Lieve mensen,
We zijn al weer aan het einde gekomen van onze herdenking, zo dadelijk zullen
we nog bloemen leggen, hier bij het monument waar alle namen samen komen
en ook bij de bomen voor onze geliefden. Dat we ook dit jaar weer met velen zijn
geeft aan dat er de behoefte en de wens is om een moment en een plek te
hebben waarop we gezamenlijk herdenken.
Deze 17e juli is een ankerpunt geworden voor veel nabestaanden. Ons
monument is dé plek waar we steun zoeken, met elkaar, bij elkaar. Zoals u zelf
heeft kunnen zien zijn de meeste bomen gegroeid en staan in bloei. Helaas is een
ook aantal bomen doodgegaan. In overleg met de nabestaanden gaan we zorgen
voor nieuwe bomen.
Het is nu 4 jaar ná de afschuwelijke aanslag op vlucht MH17. 4 jaar ná het
gewelddadige verlies van onze dierbaren. 4 jaar sinds onze levens volledig op
zijn kop zijn gezet. 4 jaren, waarin wij voortdurend, ook in de media, worden
geconfronteerd met berichten en/of discussies over: waarheid, rechtvaardigheid,
schuld, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Of we die confrontatie op deze
manier willen of niet; het is bijna onontkoombaar.
In de afgelopen maanden zijn wij weer teruggevoerd naar dat verschrikkelijke
moment van 17 juli 2014. We hebben de gepresenteerde tussenresultaten van
het Joint Investigation Team onderzoek kunnen zien en het daaropvolgende
besluit van het kabinet om de Russische Federatie (mede)aansprakelijk te stellen
voor de dood van onze geliefden.
Ook worden wij nabestaanden, nog steeds, 4 jaar na dato, geconfronteerd met de
repatriëring en identifcatie van stooelijke resten van slachtooers van vlucht
MH17. Waar we moeten omgaan met gedoe en gesol met stooelijke resten in
Oekraïne waardoor we telkens weer voor moeilijke afwegingen komen te staan
na identifcatie door het FFI van stooelijke resten van onze dierbaren
Daarnaast kwamen er berichten over de voorbereidingen van een strafproces
tegen verdachten van de aanslag. Een proces, dat op Schiphol zal worden
gehouden, vlakbij de plek waar we nu samen zijn. Ook in de komende jaren zal
er nog veel op ons afkomen. Ook dan is het goed om samen te zijn. Dan is het
goed om gevoelens te delen. Dan is het goed om de wereld te laten zien, dat wij
er zijn én dat wij samen sterk zijn.
Vóórdat we deze herdenking afsluiten wil ik graag mijn dank uitspreken naar de
mensen die ervoor gezorgd hebben dat we hier nu in deze setting bij elkaar
kunnen zijn. Dat zijn nabestaanden en een adviseur die de afgelopen maanden
intensief hebben gewerkt aan de organisatie van de herdenking met
verschillende partijen, zoals de gemeente en de EXPO - die zich ook vrijwillig
hebben ingezet - en zo bijdragen aan onze herdenking.
Ook dank aan de Stichting Vrienden van het Monument die zich met de Stichting
Monument hebben ingezet om het monument weer in volle bloei te krijgen - zie
de zonnebloemen en andere bloemen om u heen – en de vrijwilligers uit

Vijfhuizen, die zich vandaag inzetten om deze herdenking goed en waardig te
laten verlopen.
Volgend jaar is er wéér een herdenking. Het is dan 5 jaar ná de fatale datum van
17 juli 2014. De Stichting Vliegramp MH17 wil in dat jaar een bijzondere
herdenking organiseren. Daar hebben we uw hulp bij nodig. Zowel qua inzet als
fnancieel. Ik roep met nadruk de jongeren onder u op ons bij de organisatie te
helpen. De herdenking is belangrijk en moet blijven bestaan, misschien niet meer
elk jaar, maar ons monument is een plek van blijvende herinnering aan onze
geliefden, het is de plaats waar we gezamenlijk, maar ook alleen kunnen blijven
herdenken, ook in de verre toekomst.
Ik wens u veel sterkte en kracht toe.
Piet Ploeg

