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MH17-NABESTAANDE LOES DOET HAAR VERHAAL

‘IN MIJN ZIEL GEGRIFT’
Loes van Heijningen-Gorter verloor haar zwager, schoonzus en neef tijdens de
ramp met de MH17. Ze worstelde de afgelopen jaren met het verdriet en ‘de
ramp na de ramp’. Ze heeft nu een manier gevonden om ermee om te gaan.

H

et is een datum die in mijn ziel staat gegrift:
17 juli 2014. De dagen erna heb ik al vaak
herbeleefd. De camping in Zuid-Frankrijk, het
schreeuwen en huilen van mijn man en mijn zoon
van elf die zegt: ‘Mama, ik denk dat papa je nu meer
nodig heeft dan ik.’ Ik herinner mij de telefoontjes
van en naar Nederland, het ongeloof van mijn man.”
“Via internet vernamen we dat Erik, Tina en Zeger
echt aan boord zaten van de MH17, het vliegtuig van
Malaysian Airlines dat neergeschoten is boven de
Oekraïne. Op dat moment besefte ik nog niet dat de
MH17 voor altijd met ons mee zou vliegen.”

‘IN ÉÉN KLAP UIT ONS LEVEN’
“We bleven die vakantie in Frankrijk. Daar kwamen
we de eerste schok te boven. Af en toe keken we
naar de televisie van de Nederlandse campingeigenaren. Soms zochten we via internet naar informatie. We waren niet aanwezig op de eerste
nabestaandenbijeenkomst in Nieuwegein. Ook
waren we niet bij de aankomst van de eerste stoffe-

lijke overschoten. Wij zaten met zijn drieën in
Frankrijk en dachten aan de drie familieleden die in
één klap uit ons leven waren gerukt.”

‘TOEN WAS DE COULANCE VERDWENEN’
“Weer thuis zijn we meteen gaan werken, net als
veel andere nabestaanden. We probeerden in het
ritme van de dag te komen, afleiding te zoeken, te
overleven. Anderen konden gewoon niet aan het
werk of mochten van hun werkgever niet werken.
Die eerste maanden was mijn werkgever zeer coulant. Ik kon vrij nemen wanneer ik wilde en dat deed
ik regelmatig. Voor DNA-onderzoek, voor herdenkings- en nabestaandenbijeenkomsten, voor de
familierechercheurs die bij ons thuis kwamen.
Noem maar op. Helaas was na een halfjaar de coulance verdwenen en moest ik alsnog mijn vrij genomen dagen compenseren. Ik was immers niet ziek
en kreeg alleen de uren die in de cao stonden vrij
geroosterd. In mijn geval ging het om vier uur voor
de uitvaart. Ik hoop dat mijn werkgever een uitzondering was.”

‘DE KALENDER WERD
NIET OMGEDRAAID’
“Het was voor ons alsof de tijd stilstond, terwijl het
gewone leven rondom ons gewoon doorging. De
kalender werd niet omgedraaid. We wachtten op
nieuws over de identificatie. Erik was al vrij snel
geïdentificeerd. De identificatie van Tina en Zeger
liet langer op zich wachten. In september kwam het
verlossende woord van de familierechercheurs. Tina
en Zeger waren op dezelfde dag geïdentificeerd. Ik
zie de familierechercheurs nog binnenkomen. Ze
vertelden wat er was gevonden. Eigenlijk reageerden we heel rustig. We vroegen of ze mee wilden
eten, maar dat sloegen ze af. Later vond ik dat zo
netjes en gepast, want op dat moment ‘parkeerden’
we de mededeling. Pas later drong hun boodschap
tot ons door. De familierechercheurs waren een rots
in de branding. Wat zij vertelden was waar, geen
speculaties of halve waarheden.”

‘WE VOELDEN ONS INDRINGERS’
“Het viel niet mee om steeds in het huis te komen
van de omgekomen familie. Een huis dat achtergelaten was om na de vakantie weer in terug te keren.
Een huis dat wachtte op de bewoners die er nooit
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meer zouden komen. De eerste keer dat we in het
huis kwamen was onbeschrijflijk. We hadden met de
familie van Tina afgesproken dat we niets zouden
verplaatsen. Omdat we niet in de keukenkastjes
wilden zoeken naar vuilniszakken, hebben we zelf
vuilniszakken meegenomen. Ik deed de vaatwasser
open en daar zat een bord in, dik onder de schimmel.
Dat moet Erik erin hebben gezet vlak voordat hij als
laatste vertrok naar Schiphol. We voelden ons indringers en het was net alsof Tina, Erik en Zeger zo
binnen konden stappen en ons om een verklaring
zouden vragen waarom we daar waren. In de cdspeler zat de cd van Steve Harley. Het eerste nummer
op de cd was ‘The Last Goodbye’. Zou Erik deze cd
nog hebben beluisterd vlak voordat hij vertrok?”

‘LEEDCONCURRENTIE’
“Alles samen met de andere familie regelen viel niet
mee. Iedereen is aan het overleven en vervalt in
oerinstincten zoals territoriumdrift. Rouwen kost
enorm veel energie en dan moet je ook nog samenwerken bij het regelen van de uitvaart en het leegmaken van het huis. Bij vele gezinnen en families
kun je dit de ramp na de ramp noemen. Een aantal
families zijn hierdoor uit elkaar gerukt of hebben
geen contact meer met familieleden of met de
schoonfamilie. Ook ‘leedconcurrentie’ of ‘leedhiërarchie’ bleek veelvuldig onder nabestaanden
voor te komen. Verbaal en non-verbaal leerde ik dit
voor mij onbekende begrip kennen tijdens de bijeenkomsten met nabestaanden. “Ik heb meer recht op
verdriet dan jij, ik ervaar meer pijn dan jij.”
Maar rouwen en verdriet kun je niet naast een meetlat leggen. Als kiespijn al voor iedereen anders voelt,
hoe moet je dan de pijn en het verdriet omschrijven
van het verlies van één of meerdere dierbaren door
het neerstorten van de MH17?”

‘MOORD, DOODSLAG OF
RAMPZALIG ONGELUK?’

‘Wraak blijft een
moeilijke emotie,
je mag en kan er
zo weinig mee’
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Het beeld dat we ons
allemaal herinneren.

‘Rouwen kost enorm veel energie en dan
moet je ook nog met de andere families
samenwerken bij het regelen van de uitvaart’

“Ook de lokale bevolking lijdt mee. De
dorpsbewoners, volwassenen en
kinderen, die het vliegtuig hebben
zien neerstorten, die de lichamen in
hun tuinen en huizen hebben zien
vallen, deze beelden die op hun netvlies zijn gebrand. Die hebben gedaan
wat in hun mogelijkheid lag om de
lichamen - en wat ervan over was - van
onze geliefden te bergen.”
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OPENING NATIONAAL
MONUMENT MH17

“Ze werden veroordeeld, de eerste weken na de
ramp. Zoals ze met de bezittingen van onze geliefden omgingen. Zijn de Russen schuldig of ligt het
toch anders, meer complex en dieper? Natuurlijk,
Rusland is betrokken, het bewijs geleverd, maar is
het neerschieten van de MH17 moord, doodslag of
een rampzalig ongeluk?
Aan het verdriet doet het niets af, aan de woede
evenmin. Maar voor onze gemoedsrust en verwerking is de waarheid belangrijk. Zou de, door premier Rutte beloofde, ‘onderste steen’ ooit boven
komen?”
“Een fors deel van de nabestaanden praat over
moord, maar mijn man en ik geloven niet in moord,
wij kunnen ons niet voorstellen dat het neerschieten van het vliegtuig met voorbedachte rade is
gebeurd. Het vliegtuig is neergeschoten boven een
oorlogsgebied. In een gevechtshandeling. Wij kunnen het niet anders zien dan een ongeluk, ‘shit happens’. Wij zaten al snel in de vergeving, terwijl veel
andere nabestaanden tot op de dag van vandaag
boos zijn en wraakgevoelens hebben en het liefst
eenieder die schuld heeft aan het neerstorten van
het vliegtuig berecht zien of erger. Wraak blijft een
moeilijke emotie, je mag en kan er zo weinig mee.”

‘THERAPIE VOOR ONZE ZOON’
“Eind oktober 2014 ging het steeds slechter met
onze zoon. Hij was net naar de brugklas gegaan,
maar haalde slechte cijfers, kon zich niet concen-

‘Voor onze
gemoedsrust en
verwerking is
de waarheid
belangrijk’
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treren en moest regelmatig overstuur van school
worden opgehaald. Op een nabestaandenbijeenkomst kwamen we in contact met Paul Boelen en
Mariken Spuij van het Ambulatorium in Utrecht.
Onze zoon bleek alle emoties van de ramp met de
MH17 diep te hebben weggestopt, kon niet geloven
wat er gebeurd was en hield zichzelf staande door
zich voor te stellen dat zijn oom, tante en neef nog
op vakantie waren. Door de rouw en het trauma
raakte zijn werkgeheugen vol, waardoor hij niets
meer kon onthouden, de oorzaak voor de slechte
cijfers op school. Het verdriet was hem te groot.
We zijn een halfjaar iedere week naar Utrecht gereden voor therapie voor onze zoon. Hij had als gevolg
van de ramp enorme angsten. Tijdens een ritje in de
metro van Amsterdam dook hij bij ieder station in
elkaar. Hij was bang dat er iets vreselijks ging
gebeuren. Toen ik zei dat papa en mama bij hem
waren, zei hij: “Zegers ouders waren ook bij hem in
het vliegtuig en toch is Zeger dood.” Dat was een
dieptepunt, dat je als ouders geen veiligheid voor je
net twaalfjarige zoon kunt bieden.”

‘TASTEN NAAR DE ZIN
VAN VERDER LEVEN’
“Robbert, mijn man en ik zijn actief (geweest) in
verschillende werkgroepen van de stichting vliegramp MH17. Wij hebben daarin vele betrokken nabestaanden leren kennen, met ieder hun eigen verhaal
en verdriet. Wij hebben hierdoor van dichtbij met
veel bewondering en respect kunnen zien hoe veer-

Op maandag 17 juli wordt het Nationaal
Monument MH17 geopend. Het is dan precies
drie jaar geleden dat de Boeing 777 van
Malaysia Airlines boven Oekraïne werd neergeschoten. Alle 298 inzittenden kwamen om het
leven. Onder hen waren 193 Nederlanders.
Zondag 16 juli zendt Omroep MAX Rouwen en
Leven na de MH17 uit. In deze documentaire van
Eric Blom ontmoet Frènk van der Linden familieleden en andere bekenden van mensen die
omkwamen bij de ramp. Ook wordt de totstandkoming van het Nationaal Monument getoond.
De NOS wijdt maandag 17 juli twee uitzendingen aan de openingsplechtigheid: een in de
middag en een in het begin van de avond.
In de middaguitzending is de officiële openingsceremonie rechtstreeks te volgen. Centraal staat
de herdenking van de slachtoffers: één voor één
worden hun namen voorgelezen. ’s Avonds
wordt teruggeblikt op de ceremonie onder
andere door gesprekken met nabestaanden.
Het Nationaal Monument MH17 staat in Park
Vijfhuizen, dat grenst aan Schiphol. Elk slachtoffer wordt herdacht met een eigen boom,
voorzien van een naamplaatje. Met elkaar
vormen de 298 bomen een nieuw bos met in het
hart daarvan een gedenkteken.
Rouwen en leven na de MH17
ZONDAG 16 JULI		
13.55 UUR & 19.02 UUR NPO 1

Monument MH17
MAANDAG 17 JULI
20.10 MAX NPO2

‘Dat was een
dieptepunt, dat je
als ouders je
twaalfjarige zoon
geen veiligheid
kunt bieden’
krachtig nabestaanden zijn en weer hun leven trachten op te pakken, soms met succes maar ook helaas
met blijvend diep verdriet, tastend naar de zin van
het verder leven, hunkerend naar een glimp van
verloren vreugde. We zijn ervaringsdeskundigen
geworden en ik ben, nadat ik mijn baan mede door
de MH 17 ben kwijtgeraakt, een studie verlies- en
rouwbegeleiding gaan volgen aan de Academie voor
Geesteswetenschappen.”

DANKBAARHEID
“We zijn dankbaar dat onze omgekomen familie in
Hilversum woonde. We hebben ons omarmd gevoeld
door de inwoners tijdens de stille tocht en de herdenkingsbijeenkomst in de Vituskerk op 17 augustus
2014. De enorme betrokkenheid van burgemeester
Pieter Broertjes met zijn ambtenaren, van pastoor
Jules Dresmé, de warme steun van de vele
Hilversummers, het monument met de zonnebloemen in Hilversum in het Dudokpark: ja… dat biedt
troost.”
“Naast alle ellende en verdriet zijn er ook de waardevolle, te koesteren aspecten voortgekomen vanuit
het verdriet van de MH17. Zo hebben wij meer verdieping in ons leven gekregen en zijn Robbert en ik
meer naar elkaar gegroeid. Helaas waren niet alle
relaties bestand tegen dit grote verdriet. We staan
nu anders in het leven, genieten intenser en zijn
dankbaar voor de vriendschappen die zijn ontstaan
met voorheen voor ons wildvreemden.”

Bomen planten
bij het Nationaal
Monument MH17

Juli 2016: emotionele
herdenking in het Expo
Centre Vijfhuizen

De natie was in rouw
en velen van ons
zijn dat nog steeds

“Het verdriet blijft groot, het onrecht moeilijk
verwerkt. Toch is er meer. We ademen weer, wij
lachen weer, het leven gaat door - met de MH17 voor
altijd aan ons verbonden.”
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