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Na de ramp met vlucht MH17 hebben nabestaanden steun ondervonden  

van velen. In de eerste plaats van hun familie en vrienden. Veel steun 

was er daarnaast vanuit de school, het werk, de buurt en de gemeente. 

De organi saties die een expliciete taak hebben bij calamiteiten als deze, 

boden ook ondersteuning: de Nationale Politie, Slachtofferhulp Nederland, 

het Openbaar Ministerie, het ministerie van Defensie en het ministerie van 

Veiligheid en Justitie. En het bedrijf wiens ergste nachtmerrie werkelijkheid 

werd: Malaysia Airlines.

Al deze organisaties beschikten over draaiboeken voor calamiteiten en had-

den ermee geoefend. Er is een expertisecentrum in de vorm van de Stichting 

Impact dat kan adviseren bij calamiteiten als deze. Maar er was geen blauw-

druk voor een ramp met een vliegtuig van een buitenlandse maatschappij 

dat neerstortte boven een gebied waar hevige gevechten gaande waren. De 

draaiboeken en expertise vormden het fundament waarop vanaf 17 juli 2014 

in hoog tempo veel concrete actie bedacht en gebouwd moest worden.

Dit boek verschijnt twee jaar na de vliegramp. Het beschrijft ervaringen van 

nabestaanden en van professionals die hen ondersteunden in die twee jaar. 

Sommigen onderhielden intensief contact, zoals de familierechercheurs van 

de politie en de casemanagers van Slachtofferhulp Nederland. De meeste 

professionals verleenden hun ondersteuning meer buiten het blikveld van de 

nabestaanden, met soms een ontmoeting tijdens een van de bijeenkomsten.

Twee jaar na de ramp hebben de organisaties de draaiboeken tegen het licht 

gehouden en aangepast aan de opgedane ervaringen. De medewerkers zijn 

terug in hun dagelijkse routines of hectiek. Het opsporingsonderzoek naar 

de strafrechtelijk verantwoordelijken voor de ramp duurt voort.

Er bestonden en bestaan geen draaiboeken voor het verdriet van de nabe-

staanden. Ieder verwerkt het verlies op zijn of haar eigen manier. Maar stap 

voor stap, met goede en minder goede dagen, vinden nabestaanden wegen 

om ermee om te gaan. Dit boek herdenkt de slachtoffers en geeft een beeld 

van de weg die de nabestaanden sinds 17 juli 2014 zijn gegaan.

Victor Jammers

Lid van de Raad van Bestuur, Slachtofferhulp Nederland

Voorwoord
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IN DIT BOEK KOMEN DE VOLGENDE MENSEN AAN HET WOORD:

Nabestaanden

Jolanda Timmers uit Eindhoven is de dochter van Geert en Hanny Timmers-

de Haan. Geert en Hanny waren op weg naar Bali waar zij zouden gaan 

fietsen toen de ramp met vlucht MH17 plaatsvond. Jolanda bleef samen 

met een broer en een zus achter. 

Hanny Dormans-Wagemans uit Etten-Leur is de zus van Harrie Wagemans 

die omkwam bij de ramp met vlucht MH17. Samen met haar broers en 

zusters uit Limburg, en Harrie’s vriendin Elise, was en is Hanny 

verantwoordelijk om de nagedachtenis aan haar broer Harrie levend te 

houden. 

Ine en Jan van Loo uit Kerkrade verloren Ines broer John Paulissen, zijn 

vrouw Yuli en hun kinderen Arjuna (5) en Sri (3). Omdat Yuli’s familie in 

Indonesië woont en Ines ouders dementerend zijn, waren Ine en Jan 

verantwoordelijk voor de afwikkeling van de nalatenschap.

Thijs en Karin van den Schoor uit Nederweert verloren bij de ramp hun 

dochter Kristy en haar vriend Sjors Pijnenburg. Kristy en Sjors woonden  

net anderhalf jaar samen en wilden een laatste grote reis maken alvorens  

ze hun eigen huis in Oirschot zouden bouwen. Thijs en Karin hebben nog 

een zoon, Rob.

Barry en Angela Sweeney wonen beiden in Newcastle (VK) en zijn de 

ouders van Liam Sweeney die omkwam bij de ramp met vlucht MH17.  

Liam was als trouwe fan van voetbalclub Newcastle United samen met zijn 

vriend John Alder onderweg naar Nieuw Zeeland waar hij oefenwedstrijden 

van zijn club zou bijwonen. Barry en Angela zijn gescheiden en hebben 

samen nog twee kinderen, Victoria en Marc. Barry is hertrouwd met Lesley. 



    5   

Experts betrokken organisaties 

Overste Hans van de Ven werkt bij het ministerie van Defensie. Hij is 

gespecialiseerd in internationale hulpverlening na grote (natuur)rampen  

en was onder andere betrokken bij de hulpverlening na de aardbevingen in 

Marokko (2004), Pakistan (2005) en Haïti (2010). In opdracht van Defensie 

verbleef hij negen maanden in Oekraïne om de repatriëring van de 

slachtoffers te begeleiden. Ook was hij betrokken bij de berging van de 

wrakstukken van het ramptoestel.

Janneke de Smit en Renny Scholtens zijn casemanager bij Slachtofferhulp 

Nederland. Als casemanager bieden zij doorgaans ondersteuning aan 

slachtoffers van ernstige gewelds- en zedendelicten en nabestaanden van 

moord en doodslag. De Smit en Scholtens waren nauw bij de ramp  

met vlucht MH17 betrokken. Zij ondersteunden de nabestaanden bij 

psychosociale, juridische en praktische zaken, onder andere bij de 

afwikkeling van de nalatenschap. 

Michelle van der Helm en Bernice de Ruijter zijn beiden officier van justitie. 

Zij werden na de ramp met vlucht MH17 door de leiding van het Openbaar 

Ministerie aangewezen als slachtofferofficieren voor de nabestaanden.  

In die functie regelden zij onder andere de aktes van overlijden van de 

slachtoffers. Ook waren zij verantwoordelijk voor de teruggave van 

persoonlijke bezittingen.

Theo Vermeulen en Sylvia van Braak-van Dijk zijn de coördinatoren van  

de familierechercheurs die na de ramp met vlucht MH17 nabestaanden 

begeleidden in opdracht van de Nederlandse overheid. De familie-

rechercheurs waren de eerst aangewezenen om naar de nabestaanden te 

gaan en materiaal te verzamelen op basis waarvan de slachtoffers konden 

worden geïdentificeerd, het zogeheten ante mortem-proces. 

Maike Delfgaauw is plaatsvervangend hoofd communicatie van de 

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), een 

onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie. In crisissituaties 

heeft Delfgaauw, samen met een collega, de operationele leiding van het 

Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie dat alle pers- en publieks-

voorlichting van de Rijksoverheid coördineert in het geval van een  

nationale gebeurtenis.
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HOOFDSTUK 1 

17 juli 2014

‘Wat heb je nodig?’

Jolanda Timmers dacht na, de mobiele telefoon nog in haar hand. Ze had 

niet geslapen die nacht, maar voelde geen vermoeidheid. Via het reisbureau 

had ze gehoord dat ze waren ingestapt, Gerardus Timmers (61) en Johanna 

de Haan (58). Haar ouders. 

Een paar uur later was ze gaan bellen. Naar de luchtvaartmaatschappij, 

naar Schiphol, naar het ministerie van Buitenlandse Zaken. ‘Niks, niks.’ 

Ondertussen maakte ze in haar hoofd een lijst. ‘Dennis, mijn broer, moest 

terugkomen uit Canada. Het nieuws moest wegblijven van mijn oma die in 

een zorghotel zat. Ik dacht aan de hypotheek en de bankrekening van mijn 

ouders. Ik moest Slachtofferhulp bellen. Ik wilde handelen.’

De volgende dag, vrijdag 18 juli om 17.30 uur, reed haar broer de oprit 

op van het ouderlijk huis in Eindhoven. Precies op dat moment kwam de 

officiële bevestiging van de Nederlandse overheid dat Geert en Hanny 

Timmers waren omgekomen bij de vliegramp in het oosten van Oekraïne. 

Een goede vriendin belde. ‘Wat heb je nodig?’

‘Ik wil graag dat je me zaterdag ophaalt en een biertje met me gaat drinken,’ 

antwoordde Jolanda. 

✿

Geert en Hanny Timmers. Kristy van den Schoor (25) en Sjors Pijnenburg 

(24). Harrie Wagemans (56). John Paulissen (47), zijn vrouw Yuli Hastini 

(44) en hun kinderen Arjuna (5) en Sri (3). Liam Sweeney (28). Tien 

slachtoffers van de ramp met vlucht MH17 die op 17 juli 2014 werd neer-

geschoten in de regio Donbass. 298 mensen kwamen om, onder wie 196 

Nederlanders.

De ramp trof Nederland in het hart. Het was zomervakantie en het toestel 

zat vol mensen die een verre reis gingen maken. Geert en Hanny zouden 

gaan fietsen op Bali. Ook Harrie Wagemans had zijn fiets bij zich. ‘Want  

zo was onze Rie,’ zegt zijn zus Hanny Dormans. ‘Een avonturier.’

De familie Paulissen-Hastini was onderweg naar Indonesië waar Yuli  

vandaan kwam. Het gezin zou haar familie bezoeken en in het bijzonder 

het graf van haar moeder die vlak daarvoor was gestorven. Liam Sweeney 

reisde met John Alder, een andere fan van voetbalclub Newcastle United, 

naar Nieuw Zeeland. Ze zouden een paar oefenwedstrijden van de club 



bekijken en de filmset van Lord of the Rings 

bezoeken. ‘Liams favoriete film was eigenlijk The 

Sound of Music, maar dat heeft hij altijd stil gehou-

den,’ vertelt zijn vader Barry. ‘Liam was young 

for his age. Een opgewonden, aardige jongen. Hij 

geloofde altijd alles.’ 

‘Niemand had een hekel aan Liam,’ zegt ook zijn 

moeder Angela. ‘A happy go lucky kind of guy.’

Kristy en haar vriend Sjors woonden sinds ander-

half jaar samen in Tilburg en hadden hun oog laten 

vallen op een kavel in Oirschot. Voordat ze daar 

verder aan hun leven zouden bouwen, wilden ze 

nog één keer een grote reis maken. Naar Bali. Op 

17 juli 2014 om 12.10 uur ontving Karin van den 

Schoor, Kristy’s moeder, een laatste sms-berichtje 

van haar dochter. ‘We gaan zo opstijgen, bye bye, 

tot over drie weken.’ Toen ze de eerste flarden 

van de nieuwsberichten over de ramp hoorde, wist 

Karin meteen dat het fout was. ‘Ze zat er in.’ 

✿

Maike Delfgaauw is plaatsvervangend hoofd 

com mu nicatie van de Nationaal Coördinator 

Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), een 

onderdeel van het ministerie van Veiligheid en 

Justitie. In crisissituaties heeft Delfgaauw, samen 

met een collega, de operationele leiding van het 

Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie dat alle 

pers- en publieksvoorlichting van de Rijksoverheid 

coördineert in het geval van een nationale gebeur-

tenis. Delfgaauw was op kantoor toen de eerste 

berichten van de ramp met vlucht MH17 binnen-

kwamen. ‘We wisten meteen: dit wordt heel groot.’

Nog voordat ze haar collega’s van de diverse minis-

teries had kunnen bellen, druppelden ze al binnen. 

Bij een ramp van deze omvang is het essentieel 

dat er één centraal punt is voor alle communicatie. 

‘Mensen moeten ergens heen kunnen om vragen 

te stellen. Dat is een verantwoordelijkheid van de 

overheid. Ook als er nog geen zekerheid bestaat 

over de feiten, moet je tegemoet komen aan de 

vragen. Wij wisten nog niet wat er precies was 
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17 juli 2014
Omstreeks 15.18 uur wordt 
de Boeing 777 van Malaysia 
Airlines neergehaald door een 
luchtdoelraket.

21 juli 2014
Besloten informatiebijeenkomst 
voor nabestaanden in 
Nieuwegein in het bijzijn van 
Koning Willem-Alexander en  
Koningin Máxima.

22 juli 2014 
Het besloten deel van het 
Informatie en Verwijs Centrum 
www.vliegrampoekraine.nl is 
beschikbaar voor nabestaanden. 
Het open deel van de website 
ging live op 18 juli. 
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gebeurd, maar begrepen wel dat er een enorme onzekerheid bij nabe-

staanden bestond. Die moet je benoemen.’

Om 20.00 uur gaf de minister van Veiligheid en Justitie een eerste pers-

verklaring af waarin stond dat werd gevreesd voor veel Nederlandse 

slachtoffers. Diezelfde avond gaf Malaysia Airlines een persconferentie op 

Schiphol. Daar verscheen een telefoonnummer van Buitenlandse Zaken 

in beeld. Thijs van den Schoor, Kristy’s vader, belde op, maar kreeg geen 

gehoor. Vrienden en familieleden belden naar Malaysia Airlines en naar 

Schiphol, maar niemand kon de goede informatie achterhalen. Pas om 

02.30 uur ’s nachts kreeg Thijs iemand van de luchtvaartmaatschappij aan 

de lijn. ‘No, she’s not on the list,’ zei een stem. 

Op dat moment koesterden Kristy’s ouders een laatste sprank hoop, al 

wisten ze zeker dat hun dochter en haar vriend in het ramptoestel zaten. 

‘Anders dan de ouders van Sjors hadden wij de vluchtgegevens van Kristy 

gekregen. Maar mede door die onduidelijkheid direct na de ramp hoop je 

toch dat ze nog een sms stuurt. Dat alles goed is.’

Vrijdagochtend belde Thijs opnieuw om een officiële bevestiging te krijgen 

van de dood van zijn dochter. Kristy van den Schoor stond wel op de lijst.

Barry Sweeney las het nieuws over het lot van zijn zoon op de website van 

de fanclub van voetbalclub Newcastle United. Een bekende van Liam en 

John had gehoord dat hun toestel was neergestort en had onmiddellijk een 

R.I.P. pagina op internet aangemaakt. ‘Zo kwamen we erachter.’

Ine van Loo, de oudere zus van John Paulissen, hoorde het nieuws via haar 

man Jan. ‘Ik hoop dat ik het duizend keer mis heb,’ zei hij. ‘Maar ik ben 

bang dat het waar is.’ Ine en Jan wachtten dag en nacht op een bevestiging 

die pas zaterdagochtend kwam. Inmiddels hadden ze al contact gehad met 

de familie van Yuli die ’s nachts had gebeld vanuit een opvanglocatie in 

Jakarta. ‘Indonesië had sneller informatie dan wij. Er circuleerde een pas-

sagierslijst op internet.’ Ine probeerde haar broer en schoonzusje te bellen 

op hun mobiel. Het toestel van Yuli ging nog over. Niemand nam op. 

‘Na een kwartier besloten we naar mijn ouders te gaan die bij ons in de 

buurt wonen. Beiden zijn dementerend. Dan moet je je eigen moeder ver-

tellen dat haar zoon, haar schoondochter en haar twee kleinkinderen zijn 

omgekomen. Je denkt dat zoiets niet mogelijk is,’ zegt Ine. ‘Maar het was 

mogelijk.’

Harrie Wagemans’ zus Hanny was met haar gezin op vakantie in Noord-

Spanje toen vlucht MH17 werd neergeschoten. Terwijl ze op het strand 

zat, werd Hanny plotseling overmand door verdriet. ‘Chaos in mijn hoofd. 

Zomaar, opeens, ik wist nog van niets. Normaal ben ik erg gestructureerd 

en ik had geen idee waarom ik zo emotioneel werd. We liepen terug naar 

ons appartement en zagen pas toen dat er was gebeld. “Tante Bertien 

vraagt of je terugbelt”, zei mijn zoon. Ik belde. Hoorde het nieuws. Ik zakte 

helemaal weg. We besloten meteen de volgende dag terug te gaan.’
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Zaterdag kwamen Hanny en haar gezin aan bij 

de familie in Limburg. Haar broers hadden al 

contact gehad met de familierechercheurs die 

waren aangesteld om de familie te informeren. 

‘De informatie- en nieuwsberichten kwamen in 

eerste instantie binnen bij mijn broers die als 

contact personen de taak hadden de informatie 

door te sturen,’ vertelt Hanny. ‘Ik wilde echter de 

mailberichten van de familierechercheurs en de 

nieuwsbrieven rechtstreeks ontvangen en snel 

kunnen schakelen. Ik heb daarom meteen een lijst 

met mailadressen aangemaakt, zodat iedereen van 

de familie tegelijkertijd kon worden geïnformeerd. 

Ik vond het heel belangrijk om te weten wie de 

familierechercheurs waren, als mensen. Ook voor 

mij waren ze heel belangrijk. Alles draaide om 

communicatie. Al vrij snel heb ik aan de familie 

voorgesteld dat iedereen moest worden uitgenodigd 

als de rechercheurs langs kwamen, ook later bij de 

teruggave van persoonlijke spullen. Harrie zelf had 

geen gezin. Wij, zijn broers en zussen en zijn vrien-

din Elise waren zijn directe familie.’

Al snel werden binnen de familie de taken ver-

deeld. Een broer zou contact opnemen met 

Harrie’s werkgever, Hanny zou instanties bellen 

en afspraken maken met de bank, de notaris, ver-

zekeraars en later met de advocaat. Het huisadres 

van zus Bertien werd een ontmoetingsplek waar 

alle familie bijeenkomsten plaatsvonden. ‘Mijn zus 

zorgde voor eten en drinken en die warme deken 

had ik nodig om overeind te blijven,’ zegt Hanny. 

Dat ze daarvoor van haar woonplaats Etten-Leur 

regelmatig naar Limburg moest rijden, deerde haar 

niet. ‘Informatie wisselden we uit via de mail, maar 

daarnaast stuurde ik vooral aan om voor overleg 

met de familie samen te zijn.’ 

Hanny zette haar verantwoordelijkheidsgevoel om 

in daden en zo begon voor haar “het project MH17” 

zoals ze het noemt. ‘Ik hield voortdurend rekening 

met Harrie, hoe hij het zou hebben gewild. Die 

plicht vond ik heel belangrijk. Voor de rest was 

het een grote chaos. We hadden geen lichaam, we  

wisten van niets. Iedereen was zoekende.’ 

✿

23 juli 2014 
Dag van nationale rouw. De 
vlag wordt halfstok gevoerd 
op overheidsgebouwen. Een 
minuut stilte wordt in acht 
genomen na landing van de 
eerste vlucht met slachtoffers 
op Eindhoven Airport.

23 juli – 26 juli 2014 
Aankomst eerste vlucht met 
slachtoffers op Eindhoven 
Airport. 23 juli 2014 
Aankomst tweede vlucht met 
slachtoffers op Eindhoven 
Airport. 24 juli 2014 
Aankomst derde vlucht met 
slachtoffers op Eindhoven 
Airport. 25 juli 2014 
Aankomst vierde vlucht met 
slachtoffers op Eindhoven 
Airport. 26 juli 2014 
Eerste slachtoffer 
geïdentificeerd op 26 juli 2014.

26 juli 2014 
Een team van 26 forensische 
experts - de missieleden - 
vertrekt vanuit Nederland naar 
de rampplek in Oekraïne. 

30 juli 2014
Start betaling financiële 
bijstand door Malaysia Airlines.
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Repatriëring van de slachtoffers. Onderzoek naar de toedracht van de ramp. 

Gerechtigheid. Vanaf het begin stond deze drieslag centraal in de aanpak 

van de Nederlandse overheid. Omdat er zoveel slachtoffers waren, was het 

van belang een manier te vinden om snel zoveel mogelijk mensen tegelijk 

te kunnen informeren. ‘We wilden voorkomen dat nabestaanden cruciale 

informatie uit de media kregen,’ zegt Delfgaauw van de NCTV. Het crisis-

team, met daarin de politie en later ook het Openbaar Ministerie, nam meteen 

contact op met Slachtofferhulp Nederland. Ook Stichting Impact, het lande-

lijk kennis & adviescentrum psychosociale zorg en veiligheid bij schokkende 

gebeurtenissen, sloot aan. Victor Jammers, lid van de Raad  van Bestuur van 

Slachtofferhulp Nederland, stelde in overleg met Stichting Impact, daags na 

de ramp al voor een speciale website voor nabestaanden te ontwerpen om via 

een afgeschermd kanaal mensen te kunnen informeren. Het openbare deel 

van deze website, www.vliegrampoekraine.nl, ging diezelfde dag nog live. 

Theo Vermeulen en Sylvia van Braak-van Dijk van de politie hadden op 

dat moment de familierechercheurs in het land gebeld om te kijken wie 

beschikbaar was en kon worden vrijgesteld. Vrijdag kwamen zo’n zestig 

rechercheurs samen in Leusden om instructies te krijgen over het zogeheten 

ante mortem-proces. Dat is het proces vanaf het moment van de ramp tot de 

identificatie van de slachtoffers en de overdracht van de lichamen. De familie- 

rechercheurs waren de eerst aangewezenen om naar de nabestaanden te 

gaan en materiaal te verzamelen op basis waarvan de slachtoffers konden 

worden geïdentificeerd. ‘Want dat is onze primaire opdracht en zo staat het 

ook in de wet,’ legt Vermeulen uit. ‘Hoe zag iemand eruit? Je praat over 

de kleinste details. Een tatoeage, een nieuwe heup, moedervlekken. Is er 

DNA, een tandenborstel, een familielid dat DNA-materiaal kan afgeven? 

Je moet met mensen naar de dokter, de tandarts. Alles wat kan helpen om 

iemand te identificeren.’

Op zaterdag kwamen de politiemensen weer samen, dit keer in Driebergen, 

en werden de eerste dossiers van slachtoffers uitgedeeld. ‘Het was een vre-

selijke tijd,’ herinnert Vermeulen zich. ‘We hoorden de mensen schreeuwen 

om aandacht, maar we konden eigenlijk nog niets doen. Iedereen wilde 

aan het werk, maar we moesten eerst bellen om te controleren of we de 

goede contactpersoon hadden. Collega’s hebben veel moeten reizen. Pas 

op zondag zijn de laatste collega’s op huisbezoek geweest.’ Op dat moment 

waren 106 familierechercheurs op de been. 

Zondag 20 juli kwamen de familierechercheurs voor het eerst langs bij 

Jolanda Timmers. ‘Drie uur heb ik ze geïnformeerd. Wat er in de trouw-

ringen stond. Hoe hun kleren eruit zagen. Mijn moeder had een groen 

hemdje aan, wist ik. Later die week kregen we DNA via mijn oma. We 

konden het nieuws niet langer bij haar weghouden. Het liefst wilde ik per-

soonlijk naar Oekraïne afreizen. Ik heb ooit zelf in Donetsk gewerkt en ik 
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heb heel vaak de trein van Donetsk naar Charkov 

genomen. Ik wilde alles weten. Wie er bij mijn 

ouders was. Wie hun ogen had gesloten. Wie hen 

had gevonden en of dat misschien een kind was. 

Wat er met hun lichamen gebeurde. Drie keer per 

dag ging ik naar de kapel om bloemen neer te leg-

gen en kaarsen te branden. Mijn broer en mijn zus 

wilden niet dat ik naar Oekraïne ging. De spanning 

liep op. Hoe blijf je op zo’n moment jezelf in je 

eigen verdriet?’

Ine van Loo en Karin van den Schoor leefden die 

eerste dagen in een roes. ‘Er zijn veel mensen langs 

geweest, maar ik wist niks meer,’ zegt Ine. ‘Je wordt 

op zo’n moment van hot naar her geleefd.’

‘Alsof je in een film zit,’ zegt Karin. ‘Je snapt er 

niets van. Vragen over littekens, welke kleren ze 

aanhad.’ Thijs controleerde op foto’s welk horloge 

zijn dochter had gedragen en of er nog andere 

details waren waar de rechercheurs iets aan zou-

den kunnen hebben. ‘Ik stortte me op dat soort 

technische elementen. Misschien dat het ook wel 

hielp. Een zelfbeschermingsmechanisme. Om maar 

iets te doen.’ 

Maandag 21 juli waren alle nabestaanden van de 

passagiers van vlucht MH17 officieel op de hoogte 

gesteld van het verlies van hun dierbaren. Die dag 

werd de eerste nabestaandenbijeenkomst georga-

niseerd in Nieuwegein. 

1 augustus 2014
Tweede slachtoffer 
geïdentificeerd.

4 augustus 2014
Aankomst vijfde vlucht met 
slachtoffers op Eindhoven 
Airport. 

5 augustus 2014
Het Openbaar Ministerie zorgt 
dat de nabestaanden van alle 
Nederlandse slachtoffers een 
akte van overlijden ontvangen, 
door indiening van een 
collectieve aanvraag bij de 
rechtbank in Den Haag. 

5 augustus 2014 
De gemeente Haarlemmermeer 
en het Openbaar Ministerie 
zorgen voor een werkwijze die 
vrijgave en vervoer mogelijk 
maakt van slachtoffers met een 
buitenlandse nationaliteit die 
niet in Nederland woonden. 

6 augustus 2014
Minister-president Rutte maakt 
bekend dat de missieleden 
vanwege de verslechterde 
veiligheidssituatie in Oekraïne 
het zoeken naar stoffelijke 
resten en persoonlijke 
bezittingen moeten staken. 
“Ook richting nabestaanden 
zeg ik: we stoppen nu, maar we 
stoppen niet.”
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De eerste bijeenkomst

Vier dagen na de ramp, op 21 juli 2014, organiseerde het Nationaal 

Kernteam Crisiscommunicatie een eerste nabestaandenbijeenkomst in 

het NBC Congrescentrum in Nieuwegein. ‘Pas toen waren de betrokken 

nabestaanden geïnformeerd,’ zegt Maike Delfgaauw van de NCTV. ‘Het 

was in sommige gevallen ingewikkeld om te bepalen wie wel en wie niet 

nabestaande was. Er waren gebroken families, sommige mensen hadden 

een dubbele nationaliteit. Op de passagierslijst stond niet altijd de naam 

onder welke iemand in het dagelijks leven werd gekend. Ten behoeve van 

de rouwadvertentie van de Nederlandse regering wilden we dat mensen 

die bij elkaar hoorden ook bij elkaar stonden. Dat bleek een onmogelijke 

opgave.’

Doel van de bijeenkomst was om nabestaanden op de hoogte te stellen 

van de actuele situatie in het oosten van Oekraïne en de manier waarop de 

Nederlandse overheid de repatriëring van de slachtoffers zou organiseren. 

Tegelijk zouden nabestaanden de mogelijkheid krijgen elkaar te ontmoe-

ten en contact te leggen met experts op het gebied van het forensisch 

onderzoek en psychosociale nazorg. Voor de hulpverlening aan nabe-

staanden was het belangrijk te inventariseren welke vragen speelden en 

waaraan ze behoefte hadden.

De locatie en het tijdstip van de bijeenkomst werden zo lang mogelijk 

geheim gehouden. De gemeente Nieuwegein was bij ondernemers en bur-

gers in de buurt langsgegaan om te voorkomen dat vanuit aangrenzende 

panden ongevraagd opnamen gemaakt zouden kunnen worden. ‘Dat is iets 

waarop je regie kunt voeren,’ zegt Delfgaauw. ‘We wilden de nabestaanden 

beschermen en voorkomen dat mensen op zo’n moment een microfoon 

onder hun neus gedrukt zouden krijgen. Maar het is een utopie te gelo-

ven dat je alle berichtgeving kunt tegenhouden. Wij wilden uitdrukkelijk 

dat de nabestaanden als eerste werden geïnformeerd. Maar er zaten ook 

journalisten onder de nabestaanden. Soms bleken berichten toch heel snel 

in de pers te komen. We hebben onder embargo het persbericht over de 

bijeen komst aan journalisten gegeven. Twee minuten later stond een foto 

van het bericht online.’

De beeldvorming was op dat moment al in volle heftigheid gaande. 

Wereldwijd verschenen berichten over de mensonterende manier waarop 

de separatisten in het oorlogsgebied met de lichamen en de persoonlijke 

bezittingen van de slachtoffers zouden omspringen. Foto’s van in de velden 
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gevonden paspoorten en knuffels werden duizenden 

keren geretweet. Delfgaauw had er moeite mee. 

‘Waarom doe je dat als journalist? Dat vond ik soms 

wel ingewikkeld.’

Voor de nabestaanden was al het nieuws overrom-

pelend. Verwarrend. Confronterend. Beangstigend. 

‘Dat het daar oorlog was, begreep ik wel,’ zegt 

Jolanda Timmers die zelf ooit in Oekraïne werkte. 

‘Maar dat er lichamen in open velden lagen? Dat 

er zomaar bodybags naast elkaar werden gelegd? 

Dat de trein die de lichamen moest vervoeren half 

gegijzeld leek? Een holocaust-trein, zo zag ik het. 

Ik vond het ondraaglijk. Dat er geen respect was 

voor onze geliefden. Ik kon het niet bevatten.’ 

Om 14.00 uur begon de bijeenkomst in Nieuwegein. 

De sfeer was gespannen. Hanny Dormans had 

zich voorbereid op een herdenkingsbijeenkomst 

met muziek en een minuut stilte. ‘Dat moet mijn 

interpretatie geweest zijn en blijkbaar had ik daar 

behoefte aan.’ Ter plekke bleek het vooral om 

informatie te gaan. Zelf ervoer ze die informatie als 

‘heel duidelijk’ en ‘eerlijk’. ‘Ik was het vertrouwen 

in alles en iedereen op dat moment kwijt en dan 

ben je gebaat bij eerlijkheid. Je moet ergens op 

kunnen bouwen.’ 

Veel mensen waren erg emotioneel, herinnert 

Hanny zich. ‘En er was ook veel boosheid.’ Zelf 

voelde ze alleen maar een peilloos diep verdriet. ‘Ik 

ben wel boos op het feit dát het is gebeurd, maar 

ik ben niet boos op iemand. Op wie moet ik boos 

zijn? Wat levert dat mij op? Wat ik vooral wilde, is 

een waardig afscheid van Harrie. Voor hem zat ik 

daar. Na afloop was ik enorm vermoeid, ik voelde 

de emoties van alle nabestaanden. Dat gevoel was 

ondraaglijk. Ik wilde naar huis. Ik had behoefte 

aan stilte en rust.’

Ook Jolanda Timmers herinnert zich vooral 

de woede. Sommige nabestaanden riepen dat 

Nederland militairen naar het rampgebied moest 

sturen. Zelf kon ze daar niets mee. ‘Ik had het 

gevoel dat we op de rand van de derde wereld-

oorlog stonden. Wat nou militairen? Het enige 

waaraan ik me irriteerde was de gespreksleider. 

7 augustus 2014 
Aankomst eerste vlucht met 
persoonlijke bezittingen op 
Eindhoven Airport. 

8 augustus 2014 
De werkwijze is in gang 
gezet voor de betaling 
van een voorschot op de 
schadevergoeding door 
Malaysia Airlines. 

9 augustus 2014
65 slachtoffers geïdentificeerd.

9 augustus 2014
De missieleden, circa 200, zijn 
terug in Nederland. Een kleine 
groep blijft achter in Kiev en 
Charkov en houdt contact met 
de lokale bevolking bij de 
rampplek. Deze groep zorgt dat 
er snel weer opgeschaald kan 
worden. 
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Zij vroeg steeds aan Willem-Alexander en Máxima of er nog tijd was. Daar 

heb ik echt niks mee. Wat moet ik die mensen nou over mijn ouders vertel-

len? Het gaat toch over ons?’

✿

Overste Hans van de Ven bezocht een dorp in Pakistan op het moment dat 

de ramp met vlucht MH17 plaatsvond. In 2005 was hij na de aardbeving in 

het gebied hulpverlener geweest en hij wilde kijken hoe het met de weder-

opbouw stond. ‘Mijn zoon belde dat er misschien wel vijftig Nederlanders 

waren omgekomen. Toen ik hoorde dat het toestel onderweg was van 

Amsterdam naar Kuala Lumpur vermoedde ik dat het om veel meer slacht-

offers moest gaan.’

‘Moet jij er niet heen?’ informeerde zijn zoon. Van de Ven reageerde 

ontkennend. 

‘Nee joh, ik zit in Pakistan.’

Een dag later belde het ministerie van Defensie. Of de overste meteen naar 

Oekraïne kon vliegen om daar de politiemensen te helpen bij de repatri-

ering van de slachtoffers.

Van de Ven reisde via Dubai, Wenen en Kiev naar Charkov waar hij op 

zondag 20 juli aankwam. Een klein team van Nederlandse en Maleisische 

hulpverleners reisden door naar Torez. Het team legde contact met de 

lokale hulpverleners van de State Emergency Service (SES). Afgesproken 

werd dat de forensische rechercheurs zorg zouden dragen voor de berging 

van de lichamen en dat Defensie zou zorgen voor het vervoer. 

Drie weken eerder was Van de Ven in Oekraïne geweest om een reddings-

team te examineren volgens de regels van de Verenigde Naties. In Charkov 

kwam hij de Oekraïense minister van rampenbestrijding tegen die hij toen 

had leren kennen. ‘Er zat geen enkele relatie tussen de twee ontmoetingen, 

maar het hielp wel om onze kredietwaardigheid te vergroten en invloed te 

krijgen op het repatriëringsproces.’

Van de Ven heeft een indrukwekkend CV als het om rampenbestrijding 

gaat. Naast de aardbeving in Pakistan in 2005 was hij onder andere betrok-

ken bij de hulpverlening na de aardbeving in Marokko in 2004 en die in 

2010 in Haïti. Dit keer voelde het anders. ‘Omdat er zoveel landgenoten 

bij MH17 waren betrokken, ervoer ik een grote emotionele betrokkenheid. 

Bovendien werden wij als hulpverleners in het gebied beïnvloed door de 

besluitvorming en de beeldvorming in Nederland. Daar hadden we direct 

mee te maken.’

Snel, zorgvuldig en waardig waren de drie woorden die Van de Ven 

voor ogen hield bij de repatriëring. Het team moest het daarbij stellen 

met de beperkte middelen die in het gebied aanwezig waren. ‘Er is daar 
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niets. Geen stroom, geen instrumentarium, geen 

materiaal. Desondanks lukte het de lokale hulp-

verleners een koeltrein te regelen en die als een 

tijdelijk mortuarium in te richten. Alle lokale 

brandweermannen en mijnwerkers gingen naar 

omstandigheden zorgvuldig, georganiseerd en 

gestructureerd te werk.’

Zonder draaiboek moesten Van de Ven en de 

andere hulpverleners ter plekke voortdurend 

beslissingen nemen. Bijvoorbeeld of er een vlag over 

de kisten moet worden gelegd. Of dat er een reli-

gieus ritueel moest worden uitgevoerd. ‘Oekraïners 

zijn zeer gelovig en wilden de lichamen zegenen. 

“Dat gaan we niet doen”, besloot ik. Zij wilden 

saluutschoten. Wij wilden dat niet.’

Woensdagochtend 23 juli stonden de eerste van in 

totaal 227 kisten klaar. Hoeveel slachtoffers nog 

werden gemist, was onbekend. Ondertussen werd 

in het gebied gevochten en stonden journalisten 

midden in het rampgebied te filmen. ‘Een groot 

deel van de beelden die ter plekke zijn gemaakt, 

heeft leed veroorzaakt bij nabestaanden,’ oordeelt 

Van de Ven. ‘Dat had, denk ik, voorkomen kunnen 

worden. De man die met een knuffel in zijn hand 

stond te schreeuwen – een beeld dat op ieders net-

vlies staat – was bezig om journalisten tot de orde 

te roepen teneinde de hulpverleners ruimte te 

geven. Oost-Europeanen zijn dogmatisch, die gaan 

zich niet opeens anders gedragen als er camera’s 

bijstaan, maar willen volgens vaste procedures 

handelen. In de westerse media werden de lokale 

hulpverleners afgeschilderd als barbaren, terwijl ze 

hun werk naar beste vermogen hebben gedaan.’ 

✿

Dat Defensie verantwoordelijk was voor de repa-

triëring van de lichamen, was bij de nabestaanden 

aanvankelijk niet bekend. Pas de avond na de 

informatiebijeenkomst in Nieuwegein kwam het 

bericht dat Defensie de verantwoordelijkheid 

droeg voor de repatriëring. Dinsdag meldden de 

familierechercheurs aan de nabestaanden dat de 

11 augustus 2014
De Australische premier 
Tony Abbott is in Nederland 
voor gesprekken over de 
vliegramp. Hij legt een 
krans bij de Korporaal van 
Oudheusdenkazerne in 
Hilversum, waar de slachtoffers 
worden geïdentificeerd. Bij de 
ramp kwamen 38 Australiërs 
om het leven.

12 augustus 2014
107 slachtoffers geïdentificeerd.

16 augustus 2014
149 slachtoffers geïdentificeerd.

20 augustus 2014 
159 slachtoffers geïdentificeerd.
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volgende dag de eerste slachtoffers op vliegveld Eindhoven werden ver-

wacht. ‘Kan ik langs de route gaan staan?’ vroeg Jolanda Timmers aan de 

familierechercheur die haar het nieuws over de repatriëringsvlucht kwam 

brengen. ‘Daar heb ik niets over gehoord,’ antwoordde hij. Een half uur 

later hoorde Jolanda minister-president Rutte op de televisie zeggen hoe 

laat het eerste vliegtuig werd verwacht. ‘Toen bleek ook dat we er bij 

mochten zijn.’ 

In het Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie overlegden de communi-

catieadviseurs hoe om te gaan met de aanwezigheid van bewindslieden 

in Eindhoven. ‘We wisten dat het niet bij één vlucht zou blijven,’ zegt 

Delfgaauw. ‘Als er leden van het kabinet aanwezig zouden zijn, moesten 

ze ook alle volgende keren aanwezig zijn; elk slachtoffer was immers even 

belangrijk. Terwijl we op dat moment niet wisten hoeveel vluchten er in 

totaal zouden volgen. We moesten wel vooruit blijven denken.’ Voor de 

rest was het een kwestie van strakke organisatie. Fotografie. Beeldregie. 

Goede afspraken met de media over het afschermen van nabestaanden. 

Aandacht voor de impact die de ramp had op de samenleving. Overleg met 

Rijkswaterstaat, omdat er veel mensen langs de kant van de weg zouden 

gaan staan. 

In Engeland waren de lokale familierechercheurs inmiddels druk doende 

geweest om een paspoort te regelen voor Barry Sweeney. Omdat zijn 

– tweede – echtgenote Lesley al jaren aan huis is gebonden, dacht Barry 

geen reisdocument meer nodig te hebben. Toen eenmaal bleek dat hij  

als nabestaande bij de aankomst van de slachtoffers aanwezig kon zijn, 

aarzelde hij geen moment. ‘Het is ongelooflijk wat mensen kunnen doen 

als het er op aankomt. Iedereen liep hier in en uit, het huis stond vol bloe-

men. Dat paspoort was een eigen initiatief van de politie. Ik was er zelf niet 

opgekomen.’ 

Samen met zijn zoon Marc reisde Barry naar Eindhoven. ‘Het was allemaal 

heel professioneel georganiseerd. Ik vond het belangrijk erbij te zijn. Ik 

ontmoette er andere nabestaanden met wie ik later vriendschap heb geslo-

ten. Wat je samen hebt meegemaakt, geeft een speciale band.’ 

Jolanda Timmers vond het eigenlijk vreemd dat de kisten door militairen 

uit de vliegtuigen werden gedragen. Liever had ze het zelf gedaan. ‘Op het 

moment dat de eerste kist naar buiten werd gedragen, wilde ik er het liefst 

naar toe rennen. Eindelijk, dacht ik. Daar zijn ze!’

Ine van Loo had hetzelfde gevoel. ‘Het was doodstil op het vliegveld, je 

hoorde alleen de vlaggenmasten tikken. Toen verscheen dat kleine propel-

lervliegtuig. Het eerste luik ging open. Ik dacht alleen maar: zouden zij het 

zijn? Nu komen ze thuis.’ 

‘Daar is hij, welkom thuis Harrie,’ dacht ook Hanny Dormans. De ouders 

van Kristy en Sjors hoopten hetzelfde. ‘De ouders van Sjors stonden enkele 

dagen later op een viaduct toen de rouwstoet langsreed. Ze hoorden 
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omstanders tegen elkaar zeggen: “God, daar zal je 

kind bij zitten”. Wij wilden alleen maar dat ze er bij 

zaten.’ 

Delfgaauw van de NCTV keek met haar team in 

Den Haag naar de ceremonie. ‘Ook om het met 

elkaar te delen. Ik heb geprobeerd zo functioneel 

mogelijk mijn werk te doen en heb heel bewust 

een knop om gezet. Maar de impact van met name 

de sociale media was groot. Slachtoffers kregen 

gezichten. Dat kwam ook bij ons als professionals 

gewoon binnen.’

De ceremonie op Eindhoven verliep zoals het 

Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie het zich 

had voorgesteld. Op één detail na. Tijdens de uit-

zending waren de nabestaanden weliswaar niet te 

zien, maar wel te horen. Hun verdriet kreeg zo een 

publieke stem. ‘Dat had niet gemoeten. Dat moet 

de volgende keer beter.’

20 augustus 2014 
50 uittreksels van de aktes 
van overlijden zijn door 
de familierechercheurs 
overhandigd aan Nederlandse 
nabestaanden.

22 augustus 2014
173 slachtoffers geïdentificeerd.

25 augustus 2014
180 slachtoffers geïdentificeerd.

26 augustus 2014 
Tweede besloten 
informatiebijeenkomst 
voor nabestaanden in 
Nieuwegein. Met informatie 
over de voortgang van 
het identificatieproces, 
het onderzoek naar de 
oorzaak van de ramp, het 
strafrechtelijk onderzoek en 
een terugkoppeling van het 
onderzoeksteam uit Oekraïne.

28 augustus 2014
183 slachtoffers geïdentificeerd.

29 augustus 2014 
124 uittreksels van de aktes 
van overlijden zijn door 
de familierechercheurs 
overhandigd aan Nederlandse 
nabestaanden.
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Rust en rouw 

Vanaf het eerste moment was MH17 trending topic. Honderden journa-

listen, zowel in Oekraïne als in de landen waar slachtoffers waren te 

betreuren, stortten zich op het nieuws. Slachtoffers kregen gezichten, 

namen werden verhalen. Iedereen kende wel iemand, kopte een landelijke 

krant. Heel de wereld leefde mee.

De enorme mediadruk compliceerde de hulpverlening. ‘Ons doel was vooral 

om mensen rust te geven,’ vertelt Delfgaauw. ‘Nabestaanden moesten van 

alles regelen, met de gemeente, met de bank, de notaris. Er was behoefte 

aan informatie, maar veel mensen hadden vooral behoefte aan rust en  

aan ruimte voor rouw. De media waren in deze fase juist op zoek naar  

persoonlijke verhalen, om slachtoffers, maar ook nabestaanden een gezicht 

te geven. Wij hebben, samen met Slachtofferhulp Nederland, mensen mee-

gegeven dat ze een keuze hadden in hun omgang met de pers en dat ze 

daarbij hun eigen belang goed in de gaten moesten houden. Wil je over vijf 

jaar op internet terugvinden wat je nu in de emotie zegt?’

Jolanda Timmers ervoer de belangstelling van de media als ramptoerisme. 

Toen zij en haar broer en zus naar het vliegveld van Eindhoven reden om 

de aankomst van de eerste lichamen bij de wonen, stond er bij de buren 

een televisieploeg te filmen. ‘Ik snap wel dat journalisten nieuws willen 

brengen, maar ze wilden eigenlijk alleen maar huilende mensen. Of het 

ging over de schuldvraag. Over al dan niet verdwenen radarbeelden. Ik 

kon daar niks mee. Echte aandacht voor de slachtoffers, voor hen en voor 

hun leven, was er eigenlijk niet.’

De Britse pers zat vanaf het eerste moment bovenop het nieuws. Terwijl 

Barry Sweeney naar Eindhoven reisde, filmde een Britse cameraploeg diens 

vrouw Lesley die op dat moment in het ziekenhuis lag. ‘Ik heb vanaf het 

begin een goede relatie met de pers gehad,’ verklaart Barry. ‘Voor mij was 

en is het een manier om Liams herinnering levendig te houden.’ 

Liams moeder Angela wilde de pers het liefst op grote afstand houden. 

Zeker nadat The Chronicle, een lokale krant in Newcastle, een verslag 

had gepubliceerd dat onjuistheden bevatte. ‘Ik had geen behoefte aan die 

aandacht. Als journalisten de feiten niet kennen, is het niet okay. Iedereen 

rouwt op zijn eigen wijze. Liam zou de fuzz helemaal niet begrijpen. Hij 

hield ook niet van Facebook.’

Ine van Loo en haar man voelden zich overvallen door een radioverslag-

gever toen zij na de ramp voor het eerst het huis van haar broer bezochten. 
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Ine had geen sleutel en moest via een oppas de 

toegang regelen. Op dat moment was de burge-

meester al gealarmeerd. Toen ze aankwamen, lagen 

voor het huis tientallen bossen bloemen en stonden 

kaarsen te branden. De verslaggever duwde een 

microfoon onder hun neus. ‘Daar waren wij hele-

maal niet aan toe.’

John Paulissen was een stuk jonger dan zijn zus. 

Omdat hun eigen ouders snel dementeerden, namen 

Ine en haar man Jan de rol van grootouders op 

zich. Sri noemde Jan consequent opa. Vlak voordat 

het gezin op reis zou gaan, logeerde het bij Ine en 

Jan. Sri was ziek. Eigenlijk kon ze niet mee in het 

vliegtuig, maar Ine raadde aan langs de huisarts  

te gaan om een paardenmiddel te vragen tegen de 

koorts. Achteraf heeft ze daar spijt van. ‘Maar ach-

ter af is alles anders.’

Gezien de gezondheidstoestand van hun ouders, 

en omdat Yuli’s familie in Indonesië woonde, lag 

het voor de hand dat Ine de nalatenschap van 

haar broer zou afwikkelen. Hoewel zij de eerste 

dagen na de ramp beschrijft als ‘een roes’ weet ze 

gedetailleerd te beschrijven wat ze aantrof toen 

ze voor het eerst bij Johns huis aankwam. Ze 

deed langzaam de deur open. De sloffen van haar 

schoonzusje stonden onder aan de trap. De rugzak-

jes van de kinderen hingen aan de kapstok. In de 

woonkamer stond een serviesje op tafel. Twee kop-

jes, een koffiepotje, suiker. ‘Alsof het voor ons was 

klaargezet.’ 

✿

Slachtofferhulp Nederland is een landelijke orga-

nisatie waar, verdeeld over zes werkgebieden, 

35 casemanagers werken. ‘We richten ons na een 

levensdelict op de direct nabestaanden,’ legt 

Janneke de Smit uit, casemanager sinds 2007. Zij 

en haar collega Renny Scholtens zijn twee van de 

casemanagers van Slachtofferhulp Nederland die 

nauw bij de ramp MH17 waren betrokken. 

Zonder op de individuele zaken van de aan hen 

3 september 2014 
190 slachtoffers geïdentificeerd.

4 september 2014 
180 uittreksels van de aktes 
van overlijden zijn door 
de familierechercheurs 
overhandigd aan Nederlandse 
nabestaanden. 

8 september 2014
196 slachtoffers geïdentificeerd.
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toegewezen families in te gaan, leggen De Smit en Scholtens uit wat de 

belangrijkste taken waren voor de casemanagers die werden betrokken 

bij de hulpverlening. ‘De familierechercheurs zijn na een levensdelict over 

het algemeen degenen die in het kader van een grootschalig technisch 

onderzoek als eerste contact leggen met nabestaanden,’ zegt De Smit. 

‘Gewoonlijk melden zij in een zo vroeg mogelijk stadium zaken aan bij 

Slachtofferhulp Nederland. Wij nemen dan contact op met de familierecher-

cheurs en zoeken contactpersonen. Ik bel, zeg wie mij heeft geïnformeerd 

en stuur aan op een ontmoeting. Dan hoor ik wel wat passend is.’

‘Wij zijn primair voor de psychosociale, juridische en praktische ondersteu-

ning van mensen,’ legt Scholtens uit. ‘Er is zoveel te regelen na een ramp 

als deze. De huur, inkomensderving, zorg voor kinderen, is er een testament, 

is er geld voor de begrafenis of moet de gemeente dat regelen, hoe vertel 

je het op school, noem maar op. Wat heeft iemand nodig? Dat is de centrale 

vraag in ons proces van hulpverlening. Rust en structuur brengen in tijden 

van chaos. Als mensen met hun handen in het haar zitten.’

Janneke de Smit had piketdienst op het moment dat het nieuws over de 

ramp met vlucht MH17 doordrong. Het was een prachtige zomerdag, ze zat 

in de namiddag in de tuin. De volgende ochtend werden de casemanagers 

gebeld door hun teamleider. ‘Er zat iets groots aan te komen, maar we wis-

ten nog niet welke omvang het zou krijgen.’ Scholtens checkte de agenda 

om te kijken hoeveel reguliere zaken er liepen. De Smit werd gevraagd 

mee te denken in de externe informatieverstrekking van Slachtofferhulp 

Nederland over MH17. ‘Ik dacht meteen: ik ga elke avond een rondje 

lopen, anders houd ik het niet vol.’

Maandag 21 juli vond de eerste nabestaandenbijeenkomst plaats in 

Nieuwegein. Daar waren vooral vrijwilligers van Slachtofferhulp Nederland 

aanwezig voor de ondersteuning. Nabestaanden konden ter plekke een 

formulier invullen of zij prijs stelden op contact met de medewerkers van 

Slachtofferhulp Nederland. 23 juli was de dag van nationale rouw. In 

Eindhoven landden de eerste vliegtuigen met lichamen van de slachtoffers. 

Donderdag probeerde Scholtens de nabestaanden die contact wilden te 

bereiken. Ondertussen had Slachtofferhulp Nederland het afgeschermde 

deel van de website voor nabestaanden online gezet en een lijst met 

“verwanten ramp Oekraïne” samengesteld. Het hele weekend zochten 

casemanagers door het hele land contact met nabestaanden. Uiteindelijk 

waren een kleine dertig casemanagers actief. 

Hoewel de reacties van mensen heel verschillend waren, viel het de 

medewerkers van Slachtofferhulp Nederland op dat zij met een relatief 

zelfredzame groep hadden te maken. ‘Bij veel nabestaanden van levens-

delicten moeten we veel oppakken. Nu troffen we een groep mensen die 

veel zelf kon. Het ging vooral om psychische ondersteuning. Luisteren.’
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Vanuit het Landelijk Kantoor in Utrecht werden de 

casemanagers gevoed met informatie. ‘Het was 

prettig dat wij met onze vragen op psychologisch 

gebied terecht konden bij het Nazorg Contact Punt 

van Impact,’ zeggen ze. Het viel hen verder op dat 

alle bureaucratische schotten leken weg te vallen. 

‘Veel deuren gingen open,’ zoals Scholtens het 

formuleert. De Rijksdienst voor het Wegverkeer 

zorgde voor de kentekens van auto’s van slacht-

offers die op Schiphol stonden geparkeerd. De 

Belastingdienst opende een coördinatiepunt. 

Banken stelden extra medewerkers beschikbaar. 

Waar nodig, werd thuiszorg geregeld. ‘Gemeenten 

deden hun best om mensen zoveel mogelijk tege-

moet te komen. Dat is na een moord of doodslag 

niet altijd gebruikelijk.’

Casemanager De Smit besloot – bewust – niet mee 

te gaan naar de aankomst van de lichamen op 

vliegveld Eindhoven. ‘Ik wilde me afschermen 

daarvoor.’ Ook Scholtens besloot geen herdenkin-

gen of uitvaarten te bezoeken, waarvoor ze wel 

werd uitgenodigd. ‘Sommige collega’s deden het 

wel, maar ik ben niet gegaan. Bij levensdelicten 

ga ik ook niet naar de begrafenis. Je raakt heel 

snel betrokken bij mensen en ik wil professionele 

afstand bewaren. Zeker in dit geval. Dat begrepen 

mensen ook. Niemand kon zich helemaal afsluiten, 

want het nieuws over MH17 ging maar door. Maar 

er lagen ook nog andere dossiers op ons bureau. 

Ik kijk altijd naar de meerwaarde op het moment. 

Hoe gaat het met iemand? Wat heeft iemand 

nodig? Ik zag veel families met krachtige mensen 

om zich heen. Dan kun je als hulpverlener een stap 

terug doen.’

Kristy’s ouders Thijs en Karin van den Schoor geven 

aan dat ze in die eerste dagen geen behoefte had-

den aan professionele hulpverlening. Omdat ze in 

het weekend al twee familierechercheurs toege-

wezen hadden gekregen, had de case manager van 

Slachtofferhulp een kleinere rol. ‘Bij Slachtofferhulp 

denk ik snel aan emotionele hulp, maar onze case-

manager wist duidelijk veel van praktische zaken,’ 

9 september 2014 
Publicatie eerste preliminaire 
rapport van de Onderzoeksraad 
voor Veiligheid. Het bevat 
de eerste gegevens uit het 
onderzoek naar de oorzaak 
van de crash gebaseerd op de 
bronnen die de Onderzoeksraad 
tot zijn beschikking heeft.

11 september 2014 
Derde besloten 
informatiebijeenkomst voor 
nabestaanden in Nieuwegein. 
Tjibbe Joustra, voorzitter van de 
Onderzoeksraad voor Veiligheid, 
licht het preliminaire rapport 
toe. Daarna is er gelegenheid 
tot het stellen van vragen. 
Hoofdofficier Westerbeke geeft 
een toelichting op de voortgang, 
complexiteit en duur van het 
strafrechtelijk onderzoek.

11 september 2014
208 slachtoffers geïdentificeerd.
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zegt Thijs. ‘Wij hadden dat minder nodig. De bijeenkomsten waren tot in 

de puntjes geregeld. Bij de aankomst van de eerste kisten lagen er zelfs 

oordopjes en zonnebrand klaar. Er is goed gezorgd voor ons.’

‘En hoe oneerlijk is dat voor mensen die een kind in het verkeer hebben 

verloren,’ zegt Karin. ‘Voor ons werd alles gedaan. Zeg MH17 en iedereen 

heeft alle begrip. We hebben er dankbaar gebruik van gemaakt.’

Dat dezelfde familierechercheurs ook Sjors’ ouders begeleidden, vonden 

ze erg belangrijk. Met een van hen hadden ze direct een klik. De ander 

maakte de fout de familie nog “een fijne avond” te wensen, nadat ze 

over Kristy hadden gesproken. ‘Je bent zo gevoelig op zo’n moment, voor 

bepaalde reacties, bepaalde woorden,’ zegt Karin. ‘Je kunt er niets bij heb-

ben, dus luistert het taalgebruik heel nauw. Maar er werd wel naar ons 

geluisterd. Thijs vertelde een van de rechercheurs dat Kristy zulk mooi 

haar had en vroeg of ze daarvan nog iets zouden terugvinden. Dat we nog 

iets tastbaars van haar zouden krijgen.’ 

Negen weken later zou hij antwoord krijgen op die vraag.

Het Nazorg Contact Punt 
Soms vraagt 'verder gaan' na een ingrijpende gebeurtenis om professionele onder-
steuning. Gelukkig is er in Nederland een goed aanbod. Alleen zagen we bij MH17 dat 
de weg naar die hulp niet altijd even duidelijk is. Marjolaine Oosterbeek is psycholoog 
bij het Nazorg Contact Punt (NCP) voor nabestaanden van MH17. ‘Dat nabestaanden 
met verschillende reacties en klachten te maken krijgen, is in eerste instantie helemaal 
niet vreemd. Via de website voor nabestaanden heeft Impact daarover steeds 
informatie gegeven. Maar het blijft voor een nabestaande zelf, en soms ook voor 
bijvoorbeeld een casemanager of een huisarts, lastig om in te schatten wat ‘normaal’ 
is en wanneer meer hulp nodig is. En welke hulp dat dan zou kunnen zijn. We kregen 
daar regelmatig vragen over. Daarom richtte Impact het NCP op. Niet de zoveelste 
zorgaanbieder, maar één punt waar huisartsen, casemanagers van Slachtofferhulp 
Nederland, psychologen maar ook nabestaanden zelf, vragen konden stellen over 
rouw en passende ondersteuning.’ Impact heeft toegang tot een uitgebreid netwerk 
van therapeuten gespecialiseerd in traumatisch verlies. Daardoor kon vaak snel een 
koppeling met passende hulp worden gemaakt. ‘Niet dat verwijzen naar hulp altijd 
nodig was’, zegt Oosterbeek. ‘Soms was het ook gewoon meedenken wat iemand zelf 
al kon doen. Bijvoorbeeld bij iemand die last had van slaapproblemen en zich daar 
zorgen over maakte. Dan verminderden we eerst die zorgen en gaven we slaaptips. 
Op dat moment was dat genoeg. Een aantal maanden later liep dezelfde persoon vast 
in het werk en nam opnieuw contact op met het NCP voor verdere hulp. We vonden 
een therapeut in de buurt waar de nabestaande terecht kon. Daarnaast was het NCP 
een sparringpartner voor veel professionals. We fungeerden als schakel naar de juiste 
hulp. Zo hoefden nabestaanden niet te ‘zwemmen’ in hulpverlenersland.’ 
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HOOFDSTUK 4

Wachten

Het ongevraagde doen. Voor Thijs en Karin van 

den Schoor was dat de eerste weken na de ramp 

het belangrijkste. ‘Je vraagt niets zelf en je weet 

ook niet wat je moet vragen,’ zegt Karin. ‘Familie 

en vrienden kwamen langs om te koken. Ze  

zetten koffie, ze gingen mee naar Nieuwegein. 

“We komen jullie halen, we gaan fietsen”. Dat 

helpt ontzettend. Als mensen iets voor je regelen.’

De aanloop in het huis in Nederweert was over-

weldigend. ‘We kregen een overval van kennissen. 

Alleen maar goed bedoeld, maar we liepen op 

ons tandvlees.’ Op momenten dat het teveel werd, 

moest een briefje op de voordeur onverwacht 

bezoek voorkomen. ‘Maar sommige mensen kwa-

men achterom en zagen dat hele briefje niet.’ 

Karin sliep nauwelijks die nachten. Ook Thijs sliep 

minder. ‘De eerste dagen zaten we vooral bij de 

telefoon. Elk moment denk je: Zou Kristy of Sjors 

zijn geïdentificeerd? Dat vreet energie.’ 

Tegelijk begonnen de eerste gedachten aan een 

uitvaart op te spelen. ‘Hoe en wanneer wil je gaan 

herdenken? Die vragen moet je stellen.’

✿

Voor de Nederlandse overheid had de repatriëring 

van de slachtoffers de hoogste prioriteit. Dat proces 

werd ernstig bemoeilijkt door de oorlogssituatie 

in het gebied waar de ramp had plaatsgevonden. 

Vier dagen achtereen, van 23 tot en met 26 juli, 

landden op vliegveld Eindhoven vliegtuigen met 

lichamen. Ondertussen probeerden de forensische 

onderzoekers van het Landelijk Team Forensische 

Opsporing (LTFO) in Hilversum zoveel mogelijk 

slachtoffers te identificeren.

12 september 2014 
Vanwege een staakt-het-vuren 
in Oost-Oekraïne gaat extra 
versterking naar de kleine 
groep missieleden in Charkov 
en Kiev. Dit ter voorbereiding 
van een mogelijke terugkeer 
en hervatting van de missie. 
Op 19 september komen de 
extra missieleden terug naar 
Nederland. Het staakt-het-vuren 
wordt doorbroken en het is te 
gevaarlijk op de rampplek. 

16 september 2014
225 slachtoffers geïdentificeerd.

22 september 2014
Initiatief nabestaanden tot 
oprichting zelforganisatie.

23 september 2014
245 slachtoffers geïdentificeerd.

26 september 2014 
251 slachtoffers geïdentificeerd.

30 september 2014 
262 slachtoffers geïdentificeerd.
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Voor de nabestaanden bleek het identificatieproces een bron van grote 

spanning. Hoewel veruit de meeste nabestaanden overtuigd waren van 

het lot van hun dierbaren, bleef de hoop sluimeren zolang er geen officiële 

bevestiging kwam. ‘Je blijft hoop houden,’ zegt Hanny Dormans. ‘Dat het 

niet zo is. Dat hij het heeft overleefd. Mijn broer Harrie stond op de passa-

gierslijst. Maar is dat zekerheid?’

26 juli werd het eerste slachtoffer geïdentificeerd, op 1 augustus het tweede. 

Het derde slachtoffer dat werd geïdentificeerd was Hanny Timmers. Jolanda 

werd precies die dag 29 jaar oud. 

Om te voorkomen dat nabestaanden voortijdig uit de publiciteit zou-

den moeten vernemen dat hun dierbare was geïdentificeerd, besloot de 

Nederlandse overheid elke vrijdag de namen vrij te geven. Ondertussen 

belden de familierechercheurs de familie als er een positieve identificatie 

was. Voor de nabestaanden betekende het wachten een enorm gevecht, 

elke dag. Die strijd werd nog heviger op het moment dat minister-president 

Rutte op 6 augustus bekend maakte dat de verdere zoektocht naar stoffe-

lijke resten en persoonlijke bezittingen in Oekraïne zou worden gestaakt 

gezien de veiligheidssituatie ter plaatse. ‘We stoppen nu, maar we stoppen 

niet,’ beloofde hij de nabestaanden. Maar wat als iemand nog niet was 

gevonden? 

Op vrijdag 8 augustus waren 65 slachtoffers geïdentificeerd. Onder hen 

waren Liam Sweeney en Harrie Wagemans.

✿

Direct na de ramp was het Openbaar Ministerie (OM) een strafrech-

telijk onderzoek gestart naar degenen die verantwoordelijk konden 

worden gehouden voor de ramp. In Driebergen waren acht officieren 

aan het werk die uiteindelijk, samen met buitenlandse collega’s, het 

Joint Investigation Team (JIT) vormden. Daarnaast had de leiding van 

het OM de officieren van justitie Bernice de Ruijter en Michelle van der 

Helm gevraagd om de rol van slachtofferofficier op zich te nemen. Hun  

primaire opdracht was om de nabestaanden te informeren over de loop 

van het strafrechtelijke onderzoek. Daarnaast waren zij druk bezig met de  

procedure ter verkrijging van de verklaring van overlijden op basis waar-

van overlijdensaktes voor de slachtoffers konden worden opgemaakt, de 

teruggave van de stoffelijke resten aan de nabestaanden en de overdracht 

van de persoonlijke bezittingen. 

‘Het was vanaf het begin groot en complex en we hadden aanvankelijk 

eigenlijk geen idee wat er allemaal op ons af zou gaan komen,’ geeft Van 

der Helm aan. ‘We kregen één naam van iemand bij de politie die we kon-

den bellen en dat was het. Er waren onmogelijk veel vragen en niemand 
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had de ervaring om ons uit te leggen hoe je zo’n 

situatie het beste kunt aanpakken. De omstan-

digheden van deze ramp waren zo anders dan 

bij een “gewone crash”. Het ging nu om een niet 

Nederlands toestel dat in oorlogsgebied lag en 

waarbij de slachtoffers in Nederland geïdentifi-

ceerd moesten worden.’

Normaliter wordt een akte van overlijden opge-

maakt in het land waar iemand sterft. Als iemand 

buiten Nederland overlijdt en er is daar geen 

overlijdensakte opgemaakt, kan de rechtbank op 

verzoek van het OM verklaren dat die persoon is 

overleden. Op basis van de rechterlijke beschik-

king kan de gemeente vervolgens een akte van 

overlijden opmaken.

Bij de ramp met vlucht MH17 waren mensen omge-

komen in een oorlogsgebied en was er in Oekraïne 

geen akte van overlijden opgemaakt. Daarom 

regelde het OM in Nederland dat er alsnog zo’n 

akte van overlijden kwam. Hiermee konden de 

nabestaanden allerlei formaliteiten zo snel moge-

lijk afhandelen, zoals het opzeggen van de huur 

en telefoonabonnementen. ‘Wij wilden daarmee 

de nabestaanden ontlasten en hen zoveel moge-

lijk leed en bureaucratische onzin besparen. Als het 

OM de verzoekschriftprocedure bij de rechtbank 

niet zou starten, zouden de nabestaanden eerst zelf 

een gerechtelijke procedure moeten voeren om 

uiteindelijk een overlijdensakte te kunnen laten 

opmaken door hun gemeente. Dat bracht teveel 

onzekerheid met zich mee. Niemand wist immers 

hoeveel en hoe snel de slachtoffers konden worden 

geïdentificeerd.’

Met de passagierslijst van vlucht MH17 in de hand 

slaagden de officieren erin binnen enkele maan-

den voor alle slachtoffers een akte van overlijden 

te regelen. ‘We moesten ten eerste aantonen dat 

mensen op de vlucht zaten. Vervolgens moesten 

we uitzoeken wie de belanghebbenden waren. Om 

deze procedure als OM te kunnen voeren, is instem-

ming van betrokken nabestaanden essentieel.’ 

Voor de Nederlandse slachtoffers kon een akte van 

6 oktober 2014
269 slachtoffers geïdentificeerd.

8 oktober 2014 
In het programma Pauw zegt 
minister Timmermans dat er 
bij één van de slachtoffers een 
‘zuurstofkapje’ is aangetroffen. 
Het Openbaar Ministerie 
betreurt de ontstane commotie 
en minister Timmermans maakt 
zijn excuses.

9 oktober 2014
272 slachtoffers geïdentificeerd.



30  ER IS GEEN DRAAIBOEK VOOR VERDRIET

overlijden worden afgegeven, voordat sprake was van identificatie. Voor 

de buitenlandse slachtoffers die in het buitenland woonden gold dat niet. 

De officieren moesten nauw samenwerken met diverse ambassades en het 

ministerie van Binnenlandse en Buitenlandse Zaken. Essentiële documen-

ten moesten worden vertaald en gelegaliseerd. 

Op de besloten website voor nabestaanden publiceerden de slachtoffer-

officieren hun werkwijze. ‘Maar we merkten dat er heel veel informatie op 

nabestaanden afkwam. Dat konden we niet voorkomen. We hebben wel 

tegen de nabestaanden gezegd dat zij de informatie die wij gaven, konden 

en mochten vertrouwen. Zij konden met hun vragen ook bij ons terecht. 

Zij benaderden ons veelal via de familierechercheur, via de website van 

Slachtofferhulp Nederland of in persoon tijdens een van de bijeenkomsten.’

Als iemand was geïdentificeerd, moesten de nabestaanden in overleg met 

het OM en de familierechercheurs bepalen of zij het lichaam wilden laten 

vrijgeven of dat ze wilden wachten, totdat bijvoorbeeld andere naasten 

waren geïdentificeerd. Besloten de nabestaanden het lichaam op te halen, 

dan maakten de officieren van justitie een verklaring van geen bezwaar op 

om het lichaam te kunnen laten begraven of cremeren. Van der Helm en 

De Ruijter hielden daarbij hun rol als slachtofferofficier steeds voor ogen. 

‘Waren de namen goed geschreven, waren alle documenten in orde? Het 

mocht niet fout gaan. We wilden niet iemand zonder papieren bij die poort 

laten wachten. We hebben uiteindelijk het hele proces beschreven om rust 

te creëren. Er waren veel organisaties betrokken bij de teruggave van de 

stoffelijke resten en op die wijze werd voor iedereen duidelijk wat op welk 

moment moest gebeuren.’

Soms waren er klemmende dilemma’s. Mochten de lichamen van ver-

schillende familieleden in één kist worden gecremeerd? De vraag was 

invoelbaar, vonden de officieren. Maar het antwoord was nee. ‘We waren 

wel gebonden aan de Wet op de lijkbezorging. We hebben gezocht naar 

mogelijkheden binnen de wet en de uitleg over de wet bestudeerd. Daarin 

staat duidelijk het verbod op asvermenging. Elk slachtoffer kreeg daarom 

een eigen kist.’

Dat het internationaal strafrechtelijk onderzoek onder grote diplomatieke 

en politieke druk stond, ontging de slachtofferofficieren niet. ‘Maar wij 

deden gewoon ons werk. Ons doel was om de nabestaanden zoveel moge-

lijk leed te besparen. Dan maak je je niet druk om politieke issues.’ 

✿

De eerste week van augustus kregen Barry en Angela Sweeney via de 

Britse familierechercheurs te horen dat hun zoon als een van de eerste 

slachtoffers van vlucht MH17 was geïdentificeerd. Barry reisde met zijn 

zoon Marc naar Hilversum om het lichaam van Liam op te halen. 
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Slechts enkele dagen daarvoor, op dinsdag 

29 juli, had prime minister David Cameron 

Liams ouders en andere nabestaanden van 

de in totaal tien Britse slachtoffers ontvangen  

in Londen. Angela had het gevoel dat ze de uit-

nodiging niet af kon slaan, maar ze vreesde de 

camera’s voor de deur van Downingstreet 10. 

De persoonlijke brief van prins Charles had ze 

gewaardeerd, maar in haar verdriet kon ze meer 

publieke aandacht niet goed verdragen. ‘Mister 

Cameron was heel aardig hoor,’ zegt ze. ‘Maar het 

hielp niet echt.’ 

Na afloop van de ontmoeting stonden Barry en 

Angela de ITV te woord. Ze gaven aan dat de pre-

mier hen vriendelijk en welwillend had ontvangen. 

De politiek verslaggever vroeg door. Of de Britse 

regering wel genoeg deed. ‘Dat stoorde me wel,’ 

zegt Barry. ‘Het is heel vervelend als mensen deze 

ramp gebruiken voor hun eigen belang.’ 

Veel nabestaanden merkten dat mensen – bekend 

en onbekend – deelden in het verdriet. Soms ging 

die aandacht verder dan medelijden of medeleven. 

Bij het Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie 

kwamen via de telefoon en de mail dagelijks tien-

tallen burgervragen binnen. Mensen die aanboden 

iets te doen. Een organisatie die de repatriëring 

van twee honden uit het vliegtuig op zich wilde 

nemen. Een Byzantijns koor dat wilde zingen bij de 

aankomst van de lichamen in Eindhoven. Mensen 

die in complotten geloofden. Bedrijven die geld 

wilden doneren. Mensen die de minister-president 

tips wilden geven over de relatie met Rusland. 

‘Er is heel veel MH17 ego geweest,’ oordeelt 

Jolanda Timmers twee jaar na de ramp. ‘Veel men-

sen, vooral politici en journalisten, bliezen op hun 

eigen trompet.’ 

‘Meestal sta je buiten de grote gebeurtenissen in 

de wereld,’ zegt Barry Sweeney. ‘Nu stonden wij 

opeens midden in de tragedie.’ Die publieke aan-

dacht had ook positieve kanten, merkten Barry en 

Angela toen zij de uitvaart van hun zoon wilden 

regelen. Liam en zijn vriend John waren immers 

met vlucht MH17 op weg naar de oefenwedstrijden 

13 oktober 2014 
Ruim 40 medewerkers van het 
lokaal Oekraïens agentschap 
voor rampenbestrijding (SES) 
waaronder de plaatselijke 
brandweer, verzamelen 
persoonlijke bezittingen van 
slachtoffers, zoals kleding, 
koffers, post, paspoorten, 
creditcards, sieraden, knuffels 
en foto’s. Dat maakt Pieter-Jaap 
Aalbersberg, hoofd van de 
repatriëringsmissie, bekend. 
‘De dag verliep niet zonder 
incidenten: rond het middaguur 
werd er in de nabijheid van de 
rampplek geschoten.’

14 oktober 2014 
278 slachtoffers geïdentificeerd.

21 oktober 2014
Aankomst tweede vlucht met 
persoonlijke bezittingen op 
Eindhoven Airport. 

21 oktober 2014 
282 slachtoffers geïdentificeerd.
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van hun club Newcastle United in Nieuw Zeeland. De club wilde iets terug 

doen voor zijn trouwe fans. John had sinds 1974 slechts één wedstrijd 

gemist, toen zijn moeder ziek was. Liam was sinds zijn veertiende ver-

groeid met het zwart-witte shirt van zijn thuisclub. Voetbal was zijn leven. 

Nu werden de fans door hun gewelddadige dood voor altijd met de club 

verbonden. 

Liams begrafenis op 21 augustus 2014 was groot nieuws in Newcastle. 

De lokale krant stond er vol van. Newcastles aartsrivaal Sunderland had 

een inzameling gehouden om bloemen te kopen voor de uitvaart. De actie 

leverde het bedrag van 33.000 pond op dat werd geschonken aan twee 

liefdadigheidsorganisaties.

Newcastle United richtte bij het stadion St. James’ park een herdenkings-

monument op, the Alder-Sweeney Memorial Garden. Honderden fans 

verzamelden zich in de straten rond het voetbalstadion en in en rond de 

kathedraal van St. Mary waar Liams uitvaartdienst werd gehouden. Onder 

de aanwezigen waren veel prominenten zoals de trainer en de aanvoerder 

van de club. ‘Het was een staatsbegrafenis,’ zoals Barry het zich herinnert. 

‘De straten van Newcastle waren gevuld met mensen.’ Voor het stadion 

lagen duizenden zwart-witte sjaals en shirts. 

Een paar dagen later speelde Newcastle thuis tegen Manchester City. 

Voorafgaand aan de wedstrijd stonden de nabestaanden van John en Liam 

samen met de spelers op de middenstip van het veld. John Alder was op 

dat moment nog niet geïdentificeerd. Meer dan 50.000 toeschouwers hiel-

den voor aanvang van de wedstrijd een minuut stilte. In de zeventiende 

minuut van de wedstrijd begonnen de supporters van Newcastle United 

te applaudisseren. Iedereen in het stadion klapte mee. Het ritueel zou het 

hele seizoen, elke zeventiende minuut van de wedstrijd, worden herhaald.

Op Liams grafsteen staat de laatste strofe van een gedicht dat vrienden van 

hem tijdens zijn uitvaart in de kerk voorlazen. Het gedicht refereert aan de 

Blaydon races, een oud-volkslied uit de regio Noord-Oost Engeland en het 

clublied van Newcastle United.

Sleep tight now lads with pride on your faces, 
and teach the angels The Blaydon races,

for this sad day and through the night,
let Heaven’s gates be black and white. 

‘Pas toen ik die woorden op zijn grafsteen zag, drong echt tot mij door wat 

er was gebeurd,’ zegt moeder Angela. Dat was zes maanden na Liams dood.

✿
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Dat de ramp met vlucht MH17 al snel van heel 

Nederland werd, merkte Hanny Dormans aan-

vankelijk nauwelijks. Het verdriet over het lot van 

haar broer Harrie maakte haar wereld kleiner. ‘Ik 

heb pas veel later de duizenden mensen gezien 

die langs de weg stonden toen de eerste stoet 

auto’s naar Hilversum reed.’ De media probeerde 

ze de eerste tijd op afstand te houden. ‘Ik had stilte 

nodig. Rust. Ik had genoeg aan mijzelf. Alle kran-

ten uit die tijd liggen boven in een hele grote doos.’

Pas nu, twee jaar na de ramp, begint er weer iets 

te sprankelen. ‘Iedereen heeft al die tijd erg mee-

geleefd en dan mogen mensen ook weten hoe het 

met ons gaat. Dat wil ik wel delen.’ De Rotary in 

Roermond nodigde Hanny uit haar verhaal te ver-

tellen. Ze gaf het de titel “MH17 in een ander 

daglicht” mee. ‘Ik heb er dankbaar gebruik van 

gemaakt. Het heeft me goed gedaan, het is mijn 

manier van verwerken.’ Onlangs nog gaf Hanny 

een tv- en radio-interview aan de Limburgse 

zender L1. Eerder liet haar dochter Floor zich inter-

viewen door het blad Linda. 

‘Harrie was heel geïnteresseerd in de kinderen,’ 

vertelt Hanny. ‘Hij was heel betrokken, hij vroeg 

veel. Hij ging ook bij onze kinderen langs toen ze 

gingen studeren en op kamers gingen wonen. Om 

wat goede raad te geven. Mijn dochter Floor was 

zijn petekind.’

Vanwege die sterke familieband betrok Hanny 

haar eigen kinderen vanaf het begin bij haar ver-

driet. ‘Het zit hier,’ zegt ze en ze wijst op haar hart. 

‘Ik ben zelf de hulpverlening. Zo heb ik dat altijd 

gevoeld. De medewerkers van Slachtofferhulp 

Nederland hebben ons geweldig geholpen en dat 

ze er waren vond ik belangrijk, vooral voor de 

praktische dingen. De casemanager is gekomen 

toen de hele familie bij elkaar was, en daarna 

heb ik ook per mail nog contact met haar gehad. 

Ze vroeg hoe het met me ging, wat ik erg op prijs 

stelde. Ook met de familierechercheurs hebben we 

veel samengewerkt. Het is een wisselwerking tus-

sen nabestaanden en hulpverlening. Voor iedereen 

geldt iets anders, want er is geen draaiboek voor 

23 oktober 2014 
284 slachtoffers geïdentificeerd.

31 oktober 2014
Een kleine Nederlandse missie 
onder leiding van de SES en de 
OVSE gaat naar de rampplek. 
De veiligheidssituatie ter plekke 
verandert voortdurend; de ene 
dag is het relatief rustig, de 
andere dag ligt het gebied in 
de frontlinie en zijn er hevige 
gevechten.
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verdriet. Uiteindelijk doen wij het vooral zelf. Wij moeten door.’

De uitvaartonderneemster speelde in dat proces een belangrijke rol. Met 

haar nam Hanny snel na de ramp contact op. Ze had op dat moment geen 

idee of en zo ja wanneer Harrie zou worden geïdentificeerd, laat staan 

wanneer de begrafenis zou plaatsvinden. ‘Het was nog steeds een chaos 

in mijn hoofd. Bij een regulier overlijden is de dood tastbaar. Dit was totaal 

anders. Ik kreeg er geen grip op. Wie kun je op zo’n moment nog vertrou-

wen? Straks kwam er een kist met een sticker erop en dat was dan mijn 

broer? Ik zocht houvast.’

Ze maakte een afspraak en ging met haar zus naar het uitvaarthuis in 

Beek. Het klikte meteen. De uitvaartonderneemster luisterde vooral en 

besprak met de zussen de mogelijkheden. ‘Harrie hoefde niet vanuit een 

kerk begraven te worden, maar we wilden dat iedereen welkom was. Als 

het moest, dan maar de schouwburg. “Geit neet besteit neet” – gaat niet, 

bestaat niet – zei ze tegen ons. Die humor en dat vertrouwen, die hadden 

we echt nodig.’

Op 8 augustus belde de familierechercheur de familie Wagemans. Harrie was 

geïdentificeerd. Zijn zus Hanny zou contact opnemen met Harrie’s vriendin 

die ze eerder nog niet had ontmoet. Ze stond voor het raam toen ze belde.

‘Elise, Harrie is geïdentificeerd.’

Het bleef stil aan de andere kant van de lijn. Daarna antwoordde Elise: ‘Ik 

zit hoog op een berg. Vlak bij staat een kruis.’ 

Meteen daarna begon de familie samen met de uitvaartonderneemster een 

draaiboek samen te stellen voor de uitvaart. Hanny kreeg het ene na het 

andere telefoontje en iedereen vertelde haar dat de begrafenis binnen vijf 

dagen moest worden geregeld, zoals gebruikelijk na een overlijden. ‘Ik kon 

me daar niks bij voorstellen, voor dit afscheid staat geen tijd. Als het moet, 

mogen regels toch worden doorbroken?’ De begrafenisonderneemster stelde 

haar gerust. ‘Dat regel ik wel, komt goed.’ 

Zaterdag 23 augustus werd Harrie herdacht in het congrescentrum in Sittard. 

Ruim zeshonderd mensen waren aanwezig. De Last Post werd gespeeld. 

Harrie’s broers en zussen, zijn vriendin Elise, Harrie’s werkgever, de fiets-

club, de voorzitter van de fanfare en petekind en nichtje Floor spraken. 

Fanfare Concordia Einighausen, waarbij Harrie veertig jaar betrokken 

was geweest, speelde. ‘Een collega van mij zei na afloop dat ze mijn broer 

Harrie niet had gekend, maar dat ze hem na vandaag graag had leren 

kennen.’ 

Harrie werd begraven in de kist waarin hij was gerepatrieerd. ‘Met stickers 

en al. Zo was het goed. Er waren duizenden mensen met die ramp bezig, 

Harrie’s lichaam verdiende rust.’

Hanny haalt het herinneringsprentje te voorschijn met een gedicht dat ze 

zelf schreef. Ook laat ze de rouwkaart zien met een foto van Harrie. ‘Zo 
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sprankelend en sportief.’ Op de voorzijde van het 

bedankkaartje staat Harrie op de top van een berg 

van waar hij een onmetelijk uitzicht heeft, ‘wijzend 

naar een andere dimensie’. De foto is genomen in 

Peru. ‘Zo was onze Harrie. Een avonturier.’ 

Hij zou trots zijn geweest, haar broer. ‘Als er een 

hemel is en hij kijkt op ons neer, dan is hij tevre-

den. Hij heeft me altijd gesteund, en nog. Ik hoor 

het hem zeggen: “Kom op, Han. Ga door, je kunt 

het”.’
6 november 2014 
De Onderzoeksraad voor 
Veiligheid geeft opdracht voor 
het bergen van wrakstukken 
en laat deze naar Nederland 
brengen. De Raad wil voor het 
onderzoek naar de oorzaak en 
het verloop van de crash een 
reconstructie maken van een 
deel van het toestel. De start 
van de berging is onder meer 
afhankelijk van de fragiele 
veiligheidsomstandigheden in 
het gebied.

8 november 2014 
Aankomst zesde vlucht met 
slachtoffers op Eindhoven 
Airport. 
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HOOFDSTUK 5

Afscheid 

Terwijl het identificatieproces in Hilversum in volle gang was, werden nabe-

staanden gedwongen na te denken over de manier waarop zij afscheid 

wilden nemen van hun dierbaren. Veel nabestaanden ervoeren daarbij dat 

zij niet alleen stonden in hun verdriet. Scholen, werkgevers, sportvereni-

gingen, gemeenten en buren wilden hun eigen bijdrage leveren aan het 

herdenken van de slachtoffers. In Nederland, maar ook in een stad als 

Newcastle, bestond de behoefte aan collectieve rouw en het delen van 

emoties.

‘De ramp werd van heel Nederland,’ merkten Thijs en Karin van den 

Schoor. De eerste dagen deed die aandacht hen goed. ‘Je wilt zo graag de 

herinnering levend houden. We kregen wel 1200 condoleances. Alles werd 

geregeld.’

Thijs en Karin kregen vlak na de ramp een telefoontje van de burgemees-

ter van Tilburg waar Kristy en Sjors woonden. Hij belde hen op vanaf zijn 

vakantieadres en bood aan waar mogelijk te helpen, bijvoorbeeld bij de 

organisatie van een herdenking. ‘De gemeente Tilburg had ervaring met 

een crisisteam dat na de vliegramp in Tripoli was gevormd,’ leerde Thijs. 

‘Er lag een soort draaiboek klaar.’

Buurtbewoners wilden een stille tocht houden voor Kristy en Sjors. Ze zouden 

langs het huis van de jonge geliefden lopen en stilstaan bij een monument 

voor zinloos geweld. De burgemeester informeerde bij Kristy’s ouders wat ze 

daarvan vonden. ‘Het idee kwam bij ons helemaal niet binnen. Op één dag 

een stille tocht en een herdenking, dat konden wij niet aan.’

Besloten werd wel een stille tocht te houden, maar de herdenking los daar-

van te organiseren. ‘Het is zo raar niets te doen als je wel weet dat ze dood 

zijn. Bovendien wisten we niet of ze ooit gevonden zouden worden. Het 

gevoel te willen herdenken leefde bij iedereen. Kristy’s werkgever nodigde 

ons uit om langs te komen om ervaringen en herinneringen te delen. Dat 

was heel mooi. Wij wilden als ouders dat al die mensen ook bij de herden-

king konden zijn.’ 

Een herdenkingsbijeenkomst was een eerste stap op weg naar een definitief 

afscheid. Sjors’ vader had het daar moeilijk mee, omdat de kinderen nog niet 

waren geïdentificeerd. ‘Wij hebben tijdens het hele proces steeds overleg 

gevoerd met Sjors’ ouders,’ vertellen Thijs en Karin. ‘Dat ging heel goed. Wij 

wilden in de geest van de kinderen verder. Kristy en Sjors hielden van elkaar, 

dat was onze drijfveer. Het moest samen. De herdenking en de uitvaart.’
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29 augustus werden in de concertzaal en de 

theater zaal tegenover het gemeentehuis Kristy 

van den Schoor en Sjors Pijnenburg herdacht. 1400 

mensen waren aanwezig. Bijna drie weken later 

kregen Thijs en Karin te horen dat hun dochter was 

geïdentificeerd. 

✿

Voor Jolanda Timmers, wier moeder als een van de 

eerste slachtoffers werd geïdentificeerd, stond van 

meet af aan vast dat ze bij het afscheid vooral het 

leven van haar ouders wilde vieren. ‘Ik voel me de 

schatbewaarder van hun nalatenschap. Ik vind het 

belangrijk hoe zij worden herinnerd. Dat MH17 

niet hun leven overschaduwt.’

Jolanda wist hoe haar ouders begraven wilden 

worden. ‘We hadden het veel over de dood gehad. 

Ons pap zei altijd: “Als ik ga, wil ik snel, met één 

knal en samen met Hanny”. Mijn moeder vond 

dat ze in bonustijd leefde. Ze was getrouwd met 

de liefde van haar leven, had drie kinderen gekre-

gen en een fijne baan als basisschoollerares. Dat 

besef gaf mij ook rust, al zijn ze te vroeg gestorven. 

Natuurlijk waren er momenten waarop ik gilde en 

schreeuwde, maar je overleving gaat aan. En we 

moesten verder.’

De beelden van de geborgen lichamen in het open 

veld van Oekraïne bleven wel door Jolanda’s 

hoofd spoken. Ze wist dat haar moeder het liefst 

in katoenen lappen gewikkeld wilde worden. De 

donkere bodybags die Jolanda daags na de ramp 

op televisie had gezien, stonden haaks op dat ver-

langen. Bovendien bleef de vraag onbeantwoord 

in welke staat haar ouders waren gevonden. ‘Wat 

zouden we doen als we maar een vinger terug-

kregen? Zetten we dan een grote kist neer? En hoe 

lang moesten we mama in Hilversum laten liggen 

zonder te weten wanneer ons pap zou worden 

geïdentificeerd?’

Mede dankzij de hulp van de familierechercheurs 

en de begrafenisondernemer wisten Jolanda, haar 

zus en haar broer een reëel scenario van de uitvaart 

10 november 2014
Nationale Herdenking MH17 
in de Amsterdam RAI. We 
herdenken 298 inzittenden, 
waaronder 196 Nederlanders. 
Een opstelling met 298 
brandende kaarsen vormt het 
hart van de ceremoniezaal. 

14 november 2014 
Informatiebijeenkomst van 
Slachtofferhulp Nederland 
over de mogelijkheden 
van schadevergoeding 
in samenwerking met 
beroepsorganisaties van de 
letselschadeadvocatuur.

16 november 2014 
Start berging wrakstukken 
in opdracht van de 
Onderzoeksraad voor Veiligheid. 
De wrakstukken worden naar 
Nederland gebracht voor 
verder onderzoek en voor de 
reconstructie. 
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te schetsen. ‘Ik had eerlijke mensen om mij heen die mij goed kenden en 

mij durfden te confronteren. Dat werkt goed bij mij.’ 

20 augustus kwam het bericht dat Geert Timmers was geïdentificeerd. ‘Dat 

nieuws hebben we gevierd.’ 3 september haalden de kinderen Timmers 

hun ouders op in Hilversum, samen met de hun toegewezen familierecher-

cheurs. De band met hen was in een paar weken zeer intens geworden. 

Geert en Hanny werden in twee auto’s vervoerd naar de 24-uurs kamer 

van het crematorium in Eindhoven. Halverwege de reis wisselde Jolanda 

van plaats. ‘In de auto waarin mijn moeder lag, draaide de chauffeur geen 

muziek, want daar had zij een bloedhekel aan.’ 

Jolanda wist dat ze haar ouders niet meer kon zien. Maar ze wilde hen zo 

menselijk mogelijk begraven. ‘We wilden nog een laatste avond als gezin 

bij elkaar kunnen zijn. We hebben afscheid genomen met bier en rosé. 

Daarna werden mijn ouders publiek bezit.’ Onder begeleiding van de 

familierechercheurs werden de kisten geopend, zodat de kinderen kle-

ren konden neerleggen. In het jasje van vader hadden ze een zakje koffie 

gedaan, moeder kreeg een zakje suiker mee. Ook stopte haar dochter een 

lippenstift en een potje nagellak in de kist. ‘Op hun hart heb ik een sleutel-

hanger kunnen leggen. En een roos.’

Tijdens de herdenkingsbijeenkomst stonden de kisten naast elkaar, 

verbonden met origami. Op elke kist lag een boomstronk en een bos bloe-

men; voor moeder gele rozen, voor vader zonnebloemen. ‘We hebben 

heel bewust de begrafenis kunnen regelen,’ vertelt Jolanda. ‘Ik heb heel 

intensief en bewust bij hen kunnen zijn. Toen ik hoorde dat er misschien 

wel 800 mensen zouden komen, dacht ik eerst: dat wil ik niet. Maar de 

begrafenisondernemer heeft me heel goed geholpen en vond een hotel in 

Veldhoven waar genoeg plaats was. Uiteindelijk waren er 1200 mensen. 

Rond de rouwstoet reden overal fietsers, onder politiebegeleiding. De hele 

toerclub Woensel, de fietsclub van mijn ouders, was erbij.’ 

✿

Net als in Tilburg en Eindhoven voelde de gemeenschap in Sint Michiels-

gestel de sterke behoefte een moment van bezinning te houden. Een heel 

gezin was uit haar midden gerukt. Op het gemeentehuis werd een herden-

king georganiseerd voor de kinderen die bij Arjuna en Sri Paulissen op 

school en op de crèche hadden gezeten. Ook in de kerk werd de familie 

herdacht.

De maandag daarop kreeg Ine van Loo bericht dat een familierechercheur 

naar haar onderweg was. ‘Mijn broer was geïdentificeerd. Ze hadden tien 

centimeter van zijn ruggengraat gevonden.’ Ze voelde pijn en opluchting 

tegelijk. ‘Eerst denk je: had ik maar wat. En dan heb je wat en dan wil je 

meer.’
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Sri werd uiteindelijk bijna intact gevonden. Ze had 

haar luier nog om en haar schoentjes nog aan. Ook 

Yuli werd geïdentificeerd. Over Arjuna hoorden ze 

niets. Ine en Jan van Loo werden er wanhopig van. 

‘Het wachten was gekmakend. Waarom vonden ze 

Arjuna niet? Waar bleef hij? We probeerden ons zelf 

op te beuren door tegen elkaar te zeggen dat hij 

altijd al verstoppertje speelde. Maar het wachten 

was zo zwaar.’

De ouders van Kristy en Sjors doorliepen eenzelfde 

proces. Eerst kwam een familierechercheur langs 

met een foto van een lap stof. Of dat de broek van 

Kristy was. ‘Met een van de bonnetjes die we in 

hun huis hadden gevonden, ben ik toen naar de 

winkel gegaan,’ weet Thijs nog goed. ‘Ze herken-

den het patroon. De broek hadden ze niet meer, 

maar nog wel een topje. Dat heb ik toen maar 

gekocht.’

Daarna duurde het weken alvorens ze weer iets 

hoorden. ‘Na de repatriëring konden we elke dag 

worden gebeld. Later werd dat drie keer per week. 

Later weer minder frequent. Iedere keer wachten, 

dat zijn vreselijke uren. Hoe lang hou je dat vol?’

Op 19 september kwam het bericht dat Kristy was 

geïdentificeerd. ‘We waren tien seconden blij en 

meteen daarna dachten we aan Sjors’ ouders. Hoe 

lang moesten zij nog wachten?’

Week na week kroop voorbij. Het werd oktober, in 

het oosten van Oekraïne zou de winter invallen. Pas 

het volgende voorjaar zou opnieuw gezocht kunnen 

worden. ‘Het was soms moeilijk daar samen over te 

praten,’ geeft Thijs aan. ‘We voelden wel dat Sjors’ 

ouders ons begrepen en wij hen ook. Het moest 

samen en tegelijk wilden wij op een gegeven 

moment wel afscheid nemen. Het kan niet blijven 

doorgaan.’ 

Op 29 oktober, zestien weken na de ramp, werd 

Sjors Pijnenburg alsnog geïdentificeerd. Op 19 

november werden de lichamen vrijgegeven. The 

release, zoals het heette in het jargon dat de nabe-

staanden zich eigen moesten maken. In Hilversum 

kregen Thijs en Karin te horen dat er een klein 

zakje met een lok van het haar van Kristy was. 

19 november 2014 
Oekraïne geeft 88 
overlijdensakten af aan de 
Nederlandse overheid voor 
slachtoffers met een niet-
Nederlandse identiteit.

28 november 2014 
Aankomst zevende vlucht met 
slachtoffers op Eindhoven 
Airport. 
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‘Onze dochter had zulk mooi haar. Dat had ik verteld. De rechercheur had 

het onthouden. We waren er zo blij mee. Ook omdat het betekende dat 

haar gezicht intact was. Anders was haar haar verbrand.’ 

Met de ritueelbegeleidster was afgesproken dat Kristy en Sjors elk één 

nacht in hun ouderlijk huis zouden doorbrengen. ‘Mijn moeder leeft nog 

en Thijs’ ouders ook. We wilden dat zij thuis afscheid konden nemen. 

Woensdag om 14.00 uur was ze hier. We hebben haar, samen met onze 

zoon Rob en zijn vriendin Karlijn, naar binnen gedragen.’

Die dag daalde een zekere rust over Karin heen. ‘Ik dacht dat ik het eng 

zou vinden dat ze hier lag, maar dat was helemaal niet zo. Ik had het 

gevoel dat ze toch weer even thuis kwam. Dat was goed. Het ergste was 

dat we haar niet meer konden zien.’ De volgende dag brachten ze Kristy 

en Sjors weer samen in het huis van afscheid in Diessen. Voor Thijs was dat 

het zwaarste moment. ‘Het was de laatste keer dat onze dochter bij ons was 

geweest.’
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HOOFDSTUK 6

Uitgestelde rouw

Vader zei dat ze er niet over moesten praten. ‘Dan 

kun je er ook niet over huilen.’ 

‘Maar ik moet er over praten,’ reageerde moeder. 

Even later keek ze haar dochter aan. ‘We moeten 

John nog bellen.’

‘Maar John is dood.’

‘Maar hoe dan?’

‘Met dat vliegtuig.’

Ine van Loo haalt diep adem. ‘En dan begint het 

verdriet weer van voor af aan.’

Boven de bank in het huis van Ine en Jan van Loo 

hangt een gezinsportret. Het is een stralende foto 

van een man, zijn vrouw en hun twee nog kleine 

kinderen. ‘Yuli was Johns tweede vrouw,’ vertelt 

Johns zus Ine. ‘Hij was gescheiden op het moment 

dat hij haar ontmoette. Ze werkten bij hetzelfde 

bedrijf. Zij was manager in Indonesië en John was 

dat hier in Nederland. “Hij keek zo droevig”, ver-

telde mijn schoonzus later over hun ontmoeting. 

Zijn blik had haar ontroerd.’

Ze werden verliefd en schreven elkaar brieven. 

‘Ze hebben hele boeken vol gemaild.’ John ging 

steeds vaker op zakenreis naar Indonesië. ‘Dat kre-

gen ze op hun bedrijf ook door.’ Ter wille van zijn 

nieuwe liefde bekeerde John zich tot de islam. Ze 

trouwden in Indonesië. Zijn moeder gaf hem haar 

zegen. In Nederland trouwden ze nog eens voor 

de wet. Toen Yuli hier een baan kon krijgen, ver-

huisden ze naar Sint Michielsgestel. ‘Yuli leerde 

heel snel Nederlands. Haar hoofddoek ging af. Ze 

integreerde razendsnel. Ze zei meteen pap en mam 

tegen onze ouders.’ 

Ine was erg op haar schoonzus gesteld. ‘Ze was 

altijd heel positief. Ze zei altijd: “Het komt goed, 

zus”. Altijd blij, ook als er problemen waren. Als je 

2 december 2014 
291 slachtoffers geïdentificeerd.

4 december 2014
292 slachtoffers geïdentificeerd.

9 december 2014 
De eerste wrakstukken komen 
aan in Nederland. Twee 
konvooien met in totaal acht 
vrachtwagens bereiken om 
14.00 uur luchtmachtbasis 
Gilze-Rijen. Op 12 december 
komt het vierde en laatste 
konvooi aan. In totaal gaat het 
om zestien vrachtwagens met 
wrakstukken. 
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slechte zin had en je kwam bij haar, kreeg je meteen goede zin. De kinde-

ren waren het allerbelangrijkste. De rest was bijzaak. Op Facebook zette ze 

foto’s van een picknick in het park. “Klein geluk” schreef ze erbij.’

Yuli’s lievelingsbloem was de zonnebloem. Ze had er een geplant in haar 

tuin. Arjuna had er een tekening van gemaakt en op Facebook gezet. ‘Het 

was heel hartelijk allemaal. En op dat hoogtepunt komt die klap.’

✿

Arjuna Paulissen was een van de laatste slachtoffers die in november 2014 

werd geïdentificeerd. In afwachting van dit voor de nabestaanden “bevrij-

dende nieuws” moesten Ine en haar man Jan de nalatenschap van haar broer 

afwikkelen. Een complicerende factor was dat de schoonfamilie in Indonesië 

woonde. Yuli had vijf zussen, een halfzus en drie broers. Allemaal kwamen 

ze naar Nederland om afscheid te kunnen nemen. De eerste maanden na 

de ramp gaf Ine hen de sleutel van het huis van haar broer, opdat de familie 

daar kon overnachten. Ze konden uitzoeken wat ze mee wilden nemen ter 

nagedachtenis aan hun zus. Daarna moest het huis worden verkocht. 

Haar dementerende ouders konden het nieuws moeilijk bevatten. Moeder 

knipte alle rouwadvertenties uit, krantenknipsels over de ramp en foto’s. 

‘Het hele huis hing vol.’ Samen met haar ouders probeerden Ine en Jan het 

huis van haar broer leeg te ruimen. Halverwege het inpakken laadde haar 

moeder alle spullen weer uit. ‘Straks komt John thuis.’

Ine werd overspoeld door praktische vragen waarop ze, zeker in combi-

natie met de zorg voor haar ouders, vaak geen antwoord wist te vinden. 

‘De verzekering, de bank, de hypotheek, bewijzen dat je gemachtigd 

bent. Je komt met zoveel dingen in aanraking waarvan je geen weet hebt. 

Slachtofferhulp is er wel, maar geeft alleen advies. De uitvoering moet je 

zelf doen. Daar waren we helemaal niet aan toe. Instanties vroegen om 

documenten. “Scan het maar in en stuur het op,” zeiden ze. Wij hadden 

nog nooit van scannen gehoord.’ 

Ine wilde het liefst dat iemand alle praktische zorgen van haar zou 

over nemen. ‘Maar als je het uitbesteedt, kost het je kapitalen. Om de over-

dracht van het huis te regelen moesten alle Indonesische familieleden 

tekenen. Alle documenten moesten in het Engels worden vertaald, maar 

de familie spreekt geen Engels. In Indonesië hebben we wel met drie ver-

schillende notarissen zaken gedaan. Daarom heeft het allemaal heel lang 

geduurd. Wij konden door al die spanning niet meer slapen. We wachtten 

op identificatie en ondertussen konden ook nog meer identificaties van de 

andere gezinsleden komen. Alsof je op goederen zit te wachten. En onder-

tussen moet je een begrafenis plannen, een grafsteen uitzoeken, een huis 

ver kopen. Zonder de hulp van familie en vrienden was ons dat niet gelukt. 

Aan rouwen kwamen we niet toe.’
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Om bij te komen van alle spanning namen Ine en 

Jan op een dag vrij. Toen ze thuis kwamen, zagen 

ze tussen de klinkers voor het keukenraam iets 

glinsteren. Groen en geel. ‘Onkruid,’ dachten ze. 

‘Wat vreemd was, omdat er helemaal geen grond 

ligt. We wonen hier al achttien jaar en ik heb daar 

nog nooit iets zien groeien.’

Samen liepen ze naar het raam. Dwars tussen de 

klinkers bloeiden twee zonnebloemen. 

In samenspraak met de familie in Indonesië werd 

besloten het gezin Paulissen-Hastini in Nederland 

te begraven. Via google translate overlegden Ine en 

Jan voortdurend wat er moest gebeuren. ‘Wat ons 

betreft mocht het hele gezin daar heen. Yuli had 

zoveel voor mijn broer opgegeven dat ze van ons in 

haar geboorteland haar laatste rust mocht vinden. 

Maar de familie zei dat hun zus in Nederland zo 

gelukkig was geweest. “Laat haar maar bij pap en 

mam blijven”, schreven ze.’

Eind november haalde de familie de lichamen op in 

Hilversum. Ine zag hoe de gordijnen opengingen. 

Daar stonden ze. Vier kisten. Bij het leegruimen 

van het huis had Ine een cd-rom met alle liefdes-

brieven gevonden die John en Yuli elkaar hadden 

geschreven. Ze hadden de cd laten maken voor 

Johns vijftigste verjaardag. Ine las een regel en 

besloot toen dat de brieven niet voor haar ogen 

waren bestemd. Ongelezen legde ze de cd-rom in 

de kist van haar broer. 

Op het graf van het gezin staan zonnebloemen 

gegraveerd. Twee grote en twee kleine. Voor altijd  

in ons hart, staat erop. En een tekst in het 

Indonesisch. Sihidup semati saling mencintai. 

Houd van elkaar in leven en in dood. 

Drie keer moest het graf worden opengemaakt, 

omdat in Hilversum nieuwe identificaties van het 

gezin bekend werden gemaakt. Twee keer ging 

Ine mee. De derde keer kon ze het niet meer 

opbrengen.

✿

10 december 2014 
Eerste fotoschouw voor 
nabestaanden. Een fotoschouw 
(het onder begeleiding bekijken 
van foto’s van stoffelijke 
resten) kan bijdragen aan 
het verwerkingsproces. 
Casemanagers van 
Slachtofferhulp Nederland 
ondersteunen de nabestaanden 
hierbij samen met medewerkers 
van het LTFO. 32 families maken 
gebruik van de fotoschouw.

11 december 2014 
293 slachtoffers geïdentificeerd.

19 december 2014 
Aankomst derde vlucht met 
persoonlijke bezittingen op 
Eindhoven Airport. 
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De casemanagers van Slachtofferhulp Nederland bevestigen dat het 

belangrijk is nabestaanden zoveel mogelijk zelf te laten regelen. Onderzoek 

wijst namelijk uit dat de veerkracht van mensen groot is en dat hande-

len juist helpt bij rouwverwerking. ‘Ons werk is vooral rust creëren, stress 

wegnemen, luisteren en ordenen. Natuurlijk letten wij erop of het wel goed 

met iemand gaat. Als dat niet zo is, schakelen we zo nodig anderen in, een 

huisarts, een therapeut. Voor de juridische afwikkeling hebben de meeste 

mensen een advocaat.’

De teruggave van persoonlijke bezittingen was mede de verantwoordelijk-

heid van de twee slachtofferofficieren. Om aan de nabestaanden uit te 

leggen hoe de procedure in het werk ging, lieten ze in samenwerking 

met de luchtvaartmaatschappij een film maken die via de nabestaanden-

site werd verspreid. ‘We wilden heel graag uitleggen waarom het zo lang 

duurde voordat mensen de bezittingen terugkregen. En laten zien dat ze 

niet ergens stonden te versloffen, maar dat er juist met respect en grote 

zorgvuldigheid mee werd omgegaan. We hadden wat dat betreft veel last 

van de berichtgeving. We wilden dat mensen uit betrouwbare bron via de 

familierechercheurs te weten zouden komen als er spullen aankwamen 

en niet via de media, maar we konden niet helemaal voorkomen dat dat 

toch gebeurde. Als er in een praatprogramma iets werd gezegd wat niet 

klopte, kregen we meteen veel vragen of boze nabestaanden aan de lijn. 

We waren gebrand op goede informatievoorziening, omdat niets zo erg is 

als verkeerde informatie of valse hoop. Maar het is niet altijd gelukt.’

De eerste tien kuub met persoonlijke eigendommen kwam aan op 7 augustus  

2014. De spullen werden ten behoeve van het strafrechtelijk onderzoek 

eerst in beslag genomen en daarna teruggegeven aan de luchtvaartmaat-

schappij om alles met de hand te laten schoonmaken. Stukken die waren 

voorzien van namen gingen in Nederland vervolgens via de familierecher-

cheurs als eerste terug naar de rechthebbenden. Van de spullen die niet 

direct aan iemand konden worden toegeschreven, stelde de luchtvaartmaat-

schappij in totaal drie catalogussen samen, opdat nabestaanden spullen 

van hun geliefden konden claimen. De teruggave van gegevensdragers als 

tablets, computers en telefoons duurde gezien het onderzoek het langst. 

‘We hebben er wel bovenop gezeten,’ zeggen de officieren. ‘De nabestaan-

den moesten zo lang wachten. We vroegen voortdurend: kunnen de spullen 

al terug?’

Als bezittingen waren schoongemaakt en gereed waren voor teruggave, 

zorgden de familierechercheurs ervoor dat zij de spullen persoonlijk 

terugbrachten. Niemand kreeg een doos thuis van een of andere pakketbe-

zorger. De rechercheurs bleven erbij als iemand een pakket openmaakte. 

‘Ik denk dat we daarmee iets goed hebben gedaan,’ zegt de coördinator 

van de familierechercheurs. ‘Ik hoop dat we mensen vertrouwen hebben 

gegeven.’ 
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Slachtofferofficier De Ruijter bezocht de loods waar 

de persoonlijke bezittingen lagen opgeslagen. ‘Dat 

was echt heel heftig. Ik rook de kerosine, ik zag al 

die knuffels, kleding, een ring, een boek. Op dat 

moment werd de ramp gepersonifieerd.’ Vooral de 

kinderkleren grepen de officier aan. Ze zag een 

roze t-shirtje met een vlinder erop. ‘Die ochtend had 

ik mijn dochtertje zo’n zelfde t-shirt aan gedaan.’

De officieren van justitie wilden professioneel met 

hun eigen emoties om gaan, wat voor Van der Helm 

een reden was juist niet naar de loods te gaan. Toch 

kon ook zij niet voorkomen dat het werk onder 

haar huid kroop. ‘Als zaaksofficier in een reguliere 

strafzaak bouw je een zaak van onder af op en ben 

je gefocust op strategisch en tactisch onderzoek. In 

dit geval werden wij ondergedompeld in het ver-

driet van honderden mensen, omdat wij ons alleen 

concentreerden op het belang van de slachtoffers. 

Betrokken distantie? Ja, dat hadden we professio-

neel gezien zeker. Maar je ontkomt er niet aan dat 

je wordt geraakt.’

De leiding van het OM zorgde ervoor dat de slacht-  

offerofficieren direct vanaf het begin psychologische 

begeleiding kregen, opdat zij hun opdracht zo goed 

mogelijk konden vervullen en staande zouden 

blijven. Maandenlang zou het maximale van hen 

worden gevergd, zowel fysiek als mentaal. Omdat 

MH17 een zogeheten embargo-onderzoek was, 

mochten ze namelijk met niemand anders over de 

zaak praten, ook niet met andere collega’s van het 

parket.

De psycholoog leerde de officieren dat juist profes-

sionals die niet meer door verdriet worden geraakt 

hun werk niet meer goed kunnen doen. Hij gaf 

daarbij ook advies over de manier waarop zij het 

best met hun vermoeidheid konden omgaan. De 

een raadde hij aan vooral te gaan rennen, omdat ze 

dat altijd al deed. De ander had juist behoefte aan 

de nabijheid van haar eigen familie en geliefde.

Hoewel geen van de officieren thuis over het werk 

praatte, gingen hun inspanningen niet helemaal 

onopgemerkt voorbij. Op een avond vroeg De 

8 januari 2015 
295 slachtoffers geïdentificeerd.

23 januari 2015 
Aankondiging dat een klein 
team van de missie met 
medewerkers van Defensie 
vertrekt naar het Oekraïense 
Charkov. Doel van de reis is 
de huidige stand van zaken 
persoonlijk te bespreken met 
de lokale autoriteiten en zelf 
te kijken of er nog persoonlijke 
bezittingen van slachtoffers zijn 
ingeleverd.

30 januari 2015 
Vierde besloten 
informatiebijeenkomst voor 
nabestaanden in Nieuwegein. 
Met informatie over onder 
andere het identificatieproces 
en de terugkeer van de missie 
naar Oekraïne. De Stichting 
Vliegramp MH17 stelt zich kort 
voor. Nabestaanden stellen 
vragen aan een panel met 
vertegenwoordigers van de 
betrokken organisaties. 
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Ruijters dochtertje wat er gebeurt als je dood gaat. De officier antwoordde 

dat mensen dan een sterretje worden. Haar dochtertje dacht na en zei toen: 

‘Mama, maar er staan zoveel sterren aan de hemel. Zijn dat al die mensen 

die uit het vliegtuig zijn gevallen?’ 
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HOOFDSTUK 7

Tastbaarheid

In de huiskamer van Barry Sweeney en zijn vrouw 

Lesley staat rechts, vlak bij de voordeur, een glazen 

kastje. Het is Liams herdenkingshoek. Boven het 

kastje hangen foto’s, een gedicht over de sterren. 

“He is dead, but he is not gone.” Op het kastje 

staat een DVD van the Sound of Music, Liams 

lievelingsfilm, en een blikje bier. Aan een paar 

namaaktakken hangen kaartjes met herinneringen 

van vrienden. Ernaast staat een miniatuurversie 

van het toestel van Malaysia Airlines. Barry kreeg 

het van de luchtvaartmaatschappij. Hij vindt het 

niet moeilijk er naar te kijken. ‘Wij hebben tenminste 

iets teruggekregen,’ zegt hij, refererend aan vlucht 

MH370 die op 8 maart 2014 van de radar verdween 

en waarvan zo goed als niets werd teruggevonden. 

In het kastje staat het parfumflesje dat Lesley Liam 

gaf en het bierflesje dat speciaal werd gemaakt in 

herinnering van Liam en John als fervente voetbal-

fans. De opbrengst ervan ging naar een goed doel. 

Ook staat er een klein potje. Barry laat zien wat er 

in zit. ‘Kijk, twee eikeltjes uit Oekraïne. Die heb ik 

uit een deur van het vliegtuig gepulkt toen we de 

reconstructie van het vliegtuig bekeken. Het geeft 

me het gevoel dicht bij hem te zijn.’

✿

In de internationale luchtvaartwereld is het gebrui-

kelijk dat een ramp wordt onderzocht op de plaats 

waar zij heeft plaatsgevonden. Omdat in het gebied 

waar vlucht MH17 neerstortte een gewapend con-

flict woedde, was dat in dit geval niet mogelijk. De 

Onderzoeksraad voor Veiligheid, verantwoordelijk 

voor het onderzoek naar de toedracht van de ramp, 

besloot daarom de wrakstukken naar Nederland te 

transporteren. Op de luchtmachtbasis Gilze-Rijen 

7 februari 2015 
Aankomst achtste vlucht met 
slachtoffers op Eindhoven 
Airport.

20 februari 2015 
Oekraïne geeft in totaal 
106 overlijdensakten af aan 
Nederlandse overheid voor 
slachtoffers met een niet-
Nederlandse identiteit.

23 februari 2015
De online catalogus is 
beschikbaar voor nabestaanden 
met persoonlijke eigendommen 
die op 7 augustus 2014 naar 
Nederland zijn gebracht.
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werden twee shelters en een hangar vrijgemaakt. Op 9 december 2014 

kwam het eerste konvooi met wrakstukken aan. Sommige nabestaanden 

waren daarbij. Velen van hen gaven aan het op prijs te stellen de wrak-

stukken te zijner tijd te kunnen bezichtigen. Nabijheid bij hun dierbaren 

was daarbij een veelgehoord argument.

Op vrijdag 27 februari 2015 ontving de Onderzoeksraad voor Veiligheid 

’s ochtends een delegatie van de Stichting Vliegramp MH17 die als eerste 

de wrakstukken mocht bezoeken. ’s Middags kregen de familierecher-

cheurs van de politie en medewerkers van Slachtofferhulp Nederland de 

gelegenheid de wrakstukken te zien. Zij zouden de week erop de nabe-

staanden begeleiden bij hun bezoek aan de luchtmachtbasis. Een goede 

voorbereiding op deze confrontatie achtten de hulpverleners essentieel. ‘De 

bezichtiging maakte het verdriet tastbaar,’ zegt een van de casemanagers 

van Slachtofferhulp Nederland. ‘Tot nu toe hadden de nabestaanden het 

met foto’s moeten doen. Nu werd het echt.’

‘Het bleek heel confronterend te zijn,’ zegt haar collega. ‘Maar ook loute-

rend. Mensen hebben enorm veel behoefte aan informatie. Onzekerheden 

zijn erger dan de ergste zekerheden.’

Er waren nabestaanden die niet naar de wrakstukken wilden kijken en 

later ook niet naar de reconstructie. De casemanagers van Slachtofferhulp 

Nederland drongen daar ook niet op aan. ‘Het belangrijkste van slachtoffer-

hulp is mensen zelf de regie te geven over hun eigen rouw.’ 

Hanny Dormans vond het wel belangrijk om naar de bezichtiging in 

Gilze-Rijen te gaan. ‘Omdat we nooit naar de rampplek zelf hebben kun-

nen gaan.’ Ze heeft er geen spijt van gehad. ‘Ik vond het helend te horen 

met hoeveel passie mensen daar bezig waren met het onderzoek. Dat al 

die mensen met ons wilde praten. Ze gaven het gevoel dat ze het voor ons 

deden. Dat vond ik heel prettig.’ De aandacht gaf een kader om uit de 

chaos van haar hoofd te komen, ervoer Hanny. ‘Ik kon niet slapen in het 

begin en vroeg de huisarts om slaaptabletten. Ik kreeg een voorraad mee, 

maar die heb ik niet gebruikt. Ik moet het zelf doen, heb ik gedacht. Maar 

om het zelf te doen, heb je wel andere mensen nodig.’

Ook Ine en Jan van Loo gingen naar Gilze-Rijen om de wrakstukken te 

bekijken. Jan merkte op dat moment dat hij een grote behoefte had om een 

stukje van een wrakstuk mee te nemen. Al eerder hadden nabestaanden 

aangegeven graag een relikwie mee te nemen. Maar omdat de wrakstukken 

nog object van onderzoek waren en het toestel officieel nog eigendom was 

van Malaysia Airlines kon dat niet worden toegezegd.

Onopgemerkt nam Jan een klein fragment uit een van de shelters mee. 

Daar lagen de wrakstukken die niet meer onderzocht hoefden te worden. 

Op de terugweg naar huis vertelde hij het Ine. ‘Hoe kon je dat nou doen?’ 

vroeg ze hem in verwarring. De psycholoog die hen beide begeleidde vond 
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het echter een geweldige daad. Rouw verlangt 

tastbaarheid.

✿

Na elke vliegramp blijken nabestaanden te worste-

len met de vraag of en zo ja wat hun geliefden 

bewust van de ramp hebben meegekregen. ‘Hebben 

ze het gemerkt?’ vat Ine van Loo haar grootste on -

zekerheid samen. ‘Die vraag bleef maar knagen.’ 

De vraag werd extra prangend toen de minister 

van Buitenlandse zaken op 8 oktober 2014 in het 

televisieprogramma Pauw melding maakte van het 

feit dat er een mondkapje was gevonden bij een 

van de slachtoffers. Daarmee werd de suggestie 

gewekt dat de slachtoffers mogelijk de tijd hadden 

gehad om naar het zuurstofmasker te grijpen. Dat 

zou wijzen op mogelijk bewustzijn.

Bij de nabestaanden leverde de opmerking van de 

minister veel onrust op. Jolanda Timmers was 

vooral boos. ‘Ik had zo sterk het gevoel dat mijn 

ouders niet geleden hadden. Maar ik zag tijdens 

die uitzending hoe Jeroen Pauw het ego van 

Timmermans bespeelde. Ik dacht toen: ik ga het 

mama gewoon zelf vragen. Ik zei hardop tegen 

haar: mam, laat het licht even knipperen als jullie 

niet geleden hebben. Het knipperde.’

Ook andere nabestaanden gingen zelf op zoek 

naar antwoorden. Ine van Loo wilde vooral graag 

weten waarom de kleine Sri zo ongeschonden werd 

gevonden en de anderen niet. ‘Je wilt het voor jezelf 

reconstrueren.’ Een helderziende vertelde haar 

dat het meisje samen met haar moeder net naar 

de wc was geweest op het moment dat de raket 

insloeg. Daardoor zou het kind naar buiten zijn 

gezogen. ‘Voor een ander lijkt dat onbelangrijk. 

Voor ons was het houvast.’

Ine had haar nichtje na haar identificatie niet meer 

gezien. Dat werd alle nabestaanden afgeraden, 

ook als de lichamen relatief ongeschonden ble-

ken. Een van de casemanagers van Slachtofferhulp 

Nederland had daar moeite mee. ‘Het oordeel 

om niet te kijken is niet aan ons. De behoefte van 

2 maart 2015 
In de week van 2 maart 
bezichtigen 533 nabestaanden 
de wrakstukken op de 
vliegbasis Gilze Rijen. ‘Vrijwel 
alle nabestaanden waren 
blij met de mogelijkheid die 
geboden werd. Om de stukken 
in realiteit te zien, is dan toch 
belangrijk’, zegt voorzitter 
Tjibbe Joustra.

20 maart 2015 
Een 12-koppig Nederlands 
team van Defensie- en 
politiemedewerkers vertrekt 
naar Oekraïne. Het team blijft 
tot 28 maart in het gebied 
en bereidt de Nederlandse 
repatriëringsmissie voor die 
in april wordt hervat. Het 
team werkt samen met de 
autoriteiten in Charkov en de bij 
de vliegramp betrokken dorpen.

21 maart 2015 
296 slachtoffers geïdentificeerd.

28 maart 2015 
Aankomst negende vlucht met 
slachtoffers op Eindhoven 
Airport.
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mensen om een reëel beeld te krijgen, is groot. Gedachten gaan makke-

lijk aan de wandel. Mensen vroegen: “We hebben bij een kist gezeten, 

maar wat lag er in?” Het geeft nabestaanden rust om te weten hoe het was. 

Vooral moeders willen toch het liefst hun kind nog zien.’

Om tegemoet te komen aan die sterke behoefte, ontwikkelde Slacht-

offerhulp Nederland in samenwerking met het LTFO na de vliegramp in 

Tripoli de zogeheten fotoschouw. Inmiddels wordt de methode ook toege-

past bij suïcides en verkeersslachtoffers. Bij MH17 kregen de nabestaanden 

de keuze of zij samen met medewerkers van Slachtofferhulp Nederland en/

of de familierechercheurs naar de foto’s wilden kijken die in het kader van 

de identificatie waren gemaakt. 

‘We zijn ongeveer een jaar na de ramp met de fotoschouw begonnen,’  

leggen de casemanagers uit. ‘Eerst luisterden we naar wat mensen wisten, 

wat hun ideeën waren en wat ze zouden willen zien. Aansluitend gingen 

wij naar het LTFO en maakten samen met de forensische onderzoekers een 

selectie van foto’s die aan de behoefte van nabestaanden tegemoet zou-

den komen. Mensen willen vooral herkenbaarheid, dat was een belangrijk 

selectiecriterium.’

Nadat de casemanagers met de nabestaanden hadden besproken welke 

foto’s geschikt zouden zijn voor een schouw, kwamen medewerkers van  

het LTFO bij de nabestaanden thuis. Samen met hen en de hulpverleners van 

Slachtofferhulp Nederland of de politie keken ze naar de beelden op de lap-

top van de forensische onderzoekers. ‘Mensen houden altijd zelf de regie. 

Sommige nabestaanden hoefden de foto’s zelf niet meer te zien, nadat wij 

ze hadden beschreven. Anderen wilden wel kijken. Dat is heel confronte-

rend en verdrietig, maar iedereen gaf terug dat het goed was om te doen.’

Hanny Dormans worstelde aanvankelijk met het advies dat het beter was 

om Harrie niet meer te zien. ‘Ik dacht: dat bepaal ik zelf wel. De uitvaart-

onderneemster stelde toen voor dat zij Harrie’s lichaam zou beschrijven, 

omdat zij hem uit hoofde van haar werk toch moest zien. Daarna was het 

aan ons om zelf te kijken of niet.’ De gedetailleerde beschrijving die de uit-

vaartonderneemster gaf, was voor Hanny het bewijs dat het echt om haar 

broer ging. ‘Die bevestiging was voldoende.’ 

Van de mogelijkheid om de foto's te bekijken die in Hilversum waren 

gemaakt, maakte Hanny ‘dankbaar gebruik’. Het was een zonnige lente-

dag in maart 2015 toen de casemanager van Slachtofferhulp Nederland met 

een medewerker van het identificatieteam langs kwam. Samen met dochter 

Floor en Elise, de vriendin van Harrie, zat Hanny klaar voor de fotoschouw. 

‘De uitleg vooraf was zorgvuldig, maar nu kon ik met eigen ogen zien dat 

het lichaam van Harrie intact was. Ik herkende zijn broek. Voor mij kwam 

er een einde aan de zoektocht. Het was goed zo.’
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Jolanda Timmers besloot in maart 2015 tot een 

fotoschouw van de handen van haar moeder en de 

handen en voeten van haar vader. De trouwringen 

van haar ouders waren teruggevonden. ‘Het was 

heel rustgevend,’ herinnert ze zich. ‘Mijn moeders 

hand lag zo ontspannen. Ik heb wel eens gedroomd 

dat ons mam iedereen een hand gaf en daarna 

hand in hand met alle inzittenden het vliegtuig uit 

liep. Dat beeld houd ik vast.’ 

✿

Omdat de vraag naar het mogelijke bewustzijn van 

de slachtoffers in het hoofd van zoveel nabestaan-

den bleef ronddolen, besloot de Onderzoeksraad 

voor Veiligheid een apart onderzoek uit te voeren. 

De Raad raadpleegde daartoe onder andere een 

groot aantal traumadeskundigen, artsen, psycholo-

gen, psychiaters. De onderzoekers concludeerden 

dat het aannemelijk is dat de inzittenden de situ-

atie waarin zij zich bevonden nauwelijks konden 

bevatten. De blootstelling aan een groot aantal fac-

toren – een drukgolf van hete lucht, rondvliegende 

fragmenten, kou, een heel sterke luchtstroming, 

decompressie, mistvorming – leidde binnen zeer 

korte tijd tot verminderd bewustzijn of bewuste-

loosheid. ‘Dat de inzittenden van MH17 het niet 

hebben geweten, dat Liam niet angstig is geweest, 

stelt mij gerust,’ zegt Barry Sweeney. ‘En hij had 

vast al een paar biertjes op.’

 

 

14 april 2015
De missie wordt hervat. 
Defensie- en politie-experts 
van de repatriëringsmissie 
MH17 in Oekraïne reizen af 
naar het gebied waar vlucht 
MH17 neerstortte. Ook 
Australische en Maleisische 
deskundigen maken deel 
uit van de groep. Door de 
aanhoudende gevechten en 
het winterweer was het enkele 
maanden lang onmogelijk 
bergingswerkzaamheden in het 
rampgebied uit te voeren.

22 april 2015 
Uitzending RTL over de lezing 
van professor George Maat van 
het LTFO.
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HOOFDSTUK 8

Een jaar later

Op 17 juli 2015 werd, opnieuw in Nieuwegein, een herdenkingsbij-

eenkomst gehouden. De bijeenkomst was voor en door nabestaanden 

georganiseerd wat meteen opviel. De sfeer was intiem, zeiden leden van 

de missie die in Oekraïne naar de slachtoffers en de wrakstukken hadden 

gezocht. Zij mochten bij de herdenking aanwezig zijn, omdat zij tot dan toe 

het hele proces alleen op afstand hadden gevolgd. Sommige missie leden 

verlangden naar contact met de mensen voor wie zij hun werk hadden 

gedaan. Overste Van de Ven, die meer dan negen maanden achtereen in 

Oekraïne verbleef, voelde zich daar ongemakkelijk bij. ‘Wij zijn niets meer 

dan figuranten in het verdriet van derden,’ realiseerde hij zich tijdens de 

herdenking. ‘Het is hun drama, niet het onze.’

In de grote zaal van het congrescentrum was een grote muur van knuffels 

opgetrokken die waren achterlaten bij de diverse herdenkingsplekken in 

Oekraïne en in Nederland. Foto’s van slachtoffers werden op een groot 

scherm geprojecteerd, terwijl nabestaanden zelf de namen voorlazen. 

Hanny Dormans las onder andere de naam van haar broer Harrie voor. 

De familierechercheurs en medewerkers van Slachtofferhulp Nederland 

waren niet op de bijeenkomst aanwezig. ‘Dat was een bewuste keuze,’ 

legt de coördinator van de familierechercheurs uit. ‘Tussen nabestaanden 

en rechercheurs waren in sommige gevallen heel ontroerende contacten 

ontstaan, maar ook een verbondenheid waarop we alert moeten zijn. Soms 

werden de banden te innig. Dat is begrijpelijk, maar uit het oogpunt van 

professionaliteit kwetsbaar. Daarom hebben we besloten dat bij de herden-

king in juli geen familierechercheurs aanwezig zouden zijn. Dat was tegen 

de zin van de nabestaanden en de familierechercheurs, maar er moest een 

breuk worden geforceerd. Want iedereen moest verder. Het gevaar van een 

onvoorstelbaar verlies is dat het iemands identiteit wordt. Verbondenheid is 

goed, maar ze moet niemand verstikken.’

✿

Jolanda Timmers besloot op 17 juli 2015 niet naar de herdenking te gaan. 

‘Het heeft wel een jaar geduurd eer ik begreep hoe groot MH17 eigenlijk 

was,’ zegt ze. ‘Wij waren als nabestaanden van Nederland geworden. Wij 

nabestaanden. Maar wie waren die wij? Het was alsof ik zelf niet meer 
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mocht bepalen hoe en wat. Je kreeg ook heel snel 

meningen. Hoe rouw eruit moest zien. Wat je wel 

moest doen of juist niet moest doen. Voor mij waren 

het wel vijf rouwprocessen. Rouw om mijn ouders. 

Rouw om de familieverhoudingen die totaal ver-

anderden. Rouw omdat ik een nieuw leven moest 

starten, alleen, in een nieuw huis. Wanneer wordt 

het mijn tijd, vroeg ik me af. Tijdens de nationale 

herdenking op 10 november 2014 begon minister- 

president Rutte zijn speech met de woorden “wat 

- als”. Maar er is geen wat - als. Mijn ouders zijn 

dood, 17 juli is hun sterfdag. Ik wil oogsten wat zij 

gezaaid hebben. Ik wil hun leven vieren. Ik ben 

Jolanda, de dochter van Geert en Hanny Timmers. 

Ik ben niet de dochter van MH17.’

Om zo dicht mogelijk bij haar ouders te komen, 

besloot Jolanda op 17 juli te gaan skydiven. ‘Ik wilde 

vallen, ik wilde alles loslaten. Er waren wel een paar 

mensen die dachten dat ik gek was geworden, 

maar het heeft me veel gebracht. Mijn vader zei 

vaak tegen mij: “Durf uit je comfortzone te stap-

pen”. Dat was het. Ik heb alles eruit gegild. Ik viel 

door die wolken en daarna was het zo sereen en 

ervoer ik zo veel rust.’ 

Voor haar broer en zus maakte Jolanda een foto-

boek met herinneringen. Daarnaast heeft Jolanda 

een stapel krantenartikelen verzameld, bijvoor-

beeld over de speciale fietstocht die de toerclub 

maakte een jaar na de ramp. ‘Ik wil mensen kun-

nen uitleggen wie mijn ouders waren,’ legt Jolanda 

uit. ‘Dat ze er niet meer zijn, is vreselijk. Vorig jaar, 

op 1 augustus 2015, werd ik dertig jaar. Mijn moe-

der zou dat jaar zestig zijn geworden. We waren 

van plan onze verjaardag samen te vieren. Dat mis 

ik. Maar de liefde blijft.’

Hanny Dormans kan dat gevoel alleen maar 

beamen. Ook zij mist haar broer elke dag, maar 

voelt zijn aanwezigheid. ‘Dat hij er straks niet bij is 

als de kinderen hun diploma krijgen, vond ik eerst 

een ondraaglijke gedachte. Nu voel ik meer rust. Op 

zijn graf staat ”Voor altijd bij ons” en zo voelt het 

ook. Wat blijft, is de behoefte hem te herdenken.’

29 april 2015
Defensie- en politie-experts 
van de repatriëringsmissie 
in Oekraïne ronden hun 
werkzaamheden in het 
rampgebied af. Het team 
heeft er met behulp van 
lokale medewerkers ruim 
twee weken alles aan gedaan 
om de stoffelijke resten, de 
persoonlijke bezittingen en nog 
niet geborgen wrakstukken te 
verzamelen. Ook Australische 
en Maleisische deskundigen 
maken deel uit van de groep. 
De samenwerking met de OVSE 
en de lokale SES medewerkers 
verloopt goed. Iedereen is zeer 
gemotiveerd te helpen en zo 
de nabestaanden een vorm van 
troost te bieden. Met witte 
rozen op de crash site markeert 
het team de afsluiting van het 
werk.
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Om die reden plantte Hanny, samen met neven en nichten, een levensboom 

in het levensbomenbos in Beek, Limburg. Voor haar zoon en dochter was 

dat een belangrijk moment. ‘De dag stond in het teken van Harrie zoals 

hij was, een gezellig familiemens met veel humor, verbindend, de natuur 

belevend. Onze kinderen moeten dit verlies hun hele leven meedragen. 

Want het is zoals het is en daarmee moeten we verder. Die boom, een beuk, 

groeit met ons mee. Een symbool van het eeuwige leven.’

✿

Donderdag 13 oktober 2015, vijftien maanden na de desastreuze zomerdag 

in 2014, presenteerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid zijn eindrapport 

over de toedracht van de ramp met vlucht MH17. De conclusie luidde 

dat het vliegtuig was neergehaald met een Buk-raket. De Raad deed ook 

onderzoek naar de vraag waarom het vliegtuig over een gebied vloog 

waar op dat moment een gewapend conflict woedde. De Raad conclu-

deerde dat niemand – noch inlichtingsdiensten, noch luchtvaartautoriteiten 

– voor mogelijk had gehouden dat een passagiersvliegtuig op tien kilome-

ter hoogte uit de lucht zou worden geschoten. ‘De trieste waarheid is dat 

niemand heeft gedacht aan dit statistisch onwaarschijnlijke scenario,’ zoals 

een van de raadsleden het formuleerde. De Raad bevestigde verder dat de 

informatievoorziening over de passagierslijst in de eerste dagen chaotisch 

verliep en dat nabestaanden te lang hadden moeten wachten op een officiële 

bevestiging van de Nederlandse autoriteiten.

Ten behoeve van de presentatie van het eindrapport had de Raad een 

reconstructie laten maken van het getroffen vliegtuig. Doel was om aan 

de hand van de reconstructie te laten zien wat er precies gebeurde op die 

dramatische 17 juli. Na de perspresentatie, waarbij meer dan tweehon-

derd journalisten uit veel verschillende landen aanwezig waren, kregen 

nabestaanden de mogelijkheid de reconstructie te bezichtigen. Veel nabe-

staanden maakten van die gelegenheid gebruik. Hanny Dormans ging met 

haar man en kinderen naar Gilze. ‘Midden in het toestel hebben we elkaar 

omhelsd.’

Ine van Loo wilde aanvankelijk niet gaan. Haar dochter drong er toch op 

aan. Samen liepen ze door het karkas van het geschonden toestel. Op zoek 

naar rij 16. ‘Hier moeten ze hebben gezeten,’ zei Ine.

✿

In reguliere (straf)zaken is het gebruikelijk dat met het onherroepelijk 

worden van een vonnis de slachtofferhulp wordt afgesloten. Bij MH17 liep 

het anders. Per familie bepaalden de casemanagers in samenspraak met 

de nabestaanden of de deur kon worden gesloten of op een kier moest 
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blijven staan. Op 31 december 2015 werden de 

familierechercheurs die bij MH17 waren betrokken 

definitief uit die functie ontheven. Alleen Theo 

Vermeulen en zijn collega Sylvia van Braak bleven 

als coördinatoren actief. ‘Zolang er nog geen  

vervolgingsbeslissing ligt, blijven wij bereikbaar.’ 

Mocht het tot een vervolging van mogelijke daders 

komen, dan moet de politie de hulp mogelijk weer 

“opschalen”. 

Dat de familierechercheurs zolang werden vrij-

gesteld om de nabestaanden bij te staan, was 

ongebruikelijk. De moeizame repatriëringsmissies 

en het identificatieproces noopten tot langdurige 

contacten. In totaal werden er tien vluchten uit-

gevoerd om lichamen naar Nederland te brengen. 

Het laatste toestel landde pas op 2 mei 2015 op 

Eindhoven. ‘De Nederlandse politiek en de nabe-

staanden wilden dat wij betrokken bleven,’ zegt 

de familierechercheur. ‘Ook om de NCTV te 

onder steunen en nabestaanden te begeleiden 

bij de bezichtiging van de wrakstukken bijvoor-

beeld. Eigenlijk is dat werk voor Slachtofferhulp 

Nederland. Wij werden in de weken na de ramp 

door de politiek neergezet als de reddende engel 

en mede daardoor is Slachtofferhulp Nederland op 

achterstand geplaatst. “Ga maar naar uw familie-

rechercheur” klonk het en dat was niet goed. Wij 

wilden rust brengen in een zeer onrustige tijd. 

Maar we zijn niet van de geestelijke gezondheid. 

Dat moeten we ook niet willen.’ 

Voor zover er lering getrokken moet worden uit 

een verschrikkelijke ramp als deze, is het dat 

Nederlandse hulpverleningsorganisaties sneller 

informatie met elkaar moeten delen, concludeert de 

coördinator van de familierechercheurs. ‘Iedereen 

heeft met de beste bedoelingen gehandeld en we 

wilden mensen niet overspoelen met het hulp-

aanbod. Als familierechercheurs hadden we eerder 

de straat op gemoeten. Na een week of drie had-

den we de dossiers moeten overdragen aan 

Slachtofferhulp Nederland, tenminste als er een 

identificatie had plaatsgevonden. Het belangrijkste 

2 mei 2015
Aankomst tiende vlucht met 
slachtoffers op Eindhoven 
Airport. In het vliegtuig 
bevinden zich ook persoonlijke 
bezittingen.

15 juni 2015 
In Oost-Oekraïne start een 
nieuwe missie in het kader 
van het opsporingsonderzoek, 
in opdracht van het Joint 
Investigation Team. In het team 
zit een aantal experts van de 
Nationale Politie en Defensie 
en de OVSE faciliteert de 
missie. Het onderzoek is gericht 
op het vergaren van bewijs ter 
ondersteuning of verwerping 
van verschillende scenario's 
over de toedracht van de ramp.
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is dat we er zijn. Nabestaanden mogen niet van het kastje naar de muur 

worden gestuurd.’ 

Overste Van de Ven vindt het belangrijk nogmaals te benadrukken dat 

de slachtoffers in het rampgebied naar omstandigheden professioneel en 

waardig zijn behandeld. ‘In de beginweken is er veel kritiek geweest op 

de repatriëring en het onderzoek. Had het anders gekund? Ik weet het 

niet. De beeldvorming is in deze missie bepalend geweest en een eenmaal 

gevormd beeld is niet meer bij te stellen. Dat is nu eenmaal de stand van de 

huidige media. Daardoor heeft de emotie de overhand gekregen.’ 

‘Ik zeg niet dat journalisten willens en wetens een verkeerd beeld hebben 

neergezet, maar de toon die werd gezet gaf niet altijd de echte situatie 

weer. De verontwaardigheid over de ramp zelf is terecht; het is een schande 

dat dat toestel is neergeschoten. Maar het beeld dat er met lichamen werd 

gesold, is niet terecht. Ik heb negen maanden in het gebied gezeten en ik 

kan alleen maar zeggen dat de slachtoffers met waardigheid zijn begeleid 

op hun laatste reis. We kunnen het verdriet niet wegnemen. Maar we heb-

ben echt alles gedaan wat we konden.’ 
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De tweede kerst

Na de nationale herdenking op 17 juli 2015 

en de presentatie van het eindrapport van de 

Onderzoeksraad voor Veiligheid in oktober van dat 

jaar lekte het nieuws langzaam weg van de voorpa-

gina’s. Weliswaar was het strafrechtelijke onderzoek 

nog in volle gang, maar voor de meeste mensen 

die niet direct waren betrokken bij de ramp werd 

MH17 langzaam een deel van de geschiedenis. 

De bureaucratie die aanvankelijk alle schotten 

had laten vallen, toonde weer haar, vaak onbe-

doelde, maar daardoor niet minder lelijke gezicht. 

Ine van Loo kreeg een brief van de school dat het 

schoolgeld niet was betaald. Als het bedrag niet 

per omgaande werd overgemaakt, zou Sri van 

school worden gehaald. De tandarts stuurde een 

geautomatiseerd verstuurde brief dat de rekening 

wel betaald moest worden als de kinderen niet op 

consult zouden komen. ‘Terwijl juist de tandarts 

gegevens had geleverd om hen te kunnen identi-

ficeren! Je hebt het als nabestaande al zo moeilijk. 

Vlak na de ramp gingen alle deuren voor ons open. 

Na een jaar moet je overal weer zelf achteraan.’

Ook Jolanda Timmers stortte na de presentatie van 

het onderzoeksrapport in. ‘Tot die tijd heb ik in een 

overlevingstand gestaan. Pas na 13 oktober kon ik 

die stopzetten. Daarna ben ik ook ziek geworden. 

Soms moest ik mijn rouw stilzetten om alle zake-

lijke dingen af te ronden. Ik heb altijd behoefte 

aan informatie gehad. Dat je precies weet wat 

er is gebeurd. Toen ik de uitleg hoorde van de 

manier waarop die raket het vliegtuig is binnen-

gekomen, had dat wel impact. Mijn ouders zijn 

oorlogsslachtoffers.’

Thijs en Karin van den Schoor willen dat woord 

niet gebruiken. ‘Voor ons is het verband tussen de 

oorlog daar en ons verlies moeilijk te leggen.’ 

17 juli 2015
De herdenking wordt voor 
en door nabestaanden 
georganiseerd in het NBC te 
Nieuwegein. Het thema is ‘hoop 
in verdriet’. Kahlil Gibran:  
“En altijd is het zo geweest 
dat de liefde haar eigen diepte 
niet kent dan op het uur van de 
scheiding." Uit de speech van 
Asmaa Aljuned.

29 juli 2015 
Afwijzing resolutie voor een 
Internationaal Tribunaal VN 
MH17 door Veiligheidsraad. 
Uit de persstatement van het 
Joint Investigation Team: ‘We 
stand here together – Malaysia, 
Australia, Ukraine, Belgium 
and the Netherlands – deeply 
disappointed by the outcome 
of the Security Council vote. 
Disappointed, because a veto 
has prevented the Council from 
honouring its commitment, 
expressed in Resolution 2166, to 
ensuring that those responsible 
for the downing of MH17 be 
held to account. Disappointed, 
because the families of the 
victims will now have to wait 
even longer, uncertain how 
justice will be done. But we are 
determined to see that justice is 
done. And we won’t let a veto 
weaken our resolve…’
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Karin ervoer het als een opluchting dat MH17 na de publicatie van het 

eindrapport van de Onderzoeksraad het nieuws niet meer voortdurend 

domineerde. ‘Dat was ook nodig. Ik was op een gegeven moment bang om 

de televisie of de radio aan te zetten. Dat het er weer over zou gaan. Er was 

geen tijdschrift dat geen verhaal over MH17 schreef. Zelfs de Libelle en de 

Margriet.’ 

Karin merkte dat de behoeften van haar man en haarzelf in dit opzicht uit-

een liepen. ‘Ik wilde wel de verhalen van nabestaanden lezen, maar niet al 

die stukken over het onderzoek. Thijs wilde juist die dingen weten. En ook 

nu nog. Als er nieuws is over MH17 leest Thijs het wel, maar ik niet.’

Het was de reden dat Karin en Thijs niet naar Gilze-Rijen gingen, noch 

om de wrakstukken te zien, noch om later de reconstructie te bezoeken. 

Ze gingen ook niet alle tien keer naar Eindhoven om bij de aankomst van 

de lichamen te zijn. Ze zijn alleen de eerste en de laatste keer geweest. 

‘Karin kon het niet opbrengen. Om het elke keer zo intens te voelen. We 

kregen wel contact met andere nabestaanden, maar zij gingen heel erg op 

de details in en wij wilden dat niet horen. Wij wilden al die beelden niet. 

We wilden alleen maar Kristy.’

Na de uitvaart van Kristy en Sjors kreeg Karin behoefte aan de steun van 

ervaringsdeskundigen. ‘Ik wilde horen hoe mensen omgaan met zo’n groot 

verdriet. Ik ben op zoek gegaan naar verhalen van mensen die al wat ver-

der in de tijd staan.’ Ze nam deel aan een aantal bijeenkomsten over rouw 

en rouwverwerking waarop deelnemers elkaar vertelden wie ze hadden 

verloren en hoe ze daarmee omgingen. ‘Sommige mensen hadden zoveel 

mensen verloren,’ zegt Karin. ‘Al die verhalen kwamen nog eens extra op 

mijn schouders. Dat hielp niet.’

Samen met Thijs bezocht ze een rouwtherapeut. Nu gaat Karin daar nog 

eens in de acht weken heen. Alleen. ‘Ik wil verder in het leven. Ik wil me 

kunnen optrekken aan iets. De tweede kerst was wat dat betreft erger dan 

de eerste. Toen hadden we nog van alles te regelen. Nu was het realiteit.’

✿

Maike Delfgaauw van de NCTV geeft toe dat de berichtgeving over MH17 

overweldigend was. ‘Vanuit dat perspectief is dit by far de grootste crisis van 

de afgelopen tien jaar geweest. De impact die een ramp heeft op de samen-

leving is ook veranderd. Bovendien trof MH17 mensen uit heel Nederland. 

Dat was bij de brand in Volendam en de vuurwerkramp in Enschede heel 

anders. Bij MH17 was het noodzakelijk om op nationaal niveau de commu-

nicatie te coördineren.’

Dat er zoveel bijeenkomsten en herdenkingen zouden worden georgani-

seerd, had Delfgaauw van te voren niet kunnen vermoeden. ‘Wij hebben 

altijd de insteek gehad dat we nabestaanden iets te vertellen moesten 
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hebben alvorens we weer een bijeenkomst 

organiseerden.’ 

Tot op de dag van vandaag houden collega’s uit 

het crisisteam zich bezig met de afwikkeling van 

de ramp met vlucht MH17. ‘Adviezen over een 

nationaal monument, contact met de Stichting 

Vliegramp MH17, het beheer van de nabestaan-

densite, het strafrechtelijk onderzoek, allemaal 

onderwerpen die na twee jaar nog spelen.’ 

Het belangrijkste dat Delfgaauw leerde, was dat elke 

nabestaande behoefte heeft aan iets anders. Voor 

de overheid was dat een complicerende factor. ‘De 

groep nabestaanden was verre van homogeen. Wij 

hebben veel met de familierechercheurs en de case-

managers van Slachtofferhulp Nederland gepraat 

om te bepalen wat wel en wat niet bijdroeg aan de 

rouwverwerking. Leidend principe was dat we accu-

rate procesinformatie wilden geven. Vertellen wat je 

doet, wanneer je het doet en waarom. Je hebt niet 

altijd meteen antwoord op de inhoudelijke vragen. 

Dan is helderheid over het proces heel belangrijk. 

En nee, je doet het dus nooit helemaal goed voor 

iedereen. Soms is dat naar, omdat iedereen zijn best 

doet, wetend hoe precair het is. Maar wie zijn wij om 

te bepalen wanneer het genoeg is?’ 

De casemanagers van Slachtofferhulp Nederland 

rondden na anderhalf tot twee jaar hun werk in het 

kader van MH17 af. ‘Het was heel hard werken, 

maar we hebben veel kunnen doen,’ concludeert 

een van hen. ‘Een groot deel van deze groep nabe-

staanden blijkt sterk en vindt eigen kracht. Mensen 

gaan weer vliegen, ze zijn weer aan het werk, de 

draad wordt opgepakt. Stichting Vliegramp MH17 

organiseert nog lotgenotencontacten en als mensen 

vragen hebben kunnen ze die nog altijd stellen. Zo 

hoort het ook.’

✿

De Nederlandse dichter Jan Arends schreef ooit: 

‘Het kwaad is niet waar. Alleen het verdriet is 

waar.’ De verhalen van de nabestaanden van Geert 

14 augustus 2015
Laatste fase teruggave 
persoonlijke bezittingen die 
na 7 augustus 2014 en 21 
oktober 2014 naar Nederland 
zijn gebracht. Deze fase sluit 
op 30 september 2015. Alle 
persoonlijke eigendommen 
waartoe geen verzoek tot 
afgifte is ontvangen, worden tot 
uiterlijk 20 juli 2016 bewaard.

25 september 2015 
Aankomst vliegtuig met 
slachtoffers op Schiphol.

29 september 2015
Start procedure teruggave van 
datadragers. Het betreft een 
gering aantal items dat in het 
kader van het strafrechtelijk 
onderzoek wordt onderzocht en 
vervolgens wordt vrijgegeven 
voor teruggave aan de 
nabestaanden.

13 oktober 2015 
Publicatie van de 
onderzoeksrapporten van 
de Onderzoeksraad voor 
Veiligheid. Voorzitter Tjibbe 
Joustra licht het onderzoek 
en de uitkomsten toe aan 
nabestaanden in een besloten 
bijeenkomst. Reactie van 
minister-president Rutte: “Het 
was in woord én in beeld een 
indringend en confronterend 
verhaal, in de eerste plaats voor 
nabestaanden.” Nabestaanden 
konden op 14, 15 en 17 oktober 
een bezoek brengen aan de 
reconstructie van het vliegtuig.
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en Hanny Timmers, Kristy van den Schoor en haar vriend Sjors Pijnenburg, 

Harrie Wagemans, Liam Sweeney en de familie Paulissen-Hastini beves-

tigen die zinnen. Hun leven en dat van alle andere nabestaanden van 

de slachtoffers van vlucht MH17 veranderde in één klap voorgoed. ‘Het 

vreemde is,’ zegt Jolanda Timmers, ‘dat MH17 voor mijn ouders misschien 

maar tien seconden is geweest. Het is meer een onderdeel van mijn leven 

dan het voor hen ooit is geweest.’
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HOOFDSTUK 10

Verder

Zaterdag 9 april 2016 organiseerde de Stichting 

Vliegramp MH17 een nabestaandenbijeenkomst 

met als thema: En hoe nu verder? ‘Want het stopt,’ 

zegt Hanny Dormans die de afgelopen twee jaar 

alle nabestaandenbijeenkomsten bezocht. ‘Na alle 

hectiek ontstaat ook wel een soort van leegte, waar-

door voor mijn gevoel het rouwen om Harrie nu pas 

echt kan beginnen.’

Een rouwdeskundige gaf een presentatie. Daarna 

gingen de aanwezige nabestaanden in groepjes 

uiteen om elkaar te vertellen hoe het nu met ze 

ging. ‘Heel veel mensen stellen de vraag of je het 

al een plekje kan geven. “Ik mag dan wel een 

groot lichaam hebben, maar of er een plekje voor is 

weet ik niet”, antwoordde iemand. Dat gevoel her-

ken ik. In mijn huis heeft de tijd stil gestaan. Er is 

een leven voor MH17 en een leven na MH17. Ik sta 

er mee op en ik ga er mee naar bed.’

Overal komt Hanny Harrie tegen. Onder de glazen  

salontafel liggen boeken en tijdschriften over de 

ramp. Aan de muur hangen twee grafieken van de 

Nederlandse Cobra-kunstenaar Corneille die Hanny 

van haar broer erfde. Haar zoon draagt kleren en 

loopt op de schoenen van haar broer. ‘Sommige 

mensen zeggen dat ik mijzelf steeds weer met de 

ramp confronteer, maar ik heb het nodig. Ik zal ook 

het strafrechtelijk onderzoek blijven volgen. Of 

ik antwoord op de schuldvraag krijg, weet ik niet, 

maar de weg er naar toe is op zich belangrijk. Wie 

heeft de opdracht gegeven? Hoe kan een mens 

daartoe in staat zijn? Dat wil ik wel weten. Aan de 

andere kant: er zijn elke dag zoveel rampen op de 

wereld. We moeten ons eigen leven oppakken. Dat 

zou Rie ook hebben gezegd. Leef je leven. Vooruit.’

De chaos in haar hoofd is nog niet helemaal ver-

dwenen, geeft Hanny toe. ‘Soms ben ik er nog niet. 

7 maart 2016 
Vijfde besloten 
informatiebijeenkomst voor 
nabestaanden in Nieuwegein. 
Met informatie over het 
strafrechtelijk onderzoek naar 
de toedracht van de vliegramp. 
Specialisten van de politie, 
het Openbaar Ministerie en de 
Koninklijke Luchtmacht geven 
achtergrondinformatie over het 
onderzoek, radargegevens en de 
mogelijkheden voor vervolging 
en berechting. 

9 mei 2016
Het LTFO en het Nederlands 
Forensisch Instituut ronden het 
identificatieproces af.

3 juni 2016
Op de rampplek in Oekraïne 
wordt de 'uitlaat' van een 
BUK-raket gevonden. Het is 
één van de bevindingen van het 
JIT dat onderzoek doet naar de 
toedracht van de ramp.
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Het is niet altijd makkelijk dat ik zo intensief met Harrie’s nalatenschap 

bezig ben geweest. Niet voor mijzelf en niet voor mijn omgeving. Soms 

ben ik nog te weinig beschikbaar voor anderen, ook voor mijn eigen gezin. 

Verdriet kun je eigenlijk niet delen. Het enige wat je kunt delen, zijn her-

inneringen. Ik hoorde dat er mensen zijn die niet kunnen verdragen dat er 

weer wordt gelachen. Dat is niet mijn weg. Humor houdt me juist nu over-

eind en ik moet kunnen lachen wil ik mijn leven weer oppakken. Ik wil de 

mooie momenten koesteren. En zo, stap voor stap, gaan we verder.’

✿

Twee letters en twee cijfers. MH17. Nabestaanden zijn er voorgoed mee 

verbonden. Maar ook hulpverleners die gedurende de afgelopen twee jaar 

bij de nasleep van de ramp betrokken waren, geven aan dat ze nooit meer 

helemaal dezelfde zullen zijn. ‘MH17 is voor altijd met mij verbonden,’ zegt 

overste Hans van de Ven. ‘De ramp beheerst mijn leven niet, maar heeft 

wel een enorme invloed gehad. Of het mij persoonlijk heeft veranderd, 

zal de tijd leren.’ Slachtofferofficieren De Ruijter en Van der Helm zeggen 

dat ze het onderzoek niet hadden willen missen, maar dat ze het ook nooit 

meer willen meemaken. ‘Het is heel dankbaar werk, maar je krijgt ook een 

ontzettende bak ellende over je heen. Soms missen we de samenwerking. 

De focus die we met elkaar hadden én met onze ketenpartners. Uiteindelijk 

heeft iedereen vanuit een goed hart zijn bijdrage geleverd. Soms hadden 

we daar last van, maar uiteindelijk is het positief om te zien hoeveel empa-

thie mensen met elkaar kunnen hebben.’

Politieman Theo Vermeulen kan MH17 nog niet afsluiten. Samen met Sylvia 

van Braak fungeert hij nog als coördinator van de familierechercheurs en 

blijft tot de afronding van het strafrechtelijk onderzoek bereikbaar. Op zijn 

werkkamer hangt een lijst met namen van nabestaanden. Op zijn bureau 

liggen de laatste pakjes met persoonlijke eigendommen die nog bezorgd 

zullen worden. Niet alle spullen uit de in totaal drie catalogussen zijn 

opgeëist. Na twee jaar worden deze spullen vernietigd. ‘We moeten het 

afsluiten.’ 

✿

Boven de haard in het huis van Angela Sweeney hangt een herdenkings-

gedicht met een foto van haar zoon. Boven de bank hangen portretten 

van haar kleinzoon. ‘Uncle Liam is still in the ground,’ merkte het jongetje 

onlangs op. Zijn jongste nichtje Emily, wier babyportret op een bijzettafeltje 

staat, heeft Liam niet meer gekend. ‘Mijn kleinkinderen zijn mijn houvast. 

Je moet door met je leven. Anders ga je er aan onderdoor.’

Voor Ine van Loo en haar man is het belangrijk de herinnering aan hun 
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broer, hun schoonzus en de kinderen levendig te 

houden. ‘Het is onmogelijk om ze te vergeten, zij 

die zoveel gaven om je te herinneren. Ze hebben 

een stempel op ons leven gedrukt. We willen over 

hen blijven vertellen. Vertellen, vertellen, vertellen. 

Opdat ze niet worden vergeten. Opdat ze niet voor 

niets hebben geleefd.’ 

De data blijven in hun herinnering gegrift. De 

geboortedagen. De sterfdag. ‘Maar we moeten ver-

der. Al is het maar voor onze kinderen.’

Ook Thijs en Karin van den Schoor proberen ver-

der te gaan. Doorléven en dóórleven. ‘Ik wil aan 

onze zoon Rob en zijn vriendin Karlijn laten zien 

dat het weer kan. Dat het moet,’ zegt Karin. ‘Leven. 

Dat zou Kristy ook hebben gewild.’ 

In het voorjaar van 2016 maakten ze voor het eerst 

weer een vliegreis. Hun zoon zou naar Praag gaan 

met een stel vrienden en Karin wilde eerst met 

z’n vieren op reis. ‘Via de MH17 site kregen we al 

eerder informatie over de manier waarop we ons 

konden voorbereiden weer te gaan vliegen. Daarna 

heb ik een traumadeskundige geraadpleegd om de 

angst te bezweren. Ik was bang voor de beelden als 

we in de lucht waren. Het viel eigenlijk niet tegen.’

Beiden hebben inmiddels hun werk weer opge-

pakt. Thijs heeft wel een vaste vrije dag gepland. 

‘Om het verdriet te doorleven. Het gevaar na een 

groot verlies is dat je vlucht in je werk. Voor mij 

was dat een reëel gevaar. Als ik thuis ben, denk ik 

de hele dag aan Kristy.’

Kristy is overal aanwezig in haar ouderlijk huis.  

De zijkamer naast de woonkamer is helemaal ter 

hare nagedachtenis ingericht. Overal staan foto’s 

van haar en haar vriend Sjors. ‘Sjors droeg ons 

Kristy op handen.’

Aan de muur hangt een portret van Kristy dat een 

oma van de basisschool waar Karin werkt maakte. 

‘Dat zoveel mensen zoveel doen en iets voor je wil-

len betekenen, is heel waardevol.’ 

Kristy’s vriendinnen blijven op bezoek komen. ‘Dat 

vind ik heel fijn,’ zegt Karin. ‘Ze sturen een kaartje 

op onze verjaardag. Een bloemetje op Moederdag. 

17 juli 2016 
Stichting Vliegramp MH17 
organiseert de herdenking in 
de Expo Haarlemmermeer. Het 
thema van de herdenking is ‘de 
zon’. Achter de donkere wolken 
komt de zon weer tevoorschijn. 
Zij verwarmt, verlicht en brengt 
weer wat kleur en levenskracht.
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Kristy’s hartsvriendin is onlangs gaan samenwonen en daar zijn we op 

bezoek geweest. Het is aan de ene kant heel pijnlijk, omdat wij de spranke-

ling van het beginnend volwassen leven van Kristy en Sjors moeten missen. 

Tegelijk is het ook fijn om de herinnering te kunnen delen. Ons inzicht is 

dat professionele hulpverlening nodig is, maar dat in eerste instantie je 

eigen netwerk bepalend is. Je familie en je vrienden zijn zo belangrijk. Je 

moet het zelf doen, maar je bent daarin niet alleen.’

✿

Jolanda Timmers probeert inmiddels haar eigen leven weer vorm te geven. 

Slachtofferhulp Nederland hielp haar om bij de gemeente een urgentie 

aan te vragen waardoor ze uiteindelijk vrij snel een nieuw woning kreeg 

toegewezen. Op een bijzettafel ligt een stuk van de boomstronken die de 

kisten van haar ouders verbonden. In een glazen vitrine in de hoek van 

de kamer, voor het raam, liggen souvenirs die herinneren aan het verlies. 

Een embleem van de repatriëringsmissie met daarop de woorden Bring 

them home. Een beeldje dat de Nederlandse overheid liet maken voor alle 

hulpverleners en dat zij van een van de medewerkers van de repatriërings-

missie kreeg.

Ze volgt het nieuws over het strafrechtelijk onderzoek naar de ramp 

nog wel, maar ging niet naar de laatste bijeenkomst van het Openbaar 

Ministerie. ‘Ik wil niet meegezogen worden in de juridische vraag wie 

het heeft gedaan,’ zegt ze. ‘Als ik dat doe, zet ik mijzelf voor twintig jaar 

vast. Dat wil ik niet en dat zouden mijn ouders ook niet hebben gewild. 

Mijn ouders zijn vermoord, punt. Dat iemand op die knop heeft gedrukt, 

kan ik diegene niet eens kwalijk nemen. Het is oorlog in dat gebied. Wat 

er hier tijdens de Tweede Wereldoorlog gebeurde weten we toch ook niet 

allemaal?’

Dit jaar maakte ze voor het eerst zelf weer een lange reis. Naar Australië. 

Ze trok er door de woestijn, zonder bereik. ‘In Europa kan je niet aan 

MH17 ontsnappen. Of er komt een nieuwsbrief of de advocaat belt. Ik wil 

weer zelf beslissingen kunnen maken. Ik wil ook vergeven. Niet voor de 

ander, maar voor mijzelf. Ik had mijn ouders nooit willen verliezen, maar ik 

heb veel geleerd de laatste twee jaar. Geen namaak meer. MH17 heeft mijn 

leven in zekere zin ook verrijkt en mijn levenshouding veranderd. In het 

hele proces vol chaos zijn er ook mooie momenten geweest. Ik blijf bij mijn 

gevoel. Dat heb je ook nodig als je rouwt.’

De trouwringen van hun ouders lieten de kinderen Timmers in drie delen 

snijden. Jolanda liet van haar delen een nieuwe ring maken. Ze draagt hem 

altijd. Samen verder, staat er in. 
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Nawoord 

In de loop van donderdagavond 17 juli 2014 bereikte mij het vreselijke 

bericht van de vliegramp met het toestel van Malaysia Airlines vlucht-

nummer MH17. Na een aantal uren van verwarring en onzekerheid werd 

bevestigd dat er een gezin uit onze gemeente in zat. De familie Wals uit 

Neerkant was ook omgekomen. 

Wat voor ons allen een mooie zomerdag had moeten worden, werd opeens 

een gitzwarte dag. Een heel gezin dat plotseling uit de gemeenschap van 

Neerkant was weggerukt. Een gezin dat niet alleen midden in het dorp 

woonde, maar ook letterlijk midden in de Neerkantse gemeenschap stond. 

In geen enkel scenario kun je bedenken dat dit in je gemeenschap kan 

gebeuren. De verslagenheid was enorm. Het was bijna niet te beseffen. 

Je wilt iets zeggen. Je zoekt naar woorden. Maar je kunt de juiste woorden 

niet vinden. Geen enkel woord doet recht aan dit intense verdriet. Op zulke 

momenten toont elke gemeenschap zijn kracht. We hebben allemaal kun-

nen zien hoe overal in Nederland mensen met elkaar hun verdriet deelden, 

nadat de eerste schok van het verschrikkelijke nieuws was verwerkt. 

Ook in Neerkant heeft de gemeenschap zijn kracht getoond. Door elkaar 

op te zoeken en naar elkaar te luisteren. Maar vooral door het verdriet te 

delen, kreeg deze verschrikkelijke gebeurtenis een plaats. Een groepje mee-

levende inwoners vormde een comité dat in samenspraak met de familie, 

scholen, de gemeente en alle geledingen uit de Neerkantse gemeenschap 

een afscheidsbijeenkomst organiseerde. Een bijeenkomst om samen te rou-

wen, samen te luisteren naar de verhalen en de muziek. Samen te huilen, 

samen stil te zijn, elkaar te troosten en afscheid te nemen. Deze bijeen-

komst heeft iets van de pijn en het verdriet van de familie, vrienden en 

vriendinnen van de familie Wals en de inwoners van Neerkant kunnen 

wegnemen. Deze bijeenkomst gaf ons de kracht om deze verschrikkelijke 

gebeurtenis een plek te geven in onze gemeenschap en in ons hart.

Daarnaast kreeg deze droevige gebeurtenis ook letterlijk een plaats in de 

gemeenschap. Midden in het dorp werd een monument ter nagedachtenis 

aan de familie Wals opgericht. Het monument is een treurwilg met daarom-

heen een bank met zes rugleuningen. Ze staan symbool voor de zes leden 

van het gezin. De boom met de bank is er gekomen door de inzet van veel 

dorpsbewoners. Bij de ingebruikname van de plek waren honderden dorps-

bewoners aanwezig en familieleden van de familie Wals. De bijeenkomst 
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was een waardige afsluiting van een intense periode voor zowel de familie 

Wals als de gemeenschap van Neerkant. Het monument werd al voor de 

officiële opening in bezit genomen door de vrienden en de vriendinnen van 

de familie Wals. Zo is er uit iets vreselijks toch nog iets moois gekomen en 

zal iedereen zich de familie Wals blijven herinneren. Het is mooi dat we dit 

allemaal samen, als gemeenschap van Neerkant en de gemeente Deurne, 

een plek hebben kunnen geven.

Ondanks het feit dat we een verdrietige tijd achter de rug hebben, kijk ik als 

burgemeester toch met trots en voldoening terug. Dit doe ik vooral, omdat 

we als gemeenschap deze verschrikkelijke gebeurtenis met al zijn emoties, 

frustraties en media-aandacht in goede banen hebben kunnen leiden. 

Onder hoogspanning met de ogen van heel Nederland op ons gericht is het 

ons gelukt om de rust te bewaren, elkaar te steunen en de familie Wals een 

blijvende plaats te geven in onze gemeenschap en in ons hart. 

Hilko Mak

Burgemeester Deurne



Hans van den Hende  ✿  Shaliza Dewa  ✿  Piers van den Hende   

Marnix van den Hende  ✿  Margaux van den Hende  ✿  Andrei Anghel  ✿  Olga Ioppa  

Gabriele Lauschet  ✿  Rik Schuyesmans  ✿  Wayan Sujana  ✿  Benoit Chardome    

Gerda Leliana Lahenda  ✿  Jane Madeleine Adi Soetjipto  ✿  Oscar Kotte  

Miranda Kotte-Smolders  ✿  Remco Kotte  ✿  John Lahaye  ✿  Lilian Brouwers    

Priscilla Wiwik Rangin  ✿  Marco Grippeling  ✿  Fatima Dyczynski  ✿  Geert Timmers  

Hanny Timmers-de Haan  ✿  Paul van der Sande  ✿  Susan Hijmans  

Steven van der Sande  ✿  Tessa van der Sande  ✿  Guust Moors  ✿  Toos Moors-Ruijter  

Ninik Yuriani  ✿  Wouter Vorsselman  ✿  Jennifer van der Leij  ✿  Rowen Bats   

Dafne Nieveen  ✿  Arnoud Huizen  ✿  Ody Huizen-Titihalawa  ✿  Yelena Clarice Huizen  

  Supartini  ✿  Nguyen Ngoc Minh  ✿  Dang Minh Chau  ✿  Dang Quoc Duy 

Budiyanto Gunawan  ✿  Irene Pabellon Gunawan  ✿  Darryl Dwight Gunawan  

Sherryl Shania Gunawan  ✿  Frank van der Weide  ✿  Helen Borgsteede  ✿  Cor Schilder  

  Neeltje Tol  ✿  Erik van der Poel  ✿  Truike Heemskerk  ✿  Lisanne Engels  ✿  Dave Hally  

  Kim Hally-Verhaegh  ✿  Megan Hally  ✿  Noor Rahimmah Mohd Nor  

Mohd Ali Md Salim  ✿  Karamjit Singh Karnail Singh  ✿  Jiee Tambi  ✿  Ariza Gazalee  

Muhammad Afif Tambi  ✿  Muhammad Afzal Tambi  ✿  Marsha Azmeena Tambi  

Muhammad Afruz Tambi  ✿  Hendry Ng  ✿  Lee Kiah Yeen  ✿  Liew Yau Chee    

Ming Lee Foo  ✿  Ng Shi Ing  ✿  Benjamin Lee Jian Han  ✿  Elisabeth Ng Lye Ti    

Maarten de Vos  ✿  Theo Kamsma  ✿  Karin Bras  ✿  GuoQing Kamsma  ✿  Erik Maas  

Petra van Eldijk  ✿  Peter Souren  ✿  Janneke Nelissen  ✿  Bart Lambregts  

Astrid Hornikx  ✿  Andrew Hoare  ✿  Estella Vermeulen  ✿  Jasper Hoare  ✿  Friso Hoare  

  Leon Wels  ✿  Conny Wels-Stuiver  ✿  Sem Wels  ✿  Remco Trugg  ✿  Yvonne Kappen  

Tess Trugg  ✿  Liv Trugg  ✿  Sjors Pijnenburg  ✿  Kristy van den Schoor  ✿  Wayne Baker  

Theresa Baker  ✿  Howard Horder  ✿  Susan Horder  ✿  Sister Mary Philomene Tiernan  

Victor Oreshkin  ✿  Jack Samuel O’Brien  ✿  Helena Sidelik  ✿  Edel Mahady    

Nick Norris  ✿  Mo Maslin  ✿  Evie Maslin  ✿  Otis Maslin  ✿   Joep Lange  

Jacqueline van Tongeren  ✿  Henk Kroon  ✿  Ina Kroon-Broghammer  ✿  Tan Sjieuw Po 

Popo Fan  ✿  Jenny Fan  ✿  Kevin Jesurun  ✿  Charles Eliza David Tamtelahitu  

Donny Toekiran Djodikromo  ✿  Anelene Rostijem Misran  ✿  Hielkje Raap   

Thami Uijterlinde  ✿  Willem Witteveen  ✿  Lidwien Heerkens  ✿  Marit Witteveen  

Joop de Roo  ✿  Shaka Panduwinata  ✿  Miguel Panduwinata  ✿  Meling Mula    

Ng Qing Zheng  ✿  Paul Rajasingam Sivagnanam  ✿  Mabel Anthonysamy   

Matthew Ezekial Sivagnanam  ✿  Hasni Hardi bin Parlan   

Kaushalya Jairamdas Datin Punjabi  ✿  Emiel Mahler  ✿  Elaine Teoh     

Lucie van Mens  ✿  Glenn Thomas  ✿  Martine de Schutter  ✿  Pim de Kuijer   

Rein Specken  ✿  Desirée Zantkuijl  ✿  Jeroen Wals  ✿  Nicole Wals-Martens     

Brett Wals  ✿  Jinte Wals  ✿  Amel Wals  ✿  Solenn Wals  ✿  John Alder    

Liam Sweeney  ✿  Ben Pocock  ✿  Robert Ayley  ✿  Cameron Dalziel  ✿  Richard Mayne    

Stephen Anderson  ✿  Jeroen Renkers  ✿  Karin Hoonakker  ✿  Tim Renkers     

Siti Amirah  ✿  Karlijn Keijzer  ✿  Laurens Pieter van der Graaff  ✿  Petra van Langeveld  

Gary Slok  ✿  Régis Crolla  ✿  Harrie Wagemans



Op donderdag 17 juli 2014 werd vlucht MH17 neergehaald in 

het oosten van Oekraïne. Alle 298 inzittenden, waaronder 196 

Nederlanders, kwamen om. Dit boek verschijnt twee jaar 

nadat de vliegramp heeft plaatsgevonden. Het boek herdenkt 

de slachtoffers en geeft een beeld van de weg die de nabe-

staanden sinds 17 juli 2014 zijn gegaan. Het beschrijft de 

ervaringen van nabestaanden en professionals die hen in de 

afgelopen twee jaar ondersteunden. Sommige professionals 

en nabestaanden onderhielden intensief contact, zoals de 

familierechercheurs van de politie en de casemanagers van 

Slachtofferhulp Nederland. Andere professionals verleenden 

hun ondersteuning wat meer buiten het blikveld van de 

nabestaanden. 

Er bestaat geen draaiboek voor verdriet. Ieder gaat op zijn of 

haar eigen manier met verlies om. Stap voor stap vinden de 

nabestaanden wegen om ermee om te gaan.

De ramp met vlucht MH17
‘Er is geen draaiboek voor verdriet’
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