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Op 17 juli 2018 herdenken nabestaanden van de slachtoffers van de vliegramp met de MH17 hun dierbaren. Dit
doen zij bij het Nationaal Monument MH17 in Vijfhuizen. Omringd door 298 bomen worden de namen van de
slachtoffers voorgelezen, luistert men naar muziek en woorden van troost en bemoediging. Minister-President
Mark Rutte opent het defilé met het leggen van bloemen bij het monument.
Het is vier jaar geleden dat het vliegtuig van Malaysia Airlines, vlucht MH17 uit de lucht werd geschoten en 298
mensen abrupt uit het leven werden gerukt. Opa ’s en oma’s, vaders en moeders, ooms en tantes, nichten en neven
broers en zusters, kinderen en kleinkinderen. Vier jaar zijn voorbij. Vier jaar waarin nabestaanden nog steeds niet
weten wat de waarheid is over de toedracht van deze verschrikkelijke aanslag die de hele wereld heeft geschokt.
Op 17 juli komen nabestaanden uit binnen-en buitenland bij elkaar om hun geliefden die zij zijn verloren bij de
aanslag op de MH17 te herdenken. Op deze unieke plek van verdriet staat het voorlezen van de namen van alle
slachtoffers centraal. Ze worden voorgelezen door familie en vrienden temidden van de bomen die voor alle
slachtoffers, door de nabestaanden zelf zijn geplant. Op de velden rond het gedenkteken bloeien weer
zonnebloemen die speciaal gekweekt zijn uit de zaden die uit Oekraïne zijn meegebracht.
De herdenking is sober van opzet. De muziek van Yiruma (River Flows in You) is in 2017 speciaal gearrangeerd
door de Luchtmachtkapel voor de Nationale Herdenking MH17. De speciale band met de Luchtmachtkapel is
ontstaan omdat vanaf woensdag 23 juli 2014 de slachtoffers en stoffelijke resten van de vlucht van de MH17 door
de Koninklijke Luchtmacht teruggebracht zijn naar Nederland. Op de vliegbasis van Eindhoven zijn zij waardig
ontvangen. Nederlandse militairen brachten de kisten op ceremoniële wijze van het vliegtuig naar de
gereedstaande auto’s.
Onno Hoes, burgemeester van Haarlemmermeer, Jules Dresmé, pastoor in Hilversum en Piet Ploeg, voorzitter van
Stichting Vliegramp MH17, zullen tijdens de herdenking spreken.
Onno Hoes is als burgemeester zeer betrokken bij het monument. Haarlemmermeer is de gemeente waar Schiphol
onder valt, de plek waarvandaan de slachtoffers op de onfortuinlijke datum van 17 juli 2014 met elkaar vertrokken
naar elk hun eigen bestemming. Schiphol is ook de locatie waar de strafzaak tegen de verantwoordelijken voor
het neerhalen van de MH17 op Schiphol wordt gevoerd.
Pastoor Jules Dresmé zal woorden van troost en bemoediging uitspreken. Jules Dresmé was en is voor de
betrokkenen van de MH17- ramp meer dan alleen de pastoor, hij zorgt voor verbinding. Hij biedt steun voor velen
in onze samenleving, ongeacht achtergrond, geloof en afkomst.
Piet Ploeg, voorzitter van Stichting Vliegramp MH17 zal de ceremonie afsluiten en stilstaan bij de actuele
ontwikkelingen.
Uit blijk van eerbied en eerbetoon voor de slachtoffers hangen de vlaggen van de getroffen landen ten tijde van de
ceremonie bij het monument halfstok. Na afloop van het programma legt Minister-President Mark Rutte als eerste
bloemen bij het gedenkteken. Nabestaanden volgen daarna in het defilé en leggen hun bloemen bij het
gedenkteken. Rond het tijdstip van de ramp wordt een minuut stilte gehouden.
Ceremoniemeester is Victor Jammers, voorzitter Bestuur Slachtofferhulp Nederland.
Besloten bijeenkomst
De herdenking is een besloten bijeenkomst.
Voor meer informatie over de herdenkingsbijeenkomst:
Stichting Vliegramp MH17, Ria van der Steen, mariasteen@casema.nl
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Nationaal Monument MH17
Het Nationaal Monument MH17 in Vijfhuizen is op initiatief van de Stichting Vliegramp MH17 en in nauw
overleg met de nabestaanden tot stand gekomen. Het voorstel voor een zogenaamd Green Ribbon (een groen
bomenlint) van de Stichting Trees for All werd door de nabestaanden verkozen en gerealiseerd door de Stichting
Nationaal Monument MH17. De Stichting Nationaal Monument MH17 is opgericht om het realiseren van het
Nationaal Monument MH17 bij Schiphol-Vijfhuizen zeker te stellen en de bouw ervan financieel en bestuurlijk te
begeleiden. De Stichting werkt in opdracht van de nabestaanden, verenigd in de Stichting Vliegramp MH17.
Elk slachtoffer wordt herdacht met een eigen boom voorzien van een naamplaatje. Met elkaar vormen de 298
bomen een nieuw bos. In het hart van het bos staat in een amfitheater het gedenkteken waarin alle namen opnieuw
bij elkaar komen in de iris van het oog. Met het monument is er een nieuwe plek gecreëerd waar mensen
individueel maar ook gezamenlijk hun dierbaren kunnen herdenken.
Toelichting
Het monument bestaat uit 298 bomen en een gedenkteken. De bomen staan in de vorm van een zogenaamde
Green Ribbon lint en vormen het herinneringsbos
Het gedenkteken is een oog: een oog dat de hemel in kijkt. Het bestaat uit een grote stalen wand dat staat voor de
zwaarte van het verlies; het is de "wenkbrauw". In de stalen wand zit een opening. Deze opening staat symbool
voor hoop. Vóór deze wand staat een sculptuur van een oog; de iris. De lens is hoogglans gepolijst en vermeldt de
namen van alle 298 slachtoffers.
Bomen zijn deel van ons leven. Als vertrouwde elementen in onze tuinen en parken. Maar bomen hebben van
oudsher ook een symbolische betekenis. Ze verbeelden hoop, geloof en verbondenheid. Bij geboorte, rouw of een
jubileum is het planten van een boom een eeuwenoud gebruik.
Er zijn tien verschillende boomsoorten geplant voor de passagiers, een elfde is voor de 15 bemanningsleden. De
Latijnse namen staan bij de plattegrond. Door de variatie in bloei, bladvorm, kleur en vruchten is er elk seizoen
iets nieuws te beleven en is het monument géén statische gedenkplaats. Onder de bomen bloeit in het voorjaar het
bolgewas sneeuwroem. In de zomer worden er zonnebloemen geplant.
Het lint van bomen is een ontwerp van landschapsarchitect Robbert de Koning. Het gedenkteken is ontworpen
door Ronald Westerhuis.
Het monument (het herdenkingsbos en gedenkteken) is dankzij bijdragen (in geld of natura) van bedrijven,
overheden (gemeenten), diverse fondsen en particulieren mogelijk geworden.
Nadere informatie is te vinden op www.monumentMH17.nl

