taal van de straat?’)
Samenvatting:
op sociale media is vooral aandacht voor de herdenkingen. Ook tonen mensen zich
‘ongeduldig’ over de stilte rondom het onderzoek en doen verschillende complottheorieën
(nog) de ronde. In totaal wordt ‘MH17’ ruim 1250 keer in berichten op sociale media
genoemd. Een interview in Trouw met nabestaanden wordt gewaardeerd. Het CBS meldt dat
het consumentenvertrouwen een knauw heeft gekregen.
* ‘De diplomatie met Rusland heeft gefaald en de economische gevolgen kunnen wel eens veel
zwaarder zijn dan gedacht’, stelt prof. dr. Eelke de Jong in het Reformatorisch Danblad. De hoogleraar
internationale economie hoopt dat de gebeurtenissen in de nasleep van de vliegramp met de MH17 nu
wel tot actie leiden en Nederland zich op energiegebied onafhankelijker maakt van Rusland.
* ‘Vertrouwen consument krijgt knauw’, melden media naar aanleiding van de nieuwste cijfers van het
CBS. Oorzaak zouden onder meer de vliegramp met de MH17, de handelsoorlog met Rusland en de
spanningen in Oekraïne zijn.
* ‘We moeten kunnen vergeven, we willen niet omzien in wrok’, kopt de Trouw. Voor ‘de Verdieping’
heeft het dagblad uitgebreid gesproken met Robbert en Loes van Heiningen. Robbert verloor zijn
jongere broer en vrouw, en een neef. Robbert sprak ook bij de herdenkingsdienst in Hilversum. Onder
het artikel wordt vooral positief op hun verhaal gereageerd. ‘Ben diep onder de indruk van dit artikel,
wat een prachtige mensen’ en ‘een toonbeeld van positivisme, kracht en menselijkheid. Een voorbeeld
voor alle mensen die dierbaren verliezen’.

(Weik gedrag vertonen mensen?)
Samenvatting:
Op sociale media is met uitzondering van initiatieven rondom herdenkingen relatief weinig
activiteit. De Tweede Kamer heeft aangekondigd het nieuwe politieke jaar, 2 september, te
beginnen met een herdenking. In Engeland is in het nieuws dat prins Charles een
persoonlijke brief schreef aan de vader van een Brits slachtoffer.
* De Tweede Kamer begint het nieuwe politieke jaar op 2 september met een herdenking van de
slachtoffers die om het leven kwamen bij de vliegramp met vlucht MH17. Dat heeft de Tweede Kamer
woensdag bekendgemaakt, melden meerdere media.
* De Britse prins Charles heeft een persoonlijke brief geschreven aan de vader van Liam Sweeney,
een Brits slachtoffer, meldt de Chronicle Live.

(
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Analyseperiode: 20/08/2014, 23.00
Analist:

-

21/08/2014, 23.00 uur
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Gebruikte zoektermen: MHI 7, vliegtuigramp, Oekraine, Rusland, aanslag
Benoem de (social) media die door het publiek gebruikt worden: Alle

Highlights berichtgeving
(Hoe wordt het incident feitelijk weergegeven in de buitenwereld?)

Samenvatting
De belangrijkste zaken die vandaag aan de orde kwamen, zijn de honderden beelden en
foto’s die zijn binnengekomen bij de politie en dat de Maleisische slachtoffers zijn
overgebracht. Beide items zaten in het NOS-journaal van 20.00 uur.
•

(

•

•
•
•
•
•

Stille tocht in Utrecht voor slachtoffer Willem Grootscholten woensdagavond. Honderden
deelnemers (in papieren AD).
Telegraaf meldt dat er een toename van bange mensen is in het vliegtuig sinds de MH17crash, maar dit neemt af volgens een woordvoerder van de KLM. Dit wordt op andere
nieuwssites overgenomen.
Veel media melden dat de politie honderden (368) beelden en filmpjes heeft binnengekregen
over vliegramp MH17, o.a. Njiiji en NOS.nl.
Meer over de Maleisische slachtoffers dle vandaag naar Maleisië worden overgebracht (zie
analyse gisteren). O.a. in
en bij NOS. Vandaag is een dag van nationale rouw in Maleisië,
bij BN De Stem. Het motto is Eenheid in Droefheid.
Feyenoorders niet bang voor Kiev, waar zij vanavond een Europa League-wedstrijd spelen. Ze
hebben desondanks geprobeerd dit te voorkomen bij de UEFA, aldus NOS.
Premier Rutte en Kamervoorzitter van Miltenburg houden een toespraak bij de herdenking van
de slachtoffers van MH17 in de Tweede Kamer, tijdens de start van het parlementaire jaar (2
september).
Minister Timmermans laat vanuit Kiev weten vastberaden te zijn om de missie MH17 op de
rampplek te vervullen. Dit zegt hij op zijn Facebook-pagina waar hij uitgebreid verslag doet
van zijn werkbezoek. Stand om 22.30u: 2.650 mensen vinden dit bericht leuk en er zijn 237
reacties. Veel daarvan zijn positief over Timmermans. Het bericht is 58 x gedeeld. De
Facebookberichten van Timmermans worden door veel socialmediagebruikers en landelijke
media overgenomen en geliket. Media zoals Eisevier halen uit zijn posts als belangrijkste
boodschap uit dat Kiev het optreden van Nederland steunt.
Frans Tlrnmermans
8uur

rbviiidilepauinateuk

S’

Hier in (tav Inmiddels gesproken met vertegenwoordigers van de OVSE en
het Rode (ruis over de situatie in Oost-Dekraine Ook de mensen van de
Nederlandse missie hebben mij bijgepraat De situatie rond de crashsite
van MH- 17 blijft onverminderd zeer onrustig en gevaarlijk, er wordt hard
gevochten, Wij un goed voorbereid om, zodra de situatw het toelaat, onze
taak ter plekke voort te zetten Daarom vincI ik het ook belangrijk vandaag

aan alle partijen duIdelijk te maken dat Nederland vastberaden Is en blijft
om onze opdracht te vervullen
\nd

ouk PeSOCren Delen

i 2 650 personen sinden dil leuk
5 kner uedelU

•
•

Het Parool (en vele andere media) meldt dat een Brits slachtoffer vandaag is begraven.
Er zal dinsdag weer een besloten bijeenkomst zijn voor de nabestaanden van de slachtoffers,
in Nieuwegein, meldt j4Q en daarna ook RTV Utrecht en andere media. Dit nieuws is
bekend gemaakt door het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Informatiebehoefte:
(Voldoen we aan de vraag buiten? Welke geruchten worden als zodanig genoemd?)

Samenvatting
Het doofpot-verhaal van gisteren komt vandaag ook nog terug op sociale media. Er is nog
steeds veel behoefte aan meer informatie over de oorzaak.
Een voorbeeld van de doofpot die mensen ervaren is te vinden op het blog JDreport.com die
de Info van de Nieuwe Realist heeft (zie analyse gisteren). Er zou sprake zijn van een
zwijgcontract.
Volgens nieuwssite OHLN.nI heeft Rusland (in de persoon van VN-ambassadeur Churkin)
gezegd dat de Oekraïerïse luchtverkeersleiding de vlucht MH17 over conflictgebied heeft
geleid.
Op de site Russian Radio een artikel over de gang van zaken van het onderzoek naar de
toedracht van de ramp. Rusland zou aandringen op openheid erover.

•
•
•

Betekeniscievinci:
(Hoe wordt het incident geduld in de buitenwereld, wat- is de ‘taal van de Straat?’)

Samenvatting:
Doordat nieuws over de oorzaak van de ramp uitblijft, worden steeds meer mensen
ongeduldig en negatief.
•

De schrijvers van wanttoknow.nl doen uit de doeken waarom Obama en de media zo stil zijn
over MH17.

-

(Welk gedrag vertonen mensen?)

Samenvatting:
Een liedje van Marco Roelofs werd uitgebracht, twitteraars vragen openlijk waarom het zo
stil Is en PSV heeft luchtmachtmedewerkers te gast in het stadion.
•
•

Marco Roelofs zingt een liedje: ‘de aap die alles zag’. Mensen vinden het een mooi liedje.
Enkele twitteraars vragen politici en media via Twitter waarom het zo stil Is rondom het
onderzoek.
Voetbalclub ,.PSV heeft een aantal mensen van de luchtmacht die de repatriëring mogelijk
hebben gemaakt, te gast in het stadion, meldt de club on Twitter. Hier is op sociale media veel
lof over en het bericht wordt flink geretweet.

•

PSV’ urn

Deze mensen hebben de repatriëring van de
MH17 slachtoffers mogelijk gemaakt,
verdiend te gast vanavondl ;luchtmacht
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Omcievingsanalyse MH17
Analyseperiode: 21/08/ 2014, 2300

c7

-

24/08/2014, 23.00 uur

11T1 E

Analist
Gebruikte zoektermen: fdHI 7, vliegtuigramp, Oekraïne, Rusland, aanslag
Benoem de (socia!) media die door het publiek gebruikt worden: Alle

Hicihlights berichtgeving
(Hoe wordt het incident feitelijk weergegeven in de buitenwereld?)

Samenvatting
In verschillende lokale en regionale media wordt uitgebreid stilgestaan bij herdenkingen
van slachtoffers van MH17, enkele keren zit daar een zeer persoonlijk interview met
nabestaanden bij. Daarnaast melden alle media dat Nederlandse Oekraïners op Schiphol
vlucht MH17 hebben herdacht.

(

Highlights zondag 24-08-2014
.
Bijna honderd Nederlandse Oekraïners hebben zondagmiddag op Schiphol rampvlucht MH17
herdacht. Hart van Nederland besteedde hieraan aandacht in de uitzending van 22.30 uur.
•
De Persdienst kondigt op Twitter aan dat maandag 25-8 in de aangesloten kranten een artikel
staat over ‘hoe de crash van MH17 een heel dorp kan treffen’.
•
Een vliegtuig met de resten van nog drie slachtoffers van MH17 Is zaterdag vertrokken van
Schiphol en zondag aangekomen in Maleisië, melden Maleisische media.
•
De Maleisische media melden dat premier Datuk Seri Najib Razak heeft gezegd dat de snelle
overdracht van slachtoffers van MH17 In de Oekraïne alleen Is te danken aan de Maleisische
neutraliteit In buitenlandse politiek.
•
De Oekraïne vierde vandaag haar 23e onafhankelijkheidsdag van Rusland. Hierbij werd
aangekondigd dat er de komende drie jaar dubbel zoveel budget voor het leger beschikbaar
komt, melden diverse media. Onder meer Powned toont beelden van pro-Russische
separatisten die in Donetsk zo’n vijftig krijgsgevangen door de stad lieten paraderen. Diverse
media melden dat hierbij de Conventie van Geneve wordt geschonden.
• Trouw publiceert online ‘tien artikelen die ii ook na uw vakantie niet mag missen’. Hierbij
wordt twee keer gelinkt naar MH17-gerelateerde artikelen: het interview met nabestaande
Robbert van Heijningen en een interview waarin Rob van Wijk aangeeft dat Europa Rusland
blijft onderschatten.
Highlights zaterdag 23-08-2014
•
Het Reformatorisch Dagblad plaatst een zeer uitgebreid en persoonlijk interview met een 30jarige vrouw (en haar man) die door MH17 haar belde (55-lange) ouders verloor. ‘Wij
vergeven de daders achter de vliegramp’.
•
Het Russische konvooi met hulpgoederen staat weer aan de grens met Rusland, meiden
meerdere media. Meerdere media berichten later op de dag dat een woordvoerder van het
Oekraïense leger meldt dat de vrachtwagens productleapparatuur uit twee Oekraïense
fabrieken hebben meegenomen.
Highlights vrildag 22-08-2014
•
Alle media melden dat het vliegtuig met stoffelijke overschotten van twintig Maleisische
slachtoffers van MH17 is geland In Maleisië en daar met een ceremonieel zijn ontvangen.

Informatiebehoette:
(Voldoen we aan de vraag buiten? Welke geruchten worden als zodanig genoemd?)

Samenvatting
Gerry Burger (LTFO) en Gerhard Smit (KMar) doen in meerdere (landelijke en regionale)
kranten hun verhaal over de MH17-missie. Via sociale media wordt hier nauwelijks op
gereageerd. Vier van de vijf reacties zijn positief. Eerder werd al gemeld dat in totaal 173
slachtoffers zijn geïdentificeerd en dat nog onduidelijk is wanneer de repatriëringmissie
kan worden hervat.

Zaterdag 23-08-2014
•
In Trouw staat een interview met Gerry Burger (achter slot, geen reacties) van het LTFO.
• ‘Leden MH17-team’, missie niet uit ons hoofd’, melden diverse regionale kranten, waarin Gerry
Burger (LTFO) en Gerhard Smit vertellen over hun ervaringen. Onder het beknopte digitale
artikel (een gezamenlijke pagina) staan vijf reacties. Vier positief (‘petje af’ en ‘diep respect’)
en een negatief (‘Nederlandse overheid heeft wanprestatie geleverd’.) Deze laatste wordt
‘gecorrigeerd’ door een andere persoon die reageert. Via sociale media wordt het artikel 24
keer gedeeld, een groot deel is afkomstig van de media dle de artikelen plaatste.
Vrijdag 22-08-2014
• ‘Zoeken, het gevoel uitgeschakeld’. In oorlogsgebied zoeken naar sporen van een
vliegtuigcrash, twee leden van de Nederlandse missie vertellen hoe dat voelde’, kopt NRC
(geen reacties) boven een dubbelinterview met Gerry Burger (LTFO) en Gerhard Smit (KMar).
•
Er zijn tot nu toe In totaal 173 slachtoffers van de vliegramp van vlucht MH17 geTdentificeerd,
melden alle media op basis van berichtgeving van het ministerie van Veiligheid en Justitie.
•
Het is nog onduidelijk wanneer de repatrlërlngmissle kan worden hervat, zegt Rutte. Dit kan
pas als de situatie op de rampplek voldoende veilig is. Hij onderstreept tijdens de wekelijkse
persconferentie, 22-08, dat het kabinet er alles aan blijft doen om de slachtoffers terug te
halen. Alle media besteden hier aandacht aan.

Betekenisgeving:
(Hoe wordt het incident geduld in de buitenwereld, wat is de ‘taal van de straat?’)

Samenvatting
Op sociale media vormen de herdenkingsbijeenkomsten het belangrijkste
gespreksonderwerp. Mensen tonen zich geraakt, emotioneel en respectvol. Ook diverse
complottheorieën gaan nog rond, deze linken echter allemaal naar oude ‘onthullingen’ en
theorieën die al eerder op internet zijn gepubliceerd.
Zondag 24-08-2014
•
Tien Nederlandse judoka’s doen mee aan het WK in Rusland. Voor vertrek werd hen vaak
gevraagd of zij wel moesten gaan, met het oog op MH17. ‘Dat vind ik net zo verschrikkelijk als
Iedereen. Maar je moet In mijn ogen sport en politiek gescheiden houden. Al heb ik er begrip
voor dat nabestaanden daar in alle emoties anders over denken’, vertelt een van hen in
AD.
•
De sancties dle zijn Ingevoerd tegen Rusland leiden vooral tot ergernis, maar brengen een
oplossing van het conflict rond Oekraine niet dichterbij, stelt voormalig Shell-topman Jeroen
van der Veer In het tv-programma Buitenhof.

(Welk gedrag vertonen mensen?)

Samenvatting:
Op veel plaatsen in het land worden herdenkingen georganiseerd. Deze worden zonder
uitzondering druk tot zeer druk bezocht. In Haarlem kwamen bijvoorbeeld duizend mensen
naar een herdenkingsbijeenkomst in de basiliek. Op de Oosterplas zagen bijvoorbeeld
honderden mensen bij een herdenking hoe voor ieder slachtoffer een waterlelie met
brandend kaarsje op het water werd gelegd. Familie van een bij de crash omgekomen
Hagenaar, plaatste in het AD een ingezonden dankbriet.
Zondag 24-08-2014
•
De ongeveer honderd Nederlandse Oekraïners die zondagmiddag op Schiphol stilstonden bij de
slachtoffers van MH17 hebben ‘gemengde gevoelens van medeleven en schaamte’. Bij het
gedenkteken legden zij een bloemstuk in de kleuren van de Oekraïense vlag en
zonnebloemen, melden meerdere media.
Op sociale media staan diverse mensen stil bij het nieuwe schooljaar dat morgen weer begint.
•
‘Morgen een lege plek in een klas in Neerkant en op andere scholen. Heftig en confronterend’,
bericht bijvoorbeeld een moeder.
Zaterdag 23-08-2014

•

c

In een open brief in het AD hebben de ouders en zus van de bij de vliegramp omgekomen
Haagse Rein Specken onder meer de regering en de mensen die in Nederland en Oekraïne het
identificatie- en onderzoekswerk doen, meldt onder meer EM Den Haag.

Omgevingsanalvse MH17
Ck.

Analyseperiode: 26-08-2014, 23.00 uur
Analist:

—

27-08-2014, 23.00 uur

Gebruikte zoektermen(#) op twitter: mhl7
Benoem de (social) media die door het publiek gebruikt worden: alle

Informatiebehoefte:
(Voldoen we aan de vraag buiten? Hoe wordt het incident feitelijk weergegeven in de buitenwereld? Welke
geruchten worden als zodanig genoemd?)

(

Samenvatting:
In de (voornamelijk) Nederlandse media veel aandacht voor de nationale herdenking op
10 november in de RAI in Amsterdam. “Is steuntje in de rug voor nabestaanden”. De
cijfers over unieke DNA-profielen, geïdentificeerde personen en worden breed gedeeld.

•
•
•
•
•

•
•
•

Op de nabestaandenbijeenkomst is gemeld dat er tot nu toe 283 unieken DNA-profielen zijn
gevonden, dat zegt nog niets over het aantal geïdentificeerden.
Alle DNA profielen van de nabestaanden zijn binnen bij het NFI
De onderzoekers hebben 173 personen geïdentificeerd en 283 DNA-profielen opgemaakt,
hier kunnen ook profielen van anderen tussen zitten, bijvoorbeeld hulpverleners.
Uitgebreid DNA-onderzoek is nu nodig om de identiteit te achterhalen van de resterende
slachtoffers.
Wim Heijnen van het NFI bericht: van ruim driekwart van de stoffelijke resten die zijn
geïdentificeerd na de vliegtuigramp in Oekraïne, is het dna-profiel bekend. Van de rest kan
nog geen profiel gemaakt worden wegens de staat waarin die resten verkeren. Daar moet
opnieuw onderzoek naar gedaan worden.
Politie meldt dat de vingerafdrukken uit de paspoorten van slachtoffers goed geholpen hebben
bij de identificatie
Persbriefing over het forensich onderzoek was live te volgen vanaf 12:00 uur
O.a. Nu.nl en NRC berichten over de persconferentie (maar ook vele anderen):
De ministers Timmermans, Hennis-Plasschaert en Opstelten hebben gezamenlijk via een jjf
de kamer geïnformeerd over de stand van zaken

Betekenisgevinci:
(Hoe wordt het incident geduld In de buitenwereld, wat Is de ‘taal van de straat?’)

Samenvatting:
Veel mensen verwijten op Twitter de politiek onvoldoende openheid, zoals het
onvoldoende vrijgeven van gegevens (zoals satellietbeelden of flightrecodergegevens)
en vermoeden een cover-up.
•
•
•

•
•

ï3

Geenstijl noemt de afhandeling van mHl7 door Nederland een “nationale schandviek’
De nationale herdenking van de slachtoffers van de vliegramp MH17 valt samen met ‘Aod op
Nuj’, de traditionele opening van het carnavaisseizoen op 10 november in Heerlen. De
Organisatie van het evenement komt binnenkort bijeen om zich te beraden wat te doen.
Volgens Jildou van Opzeeland, verslaggever van EenVandaag (@Jilnow) zijn de lichamen
in Oekraïne behandeld met formaline. Veel mensen vragen zich af door wie? Onderzoekers
moeten daarom maskers dragen tijdens identificatie.
Op de website wanttoknow.nI staat een artikel: “Tekende Rutte geheimhoudingsverklaring”.
Twitteraccount heeft 1210 volgers. Bericht wordt veel gedeeld.
In de loop van de avond wordt dit bericht steeds meer ge-retweet: ‘Waar blijft @NOS
@RTLNieuwsnl @BNR @nrc @teegraaf @volkskrant met het nieuws dat NL een
geheimhoudingsverklaring getekend heeft over #MH1 7’

i

(Welk gedrag vertonen mensen?)

Samenvatting:
Er is een petitie gestart voor openheid over het onderzoek.
•

Er bestaat een petitie “Onderzoek aanslag op vlucht MH1 7 moet openbaar”. Wordt
behoorlijk breed gedeeld. Tot nu toe ondertekend door 267 mensen

(
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ONDERZOEK IN DOOFPOT

;ALLES WUST EROP DAT DE OEKRAINE
GESTEUND EN BETAALT
DOORDE EU EN DE VS
MH17 HEBBEN NEERGESCHOTEN MET
30 MM KANON VAN EEN STRAALJAGER
WI WILLEN DAT DE DADERS WORDEN GEVONDEN EN BESTRAFT
STOP DE STEUN AAN DE FASCISTOIDE REGERING IN KIEV
STOP DE OENOCIDE TEGEN DE EISEN BEVOLKING
IN EE OEKRAINE
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Relevante actoren die ook communiceren
Steunacto ren:
(waaruit blijkt dat?)

Slachtofferhulp Nederland (3488 Twitter-volgers) voerde tijdens de nabestaandenbijeenkomst
veel gesprekken met de nabestaanden. Ervaart veel vertrouwen in de overheid.

Kritiekactoren:
(waaruit blijkt dat?)

•

RTLNieuws heeft kritische column waarin o.a. wordt gezegd: ‘Het is tijd dat politiek en
journalistiek ook afdaleri, dat verdere vragen worden gesteld en openhartige antwoorden worden
gegeven.”. “Landelijke rouw lijkt de waarheidsvinding in de weg te zitten”.
Bericht wordt behoorlijk vaak gedeeld, o.a. door @lnaStrating (5078 volgers) en
© PieterOmtzicht (19359 volgers)

Omcievincisanalvse MH17
0.-

Analyseperiode: 31/08/2014, 23.00
Analist:

—

01/09/2014, 23.00 uur

11T1 E

Gebruikte zoektermen: MHI7,vliegtulgramp, Oekraïne, Rusland, aanslag
Benoem de (social) media die door het publiek gebruikt worden: Alle

Highlicihts berichtgeving
(Hoe wordt het Incident feitelijk weergegeven in de buitenwereld?)

Samenvatting
Er is veel aandacht voor de sancties en het verscherpen ervan. Vrijwel alle media berichten
hierover.
•
•
•
•
•

Nu.nl schrijft over extra sacties dle worden opgelegd aan Rusland wegens openlijke schending
van de Oekraiense soevereiniteit door Russische militairen.
Ook Elsevier online maakt melding van de economische sancties van de EU en over de
beschuldiging van president Porosjenko dat Rusland openlijk en rechtstreeks agressief is
richting Oekraine.
NRC meldt dat 7.000 Russen actief zijn in Oekraine en dat rebellen het vliegveld innemen.
Telegraaf: Poetin zaait verwarring. President Poetin deed een uitspraak dat de regering van
Kiev zo snel mogelijk moet onderhandelen met pro-Russische rebellen over de toekomstige
staatskundige status van Oekralne.
RTL Nieuws meldt dat de terugkeer MH17-missie ver weg is

Informatiebehoefte:
(Voldoen we aan de vraag buiten? Welke geruchten worden als zodanig genoemd?)

Samenvatting
Mensen reageren vooral op de berichten van media over sancties. Men vreest dat deze
sancties vooral voelbaar zijn voor het bedrijfsleven en weinig zullen helpen. Er is veel
kritiek op de uitzending van Nieuwsuur over de reportage van 31 augustus over M1117.
Mensen vinden het ongepast een reportage te laten zien waarin kistenmakers en Monuta
chauffeurs voor de camera verschijnen en spreken tevens van Staatstelevisie. Veelvuldig
wordt de schuldvraag/vraag om bewijs nog gesteld. Op GeenStijl veel vraag om meer
informatie hierover.
•
•
•
•
•
•

•
-

-

-

Op een artikel op PowNed over de nieuwe sancties reageren mensen boos dat meer sancties
niet gaan helpen en dat bedrijven kapot gaan.
In reacties op Elsevier online tonen mensen onvrede over de sancties die het bedrijfsleven
gaan raken.
Op GeenStijl een artikel over de reportage In Nieuwsuur over de repatriëring van de
slachtoffers. Veel reacties.
Het AD schrijft over twee Nederlandse doden MH17 dle worden overgevlogen naar Maleisië.
Blik op Nieuws meldt dat totaal 183 slachtoffers rampvlucht MH17 zijn geïdentificeerd. Dat zou
zijn gemeld door het ministerie van Veiligheid en Justitie.
Correspondent Jeroen Akkermans van RTL Nieuws meldt dat de plek waar het vliegtuig is
neergestort nog onder vuur ligt. Dat maakt een onderzoek voorlopig onmogelijk. “Er wordt
met zwaar geschut geschoten, ook richting de brokstukken. Zie dan nog maar eens een
onderzoek te plegen”.
Op Twitter vragen mensen zich af waarom er zo weinig vragen worden gesteld over het non
disclosure verdrag van Rutte.
(©ramonDenzl 771 volgers) Waarom stelt geen enkele journalist vragen over het non
disclosure verdrag van #rutte omtrent #MH17? ©nos @RTLNleuwsnl @Nieuwsuur ©dwdd
(@AdutchPatriot 2.882 volgers) Mooie beloning Timmerrnans voor geheimhouden bewijs
#MH17: ‘Kabinet wil Timmermans als Europees Commissaris’
(@Utrecht_NL 1.134 volgers): MH17-slachtoffers Minkema College nog niet geïdentificeerd
-

—

—

RTV

-

4.

Betekenisgeving:
(Hoe wordt het incident geduld in de buitenwereld, wat is de ‘taal van de Straat?’)

Samenvatting:
Het verzwaren van de sancties door Australië tegen Rusland wordt door de meeste media
gemeld. NOS meldt dat ook de EU denkt aan het verzwaren van de huidige sancties. RVO
(Rijksdient voor Ondernemend Nederland) beschrijft op RVO.nl de gevolgen van de sancties
voor het bedrijfsleven. Op Twitter reageren de meeste mensen negatief op het verscherpen
van de sancties. Het geheimhoudingsverdag van Rutte wordt kritisch ontvangen. Er wordt
getwijfeld over de ware toedracht. Novini.nl bericht o.a. hierover. Zij verwijzen naar Der
Spiegel die schrijft dat sommigen stellen dat het vliegtuig niet met luchtdoelraketten zou
zijn neergeschoten, maar door vuur uit de boordkanonnen van een of meerdere
jachtvliegtuigen. Het weekblad citeert deskundigen die stellen dat ‘enkele delen van het
totaalbeeld ontbreken.’ Ook op Twitter veel geruchten over het neerschieten met
jachtstraaljagers.
(@Fraxxxy 2.344 volgers): 18juli 2014 #MarkRutte over de neergehaalde #MH17 onderste
steen oorzaak moet bovenkomen. Nu 6 weken later bouwt hij er een muur omheen
(@rodewijntjes 2.589 volgers): Als altijd zijn het de gewone mensen die slachtoffer zijn van
oorlogsspelletjes tussen grootmachten #oekraine #MH17 wijwordenwakker.org
(@Hbreuklnk 149 volgers): Beloning #Timmermans voor geheimhouden bewijs? Alle schijn
#MH17:’Kabinet wil Timmermans als Europees Commissaris
(@Flip_Swtch 785 volgers): ;-MH17 neergehaald met medeweten kabinet? Doel:
invloedssfeer EU uitbreiden! Wat stellen 300 levens voor tov miljarden aan grondstoffen?
(©LauraStarinkl 1.176 volgers, journaliste NRC): Diezelfde hoteldame oordeelde heel
verstandig over oorlog. Prop. van beide zijden. Waarom geen nieuws over MH17? Hier geeft
men Oekr schuld.
(@nbbrk 6.097 volgers, Nieuwsblog Brekend): Alles wijst er op dat #MH17 door Oekraïense
straaljager met 3Omm kogels is neergehaald. Regering Rutte weet dit ook
—

•

—

•
•
•
•

—

—

—

—

Omroep Brabant: ‘Nationale herdenking slachtoffers van MH17-ramp mag geen politiek feestje
worden’
Niburu.co: MH17, overheid betrapt op grove misleiding bevolking
NRC: 7.000 Russen actief in Oekraine Rebellen nemen vliegveld In
—

(Welk gedrag vertonen mensen?)

Samenvatting:
Er worden op verschillende plaatsen herdenkingen georganiseerd.
•

Herdenking: Op Curacac vindt een herdenking plaats

(

•
•

Universiteiten Groningen en Amsterdam staan stil bij verlies studenten
Aankondiging via Twitter van herdenking in Goirle op 4 september aanstaande

Steunactoren:

Omgevincisanalyse MH17
G’

Analyseperiode: 01/09/2014, 23.00
Analist:

—

02/09/2014, 23.00

uur
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Gebruikte zoektermen: MHI7, vliegtuigramp, Oekraîne, Rusland, aanslag
Benoem de (social) media die door het publiek gebruikt worden: Alle

Hicihlights berichtgeving
(Hoe wordt het incident feitelijk weergegeven in de buitenwereld?)

Samenvatting
Er is aandacht voor de verscherpte sancties en voor de herdenking van de slachtoffers van MH17 in de
Tweede Kamer vandaag. Verder wordt geschreven over de strijd van het Oekrainse leger tegen de
pro-Russlsche rebellen. De strijd In het oosten van het land zou volgens de NAVO op papier al verloren
zijn door Oekraïne. Verscheidene media halen hierbij het Duitse blad Der Spiegel aan waarin een
hooggeplaatste generaal dit verhaalt.

•
•
•
•

•

•
•
•

Nu.nl: Oekraïne heeft strijd in oosten volgens NAVO al verloren’
Volkskrant: NAVO-generaal: Kiev heeft strijd In Oekraïne al verloren
Nu.ni: Australië legt meer sancties op aan Rusland (Maandag werden 63 Russische en
Oekraïense personen aan de Australische sanctielijst toegevoegd. Ook kwamen er 21
‘entiteiten bij. Hiermee komt het totaal op 113 individuen en 32 entiteiten.)
NOS: Weer deal China en Rusland (Het Russische staatsbedrijf Rosneft heeft China een belang
aangeboden In één van de grootste olievelden In Rusland. Dat heeft Vladimir Poetin
bekendgemaakt. Dit zou de banden van de energie-industrie in de twee landen nog verder
aanhalen.)
Nieuws.nl: Kamer begint nieuwe jaar met MH17-herdenking (Het nieuwe politiek seizoen
begint dinsdagmiddag met een herdenking voor de slachtoffers van vlucht MH17. Premier
Mark Rutte (VVD) en Tweede Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg houden een
toespraak.)
Elsevier: Tweede Kamer herdenkt slachtoffers MH17
Nu.nl: Oorlog Oekraïne gaat in de papieren lopen
Telegraaf: Economie van Oekraïne wordt zwaar getroffen

Informatiebehoefte:
(Voldoen we aan de vraag buiten? Welke geruchten worden als zodanig genoemd?)

Samenvatting
Mensen reageren vooral op de herdenking in de Tweede Kamer. Veel kritische geluiden over
het niet stellen van vragen over de oorzaak van de vliegramp. Op Twitter uiten veel mensen
(met veel volgers) hun ongenoegen hierover.
• Telegraaf: Ramp MH17 ‘voor altijd gitzwarte bladzijde
•
Nu.nl: Vliegramp MH17 herdacht in Tweede Kamer
Twitter:
ZWARTEAAP @zwarteaap (371 volgers) waarom zegt #NOS constant in journaal dat MH17
door raket is geraakt, terwijl tot op heden er nog geen bewijs is #indoctri natie
beschult_p (353 volgers) Wanneer komen de, ongemonteerde, opnames van de blackbox
van #MH17 openbaar? Noem 1 reden waarom dit geheim zou moeten blijven @MinPres
@ADutchPatriot (2.890 volgers) @ArdvanderSteur Gaat u nog vragen waarom Kiev de
opnamen tussen de toren en #MH17 niet openbaar maakt? Waarheidsvinding toont echte
respect.
@mrBamberg (913 volgers) Opvallend: Van Miltenburg sprak over hoe wat eerst een ongeval
leek uiteindelijk een ‘onnodige ramp” bleek te zijn geweest. #MH17
@Pritt (29,3K volgers) (8logger, journalist) Wat goed zeg. Allemaal Kamervragen over
Doofpot MH17. http ://www.tweedekamer.nl/nieuws/kamernieuws/vragenuur.jsp
-

-

-

-

-

Betekenisceving:
(Hoe wordt het Incident geduld in de bulten wereld, wat is de ‘taal van de straat?’)

Samenvatting:
De herdenking in de Tweede Kamer laait discussies op over de toedracht van de
vliegtuigcrash en over de manier waarop de bevolking wordt geïnformeerd hierover.

•
-

-

-

-

-

-

NuJij plaatst boven de reacties op het bericht over de herdenking in de Tweede Kamer het
volgende: Dames en heren, reageer on-topic en beheerst. Dit is niet de plek om opnieuw over
de schuldvraag te discussieren of over het bredere conflict in Oekraine, daar zijn andere
draadjes voor. Dank.
Totaal 88 reacties op Nu)lj.nl. Er werden verschillende reacties verwijderd door de redactie.
Een greep uit de reacties:
Herdenken, steun betuigen aan nabestaanden en tegelijkertijd de mogelijke daders (Oekraïne)
steunen. Hoe krijgen ze het voor elkaar. Geen woorden voor...
Sorry hoor maar hoeveel herdenkingen wil je wel niet hebben binnen 2 maanden... Waarom
plaatsten we niet gewoon op elk huis RIP MH17 overal een lintje plakken en overal controleren
of mensen wel rouwen over een vliegtuigcrash... Schei toch uit man
Ik hoor het ‘m nog zeggen: “Ik rust niet voor de onderste steen boven is!” Ben benieuwd wat
mij nheer Rutten de afgelopen weken allemaal gedaan heeft maar erg vermoeid ziet ‘ie er niet
uit. Het is en blijft een poppenkast daar in Den Haag.
Met alle respect, maar die herdenking vind ik een hoop gebakken lucht. Ik kan me de
toespraak nog herinneren van Rutte waarbij hij met z’n vinger op de tafel een drukkende
beweging maakt met de belofte “we gaan door tot de onderste steen boven is”... om
vervolgens nauwelijks meer Iets te horen van dat hele onderzoek. Ten slotte krijgen we weer
zon ‘mooie” ferme toespraak van Rutte over de herdenking? Ik vind dle hele belofte, de
toespraak, en om heel eerlijk te zijn Rutte zelf ook, heel erg weinig waarde hebben. Ik zou me
kapot schamen als Minister President als ik dit soort beloftes over onderzoeken niet waar
maakte. Wat is je woord dan nog waard na zon geval?
Over de schuldvraag discusslëren is nog niet aan de orde maar we willen wel graag weten
wanneer de onderzoeksraad nu eindelijk is met de bewijzen komt wie de schuldigen zijn. Dit
heeft lang genoeg geduurd, wij willen openheid van zaken.
@SybrenvdSchaar (975 volgers) Censuur MH17: Berichten van #MH17 zijn van mijn timeline
gehaald op Facebook en de berichten van een collega ook.

(

j
(Welk gedrag veftonen mensen?)

Samenvatting:
Er is op verschillende plaatsen aandacht voor de vliegramp.
•
•
•

In Maleisië Wordt de piloot begraven
Colleges over vliegramp MH17 op Tilburg University: ‘Nadenken over achtergrond ramp’
Herdenking van de vliegramp In de Tweede Kamer

Steunactoren:

(•.

Omcievingsanalvse MHI.7
Ct

Analyseperiode: 02/09/2014, 23.00
Analist:

—

03/09/2014, 23.00 uur

PLITIE
0

Gebruikte zoektermen: MH1 7,fouten f4Hl 7, vliegtuigramp, Oekraîne, Rusland,
Benoem de (social) media die door het publiek gebruikt worden: Alle
Hicjhlicihts benchtcievinci
(Hoe wordt het incident feitelijk weergegeven in de buitenwereld?)
Samenvatting
Er is veel aandacht voor de berichtgeving van RTL. nieuws over de fouten die zouden zijn
gemaakt bij het onderzoek naar de slachtoffers van vlucht MH17. Vrijwel alle landelijke en
ook regionale media nemen dit bericht over. Ook is er veel aandacht voor de oproep van
Poetin aan beide partijen in de Oekraine om de vijandigheden te staken. Verder wordt in
landelijke media gemeld dat Rusland oefent met nucleaire wapens en Frankrijk de verkoop
van twee marineschepen aan Rusland annuleert.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RTLnieuws.nl: ‘Fouten bij Nederlandse zoektocht slachtoffers MH17’
AD.nl:’Fouten bij Nederlandse zoektocht slachtoffers MH17’
NRC.nl: ‘Nederlandse missie sprak nooit met Oekraïense bergingswerkers MH17’
Telegraaf.nl:’Fouten Nederlandse zoektocht slachtoffers MH17’
Nu.nl:’Fouten In Nederlandse zoektocht naar slachtoffers MH17’
Nu.nI:Rusiand oefent met nucleaire eenheden
Powned: De Russische president Vladimir Poetin hoopt dat er komende vrijdag een
vredesakkoord kan worden bereikt voor Oost-Oekraïne.
NRC.nl:Poetin roept rebellen op niet verder op te rukken in Oost-Oekraîne.
AD.nl: Poetln ‘hoopt op bestand op vrijdag’
AD.nl:Russische journalist omgekomen In Oekraïne
Powned: Het onthoofderi van de Amerikaanse journalist Steven Sotloif door de Islamitische
Staat (IS) heeft president Obama gechoqueerd.
Nu.nl: Russische journalist komt om in Oost-Oekraïne
Volkskrant: Levering Franse schepen aan Rusland uitgesteld

Enformatiebehoefte:
(Voldoen we aan de vraag buiten? Welke geruchten worden als zodanig genoemd?)
Samenvatting
RTL Nieuws meldt dat er fouten zijn gemaakt bij de zoektocht naar de slachtoffers van
MH17. Basis van dit onderzoek vormen interviews met twee kolonels van de Oekraïense
reddingsdienst. Uit die gesprekken blijkt volgens RTL dat de Nederlandse missie zelf is
gaan zoeken zonder te beschikken over belangrijke informatie over de Oekraïense
zoekactie. Vrijwel alle landelijke media nemen dit bericht over en ook op social media
spreken meerdere mensen van fouten door het onderzoeksteam.
•
•
•
•

RLT spreidt de berichtgeving uit over verschillende items. Zo is er ook aparte aandacht voor
een brandweercommandant in de Oekraine die volgens het bericht 282 lichamen en 87
lichaamsdelen heeft ingeladen
RTL maakte een apart item over de reactie van de politie op dit bericht: reactie is dat politie
veel respect heeft voor werk Oekrainers. Dat er grondig is gezocht en de politie de aantallen
van gevonden lichamen en lichaamsdelen niet bevestigt.
Ook publiceert RTL op haar website een document/logboek waarin de zoekactie beschreven
zou staan.
Verder meldt RTL dat het Nederlandse team wel met de brandweercommandant in Oekraine
heeft gesproken, maar er was een slechte tolk volgens deze bron.

•

Andere media zoals het AD, NOS, Powned en NRC focussen in de berichtgeving op: ‘Fouten bij
Nederlandse zoektocht naar slachtoffers MH17’.

Betekenisgevinci:
(Hoe wordt het incident geduld In de buitenwereld, wat is de taal van de straat?’)

Mensen reageren vooral op de berichtgeving over het onderzoek naar MH17 waarin fouten
zouden zijn gemaakt. Er zijn op Twitter en als reactie op de berichten in de media kritische
geluiden te horen richting het onderzoeksteam. Daarnaast zijn er (minder) tegengeluiden
die zich achter het onderzoeksteam scharen. Deze kleinere groep is van mening dat het
makkelijk is om achteraf te klagen over het optreden en media op zoek is naar fouten. Ook
zijn er reacties op de oproep van Poetin op het vredesakkoord. Zijn oproep wordt door
burgers niet erg serieus genomen blijkt uit de toon van reacties en tweets.
Nuiij.nl mbt onderzoeksteam MH17:
EI
Iedereen heeft in die chaos toch zijn best gedaan. Weer gezeik achteraf’.
Onbegrijpelijk en niet te geloven. En destijds maar commentaar geven dat men niets deed.
Dus wel.’
•
‘Wij Nederlanders denken dat we alles weten en kennen.’
• ‘Typisch staaltje Nederlandse nieuwsgaring. Altijd op zoek naar de fouten van een ander.’
• ‘Ik voorspel dat de uitkomst van dit onderzoek GEEN uitsluitsel zal geven over wat er
daadwerkelijk is gebeurd.’
• ‘Triest maar waar, zeker voor de nabestaanden.’
Reacties oo nleuwssftes op berichtgeving Poetin over vredesakkoord:
• ‘Alsjeblieft, doe het and mcve on!
• ‘Nou, als hem dat lukt heeft ie meer goeds gedaan dan de hele EU en VS tezamen... Ipv de
boel ophitsen een voedselkonvooi sturen en de boel stabiliseren, ken Franz Timmermans nog
wat van leren... Daadkracht ipv leugens!’
• ‘De NAVO en de EU zullen het er wel weer niet mee eens zijn.’
• ‘Dus Rusland, dat volgens Poetin geen partij is, blijkt nou plotseling wel partij?ElAls groot
expansief buurland aan het Oekraiense leger ‘vragen’ om zich terug te trekken uit Oost
Oekralene, terugtrekken van het eigen grondgebied dus, dat is toch wel een enorme gotspe.’
Twitter mbt MH 17 onderzoeksteam:
•
‘Alsof de onderste steen vooral de onderste steen moet blijven’
• Goede scoop van #RTLnieuws over aanpak missie MH17 in Oekreïne’
• ‘Wat een miscommunicatie #MH17 man man man dubbele werkzaamheden geen contact met
brandweer pfffffff wat een drama respect voor brandweer’
• ‘Hmm. Als Oekraïense commandanten zoveel info hebben, hadden ze dat ook nadrukkelijker
kunnen aanbieden. Brengplicht of haalplicht? #mhl7’
• ‘Fouten in zoektocht.naar slachtoffers MH17 geeft te denken over kwaliteit onderzoek naar de
oorzaak dat volgende week wordt geopenbaard’
• ‘Oordeel niet. Is nu lastig na dit journaal op rtl4. #MH17 Om kotsmisselijk van te worden.
#falseflag in your face Bent u ook wakker?’ ‘Goed bezig heren en jullie onderzoeksredactie
ook.
..

r
(Welk gedrag vertonen mensen?)

Samenvatting:
Er worden geen herdenkingen gemeld of andere acties waaruit actief gedrag blijkt.

Steunactoren:

t

Omcievincisanalyse MH17
Q

Analyseperiode: 04/09/2014, 23.00
Analist:

—

07/09/2014, 23.00 uur
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Gebruikte zoektermen: MH1 7,fouten MH1 7, vliegtuigramp, Oekraïne, Rusland,
Benoem de (social) media die door het publiek gebruikt worden: Alle
Highllghts berichtgeving
(Hoe wordt het incident feitelijk weergegeven in de buitenwereld?)
Samenvatting
In de media veel aandacht voor het feit dat er een staakt het vuren is afgekondigd tussen
Oekraïne en Rusland en de dag erna dat de overeenkomst binnen een dag werd
geschonden. Ook berichten alle media dat Australië en Maleisië opnieuw onderzoekers naar
Oekraïne willen sturen. Veel aandacht ook voor wapenleveringen aan Oekraïne door een
aantal Europese landen en de VS. En later berichtgeving dat deze landen dit ontkennen. In
met name Duitsland berichtgeving over het onderzoeksrapport dat dinsdag uitkomt.
Highlights zondag 7 september
•
NOS Journaal meldt zondag dat het bestand iets meer dan 24 uur heeft stand gehouden.
Afgelopen nacht braken er in het zuid-oosten, bij Marloepol, gevechten uit tussen pro
Russische separatisten en Oekraïense verdedigers van de stad. Daarbij is een dode gevallen.
• Onder andere NOS, Nu,nl en Telegraaf melden zondag dat Vijf NAVO-landen wapens gaan
leveren aan Oekraïne. Volgens een medewerker van president Porosjenko is Kiev dat
overeengekomen tijdens de Navo top in Wales. In het NRC wordt geschreven dat deze landen
ontkennen wapens te gaan leveren.

(

Highlights zaterdag 6 september
• NOS, NRC, AD en Telegraaf berichten dat Maleisië zijn minister van Defensie dit weekeinde
naar Kiev stuurt om te overleggen over hervatting van het onderzoek in het rampgebied van
de MH17. Maleisië en Australië willen samen het onderzoek op de rampplek voortzetten. De
Nederlandse Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft nog geen plannen om naar Oekraïne te
gaan.
•
NOS bericht dat de Europese Unie het dreigement waarmaakt om Rusland maandag te treffen
met nieuwe sancties.
•
NOS en RTL melden dat Moskou en Kiev tevreden zijn over de rust in de Oekraine. President
Poetin heeft vanmiddag gebeld met zijn Oekraïense collega Porosjenko. De twee spraken
allebei hun tevredenheid uit over het naleven van de wapenstilstand in het oosten van
Oekraïne.
Highlights vrijdag 5 september
• NOS meldt dat Oekraïne en pro-Russische rebellen in de Wit-Russische hoofdstad Minsk een
tijdelijke overeenkomst voor een staakt-het-vuren in Oost-Oekraïne hebben getekend.
• Timmermans meldt in een bericht in de Telegraaf dat hij sceptisch is over het bestand. ‘We
moeten voorzichtig zijn om in dit soort stappen veel vertrouwen te hebben zolang we niet
daadwerkelijk de rust zien terugkeren op de grond”, aldus de bewindsman.
• Telegraaf meldt dat de Maleisische minister van Defensie dit weekeinde naar Oekraïne reist in
een poging weer toegang te krijgen tot de rampplek van vlucht MH17.
• Op Powned en in Telegraaf aandacht voor de twee honden die met MH17 mee vlogen.
Eigenaren eisen een schadevergoeding.

Informatiebehoefte:
(Voldoen we aan de vraag buiten? Welke geruchten worden als zodanig genoemd?)

t

Samenvatting
Er zijn op Twitter een aantal vragen over het exacte aantal geborgen lichamen. Het aantal
dat NL heeft gegeven strookt volgens twitteraars niet met de Russische berichtgeving.
Daarnaast steeds meer vragen over de transparantie van het onderzoek. Op soclal media
vragen mensen zich af of NL wel genoeg doet om de onderste steen boven te krijgen. Dat
blijkt uit de vragen en toon in met name tweets. Aanleiding daarvoor is ook berichtgeving in
buitenlandse media (oa Wallstreet Iournal en Der Spiegel). Naast de met name Duitse
reacties, worden hier en daar ook door NL twitterraars vragen gesteld: waren het wel de
Russische seperatisten?
•
•

•

Op de site van Walistreet Journal: ‘Malaysia Says Intelligence Reports on Flight 17 Crash
‘Pretty Conclusive’ en in Der Spiegel: ‘Bundesregierung zu Flug MH17: Keine “gesicherten
Erkenntnisse” über Abschuss’.
Op twitter als reactie op beide berichten:
o
Mening varieert van de vraag waarom NL niet doortastender is: ‘we worden
overvleugeld door Maleisle, tot:’ #MH17 ‘pretty conciusive’ Dus niet helemaal
waterdicht’ Ook: ‘#Kiev schoot de #MH17 uit de lucht en de VS gaan wapens en
militairen leveren aan corrupt #Kiev! Hoezo meten met 2 maten...’
o ‘Waarom worden wij, Nederland, als zogenaamd leider van het #MH17 onderzoek
volledig overvleugeld door het veel doortastender Maleisië?’ Ook vragen als: ‘Waarom
Is #Nederland ook zo stil rondom het ‘onderzoek’ naar #MH17? Is er wel een
onderzoek?’ en: ‘Rutte blijft stil, onderste steen boven? : Maleisië en Australië weer
naar rampplek MH17’
‘Jeroen Akkermans, correspondent voor RTL nieuws en 22.000 volgers op Twitter, reageert
ook op het bericht in Der Spiegel. Verschlelerungsversuche:hoe langer gezwegen wordt over
toedracht MH17, des te meer speculaties krijg je.’
Het RTL nieuws van deze week met daarin vraagtekens over de kwaliteit van het
onderzoeksteam roept nu hier en daar nog vragen op: ‘Ik snap het even niet. Op #RTLNieuws
zegt hulpverlener dat 282 lichamen geborgen zijn. Zoveel zijn er toch niet thuisgebracht?
#MH17 *
‘

•

Betekenisgeving:
(Hoe wordt het incident geduld in de buitenwereld, wat is de taal van de Straat?’)

Er wordt veel ingegaan op het bericht van werkgeversorganisatie VNO-NCW die uitspreekt
dat zij twijfelt of sancties wel nut hebben. Ook veel reacties op de berichtgeving over de
vermeende wapenleveranties van Europa en VS aan de Oekraine. De meningen hierover
verschillen. Op Nu.nl reageren 288 mensen op dat nieuws.
•

Reacties op nu.nl, bericht over wapenleveranties Europa en VS aan Oekraine:’ wapens geven
slachtoffers’, Wel handig om het land vol te trappen met wapens. Rusland gaat ook meer en
meer daarop leveren en heel ukraine wordt kapot geschoten tot er een verdwaalde bommen in
de buur landen vallen en dan slaat het over??’ Anderen vinden juist dat het Westen te lang
niets heeft gedaan: ‘ Want niets doen werkte niet. En pikken dat iemand een ander land
overneemt bij ons in de buurt is niet echt een optie.’
Op nu.nl en Powned reacties op de berichtgeving over VNO en NCW. De media berichten dat
deze Organisatie twijfelt aan het nut van sancties. Dit heeft voorzitter Hans de Boer zondag in
het tv-programma WNL op Zondag gezegd. De meningen zijn verdeeld, maar een meerderheid
is het niet eens met VNO-NCW.
o Er zijn 128 reacties op het bericht op nu.ni: ‘Poetin lacht Nederland en de EU gewoon
uit’ , ‘verstandig
wederzijds overleg is het beste voor een ieder...’, ‘ Ach ja, 17juli
2014 is ook al weer zo lang geleden en het kost ons alleen maar geld. Kots!’
o Ook op PowNed veel reacties op het bericht dat VNO-NCW een deal wil maken met
Poetin over de crisis. De meningen liegen er niet om: ‘ De captains of industrie waren
bij de EU van 1935-1945 ook heel blij met A. Hitler.’, ‘De USA zal elke deal tussen EU
en Rusland dwarsbomen om zo Europa economisch te verzwakken’, ‘Nare egoïst is het.
MH17 al vergeten zeker..’, ‘Hoeveel strijkt de voorzitter van ondernemersorganisatie
VNO-NCW maandelijks op aan salaris?’
‘

•

....

(

(Welk gedrag vertonen mensen?)
Samenvatting:
Lokale omroepen In Brabant besteden aandacht aan de herdenking van een echtpaar uit
Eindhoven dat om het leven kwam bij MH17.
•
•

Omroep Brabant meldt dat zondagochtend Geeft en Hanny Timmers met een erehaag zijn
herdacht. De twee Eindhovenaren kwamen in juli om tijdens de vliegramp met de MH17 in
Oekraïne.
Op RTL nieuws een overzicht van de mooiste foto’s van het nieuws. Een foto van ANP met als
onderschrift: De gedenkplek voor de slachtoffers van MH17 op Schiphol wordt nog steeds veel
gebruikt.

(

Steunactoren: nvt
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Ompevincisanalyse MH17
Analyseperiode: 11/09/2014, 03.00
C

—

12/09/2014, 21.30 uur

Analist:

Gebruikte zoektermen: MH1 7, bringthemhome, respect, prayformhl7, rutte en/of
timmermans, oekrain e, vliegtuigramp, aanslag, poetin, Putin, Rusland
Benoem de (socia!) media die door het publiek gebruikt worden: Alle
Highlights beriçhtgeving

(Hoe wordt het incident feitelijk weergegeven in de buitenwereld?)
Samenvatting
In de media
Nabestaanden van de slachtoffers van de vliegramp in Oekraïne zijn
donderdagavond bijgepraat over de onderzoeken naar de crash. Voorzitter Tjibbe
Joustra van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) gaf een toelichting op het
voorlopige rapport dat de raad afgelopen week uitbracht. Het Openbaar
Ministerie praatte de nabestaanden bij over het strafrechtelijk onderzoek.

(

Veel aandacht voor: OM bereid om eventuele MH1 7-zaak in Nederland te voeren.
En onderzoek naar de vliegramp met vlucht MH17 in Oekraïne concentreert zich
op 25 metalen deeltjes die zijn gevonden op lichamen van inzittenden en op
bagage.
Nieuwe sancties tegen Rusland door EU en VS worden gemeld.
Aandacht voor: De website van de Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft enige
tijd onbedoeld wachtwoorden gelekt.
Separatisten verklaren wederom: onderzoekers welkom op rampplek.
Nog eens 30 onderzoekers naar Oost-Oekraïne volgens premier Rutte. Met de
opschaling van de aanwezigen wil het kabinet snel kunnen handelen, mocht de
veiligheidssituatie in het gebied verbeteren.

Highliphts 11/12 september
•

•
•
•

NOS meldt in journaal dat OM onderzoek lang ken gaan duren, maar vergelijkt het met de
Lockerbie affaire en met Miadic en Karadzic die buiten verwachting uiteindelijk ook tot
veroordeling hebben geleid, na lange tijd. OM gaat niet te werk op basis van speculatie maar
‘moet het helemaal zeker weten’
Parool, Volkskrant, Telegraaf, RTL, delen de info mbt aangetroffen metalen deeltjes in de
resten die onderzocht zijn in Nederland.
Reuters.com meldt: “Dutch hope metal shards will leed them to missile that hit MH17”
Op Hart van Nederland (video) aandacht voor “Nabestaanden slachtoffers MH17 willen actie
Rutte. Nabestaanden van de ramp met vlucht MH17 eisen dat er zo snel mogelijk weer
onderzoek gedaan wordt op de rampplek. Ze vinden dat er, met de winter voor de deur, te
veel kostbare tijd verloren gaat. Desnoods stappen ze naar de rechter. Wat hen vooral steekt
is dat Maleisië en Australië wel actief zijn.” In de video wordt raadsman van der Goen
geïnterviewd.
De Europese Unie heeft vanochtend officieel nieuwe economische sancties tegen Rusland
afgekondigd. Doelwit van de sancties zijn onder meer Russische staatsbanken en olie- en

defensiebedrijven. De nieuwe sancties zijn bedoeld de druk op Moskou hoog te houden nu een
staakt-het-vuren in Oekraïne stand lijkt te houden.
De Verenigde Staten hebben een nieuwe reeks sancties afgekondigd tegen Rusland. De
toegang van Russische banken tot de Amerikaanse kapitaalmarkt wordt beperkt, en daarnaast
krijgen de defensie- en oliesector te maken met nieuwe restricties.
Informatiebehoefte:
(Voldoen we aan de vraag buiten? Welke geruchten worden als zodanig genoemd?)
Samenvatting
Op social media zijn de meningen verdeeld, maar over het algemeen neutraal over de
voortgang van de onderzoeken naar de oorzaak van de ramp en de informatie die aan de
nabestaanden is gegeven.
Op telegraaf.nl wordt negatief gereageerd op Poetin/ Rusland en hun gedrag rond Oekralne.
De meningen over sancties van het Westen zijn verdeeld. De een zegt dat het nutteloos is met Poetin
aan het roer. De ander vertrouwt erop dat het Westen met de sancties Rusland op de knieën krijgt.
Tegenmaatregelen van Rusland noemt een enkeling negatief voor onze economie. Een ander vraagt
zich af wat de gevolgen zijn als Rusland de gaskraan dichtdraait?
Betekenisçieving:
(Hoe wordt het incident geduld in de buitenwereld, wat is de ‘taal van de straat?’)
Er wordt veel op Twitter deze tekst aangehaald: “MH17: An Internationally Sanctioned
Cover-Up Orchestrated by US and UK” Met een verwijzing naar engelstalige websites als
http://www.globalresearch.ca/ ; http: //2lstcenturywire.com/ en
http://www.4thmedia.org/ Enkele Nederlandse twitteraars (weinig volgers/retweets) nem
de engelse tekst en link over
• Gewoon-nleuws.ni meldt: (en er werd de afgelopen 24 uur ook over getwitterd)
• “NOS liegt en bedriegt de Nederlandse bevolking” (bericht van 8 september) in NOS journaal.
In het NOS videofragment is geknipt en lijkt het dat Poetin vragen van een BBC journalist.over
Russlsche betrokkenheid bij de situatie in de Oekraïne ‘zo goed als negeert’. In het oorspronkelijke
filmpje neemt Poetin 2 minuten de tijd om in te gaan op vragen. http://www.gewoon
nieuws.ni/2014/09/nos-liegt-en-bedriegt-de-nederlandse-bevolking/
Artikel is 7000 x geliked op Facebook en 138 x getwitterd. Reacties op NOS werkwijze zijn negatief,
ondanks uitleg van hoofdredacteur NOS waarom zo is geknipt (Poetin antwoordde niet zinvol)
(Welk gedrag vertonen mensen?)

Samenvatting:
Daags voordat OM de pers benaderde mbt stand van zaken onderzoek, werden de
nabestaanden op de hoogte gebracht.
• De telegraaf(.nl) meldt: dat er aan het eind van de bijeenkomst met de nabestaanden een
informeel gedeelte was waarop mensen die geliefden hebben verloren met eikaar In gesprek
konden gaan. Het was de derde keer dat een dergelijke bijeenkomst werd gehouden. Ook
deze keer vond die plaats in een congrescentrum in Nieuwegein.
Volgens een woordvoerder van het ministerie van Veiligheid en Justitie waren er ,,enkele honderden”
belangstellenden. Hij sprak van een rustige, informatieve en ingetogen bijeenkomst.

Steunactoren: nvt

4

Omcievinpsanalyse MHI.7
Analyseperiode: 12/09/ 2014, 21.30

—

14/09/2014, 21.30 uur

‘

Analist:

Gebruikte zoektermen traditionele media: MH1 7, Oekraine, Ukraine, vliegtuigramp
Gebruikte zoektermen sociale media: MH1 7, bringthemhome, respect, prayformhl7, rutte en/of
timmermans, oekraine, vliegtuigramp, aanslag, poetin, Putin, Rusland
Benoem de (social) media die door het publiek gebruikt worden: Alle
Highlicjhts berichtgeving
(Hoe wordt het incident feitelijk weergegeven In de buitenwereld?)
Samenvatting

(

In de media
.
OM wil MH1 7-zaak in Nederland voeren.
• En onderzoek naar de vliegramp met vlucht MH17 in Oekraïne concentreert zich op
25 metalen deeltjes die zijn gevonden op lichamen van inzittenden en op bagage.
•
Het persmoment met politiechef Patricia Zorko van de Landelijke Eenheid en
Hoofdofficier van Justitie Fred Westerbeke wordt in (inter)nationale pers gemeld.
•
Het aantal Officieren van Justitie en rechercheurs die op de zaak zitten wordt
genoemd.
•
Ook wordt een vergelijk gemaakt met de Lockerbie zaak, die duurde Jaren.
•

Nieuwe sancties tegen Rusland door EU en VS worden gemeld.

•

Separatisten verklaren wederom: onderzoekers welkom op rampplek. Een
plaatselijke boer vraagt zich af waarom er niemand komt.
Op een blog van Nieuwsuur(Rudy Bouma , 9000 foiowers op twitter) komt op
zaterdag het bericht dat er gevochten word omgeving rampplek. Ook een filmpje van
NOS die dat bevestigd.

•

•

Nog eens 30 onderzoekers naar Oost-Oekraïne volgens premier Rutte. Met de
opschaling van de aanwezigen wil het kabinet snel kunnen handelen, mocht de
veiligheidssituatie in het gebied verbeteren.

(
Hlohllphts 13/14 seotember
•
•
•
•

•
•

Verschillende kranten melden dat het onderzoek lang kan gaan duren, en vergelijkt het
met de Lockerbie affaire.
Officieel bericht dat er nu 211 slachtoffers geïdentificeerd zijn
Parool, Volkskrant, Telegraaf, maar ook internationale pers delen de info mbt aangetroffen
metalen deeltjes in de resten die onderzocht zijn in Nederland. 200 in totaal waarvan 25
onbekende.
Rudy Bouma van Nieuwsuur geeft bijna life verslag op internet en blog van gevechten
rondom rampplek. Is ook film van te zien op NOS.nl. Olaf Koens( bijna 90.000 volgers op
twitter) bericht ook over de gevechten. Later op de avond uitzending van Nieuwsuur met
beelden er van.
Op zondag wederom in Nieuwsuur een uitzending om 22 uur. Is niet meegenomen in
deze analyse.
Tomatengooien op de Dam tegen het boycotten van Europees groente en fruit. De
meningen daarover waren negatief: Putin zou niet onder de indruk zijn

Informatiebehoefte:
(Voldoen we aan de vraag buiten? Welke geruchten worden als zodanig genoemd?)
Samenvatting
•
Er zijn weinig reacties van niet journalisten te vinden
•
Het item van Nieuwsuur van Rudy Bouma is nogal stevig. Mensen die daar leven, de crash
hebben meegemaakt en nu constant tussen de gevechten hebben geen hulp. Vergelijking is
dat de mensen van de Kmar, die daar geweest zijn psychologische hulp te hebben.
•
Elsevier (32.000 volgers op twitter) en Volkskrant en Trouw melden dat Rusland
(Lavrov)verbaasd Is over traag en laks onderzoek. Wordt geretweet.
•
Later op de dag reactie op Lavrov op Telegraaf.nl van D66 kamerlid Sjoerdsma: situatie daar
is onveilig en daar zitten Russische vingerafdrukken op
•
Rudy Bouma en al zijn tweets zetten hem op plaats 17 van www.twirus.nI populairste
Nederlandse tweets van zondag

Betekeniscievinp:
(Hoe wordt het incident geduld in de buitenwereld, wat is de ‘taal van de straat?’)

Er zijn weinig reacties van niet journalisten te vinden.
Er is kritiek op het onderzoeksrapport vooral internationaal, dat veel ‘gaten’ zou hebben, net zoals het
vliegtuig.

(

Een oud commandant van de Russische Luchtmacht geeft aan dat een raket het vliegtuig heeft
neergeschoten. Geen ander vliegtuig. Word vooral door buitenlandse media (BBC en een life twitter
account over de crisis gemeld)
Zondag: Een vliegtuig van MH(MH198) moet terug keren naar Kuala Lumpur ivm problemen. Heel kort
veel op Twitter. Wel veilig geland, oorzaak (nog) onbekend.
Enkele herdenkingsdiensten voor slachtoffers, worden als heel mooi bestempeld.
Joostniemoller.nl (de nieuwe Realist en 3664 volgers) geeft aan dat Nederland geen onderzoek wil. Er
lopen heel veel journalisten rond maar geen onderzoeker, dat zegt genoeg volgens hem.
Verschillende foto’s van de rampplek die het heel dichtbij brengen(foto van anticonceptie strip met
drie pillen eruit wordt veel geretweet. Heftige reacties erbij. Olaf Koens(bijna 90.000 volgers op
twitter) plaatst er veel(plaats 14 populairste Nederlandse tweets op www.twirus.nl)
Oud nieuws van NU.nl over fouten bij het zoeken naar slachtoffers verschijnt weer op twitter. Nu
zouden de nabestaanden een stichting hebben opgericht om een vuist te maken. Is wel op kleine
schaal(bij elkaar 500 volgers ongeveer)
Olaf Koens(bljna 90.000 volgers en stijgend) is heel actief op twitter en reageert op vragen van
mensen, maakt vaak 1 tweetjes met Rudy Bouma (10.000 volgers). Ze zitten In dezelfde area. Ze
brengen samen het verhaal dichtbij.
Negatieve reacties over het tomatengooien op de Dam.
Een Noor(25.000 volgers) meldt op zondag om 20 uur dat er in Russische kranten staan dat MH 17
en MH370(die kwijt is) dezelfde zouden zijn. Een rus (met 20.000 volgers) meldt hetzelfde.
(Welk gedrag vertoen mensen?)

Samenvatting:
Verschillende mensen vinden dat Nederland in zijn hemd staat door het zwakke onderzoek wat vrijdag
gepresenteerd Is.
Trouw geeft antwoord op kritiek van lezer over het feit dat wij, Nederlanders, misleid zijn in de
berichtgeving over de eerste dagen ria de ramp en dat zij daar ook aan hebben meegedaan. Pas toen
ze een eigen redacteur in het veld hadden bleek alle berichtgeving niet te kloppen en werden hun

(

berichten neutraler.
Veel reacties op MH19B(moest terug naar Kuala Lumpur nadat hij opgestegen was), mensen zijn bang
maar anderen zeggen dat het zoveel gebeurd. Meningen lijken gelijk op te gaan.
Kritiek op Pechteld dat hij bij de ceremonie op 23 juli ontstemd was dat hij niet in beeld mocht zitten.
Het mocht geen VIP parade worden.
Steunactoren: nv-t

(

(

Omcievingsanalyse MHI.7
Analyseperiode: 14/09/ 2014, 21.30
Q...

—

15/09/2014, 22.30 uur

11T1 E

Analist:
Gebruikte zoektermen traditionele media: MH1 7, Oekraine, Ukraine, vliegtuigramp
Gebruikte zoektermen sociale media: MH1 7, bringthemhome, respect, prayformhl 7, rutte en/of
timmermans, oekraine, vliegtuigramp, aanslag, poetin, Putin, Rusland
Benoem de (social) media die door het publiek gebruikt worden: Alle

Highlicihts berichtgeving
(Hoe wordt het incident feitelijk weergegeven in de buitenwereld?)

In de media

Uitzending nieuwsuur 14/09/14 22:00; opnieuw hevige gevechten rond vliegveld Donetsk
+ markt in de stad getroffen door mortiergranaten. 4 doden. Donetsk is de plaats waar de
nieuwe lichting MHl7missie mogelijk naartoe gaat. Zaterdag werd er gevochten bij
rampgebied mhl7. Volgens rebellenleider is het gevaarlijk voor de onderzoekers, maar
voegt er aan toe dat hij de Nederlanders alle mogelijke beveiliging wil geven, maar zegt
tegelijkertijd dat ie niks kan doen aan Oekraïense beschietingen. Volgens verslaggever
Rudy Bouma is de situatie binnen een week duidelijk verslechterd. Strijd verhevigd zich.
Nieuwe Nederlandse missie wordt aanzienlijk bemoeilijkt volgens verslaggever.
• Uitzending nieuwsuur 14/09/14 22:00; vooruitblik op prinsjesdag; Buma van CDA:
bedreigingen voor NL zijn dichtbij; vliegtuig werd ver weg maar toch dichtbij
neergehaald, ons denken over veiligheid moet anders worden.
• Uitzending nieuwsuur 14/09/14 22:00; vooruitblik op prinsjesdag Pechthold van D66;
binnen 10 jaar energieonafhankelijk (geen Russisch gas meer).
• Uitzending WNO vandaag de dag 15/09/14 07:00 uur; Wilders: “sancties naar Rusland
gerechtvaardigd; Oekraïne niet bij de EU en bij de NAVO halen”.
• 15/09/14 06:44 ABC, Phillip Wiliams MH 17: Covering af:ermath of Malaysia Airlincs
crash simply horritic’, says ABC coircspundent Phi lip \Vi Iliams (correspondent Philip
Williams heeft veel slechte en lelijke dingen gezien, maar niets was meer deprimerend
dan de nasleep van de MHI7 ramp).
• 15/09/14 07:30 nine for news; Vladimir Poctin. de redder van Europa (Vrijdag heeft de
Europese Unie nieuwe, strengere sancties tegen Rusland in werking gesteld, om Poetin
op andere gedachten over Oekraïne te brengen. Maar Poetin denkt juist dat zijn Russische
wereld Europa moet gaan redden, zo blijkt uit talloze Russische bronnen en uitspraken
van de Russische president zelf.)
• 15/09/14, 05:25, Volkskrant terug op de rampplek: kruisje slaan en puinruimen (auteur:
Olaf Koens). (2 maanden na de ramp liggen er nog altijd brokstukken, koffers en tassen
in de velden in Oost-Oekraïne terwijl de beschietingen doorgaan)
• 15/09/14, 09:50, Iex.nl, En nu? Eindelijk bcs’eging? (auteur: Frank van Dongen) (gaat
over eerdere woorden van Rutte over het straffen van de daders. Schrijver bemerkt dat
niemand zich druk maakt na rapport nu blijkt dat de daders russen zijn)
• 15/09/14, 10:18, Dagelijkse standaard, De Europese Unie en het communisme ïijn een
Europese anomalie (auteur: J. Bos) (Gaat over de 5 personen die de dienst gaan uitmaken
in de Europese Unie de komende vijf jaar, echter niemand kent hen. Enige die bekend is
is Frans Timmermans, en zijn bekendheid is te danken aan zijn optreden rondom mhl7.)

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

15/09/14, The daily Telegraph, Malaysia Airlines launches new sale fares to Europe as it
fights back after MI-li 7 and MH370 disasters (MA lanceert nieuwe aanbiedingen naar
europa).
15/09/14, 11:29, Trouw: Er is op cle rampplek wel (legehjk geiommeld zelfkritische
reflectie van Trouw na eerdere berichtgeving (auteur: Robert van der Noordaa)
(Zakenman in Oekraine: “zeer waarschijnlijk dat er daadwerkelijk geplunderd is. feit is
dat het onderzoek pas een paar dagen na de crash startte en dat het onwaarschijnlijk is dat
er niets is gebeurd in de tussentijd” “niet ondenkbaar dat er sterk doorzeefde lichamen
door de rebellen afgevoerd zijn. Mijn conclusie is dat het artikel maar flarden van het
echte verhaal over de berging van rampvlucht MHI7 laat zien.”)
15/09/14 11:30, De wereld van morgen: De \er1adeIiijke kracht van propaganda
(Karel van Wolferen, voormalig correspondent NRC, uit onrust over de escalerende crisis
in Oekraïne en de kritiekloze journalistiek in Europa.; de landen die deelnemen aan het
MHI7-onderzoek hebben een geheimhoudingsovereenkomst getekend. De waarheid over
de oorzaak lijkt inmiddels al vast te zijn gesteld door de propaganda)
15/09/14 12:45, Trouw (auteur Cees van der Laan) De redactie heeft de lezer hij MH 17
niet misleid (Nee, wij hebben de lezer niet misleid. Het beeld dat Romana Abels
beschrijft is vooral het beeld gecreëerd door internet, sociale media, ‘gewone’ media
zonder scrupules en politici in de overdrive.)
15/09/14 13:47 RTV NH emotioneel afscheid Zwanenburgs gezin
15/09/14 14:00 Een Vandaag Opiniepanel: Vertrouwen in kabinet verdubbeld (het
optreden van het kabinet rond de vliegtuigramp MHI7 een rol. ‘Het kabinet heeft
Nederland bij de hand genomen in de nasleep van de ramp met MH17. Dat was knap
werk,’ aldus een deelnemer).
15/09/14 14:42 Online het laatste nieuws: Strafmaatregelen tegen journalisten (De
Europese Unie pleit voor strafmaatregelen tegen Russische en Oekraïense journalisten die
Rusland’s optreden in de Oekraïne ‘propagandistisch’ begeleiden).
15/09/14 16:15 Plenair debat over de invloed van de Russische maatregelen (Als reactie
op EU-maatregelen genomen naar aanleiding van de Oekraïense crisis en het neerhalen
van de M1-117, introduceerde Rusland een importverbod op producten zoals vlees,
groenten en fruit uit de EU, Amerika, Canada, Australië en Noorwegen. Debat live om
17.00 uur waarin de gevolgen worden benoemd.)
15/09/14 16:23 Nu.nl Materieel voor mogelijke hervatting missie MH 17 naar Oekraïne
(Een vliegtuig met materieel voor de eventuele hervatting van de repatriëringsmissie in
Oekraïne vliegt maandag naar Charkov)
15/09/14 18:50 Brabants Dagblad Overzicht: Vliegramp Ml-1 17 2 maanden geleden
(Woensdag is de vliegramp van Malaysia Airlines in Oost-Oekraïne precies 2 maanden
geleden. Een overzicht op hoofdlijnen tot nu toe)

Op social media
•

Journalist Rudy Bouma bericht via twitter voornamelijk over de oplaaiende gevechten in

omgeving Donetsk [Gewapend glas & pantser redde levens OVSE-ers toen rond 21u
mortieren rond konvooi insloegen bij Kirovske, duurde uren om weg te komen.] En
IZe1fverklaarde rebellenpremier: “We gaan samen net OVSE beoordelen of route naar
crashsite #MHI7 nog veilig is. “] Hier reageert volgens Bouma OVSE voorman als volgt
op: [Alexander Hug van OVSE reageert verbaasd op verklaring Zicharchenko. Meer
duidelijkheid tijdens hun eigen persco om 18u NL tijd. #MHI 7]

•

Wat verder op social media genoemd wordt is de uitvaart van een gezin uit Zwanenburg:
[@HaarlemmermeerN Emotioneel afscheid van Zwanenburgs MH17 gezin
http://t.co/XvFi9Y82wr]

•

Journalist en rouwexpert @daanwesterink tweet [Onderweg Venray. Voor lezing Social
media en rouw http.//lmb.gr/e8lB #MHI7 #rouw]

•

@Vermistehonden (819 volgers 25.4 invloed ) tweet over de honden die omkwamen
[Costa en Quinta Zij zullen helaas niet meer thuis komen #MH17 zijn ter plekke
gecremeerd. R.I.P. http.//t. co/pQ6adcIEKZj
-

--

Infprmatiebehpefte:
(Voldoen we aan de vraag buiten? Welke geruchten worden als zodanig genoemd?)

In de landelijke/regionale media valt overdag geen rode draad te ontdekken over de
berichtgeving rondom MH17. De berichtgeving springt van feitelijkheden over beschietingen tot
status van de rampplek nu en van propaganda tot verdubbeling vertrouwen in kabinet.
Op social media is het overdag relatief rustig te noemen. Er worden weinig eigen meningen
gegeven over de kwestie. Wel worden meningen gegeven nav artikelen die de landelijke media
vandaag (of al eerder) hebben gepubliceerd. Deze artikelen worden in eigen woorden gedeeld
met de hyperlink erbij. Wat opvalt zijn de tweets (zie verderop) van journalisten als Jeroen
Akkermans en Rudy Bouma en enkele tweets van twitteraars met een redelijk grote invloed over
Pechthold.
‘s Avonds is er een rode draad te ontdekken in de berichtgeving over de oplaaiende gevechten
rond Donetsk. Dit wordt door diverse nieuwssites gebracht. Ook op social media zie je dat deze
berichtgeving van de landelijke nieuwssites door twitteraars (al dan niet in eigen bewoordingen)
wordt overgenomen.
Betekenisgeving:
(Hoe wordt het incident geduld in de buitenwereld, wat is de ‘taal van de Straat?’)

•

De houding van Pechthold nav de ceremonie op 23juli wordt door enkele twitteraars
opgepakt:
Hierin zijn de tweets van @martijnheeroma en @bastiaanrij leidend. Deze tweets zijn
vaak gedeeld (35 en 10 keer) en er volgen veel (100+) discussies op via twitter.
@martijnheeroma Post [#Pechtold ontstemd dat hij niet in beeld kwam bij voorlezen
namen #MHI 7 #NRC pic.twitter.com/k3pdAOGnGJ #stakker pvv via br]
Betreft foto van een artikel uit NRC waarin staat dat Pechthold het jammer vindt dat hij
op 23 juli tijdens de ceremonie niet in beeld zou komen. @Martijnheeroma heeft 9.941
volgers. Bericht komt in oorsprong van @bastiaanrij [Verbazingwekkend, dat portret van
#Pechtold in #NRC it ain’tpretty 1 Tweet is 35 keer geretweet en honderden keren op
gereageerd. @bastiaanrij heeft 1296 volgers.
‘s avonds wordt het artikel uit NRC over Pechthold en de ceremonie weer aangehaald
door diverse twitteraars (@Jongderik 437 volgers 9.5 invloed) [Alexander Pechtold was
ontstemd toen bleek dat hij bij MH1 7-ceremonie niet in beeld zou komen. Bizar! #ego
#MHI 7 hitp://î. c()/5avZ)kGG6L’J
-

•

-

Een tv optreden van Journalist Jeroen Akkermans vorige week wordt door een
nieuwsblog kritisch uitgediept. Akkersmans reageert daarop via Twitter:
@JeroenAkkermans [Kritiek met #aluhoedjesgevoel v Michiel Mans op mijn vragen
naar de toedracht v MHI7. Via @TPOnI
hrtp.i/nieuws.thepostonline.nl/20]4/09/]4/inans-en-garde-inhl7-rapport!...] Akkermans
reageert op het artikel dat zondagavond door de Post online naar buiten is gebracht over
de oorzaak van de ramp http://nieuws.thepostonline.nl/20 14/09/1 4/mansengarde—mh 17—

•

T appuri/.

•

Geenstiji pikt dit artikel van auteur Mans op de Post online in de avonduren op:
Wapenkenner vult MH t 7 Foprapport zelf aan Geenstiji noemt het artikel een ‘explosieve
leestip.

•

Een artikel van afgelopen vrijdag waarin gesteld wordt dat NOS liegt wordt op social
media opeens weer aangehaald en geretweet. Tweet van @rodewijntjes (2.650 volgers
53.7 invloed) [Ook in het buitenland valt het op dat de @NOS liegt #oekraine #MHJ7

-

http:llt. co/b5SWVTvs8J]
•

Een enkeling benoemt Wilders’ standpunt over zwartepiet-wet in relatie tot MH17:
@EvaSparreboom [Goh in alle zware kwesties hoor je Wilders niet (mhi7, IS etc) maar
zodra het over Zwarte piet gaat..

•

Een enkeling maakt zich druk om de schuldvraag @WimklerPrins (1.329 volgers 3.4
invloed) [Kamervragen over zwarte pieten en doodgeschoten wilde zwijnen. Maar hoe
Zit het met de schuldvraag over rampvlucht #mhl 7]

•

Een artikel van 26 augustus waarin gesteld wordt dat Nederland zwijgt als het graf over
een overeenkomst dat de resultaten van het onderzoek geheim zullen blijven wordt op
social media opeens weer aangehaald en geretweet @Flip_Switch (794 volgers 0.9
invloed) #MH1 7 Tekende Rutte geheimhoudingsverklaring.. ?!! http://t.co/ABKbxkyJGC
Raket van SU25 aannemnelijker dan BUK! DAAROM DE DOOFPOT’]

-

-

—

-

•

In uitzending WNL en ook door een enkeling op twitter is MH17 onderwerp mbt de

troonrede/prinsjesdag. @BBORinze tweet [Troonrede vorig jaar: crisis, hervormingen
en participatiesamnenleving. Troon rede morgen: MHI 7, brandhaarden, banen.
#Prinsjesdag]
•

De orde van de dag wordt opgepakt en dus worden vergelijkingen gemaakt nav het
nieuws van vandaag. @smeetsfrans (590 volgers 9.2 invloed)
-

[Gelukkig hebben die 200 verdronken MENSEN geeiz rouwende familieleden zoals de
slachtoffers van de MH1 7. Het waren maar Zwarte Afrikanen.]
In de avonduren wordt door landelijke mediasites vooral betekenis gegeven aan de
gevechten rondom Donetsk en het gevaar voor de missie. Dit wordt op Twitter weer
opgepakt door diverse twitteraars.
•

15/09/14 18:45 uur RTLnieuws Waarnemers onder vuur hij rampptek MHI7 (VSE
waarnemers in het oosten van Oekraïne zijn gisteren aan de dood ontsnapt. Ze kwamen

•

•

•

•

(

onder vuur te liggen na een verkenning in het gebied van de vliegramp met vlucht
MH 17.)
15/09/14 18:47 NRC.nl Zes doden hij gevechten rondom Donetsk’ (De onrust in het
Oosten bemoeilijk het werk van de experts die de rampplek van vlucht MH17 moeten
onderzoeken. Gisteren moesten onderzoekers van de OVSE rechtsomkeert maken toen zij
nabij de rampplek werden beschoten tijdens een verkenningstocht)
15/09/14 18:28 Nu.nl OVSE onder vuur na verkenning rampplek MHI7 (OVSE
waarnemers zijn zondag onder vuur komen te liggen na een verkenning in het gebied van
de ramp met vlucht MH17 in Oekraïne.)
15/09/14 18:85 Nieuwsuur is route naar rampplek MHI7 nog veilig? (In Oekraïne zijn
gisteren medewerkers van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa
(OVSE) onder vuur komen te liggen. Mortiergranaten sloegen in rond het konvooi bij het
plaatsje Kirovskaya.)
15/09/14 20:06 uur Nos Waarnemers in vuurlinie Oekraïne (In het oosten van Oekraïne
zijn gisteren OVSE-waarnemers onder vuur komen te liggen. Twee gepantserde
terreinwagens werden geraakt door scherven van mortiergranaten. Niemand raakte gewond.

•

[Waarnemers onder vuur bij rampplek MHI7] is een tweet die geregeld voorbij komt op
twitter ‘savonds nav diverse nieuwssites die hierover berichtten

•

journalist @rudybouma [Is de route naar rarnpplek #MHJ7 nog veilig nadat zelfs OVSE
onder vuur kwam? Verslag iii @Nieuwsuur vanavond.]

•

nieuwsuur 15/09/14 22:00 uur. De strijdende partijen zijn een nieuwe grens over gegaan
vannacht, ovse voertuigen werden onder vuur genomen. 1 van de voertuigen is vernield.
Niemand is gewond geraakt. Het was een onvoorspelbare situatie. Door
onderhandlingen/contact met beide partijen zijn de ovse mensen veilig uit de strijd
gekomen. Een gepland bzoek van de ovse moet goed overlegd worden met beide partijen,
maar het front veranderd snel van positie, waardoor situatie onvoorspelbaar kan worden.
Volgens de rebellenleider is er goed onderhandeld over toegang ovse in gebied. De
lichamen van oekrainese rebellen liggen nog in de velden. In een koelwagen zouden zo’n
15 lichamen liggen. Rebellenleider: de Nederlanders moeten als echte mannen helpen de
lichamen van de slachtoffers van mhl7 te vinden. Verslaggever Rudy Bouma: ook de
ovse kan op de verkeerde plek en verkeerde tijd zijn ook al wordt alles goed gepland en
uitgedacht. Dus nog meer energie steken in beide partijen om dit soort kruisvuur
beschietingen te voorkomen. Realiteit is dat de frontlinie steeds verplaatst waardoor je
niet weet waar deze ligt. Volgens Bouma is er onduidelijkheid of rebellenleider nu wel of
niet met de Nederlanders gesproken heeft.

(Welk gedrag vertonen mensen?’)

Op Facebook plaatst Bart Snakenborg vandaag dit bericht [ Like, deel en vouwen. Mooi initiatief
vanuit hetAlfa College. Kraanvogels vouwen voor Hieke (Hieke zat in de MH17)] Blijkt dat Het
project: 1000 Kraanvogels voor Hieke is gestart. Hieke was adviseur op het Alfa college. Op
Facebook is een community geopend ‘1000 kraanvogels voor Hieke”. Omdat Hieke één van de
298 slachtoffers is van de vlucht MH17 die 17juli jI. uit de lucht is geschoten, wil de community
-

graag 1000 kraanvogels ter nagedachtenis aan haar vouwen. Het liefst eigenlijk 298.000 voor
elk slachtoffer 1000, maar ze beginnen met de eerste 1000 voor Hieke.
Steunactoren: nvt

(

(6d

Ompevingspnalyse MH17
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Analist:
Gebruikte zoektermen traditionele media: MH1 7, Oekraine, Ukraine, vliegtuigramp
Gebruikte zoektermen sociale media: MHI7, brir,gthemhome, respect, prayformhl7, rutte en/of
timmermans, oekraine, vliegtuigramp, aanslag, poetin, Putin, Rusland
Benoem de (social) media die door het publiek gebruikt worden: Alle
Highlights berichtgeving
(Hoe wordt het incident feitelijk weergegeven in de buitenwereld?)
In de media

(

(

16/09/14 22:02 Geenstijl,nl Nigel Farage: ZIJN WE HELEMAAL GEK
GEWORDEN? (Terwijl de pers in Nederland vandaag vrolijk meepapegaaide met
protocol en poppenkast van Prinsjesdag stond er 1 iemand WAARHEDEN te
verkondigen. In het Europees Parlement. Ome Nigel van de UKIP vertelt even keihard
hoe het zit. Het is de schuld van Van Baalen en Verhofstadt dat we aan de vooravond van
WOu staan. Kappen met bakkeleien en beter NU samen met de beer een bom gooien op
die baarden.)
• 17/09114 00:00 uur Telegraaf.nI Geen Cent extra voor Buitenlandse Zaken (‘Het
buitenland’ mag door de aanslag op de MH17 dan ‘terug’ zijn in de Nederlandse politiek,
in de begroting van Buitenlandse Zaken is daar weinig van te merken.)
• 17/09/14 06:00 uur Ad.nl Belangrijkste feiten over Vliegramp MR 17 (Het is vandaag
precies twee maanden geleden dat vlucht MH17 van Malaysia Airlines in het oosten van
Oekraïne neerstortte. Een overzicht op hoofdlijnen tot nu toe)
• 17/09/14 08:02 uur Noordhollands dagblad Twee maanden na vliegtuigramp MR 17
(Onderzoek wordt bemoeilijkt door de situatie in Oekraïne, waar separatisten vechten
tegen de regering van president Petro Porosjenko. Geweldsuitbarstingen zorgden ervoor
dat onderzoekers de rampplek niet konden bereiken. Op 5 september werd een staakt-het
vuren afgekondigd tussen de rebellen en het Oekraïense leger. Zodra het veilig is, keren
Nederlandse onderzoekers terug naar de rampplek.)
• 17/09/14 09:46 AD.nl Twee maanden na crash MR 17: Nog altijd veeL vragen (Wie
haalde MH17 neer? Wie verantwoordelijk is voor het neerhalen van de Boeing 777 is nog
altijd niet duidelijk.)
• 17/09/14 Wer hal mh 17 abgeschossen? 30.000.000,00 milion dollar helohnung feur
hinweise aiif die taeter ($30 miljoen uitgeloofd voor tips die leiden naar de daders van
MH 17)
• 17/09/14 12:14 uur NRC.nl Mogelijke amnestie separatisten bemoeilijkt sirafonderzock
MH 17 (Een mogelijke amnestie en zelfbestuur voor de separatisten in het oosten van
Oekraïne kunnen het in Nederland lopende strafonderzoek naar de verdachten van de
MH17-ramp bemoeilijken. Dat zeggen internationale strafrechtgeleerden.)
• 17/09/14 12:15 Telegraaf.nl 30 miljoen op hoofti dader MHI7 (ZÜRICH
Een anonieme rijkaard looft een beloning van 30 miljoen dollar (ruim 23 miljoen euro)
uit voor de gouden tip over de identiteit van degene die vlucht MH17 neerhaalde.)

•

-

•

•

•

•

•

17/09/14 12:44 AD.nl 23 miljoen en nieuwe identiteit voor noemen daders MHI7 (Het
Duitse bedrijfsrecherchebureau Wifka heeft een beloning van 30 miljoen dollar (23
miljoen euro) uitgeloofd voor wie de daders weet te noemen van het neerschieten van
vlucht MH1 7. Wifka wil ook weten wie de opdrachtgevers waren, waar de daders nu zijn
en wie hen beschermt.)
17/09/14 12:45 uur Nd.nl Zijlstra vindt Bontes slap aftreksel van Wiklers (Tweede
Kamerlid Louis Bontes is woensdag hard op zijn plaats gezet door VVD-fractievoorzitter
Halbe Zijlstra vanwege een ongepaste opmerking. De VVD-fractievoorzitter was juist op
dat moment bezig met een betoog waarin hij stilstond bij de slachtoffers van de ramp met
vlucht MHI7.
17/09/14 13:29 uur Nieuwsuur Maakt autonomie einde aan crisis Oekraïne? (Oekraïne
kreeg gisteren alsnog z’n zin: president Porosjenko tekende alsnog een verdrag met de
Europese Unie. Tegelijkertijd heeft de Oekraïense regering een aantal regio’s in het
oosten van het land meer autonomie beloofd. Hoe zijn de reacties een dag later? Rudy
Bouma doet verslag vanuit Donetsk.)
17/09/14 18:20 uur RTLnieuws Oproep: Meld tips MHI7 niet aan Duits bureau (Iedereen
die waardevolle informatie heeft over de daders van de vliegramp MH17 moet dat bij de
politie melden. En niet bij een ‘onbekend Duits bureau’ dat zegt 30 miljoen dollar uit te
loven voor de gouden tip.)
17/09/14 21:45 uur Nu.nl MH 17-rapport vrijdag in VN-Veiligheidsraad besproken (Het
rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over de ramp met vlucht MH17
boven Oekraïne wordt vrijdag besproken in de VN-Veiligheidsraad. Rusland heeft om de
bijeenkomst gevraagd.)

Op social media
Gisteravond gingen 258 berichten op twitter over het optreden van Nigel Farage.
Vanochtend is de rode draad het feit dat het twee maanden geleden is dat vlucht mhl7 uit
de lucht geschoten werd. Kenmerkend is dat de meeste nieuwssites op hun websites en
via twitter koppen over de ‘belangrijkste feiten op een rij’. En dat er ‘nog altijd veel
vragen’ zijn. Deze berichten worden nog steeds afgewisseld met berichten over de
troonrede.
• Vanaf 11 uur wordt meer en meer bekend dat een anonieme man 30 miljoen tipgeld
uitlooft. Nadat de grotere kranten dit oppakken, verspreidt het nieuws zich ook via
twitter. [30 miljoen op hoofd dader MHJ 7 http://.o/iB3O[)tCazC]. Via twitter wordt
hier tussen 11 en 15 uur 507 keer over getweet.
• Om 16 uur plaatst Politie Nederland de volgende post op haar facebookpage [‘Als kan
worden vastgesteld dat vlucht M1117 is neergestort door een misdrijf dan mogen de
daders en mnedeplichtigen hun straf niet ontlopen. Wanneer wij de toedracht kennen,
willen we ook weten wie verantwoordelijk zijn. Als het geen ongeluk was, moet door ons
de vraag wordeiz beantwoord wie de schuld treft aldus de hoofdofficier van justitie van
het Landelijk Parket, Fred Westerbeke.] Dit bericht wordt niet opgepakt; 17 likes, 1
reactie en 2 shares.
• Vanaf 16 uur tot 20 uur is op social media een piek te zien over de berichtgeving van het
OM om informatie over mhl7 alleen aan de politie te verstrekken. In dit tijdsbestek
worden daarover 116 berichten verstuurd. [OM: waardevolle info MHI7 alleen naar

•
•

politie http://t.co/2V2C8ogJ8Y #actueel]

•

Vanaf 20 uur is een piek waarneembaar over de berichtgeving dat het onderzoeksrapport
vrijdag in de VN-veiligheidsraad wordt besproken [MHJ 7-rapport in VN-Veiligheidsraad
http://t. co/Uma9iZvkoc #nieuwstwitter]

Xnfprmptiebehpefte:
(Voldoen we aan de vraag buiten? Welke geruchten worden als zodanig genoemd?)
Ondanks dat het vandaag exact 2 maanden geleden is dat vlucht mhl7 neerstortte wordt daar
door zowel pers als publiek online weinig aandacht aan besteed. Het nieuws van de dag is
voornamelijk het tipgeld dat door een Duits recherchebureau wordt uitgeloofd.
Betekensgeving:
(Hoe wordt het incident geduld in de buitenwereld, wat is de ‘taal van de straat?’)

M.i is er vandaag weinig betekenis danwel sentiment waarneembaar over mhl7. In de
buitenwereld worden vooral de feitelijkheden/nieuwtjes mbt de ramp benoemd. Hieronder een
aantal opvallende zaken waar wel betekenis aan gegeven kan worden.
•

Het optreden van Nigel Farage wordt op twitter positief gewaardeerd [Heldere taal van
Nigel Farage. Windt er geen doekjes om, hou ik van] en [Gelukkig nog iemand binnen de
EU die ze op een rijtje heeft; Nigel Farage: “ZIJN WE HELEMAAL GEK
GEWORDEN?”] Ook op geenstijl.nl werden onder het artikel over zijn optreden 292
reacties geplaatst. Merendeel van die reacties is het eens met Farage.

•

Vanochtend is op social media de rode draad het feit dat het twee maanden geleden is dat
vlucht mhl7 uit de lucht geschoten werd. Hier worden weinig sentimenten aan gegeven.
Wel vraagt een enkeling zich af of de waarheid ooit boven tafel komt. [Mark Rutte is een
grote huichelaar, hij zou zorgen dat de daders van het vliegtuig MH]7 gestraft worden]

•

Vanaf 11 uur tot 15 uur is een piek (507 berichten) waarneembaar rondom het nieuws dat
er tipgeld wordt uitgeloofd. Daarbij zijn echter weinig sentimenten meetbaar; het blijft bij
feitelijkheden (retweeten van nieuws). Een enkeling geeft zijn mening [Die hele zaak
rondom MHJ7 stinkt enorm. Toch enorm triest dat zo’n bureau dit moet doen om de
waarheid boven...]

•

Het betoog van Zijlstra irt mhl7 wordt op twitter door zo’n 85 twitteraars benoemd, 45

twitteraars staan hier negatief tegenover [#Zijlstra maakt misbruik door een emotioneel
betoog over de #MHI7 te houden. Wat mnisplaatst.] en [De VVD heeft een jïjne
bliksemnafleider in #MHI 7 en #IS. #Zijlstra hoeft niet te praten over #zorg, armoede of
ander sociaal ongenoegen.]
•

Vanaf 16 uur tot 20 uur is op social media een piek te zien in de berichtgeving van het
OM om informatie over mhl7 alleen aan de politie te verstrekken. In dit tijdsbestek
worden daarover 116 berichten verstuurd. [OM: waardevolle info MHJ7 alleen naar
politie http.//t.co/2V2C8ogJ8Y#actueel] Hier worden geen sentimenten aan meegegeven
door het online publiek.

•

Vanaf 20 uur is een piek waarneembaar over de berichtgeving dat het onderzoeksrapport
vrijdag in de VN-veiligheidsraad wordt besproken. Er zijn tot 22.15 uur 211 berichten
gepost over dit onderwerp. Ook hier praktisch geen sentiment meetbaar; het zijn

voornamelijk de koppen van media die getweet worden. [MHI 7-rapport in VN
Veiligheidsraad http./ft.co/Uîna9iZvkoc #nieuws!wliter]
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In bovenstaande afbeelding zijn de pieken op social media waarneembaar irt mhl 7.

(Welk gedrag vertonen mensen?)
Steunactoren: nvt
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Omgevincisanalyse MH17
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Analyseperiode: 17/09/2014, 22.30
Analist:

—
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18/09/2014, 22.30 uur

Gebruikte zoektermen traditionele media: MH17, Oekraine, Ukraine, vliegtuigramp
Gebruikte zoektermen sociale media: MH17, bringthemhome, respect, prayformhl7, rutte en/of
timmermans, oekrain e, vliegtuigramp, aanslag, poetin, Putin, Rusland
Benoem de (social) media die door het publiek gebruikt worden: Alle
Highlights berichtgeving

(Hoe wordt het Incident feitelijk weergegeven in de buitenwereld?)

In de media
•
•

•

•

•

(

•

17/09/14 22:30 uur RTL late night [Te gast:
Vandaag is het precies
twee maanden geleden dat vlucht MHI7 werd neergehaald in Oost-Oekraïne. Advocaat
is betrokken bij de stichting in oprichting voor nabestaanden van deze
ramp, en zet zijn vraagtekens bij de rol van de Nederlandse overheid in het onderzoek op
de rampplek.j
18/09/14 06:06 uur Volkskrant ‘Timmeimans laat nabestaanden Mli 17 in de steek’ (Frans
Timmermans laat de nabestaanden van 196 omgebrachte Nederlanders in de steek, vindt
Alfred Pijpers, politicoloog en onderzoeker op het gebied van de internationale politiek.)
18/09/14 07:03 uur Fok.nl Pechtold wil af van Rus’isch ga (Nederland moet binnen tien
jaar volledig onafhankelijk zijn van gas uit Rusland. Dat heeft D66-voorman Alexander
Pechtold gezegd tijdens de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer. De ramp met
vlucht MHI7 en de crisis in Oekraïne tonen volgens Pechtold aan dat Rusland een
onbetrouwbare partner is.)
18/09/14 09:39 uur Telegraaf Consumentenvertrouwen neemt al (Het vertrouwen onder
Nederlandse consumenten is in september wat gedaald. De afgelopen twee maanden
verslechterde de stemming onder consumenten al. Het dalende vertrouwen komt vooral
door internationale conflicten, zoals de ramp met de MH17 en de sancties tegen
Rusland.)
18/09/14 11:00 uur Rutte bedankt hulpverlenci s MH 17 (Premier Mark Rutte (VVD) is
donderdag tijdens het debat over de algemene beschouwingen begonnen met een
dankbetuiging aan alle hulpverleners die zijn betrokken bij de nasleep van de ramp met
vlucht MH17.) [10.38 uur: woord van dank aan hulpverleners MH17 ‘Die zomer heeft
ons land ervan doordrongen dat binnenland buitenland is en andersom. ‘Hij haalt
woorden van dank aan die D66-leider Alexander Pechtold gisteren uitte in de richting
van hulpverleners, marechaussee en politiemensen die betrokken zijn bij de berging van
lichamen en persoonlijk eigendommen van slachtoffers van vlucht MHI7. ‘Ik zou van de
gelegenheid gebruik willen maken om de erkentelijkheid voor wat zij doen uit te spreken,
namens het hele kabinet ongelooflijke waardering en heel veel dank. ‘1
18/09/14 12:39 uur Niburu.com De weg naar weieldv. ijde chaos (Wat nog steeds niet is
doorgedrongen tot het gros van de bevolking is hoe belangrijk het neerhalen van vlucht
M1-117 was voor de verdere geschiedenis van onze planeet. Dat was een keerpunt waarop
er dingen in werking zijn gezet zonder weg terug. Het punt zoals wij al eerder schreven,
waarop de reset van onze planeet is begonnen.)
-

•

•

•

•

18/09/14 13:41 Joostniemoller.nl Nederlaiu:i op hakhiok hij VN Vciligheidsraad door fitit
rnpport MH 17 (Rusland heeft om een spoedoverleg van de Veiligheidsraad gevraagd.
Onderwerp: Het Nederlandse rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Dat is
nogal wat. Rusland is een groot land. Spoedvergaderingen van de Veiligheidsraad zijn
meerstal groot internationaal nieuws. En nu is Nederland dus het onderwerp. Zoiets komt
zelden voor en je zou dus denken, dat is groot nieuws in Nederland. Maar dat is het
helemaal niet. Het is nauwelijks nieuws.)
18/09/14 14:59 uur Nos.nl Mijnen opruimen iii Oost-Oekraïne (In de buurt van het dorpje
Stepanovka op een uur van Donetsk is er hevig gevochten tussen het Oekraïense leger en
de separatisten. De tuinen, wegen en de landerijen liggen bezaaid met munitie die nog
niet is geëxplodeerd. De pro-Russische rebellen hebben nu hun eigen
mijnenopruimingsdienst georganiseerd.)
18/09/14 EP: crnstige zorgen om Russische intenties Oekrüne (Het Europees Parlement
verwelkomt het associatieakkoord tussen de EU en Oekraïne, maar maakt zich grote
zorgen om de Russische intenties in de niet-verklaarde hybride oorlog in Oekraïne. Het
EP dringt aan op een snelle afronding van het onderzoek door de Nederlandse
Veiligheidsraad naar de oorzaken van de ramp met de MH17.)
18/09/14 MALAYSIAN FLIGHT MH17 CRASH ANALYSIS, BY THE RUSSIAN
UNION OF ENGINEERS (This is an excellent detailed analysis of the MHI7 tragedy by
the Russian Union of Engineers which quite frankly illustrates how heavily censored the
Dutch “report” is.)

(

1

Op social media
•

•

Rond 11 uur wordt het nieuws over dankwoord MP Rutte tijdens de algemene politieke
beschouwingen geretweet [Rutte dankt hulpverleners en experts MHI7
http://t. coI7FZTRgEHTb #APB #MHJ 7] Dit betreft 76 berichten.
Het opiniestuk van Alfred Pijpers dat Timmermans nabestaanden in de steek laat wordt
wordt zo’n 80 keer gedeeld op twitter [Timmermans laat nabestaanden MH]7 in de steek’
opinie VK]
Het artikel van Joostniemoller wordt zo’n 25 x gedeeld op twitter. [Nederland op hakblok
1 9S 1’liL)iij
bij VN Veiligheidsraad door flut rapport MHI 7 lnrp.//i.
-

•

—

Infprmatjebehoefte:
(Voldoen we aan de vraag buiten? Welke geruchten worden als zodanig genoemd?)

Er is vandaag weinig opvallends. Zelfs het onderzoeksrapport dat door de Russische Unie wordt
opgeleverd wordt niet opgepakt door de media danwel publiek.

I1L3

IC

Ter veraeIjjkin met gisteravond i te zien dat de vlieatuiaramo veel minder besaroken is

(

online.

Betekenisgevinci:
(Hoe wordt het incident geduld in de buitenwereld, wat is de ‘taal van de straat?’)

Het publiek deelt voornamelijk de feitelijkheden/nieuwtjes van pers/media mbt de ramp.
Individuele personen uiten zo af en toe hun mening over de vraag of de waarheid ooit boven tafel
komt. Al met al vandaag weinig betekenis danwel sentiment waarneembaar over mhl7.
Hieronder een aantal opvallende zaken waar wel betekenis aan gegeven kan worden.
•

Het item van RTLN over mhl7 wordt door een hadjevol twitteraars opgepakt. 16
berichten zijn hier over te vinden. Alle berichten zijn negatief over het optreden van
advocaat Groen: [#rtlln die advocaat is alleen op geld uit en denkt niet aan de veiligheid
van onderzoekers gari’er wat een enge kerel) en [Wat een domme man die advocaat bij
#rtlln #simpel] en [Wat wilde advocaat nu precies? Vaag verhaal, alsof wereldleiders
zich iets van hein aantrekken /rtlln] en /#rtlln wat klets deze advocaat enorm uit zijn

•

Het dankwoord van rutte irt mhl7 wordt zo’n 125 keer genoemd op social media. 30%
daarvan krijgt een negatief sentiment mee [Rutte buit de #MH1 7 ramp enorm uit om zijn
eigen populariteit te vergroten #misselijkvanwordt] en [Woordenboek van Mark Rutte, de
taalvirtuoos uit het Torentje
De premier verrast graag met zijn vocabulaire. Vooral
voor Rutte is dag 2 van de algemene politieke beschouwingen aanpoten. Urenlang moet
hij oppositieaanvallen pareren, gelaten Rutte rept ervan in een debat over de
viiegramnp met MHI 7 eind juli. Als regels ‘in vigeur’ zijn, dan wil dat zeggen dat ze van
kracht zijn ...]
Over de algemene politieke beschouwingen irt mhl7 wordt weinig gedeeld op social
media. Hier zijn slechts 28 berichten over te vinden. Slechts 5 daarvan hebben een
negatief sentiment, de rest is neutraal. [#APB De hele politiek steekt bij zichzelf veren in
de reet over de MHI7. Verbijsterend omdat geen van de 3 doelstellingen is afgerond!]
Over het opiniestuk van Alfred Pijpers -dat Timmermans nabestaanden in de steek laatwordt 80 keer gepost op social media, het betreft hier voornamelijk copy pastes van de
krantenkop [Timmermans laat nabestaanden MHJ7 in de steek’ opinie VK]. Ook zijn
er vrijwel geen sentimenten in deze berichten te vinden. Als er wel sentimenten
waarneembaar waren dan waren die positief voor Timmermans [Wat een onzinpraat!
Zelfs als Timmnern2ans nog lOjr minister blijft maakt dat het verdriet bij de nabestaanden
niet minder. Timmer,nans is de enige geweest die zich open en emotioneel ...]
Opvallend is dat het twitteraccount van Steve(n) Brown @bystevebrown het artikel dat
op zijn eigen websile staat (omgebouwd artikel van Alfred Pijpers) via twitter naar
diverse andere twitteraars (voornamelijk nieuwsaccounts) stuurt. Dit doet
@bystevebrown 30 keer. [@BySteveBrown: @MarjoleinMoor @pvda_amsterdam
@telegraaf @rubenkoops ‘Huilebalk Timmermans’ laat nabestaanden MHI7 in de steek
en ga http.J/t.co/bqbJBF76JI-I].
Op Nujij.nl MFII7-rapport vrijdag in VN-Veiligheidsraad besproken zijn vanaf
gisteravond 262 reacties geplaatst. Merendeel reacties gaat over waarheid van het
rapport, theorieën iii oorzaak van de ramp en wie hiervoor verantwoordelijk is. Veel heen
en weer discussies en wellus/nietus kampen. [De Russen hebben inmiddels 2 maanden de
tijd gehad om volledig hun gang te gaan met de wrakstukken. Elk onderdeel van de MH
17 dat eventueel resten van de BUK raket kunnen bevatten is daar allang van ontdaan,
alles is zorgvuldig uitgekamd op bewijs van een Russische luchtdoelraket. Het is zelfs

Ç

izek.]

—

...

•

•

-

•

•

-

—

-

mogelijk dat ondertussen andere sporen zijn uitgezet die zouden moeten wijzen op een
Oekraiense raket.] en [In deze zaak weet ik het niet. Maar met onderzoeksrapporten in
het algemeen is het wel zo: als de conclusie welgevallig is, zal het de ruggegraat van de
besluitvorming zijn, en met veel Win tam in de media geslingerd worden. Als de conclusie
onwelgevallig is, zal met hetzelfde rapport afdoen als onvolledig, politiek gemotiveerd,
gehinderd in hun werkzaamheden, en zal het rapport door de achterdeur naar buiten
komen, en heel snel vergeten zijn.] en [De nabestaanden zijn druk bezig met het treffen
van de voorbereidingen voor de uilvaart van hun geliefden en familieleden. Ze komen
weinig aan rouwen toe omdat de mensen om hen heen ze vaak lastig vallen met vragen
over de uit-vaart, maar ook over MH-1 7. Ze zijn gefrustreerd met hetfeit dat iedereen er
zijn zegje over wil doen over de oorzaak of over de aanpak van de regering en hen daarin
mee wil trekken terwijl ze daar zelf helemaal geen behoefte aan hebben en er niet mee
bezig zijn. Ze willen ongestoord hun verdriet kunnen verwerken.]
Op zie.nl publiceert Desiree stokkel vandaag een video. Zelfs noemt ze het ‘een
keukentafel gesprek met de nabestaanden van mhl7’. De video is op moment van
schrijven (15:34 uur) slechts 3 keer bekeken. De video duurt ruim 12 minuten. Ze legt uit
op welke wijze de beloning van 30 miljoen dollar kan leiden tot het verdwijnen van
bewijsmateriaal rond de Mh17 ramp. (na 5 minuten snap ik er al helemaal geen zier meer
van overigens) Ter info: Desiree deed in 2006 aangifte tegen de media’.
• 18/09/14 Dit is de dag Leidt tipgeld tot dader MH 17-ramp? (Maar liefst 30 miljoen dollar
tipgeld looft een anonieme persoon of organisatie uit voor de gouden tip die naar de
dader van de MH17-ramp leidt. Gaat die 30 miljoen ervoor zorgen dat de dader van deze
aanslag wordt opgespoord? Dit is de Dag-redacteur Willem de Gelder zocht het uit.
Oekraine-kenner Floris Akkerman denkt dat het tipgeld niet tot de oplossing gaat leiden.
Gerlof Leistra misdaadverslaggever denkt dat alle daders al uit de weg zijn geruimd. Alle
bewijs is al vernietigd.)
• 18/09/14 Een Vandaag De comehack van Rutte, de rekening voor Samsom (Torenhoog
favoriet: Timmermans. De plek is niet nieuw voor minister Timmermans, de cijfers wel:
ook vorig jaar voerde de minister van Buitenlandse Zaken de ranglijst aan. Toen stond hij
echter met 36 procent vertrouwen op de eerste plek, nu met maar liefst 74 procent het
dubbele. Waarom spreekt Timmermans zoveel kiezers aan, van vrijwel alle partijen?
Laten we allereerst natuurlijk die speech niet vergeten bij de VN-veiligheidsraad, na de
vliegraînp met MHI7. Die wordt nog steeds veel genoemd.)
• 18/09/14 Minister Timmermans Post rond 16.30 uur op zijn Facebookpage: [Hele
productieve dag in Straatsburg achter de rug (hernieuwd) kennisgemnaakt met twaalf
leden van het Europese Parlement, ter voorbereiding van de hoorzitting op 7 oktober.
Inmiddels op Heathrow in afwachting van mijn vlucht naar New York. Morgen twee
vergaderingen van de VN Veiligheidsraad.] hier worden
156 reacties onder geplaatst. Het merendeel van die reacties heeft een positief sentiment:
[Succes morgen want it zal hard aan de tand worden gevoeld door de VN. Nederland zal
er flink van langs krijgen ivm onderzoek MH1 7! En zeer terecht, alles in de doofpot
willen stoppen?] en [Uwe exelentie.. Veel wijsheid morgen in de VN veiligheidsraad. Dat
U Nederland goed voor de dag laat komen.Respect.]
• @niemandsknegt vergelijkt mhl7 met een russisch toestel dat in 2001 werd
neergeschoten [1/3 Op 4-10-2001 werd er in de Oekraïne een Russisch passagierstoestel
neergeschoten
hnp://www.telegraph.co.ukJnews/worldnews/europe/ukraine/1358586/Airliner-blasredout-of-sky.html Kiev ontkende alle betrokkenheid] en [2/3 Na slechts 9 dagen (!)
—

...

(.

k

internationale druk en onderzoek door Russen en Israëli’s kwam vast te staan dat Kiev
wel verantwoordelijk was.] en [3/3 Metaalresten in lichamen slachtoffers wezen uit dat er
een Oekraïense raket met schrapnel was geb,-uikt
http://www.graph.co.uk/news/worldnews/europe/ukraine/l 359353/Ukraine-adm its-it
shot—down-Russian—airliner.html . .1
@niemandsknegt [Volledig rapport te downloaden, met opzienbarende conclusies...
‘#MHJ 7 Analyse door ‘Russische Unie van ingenieurs’
http://www.vineyardsakei co.nz12014/09/18/malaysiaiz-flight-mh 1 7-crash-analysis-bythe-russian-union-of-engineers/ ...] Dit bericht wordt 27 x geretweet. Geen sentimenten.
(Welk gedrag vertonen mensen?)

•

•

•
•

18/09/14 14:00 Tilburg University Herdenking Willem Witteveen (Omdat vele collega’s
niet in de gelegenheid waren om op woensdag 23juli in Tilburg voor de stiltebijeenkomst
samen te komen, organiseren we de herdenkingsbijeenkomst na afloop van de
zomerperiode. In overleg met enkele zeer naaste collega’s van Willem, is gekozen voor
donderdagmiddag 18 september.)
18/09/14 een bedank-actie plopt vandaag weer op; MHI7: Steun de actie door te DELEN
bedankt de bergers van het eerste uur (Doe wat onze marionetten (regering) van de VS
niet doen, geef een blijk van waardering aan bergers van het eerste uur. Dit zijn de
onbekende mannen van de plaatselijke brandweer deze mensen hebben de wrede beelden
als eerste gezien, zij hebben de lijken geborgen en zullen dit nooit meer vergeten.)
[Deze actie is 193 x doorgezet op Facebook en 13 x getweet)
18/09/14 21:09 omroep west Haagse gemeenteraad herclenkt slaclitotïems M[-1l 7
18/09/14 21:39 studio040 Burgemeester eemst veteranen hij Fakkeldelih (De vijf
veteranen die Eindhoven bezoeker ter gelegenheid van 70 jaar bevrijding, hebben bij het
Fakkeldefild een staande ovatie gekregen. In de stromende regen bedankte burgemeester
Van Gijzel hen voor hun moed en doorzettingsvermogen. Ook sprak hij opnieuw zijn
afschuw uit over het neerschieten van vlucht MFII 7.)

Steunactoren: nvt

(

Omcievingsanalyse MHI.7
Vrijdag, zaterdag & zondaa
C.&,

Analyseperiode: 18/09/2014, 22.30
Analist:

—

21/09/2014, 22.30 uur
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Gebruikte zoektermen traditionele media: MH1 7, Oekraine, tikralne, vliegtuigramp
Gebruikte zoektermen sociale media: MH1 7, bringthemhome, respect, prayformhl 7, rutte en/of
timmermans, oekraine, vliegtuigramp, aanslag, poetin, Put!n, Rusland
Benoem de (social) media die door het publiek gebruikt worden: Alle

(

Samenvatting:
MH17 wordt op social media en op fora als nujij/geenstiji vooral besproken nav berichtgeving dat door
de media is gebracht. Dat is ook terug te zien in de statistieken.
De pieken zijn duidelijk herleidbaar naar publicaties van mediasites.
In deze drie dagen zijn er 4171 berichten op soclal media te vinden over de vliegramp. Dat waren de
eerste drie dagen na de ramp ongeveer 190.000 berichten. Aandacht voor de vliegramp Is dus
.LJ.II:i.

Actiteit

(
Statistieken berichtgeving over de vliegramp van vrijdag tm zondag. De pieken zijn
herleidbaar naar de tijdstippen waarop media met nieuws kwamen.
Highlicilits berichtgeving vrijdag

(Hoe wordt het incident feitelijk weergegeven in de buitenwereld?)

18/09/14 Metro Vierduizcnd Rusisc1ie soldaten aan “administratieve grens” met
Oekrne op de Krim Rusland heeft ongeveer 4.000 soldaten verzameld langs de
“administratieve grens” tussen het schiereiland de Krim en Oekraïne, zo deelde het
Oekraïense leger mee. Die soldaten zijn gestationeerd op het schiereiland.
19/09/14 09:43 RTLnieuws Timmermans hij VN voor Irak en Ml-1 17 (Minister
Timmermans van Buitenlandse Zaken is onderweg naar New York voor twee
bijeenkomsten bij de VN: de eerste over de bestrijding van IS in Irak en de tweede over
de MHI7-crash.)

19/0/14 10:13 uur Nu.nl Zoektocht verdwenen vlucht MH370 eind september hervat (De
zoektocht naar vlucht MH370 van Malaysia Airlines wordt eind september hervat. Er
wordt gezocht op een plek ten zuiden van de gebieden waar eerder werd gezocht.)
• 19/09/14 Powned OEKRAÏNE KRIJGT N’HLJOENENHULP VS #OEKRAINE (De
Verenigde Staten hebben toegezegd om voor 53 miljoen dollar aan militaire steun en
humanitaire hulp te leveren aan Oekraïne.)
• 19/09114 Amweb.nl Waarom is MT-l 17 een ramp, en geen aanslag? (Hoewel de hele
wereld er inmiddels van overtuigd is dat de ramp met de MHI7 een aanslag was, ziet het
Verbond van Verzekeraars dat heel anders. De ramp met de MH17 is volgens de
Nederlandse verzekeraars een ongeluk. Terwijl de ramp toch overduidelijk is veroorzaakt
door een luchtdoelraket. Een oorlogsdaad dus. En zodoende vallend onder groot molest,
waardoor verzekeringspolissen niet hoeven uit te keren.)
• 19/09/14 14:14 uur Nu.nl Extra onderzoekers MHI 7 komen terug naar Nederland
(Videoconftrentie premier Rutte: Het is momenteel te gevaarlijk om de onderzoekers te
laten terugkeren naar het gebied waar het neergehaalde vliegtuig van Malaysia Airlines is
terechtgekomen. De dertig extra onderzoekers die vorige week naar de oostelijke stad
Charkov werden gestuurd, worden daarom weer teruggehaald naar Nederland. Er blijft
een team van twintig man achter.)
• 19/09/14 15:38 uur Rijksoverheid.nl In totaal 225 slachtoffers rampvlucht MHI 7
geïdentificeerd (Vandaag is bekend geworden dat er deze week in totaal 14 slachtoffers
van de rampvlucht MH17 zijn geïdentificeerd. Van deze 14 slachtoffers hebben er 7 de
Nederlandse nationaliteit en 7 een andere nationaliteit. Inclusief de eerdere identificaties
zijn er nu in totaal 225 slachtoffers van de ramp met vlucht MH17 geïdentificeerd.)
• 19/09/14 Column Norbert Pols: SHELL EN MH- 17? (Door Oekraïne lopen de grote
gasleidingen die een 30% van het in Europa verstookte gas vanuit Rusland transporteren.
In 2008 is die gaskraan zelfs even dichtgegaan omdat Oekraïne haar financiële
verplichtingen niet na kwam aan het Russische staatsbedrijf Gazprom. Met die affaire
zijn we als Europa op een pijnlijke wijze geattendeerd op onze afhankelijkheid van het
Russische gas dat over Oekraïens grondgebied wordt aangevoerd. [...] Er gingen
geluiden op van hoe fout ‘wij’ waren en de propaganda machine had iets nodig om ons
bij de juiste les te houden. Uit het niets werden de westerse gebeden gehoord en viel MH
17 op miraculeuze wijze uit de lucht. De crash van MH-17 heeft daarmee alleen een
functie als kan worden bewezen dat de daders de die slechte separatisten zijn [...]Nu
blijkt Putin een schaker die een ‘staakt het vuren’ tot stand heeft gebracht. Dit is tegen de
belangen van Shell in want die willen boren maar, de kans wordt steeds kleiner dat oost
Oekraïne dat nog zal toestaan.)
• 19/08/14 Timmerruans speecht opnieuw bij VN over MR 17 (Minister Frans Timmermans
van Buitenlandse Zaken heeft vandaag in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties
voor de tweede keer gespeecht over de vliegramp met vlucht MH17 na zijn eerste,
emotionele, speech in juli. Volgens Timmermans was en blijft de eerste prioriteit van
Nederland in het onderzoek naar de vliegramp in Oost-Oekraïne het terugbrengen van
alle stoffelijke overschotten en bezittingen van de slachtoffers.)
• 19/09/14 17:17 uur Nos.nl Kritiek Rusland op onderzoek MR 17 (Rusland heeft in de
VN-Veiligheidsraad gezegd dat er een ‘informatieoorlog wordt gevoerd rond de ramp
met de MHI7 in Oekraïne. VN-ambassadeur Vitaly Tsjoerkin had forse kritiek op het
eerste rapport van de Nederlandse Onderzoeksraad voor Veiligheid over de ramp met
vlucht MEI17.)
•

(

0
•

•

(

•

19/09/14 18:44 uur Telegraaf.nl Rusland wil speciale gezant voor ranip MI-l 17 (Rusland
heeft vrijdag in de VN-Veiligheidsraad geopperd dat er een speciale VN-gezant komt
voor het onderzoek naar de ramp met vlucht MHI7 boven Oekraïne. Ook moet worden
overwogen een speciale missie naar de plek van de crash te sturen, aldus de Russische
VN-ambassadeur Vitali Tsjoerkin.)
19/09/14 19:35 uur Telegraaf.nl Timmerinans: Rusland staat alleen in Iritiek (Rusland
staat volstrekt alleen met de kritiek op de onderzoeksraad die de MH17-ramp in Oekraïne
onderzoekt. Verder is de steun voor het onderzoek binnen de VN Veiligheidsraad ‘,,zeer
groot”. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans gezegd na afloop
van zijn bezoek aan de VN Veiligheidsraad in New York. ,,Er is bij de andere landen veel
waardering voor het eerste rapport van de onafhankelijke onderzoeksraad.”)
19/09/14 Ed.nl 23:29 uur Timmermans hij VN: geen rust tot daders MHI 7 zijn berecht
(De eerste prioriteit van Nederland in het onderzoek naar de vliegramp in Oost-Oekraïne
was en blijft het terugbrengen van alle stoffelijke overschotten en bezittingen van de
slachtoffers. En ,,wij rusten niet tot de daders zijn berecht, zei minister Frans
Timmermans van Buitenlandse Zaken vrijdag tot drie keer toe in zijn toespraak in de
Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.)

Trending topics op social media vrijdag
1. gezant voor ramp mh 17
2. timmermans van buitenlandse zaken
3. timmermans bij vn
4. slachtoffers van de rampvlucht
5. speciale gezant voor ramp
6. timmermans speecht
7. extra onderzoekers mhl7
8. vn voor irak
9. oostelijke stad charkov
10. neergehaalde vliegtuig van malaysia

(
•

•
•

Het nieuws dat Rusland een gezant wil wordt 100 keer gepost op social media [Rusland
wil speciale VN-gezant voor ramp MHI 7 http://t.co/bNErlq69x3 #nieuws #mh 17
#oekrainel
Het nieuws dat Timmermans vandaag bij de VN over MH17 praat wordt 77 keer gepost
op social media [Timmermans bij VN voor Irak en MHI 7 hirp://r. co/j6G9 YNY,i ;P]
Het nieuws dat Extra onderzoekers terug naar Nederland komen wordt 269 keer gepost
op social media [Extra onderzoekers MHJ7 komen terug naar Nederland: De extra
onderzoekers, die naar de ratnpplek van de... http.//i.’o/XuinzWS647Zj en [#Missie
MH]7 nog niet hervat NOS h1tp://t.co/vI’sNOMe2LJ en [Crashsite MHI7 te gevaarlijk,
onderzoekers teruggehaald htt
,://r. co/WsCjvevo/q
1
Het nieuws dat er 225 lichamen zijn geidentificeerd wordt 229 keer gepost op social
media [Nu 225 slachtoffers MHI7 geïdenrficeerd hîtii://îco/SOIUii’HYYr]
Uitspraak Timmermans bij VN veiligheidsraad [Timmermans bij VN: geen rust tot daders
MH1 7 zijn berecht hnp://i. co/!DgvD2 CUQ] 116 x gepost.
-

•
•
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De activiteiten op social media op vrijdag irt mhl7. Piek is waarneembaar vanaf 13 uur, toen
begon de VN-veiligheidsraad, waar Minister Timmermans heeft gesproken over het onderzoek
mhl7. Rond 16:00 uur een piekmoment (256 berichten), daarna neemt het af.

Informatiebehoefte Vrijdag:
(Voldoen we aan de vraag buiten? Welke geruchten worden als zodanig genoemd?)
Er is vandaag weinig opvallends.
Een enkeling:
• [Hoe Zit dat nu met dat militaire vliegtuig dat volgens de Russen nabij #MH17 vloog? Is

•
•
•
•

dat onzin? #dtv]
[Wat voor deal heeft #Rutte gemaakt in Oekraïne? Er speelt iets? Gasdeal? Baan bij EU?
Wat? #doofpot #MH17]
[Voor (blijvende) geheimhouding heeft #Timmermans al lintjes uitgedeeld aan de
betrokkenen 1 #SecuriryCouncil UN 1 #vvd #pvda #uitruil #MHI 71
[Hoop dat de waarheid #Mh17 uit komt dan denkt Nederland wel anders over verraders
#Rutte en #Tinunermans #PVV]
[De waarheid rond crash #MH 17 betekent einde carriére #Rutte en #Timmermans ..dus
DOOFPOT GEWENST !

Betekenisgeving vrijdag:
(Hoe wordt het incident geduid in de buitenwereld, wat is de ‘taal van de straat?’)
•

Een enkeling vraagt zich op Twitter af na het nieuws over hervatte zoektocht naar
MH370 of de MH370 verwisseld is met de Mh17 [http://t.co/CQqusMURtin, maar

waarom blijven ze zoeken? Volgens de gps van een gelekt snis stond de als MHI7
neergeschoten MH370 in Costa Rica]
nujij.nl wordt onder het artikel over de zoektocht naar MH37O door enkelen een
Op
•
verband gelegd met Mh17. [Hoezo fysiek niet aanwezig??!!, misschien ff in de
oekraine”gaan kijken??, daar ligt MH 370 verspreid over 40km2 ipv MH17. Alles wat er
om MHI7 heeft gedraaid is een grote poppenkast. Misschien word het eens tijd dat men
gaat kijken op het eiland Diego Garcia in de Malediven?? of in Israël??, Kijk voor de
verandering eens op youtube naar MH 17 HOAX. ] en [Heb je er al eens bij nagedacht
dat er honderden, zoniet duizenden, mensen betrokken zijn bij de dagelijkse operaties van
een luchtvaartmaatschappij zoals Malaysian. Al die honderden medewerkers weten exact
waar elk vliegtuig zich bevindt. Bij dat hele process van die operaties zijn zoveel
medewerkers betrokken dat het vrijwel onmogelijk is dat ze MH370 netjes wegmoffelen
om die dan vervolgens weer tevoorschijn te toveren als MH17. 1
Op
het bericht Powned over miljoenenhulp aan Oekraine door VS zijn 193 reacties
•
geplaatst. Merendeel van de reacties staat negatief tegenover de hulp van de VS:
[westerse hulp tegen Russische inmenging en Russische hulp tegen westerse inmenging.

(

•

•
•

We zijn weer terug in de koude oorlog.] en [PPfff kunnen ze weer mooi geweren van
kopen.]
Voormalig secretaris-generaal van de NAVO Jaap de Hoop Schet’Ièr over dreiging
Rusland en [S (Putin is in staat om zonder waarschuwingstijd, van het ene op het andere
moment, Oekraine binnen te trekken. Als hij dat doet zal hij dat massaal doen).
Het nieuws over terugkeer van de onderzoekers wordt op social media zo’n 147 keer
gedeeld. Hierbij praktisch geen sentiment waarneembaar.
Op nuij.nl wordt het nieuws over de terugkeer van de onderzoekers wel besproken, 25

reacties. Hier is de tendens negatief [Triest ongeveer iedereen kan daar komen en maakt
foto’s en filmpjes, maar de mensen die er naar toe MOETEN die kunnen niet omdat het
te onveilig is. SCHANDE!!!!!!!] en [Dank Brussel voor deze bende, Kiev voor alle
leugens en Rutte voor het niet kunnen bovenhalen van de onderste steen.]
• @PieterOmtzigt Tweede Kamerlid CDA 19.848 volgers 14 invloed tweet: [Opvallend
in Mli 7 antwoorden: overeenkomst met OM in Oekraine blijft geheim. Zelfs geen
vertrouwelijke inzage Kamer (1)] hierop volgt een discussie op twitter. Ook wordt de
oorspronkelijke tweet van Pieter herhaaldelijk geretweet door anderen. En [Opvallend in
MHJ 7 antwoorden: NL kreeg pas 31 aug. kaarten zoekacties Oekraine. Zijn nog steeds
niet openbaar. (2)] en [Opvallend in MH1 7 antwoorden: nog steeds onduidelijkheid over
zoekactie Oekraine. 200 mensen? 800 mensen? hoe lang? waar precies? (3)]
• Volgens @pieterkleinrtl klopt het persbericht van de Politie net met de antwoorden van
Antwoord op vragen leden Sjoerdsma en Omtzigt over Repatriëringsmissie MH17 [Wat
zei de politie ook alweer over uitzending RTL Nieuws #MHI 7?
hftp://wwn’.politie. nl/uien ws/20 14/septemnber/3/00-reactie—uitzending—nl-nieitws—
acuigaande-nih 17. hun! ... Dat klopt dus niet. Check:
-

•

=20]4D32773 ...] Deze tweet is 18 x geretweet.
Minister Frank Timmermans op Facebook: [Belangrijkste conclusie aan het slot van de

zitting van de Veiligheidsraad over MH-17 is dat Rusland helemaal alleen staat in z’n
kritiek op het door Nederland geleide onderzoek naar de tragedie. Alle andere leden van
de Veiligheidsraad en alle andere landen die gesproken hebben, uitten waardering en
steun voor onze aanpak en liet werk van de onafhankelijke Onderzoeksraad voor de
Veiligheid.] 91 shares/ 3527 lies / 393 reacties. Meeste reacties prijzen timmermans.
Enkeling laat twijfel of kritiek zien. [Timmermans is grandioos# zo jammer dat hij naar
Europa gaat ] en [U bent geweldig wat raken wij in!de kamer een geweldig mens
kwijt] en [Er is dus niets veranderd, de spullen en de resten blijven daar dus gewoon
liggen en niemand die wat doet]
vrijdag:
(Welk gedrag vertonen mensen?)
•

19/09/14 10:16 uur Mars voor de vrede in Assen (Assen GroenLinks Assen houdt
donderdag 25 september voor de tweede keer de Mars voor de vrede. ‘Juist in deze tijd
met brandhaarden overal in de wereld is het goed om stil te staan bij vrede. Oorlog en
geweld lijken soms ver weg van Assen maar als we denken aan de MH-17, de discussie
over vredesmissies’, maar ook bijvoorbeeld geweld in de Schilderswijk in Den Haag,
komt het ook in een stad als Assen allemaal heel dicht bij.)
-

•

19/09/14 15:50 uur NRC.nl Omdat er al genoeg ellende is: een journaal met alleen maar
goed nieuws (Gaza, IS, MH17, ebola. Nou is nieuws per definitie al zelden positief, deze
nieuwszomer was er een om weemoedig van te worden. Wie anders dan
talkshowpresentator Jimmy Fallon om daar wat aan te doen. Voor de tweede keer liet hij
Amerikaanse nieuwsiezers opdraven om alleen maar heel erg goed nieuws te
verkondigen.

Highlights berichtgeving zaterdag
(Hoe wordt het incident feitelijk weergegeven in de buitenwereld?)
20/09/14 09:00 uur Telegraaf.nl Timmermans: wij rusten niet “225 mensen
geïdentificeerd, dit maakt dat nabestaanden een volgende stap in het rouwproces kunnen
zetten. Maar er gaan ook dingen niet goed, zo kunnen we nog steeds niet bij de rampllekt
zelf komen om spulletjes en lichamen te bergen. Bij de VN veiligheidsraad heb ik
nogmaals de oproep gedaan; stel ons in staat om deze klus te klaren want de
nabestaanden hebben daar recht op. Rusland isoleerde zich als een van de weinige landen
gister bij de Veiligheidsraad en zegt dat het veilig is op de rampplek. Het is er absoluut
niet veilig”
• 20/09/14 05:00 uur Nos.nl Rusland toch welkom hij 020 (Op de bijeenkomst van de 20
belangrijkste industrielanden in november wordt Rusland niet buitengesloten. Dat heeft
de Australische minister van Financiën Joe Hockey gezegd. “De 020 is een economisch
forum, niet een politiek forum”, zei Hockey.)
• 20/09/14 20:22 uur Rtlnieuws.nl Grimniige gezichten hij oefening onder Poetins neus
(Amerikânse soldaten op Oekraïense bodem. Weliswaar voor de jaarlijkse oefening van
de NAVO Rapid Trident, maar Rusland ziet de oefening als een provocatie. Het voelt
zich omsingeld door de NAVO, omdat steeds meer buurlanden lid willen worden van het
bondgenootschap.)
• 20/09/14 15:54 uur Trouw.nl Russen maken zich op voor nieuw protest (Morgen rekenen
de organisatoren van een nieuwe Mars voor de Vrede op 50.000 deelnemers. Doel is te
laten zien dat niet alle Russen de bemoeienis van hun land met buurland Oekraïne
goedkeuren
In de maanden die volgden annexeerde Rusland de Krim en braken
gevechten uit in het oosten van Oekraïne die inmiddels aan ten minste drieduizend
mensen het leven hebben gekost. Onder hen honderden Russische militairen en ook de
inzittenden van vlucht MH17.)
• 20/09/14 Malaysia to seek justice for MHI7 via UN General Assembly (KUALA
LUMPUR: Malaysian Defence Minister Hishammuddin Hussein Saturday said that
Malaysia will use the platform of the ongoing 69th UN General Assembly (UNGA) in
New York, to seekjustice for the victims of the crashed Malaysia Airlines flight MHI7
that was shot down over the Ukraine.)
• 20/09/14 MF-l 17: Health Ministry to document forensic experts experiences
(KUANTAN: The Health Ministry will collect and compile the findings and experiences
of its forensic experts involved in the process of identifying Malaysia Airlines (MAS)
flight MH17 victims in the Netherlands. Its director-general Datuk Dr Noor Hisham
Abdullah said the valuable information would be documented in a book, which will serve
as a reference for high protile cases in the country, as well as to facilitate investigations.

•

Trensing topics op social media op zaterdag

1. promotie
2. voorloog in de nasleep
3. nederlandse publiek voorloog
4. nasleep met de ramp
5. doofpot mhl7
6. wie mhl7 neerschoot
7. russische seperatist
8. wat rondging
9. een trouwring
10. een knuffelbeer
Uitleg trending topic plaats 1; Deze tweet [Frans /Timmer,nans liegt heel Europa voor...
krijgt promotie! #MHI7 htrp://!co/FNSTCGJSSç’J met verwijzing naar het artikel op
Achterdesamenleving wordt 27 keer getweet. <vandaar dat dit als trending topic op de
eerste plaats staat. Zie kopje trending topic social media>
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Zaterdag rustig op social media. Per uur komen er max 60 berichten voorbij (zie hoogste piek
rond 18 uur).

Betekenisgeving Zaterdag
20/09/14 Achterdesamenleving.nl Frans Timmermans liegt heel Europa voor... krijgt
promotie! (Frans Timmermans zijn toneelstukje, want een beroep op emotie doen is een
drogreden wat elke politicus weet of in ieder geval kan weten, is dus ook een totale
leugen blijkt nu en met die leugen heeft hij een instrumentele rol gespeeld in het
voorliegen van alle andere Europese partijen wat instrumenteel was om sancties tegen
Rusland te starten op totaal valse gronden. Frans Timmermans doet op internationaal
podium alsof hij Nederland en de slachtoffers van MH17 representeert maar misbruikt
dat podium op een gruwelijke manier door heel Europa voor te liegen en op te zetten
tegen Rusland. Wat overigens allemaal sancties teweeg heeft gebracht wat enorm
schadelijk is geweest voor de Nederlandse en Europese economie. Deze leugenaar krijgt
promotie en een dik salaris toegestopt vanuit de EU wat uiteraard weer van u
belastinggeld wordt betaald.)
• Deze tweet [Frans #Timmermans liegt heel Europa voor.., krijgt promotie! #MHJ7
://’.co/FNSTCGj.ç’j met verwijzing naar het artikel op Achterdesamenleving wordt
1
htt
27 keer getweet. <vandaar dat dit als trending topic op de eerste plaats staat. Zie kopje
trending topic social media>
• 20/09/14 Nederlands dagblad Meer oog voor het gekwetste leven (De vliegramp met de
M1-1l7 plaatst ons voor de vraag hoe wij omgaan met de gebrokenheid van de wereld,

zegt theoloog Erik Borgman. Hij hoopt dat het leidt tot grotere openheid. ‘Nederland
heeft veel te lang geprobeerd zich ervoor af te sluiten.’)
20/09/14 Bellingcat.com Crowdsourced Investigation Was the MH 17 Linked Buk
Sighted in Ukraine and Russia Unique? (On September 8th Bellingcat revealed images
and videos posted on social media sites that showed a Buk missile launcher inside Russia
with markings that matched those markings seen on the Buk missile launcher linked to
the downing of flight MHI7 on July l7th.)

•

—

Highlights media zondag
21/09/14 News.com.au MHI7: Malaysia Aiilines could he sued over tiight palh
(MALAYSIA Airlines could face a costly negligence lawsuit on top of a $54.5 million
compensation bill for the loss of 298 lives on MH17. Legal experts have suggested the
airline is likely to be sued by the victims’ families and even governments for sending
MHI7 over the Ukraine on July 17.)
• 21/09/14 Presstv.ir Adversc conditions hindering prohe on MH 7: UN official (The
United Nations (UN) says adverse conditions in eastern Ukraine are hampering efforts for
determining the fate a Malaysian passenger jet that previously crashed in the area.)
• 2 1/09/14 Nos.nl Duitsers klagen Kiev aan om MH 17 (Nabestaanden van drie Duitse
slachtoffers van vlucht MI-117 willen Oekraïne aankiagen voor zijn rol in de ramp met het
Maleisische passagiersvliegtuig. De nabestaanden worden bijgestaan door een Duitse
hoogleraar Luchtvaartrecht, die ook advocaat is. Ze beginnen een procedure bij het
Europese Hof voor de Rechten van de Mens.)
• 21/09/14 Powned BESTAND OEKRAÏNE FAALT #OEKRAINE (De intensiteit van de
gevechten in Oost-Oekraïne is niet afgenomen, stelt de hoogste militaire bevelhebber van
de NAVO. Generaal Philip Breedlove zegt dat de wapenstilstand ‘slechts in naam”
bestaat.)

•

Trending topics op social media zondag
1. duitse slachtoffers mhl7
2. duitsefamilies mhl7

3. drie duitse slachtoffers
4. doodslag door nalatigheid
5. rampvlucht mhl7 van malaysia
6. duitse nabestaanden crash mhl7
7. duitsers
8. malaysia airlines in oekraïne
9. hof voor de rechten
10. rechten van de mens

Trending topics 1 tm 10 worden allen veroorzaakt door tweets als deze [Nabestaanden
Duitse slachtoffers #MH17 klagen #Oekraïne aan via @NUnI http//t.co/ZnE2vvC8vx]

(
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De hoogste piek was zondag om 09.00 uur, toen zijn er over mhl7 316 berichten gepost.
Informatiebehoefte Vrijdag:
(Voldoen we aan de vraag buiten? Welke geruchten worden als zodanig genoemd?)
• Een enkeling vraagt zich af [Waarom klagen de nederlandse nabestaanden niet net
als de duitsers oekraine aan #MHJ 7]\
• @LeenCallender (Ex-politicus, Dr.Sociology 3141 volgers) [VS & Ukraine bieden $
250.000,- zwijggeld per omgekomen passagier aan nabestaanden. Voorwaarde, er
mag niet meer over #MHI7 worden gesproken] en [Volgens betrouwbare bronnen
hebben NL nabestaanden het zwijggeld van $ 250.000,- = ong 195.000,- enro van VS
en #Ukraine geaccepteerd #MHI7j
Betekenisgeving zondag
• Willem middelkoop 17.292 volgers 15.6 invloed @wmiddelkoop: [Er komt net een
bizarre mail binnen mbt 3Omln-MHI7-tip. Moet dit eerst even checken ..] en
[MHl7tip: bron mailt rechercheburo over MH17, binnen enkele uren wordt zijn
@Linkedln profiel door 4 hoge ambtenaren uit Den Haag bezocht.. 1 Hier wordt door
twitteraars 75 keer op gereageerd.
• 21/09/14 Koningsandral.wordpress.com Inleiding tot de waarheid over MHI7 (Na
het neerstorten van MEI17 bekroop mij hetzelfde unheimliches Geftihl als wat ik na
9/11 had. Die waarheid hebben we nog immer niet maar wie weet..op een dag. Dat
vermoeden had ik bij het neerhalen van MH17 weer, er klopte veel niet ik las
onlogische berichtgevingen en vond steeds meer bewijs om dit te beargumenteren. De
reden waarom ik hier tijd en energie in steek is omdat ik hoop dat er een kentering
van het besef komt dat we aan de verkeerde kant staan met de beschuldigende vinger
en dat het besef ons een kans bied om niet te hoeven zeggen “Wir haben es nicht
gewuBt” Waarom ik dit zeg zal u duidelijk worden.)
• 21/09/14 Geenstijl.nl Duitsers klagen Oekraine aan om iuh 17 86 reacties onder het
artikel. Merendeel reacties gaat over rol van Rusland en Oekraine bij mhl7. [Volgens
mij is Rutte’s eerste reactie bij dit soort berichten... ‘Kut, kut, kut.. Hoe krijg ik dit
weer zo snel mnogelijk onder her tapijt? Snel Timineifrans even een toespraakje laten
houden over hoe slecht de Ruskies zijn’. ] en [Petro Poroshenko moet “persoonlijk”
aansprakelijk gesteld worden. Deze landverrader werkt sinds 2006 nauw samen met
Washington. En natuurlijk is hij mnedeverantwoordelijk voor alle misdaden die in
Oekraïne plaatsvonden/plaatsvinden.] Verder valt op dat ene CeesBoogaart heel vaak
reageert en veel reageerders op z’n nek heeft.
• 21/09/14 Powned ‘BESTAND OEKRAÏNE FAALT’ OEKRA1NE Onder dit artikel
worden 86 reacties geplaatst. [Dus de NAVO gaat liet vuur verder opstoken door
-

Oekraine te bezetten met troepen met de wapens gericht op Moskou. Want Poetin zal
en moet een oorlog ingelokt worden.] en [“De NAVO broedt op plannen om zijn
militaire aanwezigheid te versterken in landen die aan Rusland grenzen.” Niet alleen
in de Oekraïne blijkbaar. Dit is regelrechte uitlokking.] en [Het wachten is (al
maanden) op liet grote doorslaggevende diplomatieke vredesinitia tief van onze
“Nobelprijswinnaars voor de vrede”. De oorverdovende stilte op dat punt zegt helaas
genoeg; Vrede staat niet op de agenda.] Verder valt op dat ene CeesBoogaart heel
vaak reageert en veel reageerders op z’n nek heeft.
21/09/14 Nujij.nl abestaanden Duitse slachtoffers MH 17 klagen Oekraïne aan
Onder dit artikel worden 264 reacties geplaatst. Merendeel van de reageerders vinden
het een goede zaak. Klein deel gaat in op het conflict zelf. [Geef ze dr maar van langs
in Oekra ?ne dat is precies wat die leugenaars nodig hebben. Uiteindelijk zou t
namelijk de verkeerstoren in Charkov zijn geweest die toeste!nnzing gaf tot vliegen
daar. Go Duitsland!] en [Heel goed!! Hopelijk zijn er meer nabestaanden die dit
voorbeeld volgen
1 en [Goedzo! Er had daar nooit gevlogen mogen worden. De
schuldigen zijn Oekraine en Malaysian airlines.] en [Het vliegtuig vloog niet alleen
over een oorlogsgebied, liet vloog ook nog eens lager damz normaal. Wie heeft de
opdracht hiertoe verstrekt ? Als we dat weten, hebben we volgens mij gelijk de dader
te pakken. Dat zou dus boven water kunnen komen door deze procedure.]
• 21/09/14 De nieuwe realist Rapport: Zo schoot Oekraïcnse jet MHI7 neer (De
Nederlandse media, hebben geen enkele aandacht besteed aan een enkele dagen terug
verschenen, zeer spectaculair en overtuigend rapport van een groep Russische
ingenieurs. Het is voor de eerste keer dat er een zeer gedetailleerd onderbouwde
analyse wordt gemaakt over de oorzaak achter de crash van MH17. U wordt dus
geacht dit niet te weten. Hier een samenvatting.) Onder dit artikel worden 12 reacties
geplaatst [Hoezeer ik Oekraïne ook wantrouw ik wantrouw deze Russische uitleg
evenzeer.] en Als dit het werk is van de Kiev-junta, dan werpt dat een schaduw op
het handelen van de Nederlandse regering en de EU, die deze junta van oligarchen
en fascisten in het zadel heeft geholpen. Ik laat me niet wijsmaken dat Rutte en
Timmerman niet allang de waarheid weten, maar door hun betrokkenheid niet de
(morele en materiele) chaos moet onderzocht worden of zij niet aangeklaagd moeten
worden wegens landverraad.]
• Op twitter besteedt @JoostNiemoller aandacht aan bovengenoemd artike: [Rapport:
Zo schoot Oekraïense jet #MHI 7 neer hup://t.co/c6KR7TKdQ7] Dit levert 69
interacties op.
• 21/09/l4lndigorevolution.nlWas het neerhalen van MHI7 een verjaardagscadeautje
voor ‘godin’ Isis? (17 juli 2014 was een opmerkelijke dag, die we niet snel zullen
vergeten. Vlucht MH17 werd opgeofferd door middel van een false flag aanslag, en
Israël besloot diezelfde avond een grondoffensief te beginnen in de Gazastrook. Nu is
er iets opmerkelijks aan de hand met de datum van 17 juli. Het is iemands
geboortedag. En die iemand is de ‘godin’ Isis.)
—

zondag.
(Welk gedrag vertonen mensen?)

--

•

(

(

21/09/14 trouw.nl Sporen van de Tweede Wereldoorlog in Amsterdam De Amsterdamse
burgemeester Eberhard van der Laan sprak vandaag de 25ste Abel Herzberglezing uit. In
zijn stad wonen 180 nationaliteiten door elkaar, die niet allemaal meer op het morele
kompas van de Tweede Wereldoorlog delen. Van der Laan ging in op de vraag, hoe je om
moet gaan met de spanningen die dat oproept. (Het was een verdrietige en onrustige
zomer in Amsterdam. Door de aanslag op de MH17. Door de oplaaiende oorlog tussen
Israël en de Palestijnen. Door de gruweldaden van IS. Dat brandhaarden in de wereld
impact hebben op deze stad, daar vele duizenden kilometers vandaan, is niet nieuw. Het
afgelopen jaar gingen ook Amsterdamse Nigerianen, Chinezen, Egyptenaren, Ethiopiërs
en Syriërs de straat op; om heel verschillende redenen, allemaal voor het volk waar ze
zich mee verbonden voelen. Kortom, we zijn wat gewend. De centrale vraag in mijn
betoog is: hoe voorkomen we dat deze discussie ontspoort in onverzoenlijkheid,
discriminatie en haat, zonder zelf onverdraagzaam te worden?)

Omcievincisanalyse MH17
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Analyseperlode: 21/09/2014, 23.00
Analist:
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22/09/2014, 23.00 uur

Oekraïne
Benoem de (social) media die door het publiek gebruikt worden: Alle

Hicihlights berichtgeving
(Hoe wordt het incident feitelijk weergegeven in de buitenwereld?)
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De berichtgeving over MH17 is aanmerkelijk minder dan de dag ervoor.

MH17 wordt op social media en op fora als nujij/geenstiji vooral besproken nav berichtgeving dat door de
media is gebracht. Dat is ook terug te zien in de statistieken. Het aantal berichten is niet groot. Vandaag
was er niet een onderwerp wat er enorm uitsprong in de beleving van de buitenwereld.
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Trending
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klagen

jet

medeschuldig

openstelt

setup

mailt

zouden

smartengeld

Vandaag was het nieuws:
•
•

•
•
•
•

Duitse nabestaanden klagen Oekraïne aan. Diverse landelijke dagbladen besteden er aandacht
aan. De Telegraaf gaat er wat dieper op in. (NRC Next, Telegraaf en Trouw).
Het onderzoeksteam op de Oekrainse rampplek van de MH17 heeft last van computer hacking,
phishing en afluisteren, zei Jaap Aalbersberg vandaag om 18.00 uur in het radioprogramma Dit is
de dag van de EO.
Via social media, en met name Twitter wordt gedeeld: “De piloten en passagiers van Singapore
Airlines Flight S1S351 waren dichtbij en hebben het neerhalen van MH17 met eigen ogen gezien”
Er is in een aantal landelijke dagbladen en op nieuwssites aandacht voor de (tweede) Mars van
de Vrede in Moskou die gisteren, zondag 21 september, is gehouden.
Een aantal landelijke dagbladen berichten over de wapenstilstand die geschonden zou zijn. Er
zou wel een start gemaakt zijn met het uitwisselen van gevangenen.
De woning van Frans Timmermans wordt extra beveiligd. Er wordt hierbij geen link gelegd met
MH17.

Nabestaanden slepen Oekraine voor het Europees Hof voor cie Rechten van de Mens
Duitse nabestaanden slepen Oekraine voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens wegens
doodslag door nalatigheid. De regering had volgens de nabestaanden het luchtruim boven het land
moeten sluiten, omdat de veiligheid niet gegarandeerd was. De Duitse advocaat en hoogleraar
luchtvaartrecht Elmar Giemulla roept Nederlandse nabestaanden op zich aan te sluiten. Giemulla eist
namens de nabestaanden een schadevergoeding van zeker een miljoen euro per slachtoffer voor
materiële schade en smartengeld.
Beveiliging woning Frans Timmermans
De maatregelen zijn genomen vanwege een verhoogde dreiging” richting de minister, zeggen bronnen in
Den Haag. Die dreiging zou met zijn nieuwe functie als eurocommissaris in Brussel te maken hebben.
Het ministerie van Veiligheid en Justitie kan niet zeggen uit welke hoek de dreiging komt.
Mars van de Vrede in Moskou
Het NRC Handelsblad de Telegraaf berichten over de mars van de Vrede die gisteren in Moskou is
geweest. Volgens de Russische autoriteiten waren het zon 5,000. Maar volgens volgens waarnemers
demonstreerden er gisteren ten minste 20.000 Moskovieten tegen de oorlog in Oekraïne.
Gewelddadigheden bleven uit. De ‘Mars voor de Vrede’ was de tweede demonstratie tegen het
Oekraïense conflict. Een eerder protestmars op 15 maart trok zo’n 30.000 mensen.
Wapenstilstand geschonden, wel gevangenen uitgewisseld
Ondanks afspraken over het bestand in de Donbass wordt de wapenstilstand in Oost-Oekraïne
geschonden. Vannacht hebben de pro-Russische milities de aanval op het vliegveld van Donetsk hervat
en de luchthaven bestookt met raketten.
Zaterdag kwamen de partijen in de ‘burgeroorlog’ in de Wit-Russische stad Minsk overeen butferzones
van 30 kilometer te creëren. Volgens de Oekraïense regeringswoordvoerder Lysenko houden de rebellen
zich niet aan de afspraak om zich 15 kilometer terug te trekken. Over het algemeen is het sinds zaterdag
wel rustiger. Ook met de uitvoering van de overeenkomst om wederzijds gevangen uit te wisselen, is een
begin gemaakt.
Het onderzoeksteam op de Oekrainse rampplek van de MH17 heeft last van computer hacking,
phishing en afluisteren (- nog niet te vinden op intranet).
Dat zei Pieter Jaap Aalbersberg, leider van de repatriëringsmissie in het radioprogramma Dit is de dag
van de EO. Hieronder de highlights uit het interview:
“Uit voorzorg worden bij terugkomst in Nederland alle computers en telefoons vervangen door nieuw
materiaal.
In Oekraine staat een team van twintig medewerkers standby om naar het rampgebied van het
neergehaalde toestel af te reizen zodra het veilig is. De afgelopen twee weken werd er nog gevochten,
ondanks een afgekondigd bestand.
Aalbersberg zegt graag terug te willen naar de rampplek om alle persoonlijke spullen van omgekomen
-

*

*

passagiers te bergen en om verder onderzoek te doen naar de toedracht van de vliegramp. ‘ik ben
optimistisch, maar ook realistisch over het onderzoek naar de MH17. Eind oktober half november valt de
winter en dan kan het niet meer’, aldus Aalbersberg.
Zwaar artilierievuur van de strijdende partijen maakte nader onderzoek de afgelopen weken onmogelijk.
Aalbersberg: ‘Het bestand tussen separatisten en de Oekraïense regering is nog instabiel. Een
‘handshake is not enough’.
*
Aanstaande zondagavond gaat onderzoeksielder Aalbersberg weer terug naar Kiev, ‘Om de druk erop
te houden en te blijven onderhandelen. Het moet duidelijk zijn, dat de Nederlandse overheid alles op alles
blijft zetten om de waarheid boven tafel te halen.’
*

Informatiebehoefte:
(Voldoen we aan de vraag buiten? Welke geruchten worden als zodanig genoemd?)

Samenvatting:
Mensen hebben behoefte aan informatie over hoe de MH17 Is neergestort, wie het heeft gedaan en
wat de vorderingen in het onderzoek zijn.

(
Betekenisgeving:
(Hoe wordt het incident geduld in de buitenwereld, wat is de ‘taal van de straat?’)

Samenvatting:
Vooral berichtgeving van media en bloggers wordt gedeeld met Informatie over de ramp. Ook
wordt door sommingen getwijfeld over officiële berichtgeving en anderen vinden het wel wat stil
over het onderzoek naar de vliegramp. Bijvoorbeeld, men vindt het opvallend dat de Nederlandse
media geen aandacht besteden aan een verschenen Russisch rapport. Ook wordt gezegd dat
Timmermans nabestaanden in de steek zou laten. Deze opmerking duidt op het feit dat Duitse
nabestaanden wel een aanklacht indienen (en Nederlandse nabestaanden hierbij niet worden
geholpen?). De Nederlands advocaat en hoogleraar internationaal strafrecht Geen-Jan Knoops is
om een reactie gevraagd over de aanklacht van Duitse nabestaanden. Hij heeft zijn bedenkingen
hierbij.
#MH17 1/4 De piloten en passagiers van Singapore Airlines Flight SIS351 waren dichtbij en hebben het
neerhalen van MH17 met eigen ogen
én
Ook wordt gedeeld en geretweet: RT @lidwieneik boom: Rapport: Zo schoot Oekraïense jet MH17 neer
http://t.co/fLzmtg3gQu @BLIKOPENER333 #MH17 #Oekraïne

Steun en kritiek op Timmermans:
“Ik ben ook zon ‘deskundige’ die hoopt voor Dhr. Timmermans dat hii de waarheid heeft gesproken over
de MH17 meneer Van Noordt Wieringa. Anders gaat ‘ie, volgens mij, nog een zware pijp roken.”
“Toch apart dat mensen hier al weten dat minister Timmermans liegt over MH17 terwiil het onderzoek...
nog niet afgerond is. Kennelijk allemaal iuchtvaartdeskundigen die al onderzoek (ter plaatse) hebben...”
“Minister, dit zal één van de laatste keren zijn dat u déze agenda deelt, Het was interessant om te
volgen, welke keuzes u maakt voor Nederlands buitenlands beleid. Recentelijk ook iedereen weet het,
veel respect voor uw optreden rondom MH17 welke zaken ongewenst op uw agenda zijn geplaatst.
Heel veel dank voor het kijkje in de keuken. Vast namens velen, die u volgen. De Schoo-iezing in de
Rode Hoed was een mooi politiek testament van iemand, ook dat weten uw volgers v/m, die nog
geruime tijd zijn stempel op het te voeren beleid in de ruime zin des woord zal blijven drukken. Bedankt
.-

-.

Frans Timmermans. Het geit dich goot l”
Als je er toch bent Frans, vergeet in de United Nations niet je excuses aan te bieden aan de lieve
zorgzame moedige brandweerlieden van Torez die je onterecht zwart hebt gemaakt. En als je er toch
bent, zeg dan gelijk even “sorry” tegen Vitaly Churkin De man die je onterecht zo diep beledigde van
politieke spelletjes... Hoe staat het trouwens met het onderzoek naar #mhl 7 Frans Timmermans Het is
wel stilletles...
Door het AntiGraai-lSlS http://t.co/C7GZoQKShO? Huilebalk Timmermans’ laat nabestaanden MH1 7 in
de steek.

-

(Welk gedrag vertonen mensen?)

Samenvatting:
Mensen delen berichtgeving van de media en bloggers die zich bezig houden met onderzoek naar
de oorzaak van het neerstorten van de MH17 en het onderzoek daarnaar. De gemeenteraad van
Cuijk hield vandaag voorafgaand aan de raadsvergadering een minuut stilte voor omgekomen
gezin uit Cuijk.

RT OJeroenAkkermans: #MH17?Dus reden om ook deze sites erop na te slaan
http://t.co/51 I4OZFoRS via @ marcelvandenber en httr://t.co/Ae9LDxgeND via @joostniemoller
Kritiek- en steunactoren:
Volgens de Nederlandse advocaat en hoogleraar internationaal strafrecht Geert-.Jan Knoops Is de grote
vraag of de Duitsers de juiste partij aanklagen. En of ze bij het Europees Hof aan het goede adres zijn.
In eerste instantie is de luchtvaartmaatschappij verantwoordelijk. Uiteindelijk is het de maatschappij die
besluit over een land te vliegen. Of dat juist niet te doen”, aldus Knoops.
Oekraïne blijft medeverantwoordelijk. Knoops: Waarom hebben ze het luchtruim niet gesloten terwijl er
eerder zeker twee militaire vliegtuigen waren neergeschoten? Kiev wist dat er in het gebied werd
gevochten.” Maar of ze ook hadden kunnen voorzien dat een burgervliegtuig werd getroffen, moet de
rechter uitmaken. ,,Het is een ingewikkelde kwestie”, aldus Knoops.
Joost Niemoller schrijft op zijn blog ‘De Nieuwe Reallist”: De Nederlandse media, hebben geen enkele
aandacht besteed aan een enkele dagen terug verschenen, zeer spectaculair en overtuigend rapport van
een groep Russische ingenieurs. Het is voor de eerste keer dat er een zeer gedetailleerd onderbouwde
analyse wordt gemaakt over de oorzaak achter de crash van MH17. U wordt dus geacht dit niet te weten.
Hier een samenvatting.
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Highlights berichtgeving
(Hoe wordt het incident feitelijk weergegeven in de buitenwereld?)

De berichtgeving over MH17 is ten opzichte van de afgelopen dagen opnieuw afgenomen (van 743 naar
397 berichten.
Vandaag was het nieuws:

(

•
.

•

NFI besteedt werk uit door drukte met MH17
MH17 team heeft te maken met hacking en phishing
Rebellen Oekraine halen artillerie weg uit rampgebied

NFI besteedt werk uit door drukte met MH17
Minister Opstelten heeft in een brief aan Tweede kamer geschreven dat het NFI een deel van het werk
uitbesteedt aan particulieren omdat het te druk is met de nasleep van de vliegramp.
De ramp met het toestel van Malaysia Airlines levert volgens hem ,,onvoorzien werk op dat op geen
enkele wijze op voorhand was in te schatten voor alle betrokken organisaties”. Die onderzoeken hebben
voor het kabinet topprioriteit. De omvang van het werk rond de MH17 vergt een groot deel van de
capaciteit van het NA, aldus de minister. Sommige andere forensische onderzoeken hebben daardoor
vertraging opgelopen. De spoedcapaciteit voor DNA-onderzoek blijft echter onveranderd, benadrukt
Opstelten. Ook kan het OM altijd bepalen dat een onderzoek voorrang moet krijgen. Bepaalde
onderzoeken worden alleen uitbesteed aan particuliere instanties die daarvoor geaccrediteerd zijn, zodat
de kwaliteit goed is.
MH17 team heeft te maken met hacking en phishing
Dat zei Pieter Jaap Aalbersberg in het radioprogramma Dit is de dag van de EO gisteren. Diverse
nieuwssites hebben het interview letterlijk overgenomen.

(

Rebellen Oekraine halen artillerie weg
Nu.nl meldt dat pro-Russische separatisten in het oosten van Oekraïne zware artilleriestukken
weggehaald hebben het front, net zoals eerder al het Oekraïense leger deed.
Het is de eerste stap in het vredesakkoord dat zaterdag werd ondertekend.

Informatiebehoefte:
(Voldoen we aan de vraag buiten? Welke geruchten worden als zodanig genoemd?)

Samenvatting:
Er zijn nagenoeg geen reacties op de onderwerpen in het nieuws.

Betekenisgeving:
(Hoe wordt het incident geduld in de buitenwereld, wat is de ‘taal van de

Straat?’)

Samenvatting:

De enkeling die reageert bestempelt het nieuws over het NFI als goud nieuws”

(Welk gedrag vertonen mensen?)

Samenvatting:
Wijkagent Alex Hunting heeft voor vandaag kennis gemaakt met familie van slachtoffers van de
MH17 uit Veghel. Hij twittert het volgende:
(@politie_veghel) vandaag kennis gemaakt met famille van slachtoffers van MH1 7. Zij hadden door
omstandigheden nog geen contact met familierechercheurs gehad.
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Gebruikte zoektermen: MH17,vliegtuigramp, Oekraïne, Rusland, aanslag
Benoem de (social) media dia door het publiek gebruikt worden: Alle

Highlights berichtgeving
(Hoe wordt het incident feitelijk weergegeven in de buitenwereld?)

Samenvatting
Nederland, Australië en Maleisië zijn niet van plan om een VN-vredesmacht naar de
rampplek te sturen. Meerdere media besteden aandacht aan de toespraak die Rutte heeft
gehouden in de Algemene Vergadering van de VN. Op 1 november wordt de
herdenkingsplek op Schiphol gesloten.

(

Hlghlights zondag 28-09-2014
.
Geen highlights
Highlights zaterdao 27-09-2014
•
Nederland, Australië en Maleisië zijn op dit moment niet van plan om de Verenigde Naties te
verzoeken om militairen te sturen naar de rampplek van MH17 in Oost-Oekraïne. îaLLni
•
Premier Mark Rutte zegt in Nieuwsuur dat hij niet optimistisch Is over de kans dat er nog voor
de winter onderzoekers kunnen terugkeren naar de MH17-rampplek. ]1
Highlights vrijdag 26-09-2014
•
Deze week zijn 26 slachtoffers geïdentificeerd, onder hen 19 Nederlanders. Dat meldt het
ministerie van V&J. 4iii
•
Nederland zal niet rusten voordat de daders van de vreselijke vliegramp met MH17 In
Oekraïne, zijn berecht. Dat standpunt herhaalde premier Mark Rutte in de Algemene
Vergadering van de Verenigde Naties. Volkskrant
•
Op 1 november wordt de herdenkingsplek op Schiphol gesloten. NQ
•
Rusland eist alle gegevens van vluchten van Oekraïense luchtmacht op. Deutsche Wirtshafts
Nach richten

Informatiebehoefte:
(Voldoen we aan de vraag buiten? Welke geruchten worden als zodanig genoemd?)

•

De Maleisische minister van Verkeer wil VN-vredesmacht naar het rampgebied. Volgens een
woordvoerder van het Nederlandse kabinet is er geen officieel voorstel van Maleisië om een
VN-vredesmacht te sturen naar het gebied.

Betekenisgeving:
(Hoe wordt het incident geduid in de buitenwereld, wat is de ‘taal van de straat?’)

Samenvatting:
Op social media wordt niet veel meer gesproken over MH17. De meerderheid van de tweets
over de oorzaak zijn niet positief.
—

-

Alexander Nekrassov @Stirringrrouble (81000 volgers) it’s getting deeply embarrassing:
#Russia is now pushing the West to finish the investigation of the downing of #MH17
Roger Vleugels @RogerVleugels (2500 volgers) Kunnen Rutte en Obama het al aan

dat de waarheid over het neerhalen vd #MH17 bekend wordt?
#OtMoetenDemocratieEnRechtsstaatNogEffeWachten

(Welk gedrag vertonen mensen?)

Samenvatting
Er is een onderzoek gedaan naar het vertrouwen van Nederlanders in de regering sinds de
ramp. In Duitsland is een persiflage gemaakt op Europese berichtgeving over o.a. MH17.
•
•

Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft een onderzoek gedaan naar het vertrouwen van
Nederlanders in de politiek sinds de MH17-vliegramp. Conclusie Is dat het vertrouwen flink
gestegen is. ]1
“Het Duitse satirische programma Die Anstalt heeft een persiflage gemaakt op de dubieuze
Europese berichtgeving over Oekraïne, Rusland en MH17.” Geenstili

(

