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‘Toen donderde dat vliegtuig neer…’
Pierre Heijboer, als coal miner’s son 
geboren op 7 mei 1937 in Hoensbroek. 
‘Na mijn diensttijd (twee jaar in een 
zware tank over de hei gerausd en twee 
jaar naar smeervet en benzine geston-
ken) in 1960 als journalist begonnen bij 
het Limburgs Dagblad. ‘Mooi schrijven’ 
was (naast keepen) het enige waar ik 
goed in was. Omdat de inhoud van die 
krant bepaald werd door de directeur 
van de drukkerij, de deken van Heerlen 
en de directeur van de Oranje-Nassau 
mijnen, was ik daar al snel vertrokken. 
Vanaf 1962 rayonredacteur bij het Eind-
hovens Dagblad, in 1968 naar Het Pa-
rool en in 1980 de oversteek gemaakt 
naar de Volkskrant.’ 
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 ‘Bij die krant maakte ik kennis met de 
regel ‘vijf jaar aan het bureau, vijf jaar 
op een buitenpost en dan weer het bu-
reau’. Ik hoop dat die regel nog steeds 
geldt, want het is een goede. Toen ik in 
1992 weer aan een buitenpost toe was 
zei Harry Lockefeer: ‘Pierre, de enige 
post die ik voor je heb, is Amsterdam.’ 
Ik zei: ‘Wat gebeurt nou in Amsterdam, 
Harry, niks toch?’ 
 'Vier dagen later, op 4 oktober, donder-
de dat vliegtuig neer in de Bijlmer. En 
omdat ik lang in die 

wijk had gewoond, en daar iedereen 
zo’n beetje kende, werd die ramp een 
van mijn klussen. Waarbij ‘verslag 
doen’ gaandeweg steeds meer ‘onder-
zoeken’ werd.' 
  Pierre H. schrijft in zijn voorwoord bij 
het boek Doemvlucht, de verzwegen 
geheimen van de Bijlmerramp dat hij 
het onderwerp ‘niet naar behoren' kon 
afronden bij de krant. Tijdens de open-
bare verhoren van de enquêtecommissie 
Bijlmerramp ‘werd schaamteloos gelo-
gen' en in het commissierapport Een 
beladen vlucht stond ‘een hoop non-
sens'. Na de vut vond hij tijd voor een 
eigen reconstructie. 
 Volgens Pierre ligt het antwoord op het 
‘waarom' besloten in de speciale relatie 
tussen Schiphol en de Israëlische rege-
ring. El Al vervoert regelmatig militair 
materieel vanuit New York naar Tel 

Aviv en de Nederlandse luchthaven is 
een belangrijke tussenstop. ‘Lang gele-
den zijn op Schiphol maatregelen ge-
nomen om Israëlische vliegtuigen te 
beschermen tegen raketaanvallen vanaf 
de grond’, zegt Heijboer. In zijn boek 
schrijft hij dat de Israëlische autoriteiten 
duidelijke, geheime afspraken maakten 
over veilige aanvliegroutes.  
 Schiphol had maar één baan die aan de 
eisen voldeed: de Buitenveldertbaan. De 
route gaat over obstakels die het zicht 
vanaf de grond bemoeilijken: het Am-
sterdamse bos en de hoge Bijlmerflats. 
Die route koos de El Al-piloot voor zijn 

noodgedwongen terugkeer naar Schip-
hol.  
 ‘Dat duidt erop dat hij rekening heeft 
gehouden met de mogelijkheid dat hij 
was beschoten’, zegt Heijboer. Al blijft 
het gissen naar de werkelijke beweeg-
redenen van de piloot, geeft hij toe. 
 
Wat dreef je tot het schrijven van het 
boek? 
 ‘Om te beginnen wilde ik na mijn vut 
blijven schrijven. Ik had al vaker boe- 
 
Zie verder pagina 2 
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Vervolg van pagina 1 
ken geschreven (non-fiction) en dat 
beviel me wel. De tweede reden was dat 
de Bijlmerramp gewoon een goed on-
derwerp was. Hier lag nog een pakkend 
verhaal voor het oprapen. Nog een re-
den: ik wist dat er nog heel wat boven 
water te halen was over die ramp – din-
gen die verzwegen waren. Ik kon dus 
ook aan onderzoeksjournalistiek blijven 
doen. 
 ‘Pas later kwam daar nog iets anders 
bij. Dat was mijn ergernis over de ma-
nier waarop de mensen in de Bijlmer-
meer door de overheid in de steek waren 
gelaten, de desinteresse van de volks-
vertegenwoordiging, het onbenul van de 
parlementaire enquêtecommissie, en de 
onbeschaamde manier waarop over-
heidsvertegen-woordigers over de kwes-
tie zaten te liegen – ook onder ede.’ 
 
Heb je gemerkt dat het effect had? 
 ‘Effect heeft mijn boek, naar ik meen, 
nauwelijks gehad. Behalve dan, dat op 
zijn minst zesduizend Nederlanders nu 
heel wat meer over die ramp weten dan 
hun overheid hen erover had willen ver-
tellen.  
 ‘Dat komt mede doordat allerlei men-
sen en instanties wier onkunde en leu-
genachtigheid ik heb aangetoond (met 
de bewijzen erbij) het verstandigste 
hebben gedaan wat ze konden doen: 
zwijgen. Dat is een prima tactiek – want 
hij werkt. En je zult er mij niet over 
horen zeuren.’ 
  
Wat had het boek voor gevolgen voor 
jou zelf? 
 ‘Dan gaat het erover te weten, dat je 
een goed verhaal goed hebt verteld. Het 
is het soort van voldoening dat iedereen 

in ons vak zal herkennen. Stilletjes, en 
in je eigen, tevreden zijn over een 
mooie primeur, een goed gelukt inter-
view, een aangrijpend sfeerverhaal. En 
tegen jezelf zeggen: ‘Goed gedaan, jo-
chie.’ Zoiets was ‘het gevolg voor mij’ 
van mijn Bijlmerrampboek.’ 
 
Kreeg je erkenning van je eigen 
Volkskrant? 
 ‘Een heikel punt. Nee, ik zeg het maar 
gewoon: nauwelijks. Wat betreft de 
besprekingen van mijn boek in de kran-
ten, was die in de Volkskrant veruit de 
kortste. 
 ‘Het verbaasde mij niet, want ik had op 
de krant al wel eens gehoord: “Pierre, 

de dingen die jij beweert gebeuren niet 
in dit land. Daarvoor zijn we hier te 
fatsoenlijk en ook te dom.” Moet je dan 
als verslaggever tegen een hoofdredac-
teur of een chef-nacht zeggen: ‘Wat ben 
je naïef?’  
 ‘Wat zich wreekte in de gegeven situa-
tie, was dat het kleine groepje journalis-
ten dat bij kranten en tv-rubrieken on-
derzoek bleef doen naar de ins en outs 
van de Bijlmerramp, geleidelijk aan in 
kennis omtrent de materie hun chefs zó 
ver vooruit was, dat die chefs het niet 

meer konden volgen – en het daarom 
ook niet meer konden geloven. 
 ‘Later kreeg dat nóg een vervolg. Want 
toen de enquêtecommissie in haar on-
noemelijke onwijsheid eenmaal had 
verkondigd dat er wat de Bijlmerramp 
betreft ‘niets ongewoons aan de hand 
was’, sprongen die chefs daarop.  
 ‘De meeste van de betrokken verslag-
gevers kregen te horen: “De commissie 
heeft gesproken. Er is niets aan de hand. 
Dus stop met je berichtgeving over de 
zaak”. En de enkeling die zei dat een 
domme enquêtecommissie zich kan 
vergissen, werd de mond gesnoerd. 
 ‘Zo is dat toen gegaan. Moeten de 
Nederlandse media zich daarom 
schamen? Wis en waarachtig, volgens 
mij. Het is dan ook niet voor niets 
geweest dat ik heb geschreven: “De 
parlementaire enquête was de beste 
doofpot die de Nederlandse overheid 
zich wat de Bijlmerramp betreft had 

unnen wensen”.’ 

 

‘Wat jij beweert, 
gebeurt niet 

k in dit land’ Doe je nu nog iets met het onder-
werp? Zo nee, waar ben je nu mee 
bezig? 
 ‘Zo’n onderwerp moet je als schrijver 
en als journalist op een gegeven mo-
ment achter je laten. Want het heeft de 
neiging je te blijven achtervolgen. Maar 
zelf wil je verder: naar andere onder-
werpen.  
 ‘Ik  ben op het moment bezig met zo’n 
nieuw onderwerp: een mooi boek, over 
een mooi onderwerp, en met een mooie 
titel. De presentatie ervan is eind vol-
gend jaar.  
 ‘Maar afsluitend: het waren, wat mij 
betreft, heerlijke jaren. Tussen 1980 en 
1997 – bij de Volkskrant.’ 

JqJ

 
 

Op de valreep nog een klapper
 
 
Een week voor zijn vertrek in 1989 kwam verslaggever Joop van Schie nog 
met een klapper: het nieuws van de vrijlating van de Twee van Breda, oor-
logsmisdadigers Aus der Fünten en Fischer. Dat vermocht niet zijn ontslag te 
verhinderen, na een conflict met de Haagse redactie en vervolgens met de 
hoofdredactie.  Hij verliet de krant in een onaangename sfeer.  
 
Al snel trad hij in dienst bij het Algemeen Politieblad, dat hij begin dit jaar als 
hoofdredacteur met vut achter zich liet. Het blad wordt opgeheven en gaat met 
het Recherche Magazine op in één ander blad.  
 
Van Schie schreef begin dit jaar moeite te hebben met de opheffing van zijn 
tijdschrift. ‘Een beetje alsof je kindje wordt vermoord. En in dit geval nog wel 
door de recherche’. 
 
 


