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Aan de orde is de herdenking van de aanslagen in Sri Lanka.  

Ik heet de minister-president van harte welkom.  

Ik heet ook de ambassadeur van Sri Lanka, de heer (Adam) Sadiq, van harte welkom. 

Ik wil iedereen in de zaal en op de publieke tribune verzoeken om, voor zover dat 

mogelijk is, te gaan staan. 

 

Eerste paasdag.  

De dag waarop Christenen de wederopstanding vieren – vieren dat het leven sterker is 

dan de dood, en dat liefde langer meegaat dan haat. 

De dag waarop de Paus traditioneel zijn zegen voor de stad en de wereld uitspreekt.  

De dag ook, waarop in Sri Lanka duizenden Christenen de paasmis bijwonen, of 

toeristen in hun hotel genieten van het paasbuffet. 

En juist op deze dag heeft een islamitische terroristische groepering dood en verderf 

gezaaid.  

 

Rond 6.30 uur kwamen in Nederland de eerste berichten binnen, van een golf van 

aanslagen in Sri Lanka. 

Drie kerken en drie hotels waren het doelwit van bommen van zelfmoordterroristen.   

De daders kozen doelbewust voor christelijke doelen en plekken waar westerse 

toeristen samenkomen.  

Deze laffe terreurdaad eiste de levens van tenminste 321 mensen, onder wie ook drie 

Nederlanders. 

Twee vrouwen en een meisje van 12 jaar oud.  

Er vielen meer dan 500 gewonden.   

Hele gezinnen zijn verscheurd.   

Zomaar, vanuit het niets, terwijl ze het nieuwe leven vierden, of genoten van een 

vakantie in het prachtige Sri Lanka. 

 

We zagen de ravage in de St. Sebastiankerk. 

Een met bloed bespat Jezusbeeld.  

De gesprongen ruiten in het Shangri-La hotel.   

Grote groepen mensen, buiten bij de ziekenhuizen – wachtend, tussen hoop en 

wanhoop, op nieuws over hun familieleden en geliefden.  



En we zagen beelden van de Sri Lankaanse gemeenschap hier in Nederland, in shock en 

vol machteloosheid.  

 

Nog steeds zijn de mensen in Sri Lanka angstig, onzeker en boos.  

Voor veel inwoners brengen de aanslagen oude, pijnlijke herinneringen boven, aan 

geweld tegen etnische en religieuze groepen.  

“Na dertig jaar burgeroorlog leven onze mensen nu in harmonie en vrede”, zei de 

bisschop van Colombo.  

“Ze hebben heel hard gewerkt om hun leven weer op te bouwen.”  

Nu zijn ze opnieuw ondergedompeld in rouw.  

De pijn is immens.  

 

Wij wensen  de mensen in Sri Lanka toe, dat ze opnieuw de veerkracht vinden om op te 

staan. 

Dat ze opnieuw laten zien dat de onderlinge saamhorigheid stérker is dan terreur en laf 

geweld.  

In ons hoofd en hart zijn wij bij de vele, vele slachtoffers en gewonden.  

De bevolking van Sri Lanka, maar ook de toeristen die zijn getroffen.  

 

 


