
Herdenking MH17, door de Voorzitter van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal, 2 september 2014 

 

Ik open de vergadering. We starten deze eerste plenaire 

Kamervergadering na het reces met de herdenking van de ramp 

met vlucht MH17. Ik heet de minister-president van harte 

welkom. Ik wil iedereen in de zaal en op de publieke tribune 

vragen om – voor zover u dat kunt – te gaan staan.  

 

In de middag van 17 juli 2014 vertrokken 298 mensen vanaf 

Amsterdam met vlucht MH17 naar Maleisië. Ze begonnen aan 

een avontuurlijke reis, gingen naar een congres of waren op weg 

terug naar huis na een bezoek aan Europa. Zij zouden hun 

bestemming nooit bereiken. Onverwacht werden ze het 

onschuldig slachtoffer van een gewapend conflict. Veel 

luchtreizigers zullen zich vóór die 17e juli nooit hebben 

gerealiseerd, dat zij zó dichtbij een oorlog zouden kunnen 

komen.  

 

De zomer die in Nederland voor veel mensen net was begonnen, 

was in één klap voorbij. De zon maakte plaats voor verdriet, 

boosheid en rouw. Er zijn maar weinig mensen in ons land die 

niet op een of andere manier weet hebben van iemand die 

betrokken is bij de ramp. Of het nu iemand uit het dorp is, van 

de sportclub, een collega of klasgenoot.   

 

We zagen de beelden van de brandende resten van het 

vliegtuig… het bewees dat wat we hoorden écht waar was. We 

wachtten op beelden van ambulances en brandweerauto's, en 



hoopten die eerste dag nog op berichten over overlevenden. 

Maar wat we zagen waren militairen die door het rampgebied 

liepen. Wat we zagen waren beelden van persoonlijke 

bezittingen… een koffer, een reisgids, een knuffel. Langzaam 

werd bekend wie er in het vliegtuig zaten. Hoe groot de ramp is 

voor Nederland, maar ook voor Maleisië en Australië. Hele 

gezinnen werden uit het leven gerukt. Ook de Staten-Generaal 

werden getroffen. Senator Willem Witteveen was één van de 

passagiers, samen met zijn echtgenote Lidwien en hun dochter 

Marit.  

 

In de dagen die volgden drong in volle omvang tot ons door dat 

het hier niet om een vreselijk ongeluk ging, maar om een 

onnodige ramp. Het verdriet van de direct nabestaanden, werd 

het verdriet van Nederland. En er was woede… woede over het 

gebrek aan informatie vanaf de rampplek. En woede, over de 

onmenselijke manier waarop er met de slachtoffers werd 

omgegaan. 

 

Al deze emoties kwamen samen op woensdag 23 juli, de ‘dag 

van nationale rouw’. Massaal stonden mensen in ons land stil 

bij hun verdriet, en vonden troost in het delen ervan met wie er 

op dat moment ook maar naast hen stond. Bijna letterlijk ging 

Nederland om de nabestaanden heen staan, en drukte met 

indrukwekkende stilte uit hoezeer wij hen willen steunen. Die 

stilte was er op vliegveld Eindhoven, enkel doorbroken door het 

tikken van het vlaggentouw op de masten, de tonen van de 

Taptoe en de voetstappen van de militairen, die de slachtoffers 

het respect betoonden dat hen sinds die 17e juli was ontzegd.  



 

Sinds die dag is er véél gebeurd; 183 slachtoffers zijn 

geïdentificeerd; veel van hen zijn al begraven. En er is een begin 

gemaakt met het vinden van antwoorden. Maar er is ook veel 

níet gebeurd; de nabestaanden van 115 slachtoffers wachten nog 

altijd op het verlossende woord over de identificatie van hún 

geliefde. Nader onderzoek op de plek van de ramp heeft door de 

oorlog nauwelijks plaats kunnen vinden; veel vragen zijn nog 

onbeantwoord.  

 

Langzaam is het leven in ons land weer op gang gekomen. 

Beetje bij beetje kwamen ook die andere vreselijke kwesties die 

spelen in de wereld weer in de krant en op de politieke agenda. 

Maar de ramp met vlucht MH17 staat op ons netvlies gebrand 

en is in ons geheugen gegrift. Het zal voor altijd een gitzwarte 

bladzijde in onze geschiedenis zijn. Maar de verbondenheid van 

Nederland die tóen zichtbaar werd geeft deze pagina 

tegelijkertijd een bijzondere gloed. Wij hopen dat de 

nabestaanden dit, in al hun verdriet, als steun ervaren. Ik wens 

hen veel sterkte toe, nu en in de toekomst. 

 

Ik geef het woord aan de minister-president.  

 

 

 


