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we¡kom is in het land waar zoveel mensen zijn getroffen door de'daden van haar vader', Burgemeester
Pieter Broertjes van Hilversum heeft woensdag op Twitter een opmerking over de dochter van de
Russische president Poetin teruggenomen. 'Opmerking over dochter Poetin was niet verstandig. Deze
kwam voort uit een gevoel van onmacht dat vele mensen zullen herkennen', twitterde de
burgemeester woensdagochtend.
Ook herdenkinq door bewoners bii ramoplek. De BBC heeft een herdenking getoond die dorpelingen uit
de buurt van de rampplek hebben gehouden voor de slachtoffers. De plaatselijke bewoners zijn er
kapot van dat de ramp vlak bij hen in de buurt is gebeurd.

Soclale medla
. Ooluchtino over reoatriërino lichamen en veiliostellen zwarte dozen. Op sociale media is enige vorm

van opluchtlng merkbaar, zowel over de bevestiging van de repatrièring van de lichamen van de
slachtoffers, als over het overhandigen van de twee zwarte dozen aan Britse experts. Wel begint nu
door te dringen dat wellicht nog niet alle lichamen vanaf de rampplaats zijn vervoerd.

' Veet oositieve reacties oo oersbericht dao van natlonale rouw, Het merendeel van de reactles op het
Nederlandstalig internet op de bekendmaking van de dag van nationale rouw, ziJn als posit¡ef en
instemmend te bestempelen. Honderden reacties getuigen van'een mooi gebaar'. Ook worden veel
initiatieven ontplooid uit respect voor de slachtoffers en nabestaanden van de ramp van vlucht MH17.

.@Netalslntraditionelemedia,wordtookopsocialemedíaaleenpaar
stappen verder gekeken en verschulft de focus steeds meer na¿r de toedracht van het lncldent en de
scfiuldvraag. Daarbij is een duidelijke roep waarneembaar om meer emotie in de taal (communicatie)
van de Nederlandse overheid, waarbij men pleit voor het'eindeliJk toegeven' dat het gaat om een
'aanslag' in plaats van een 'ongeluk'.

. De Telegraaf meldt dat Russische winkeliers in Amsterdam via internet bedreigd zijn.

Duiding
. Voorultzlchten VoQr ondezoek zijn moeiliik. De onbewaakte staat van het rampgebled en de berichten

over compromltterlng van wrakstukken bevestigen opnieuw dat onderzoek naar de toedracht van de
ramp bljzonder moellljk zal worden.

. De iltuatle op de grond ln Oost-oekraïne bllifr voorlooio nqg lnst¿biel. Hoewel onderzoekers dlnsdag
toegang tot het rampgebled hadden, blijft de sltuatle ln het rampgebied instablel wegens ontbreken
van een duldelgke gezagsstructuur en het doorgaan van gevechten ln de bredere regio. Dit kan de

ondezoeksactlvltelten van de komende t[d negatlef belnvloeden. Om de velllgheld van de
onderzoekers ter plaatse te garanderen is daarom bliJvend behoefte aan real time lnformatie over de

van vlucht MH17 laat echter ook zlen dat de bemoelenls van
Rusland met buu dle het tot zfn rechtmat¡ge invloedssfeer rekent, zoals Oekraïne, ook voor het
\ryest?n grote gevolgen kan hebben.
Kpns oo esc¡latle confllct neemt toe. vooral na beroino lichamen slachtoffers. Wanneer het bergen van
de ilchamen zal zfn afgerond, ls een belangrfk humanitalr doel berelkt en komt een nleuwe fase in
zicht voor de nasleep van de ramp. Met het door de internatlonale gemeenschap beplelte onder¿oek
naar de toedracht van de ramp, zal de druk op de pro-Russlsche separâtisten en op Rusland verder
toenemen. Intussen heeft Oekraïne dinsdag besloten tot opvoer¡ng van de troepensterkte ln Oost-
Oekra|ne en lijkt Rusland nog steeds mensen en materleel naar de regio te sturen. Escalatie van het

de lichamen is in dit licht een mogelijkheid waar terdege
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confllct na afronding van de
rekenlng mee most worden

berglng van
gehouden.
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geborcen. betekent mogeliJk dat het langer duurt voordat alle lichamen naar Nederland worden
gebracht en dat de berglngswerkzaamheden ln het gebied langer moeten worden voortgezet, waardoor
ook langer medewerklng van de betrokken partijen ter plaatse vereist is. Er moet wellicht ook rekening
worden gehouden met de mogelijkheid dãt n¡et alle lichamen of lichaamsdelen zullen worden
teruggevonden of geidentíficeerd.
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