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Goede collega's, 

 

Op sommige momenten komt de politiek tot stilstand, en lijkt het politieke bedrijf, dat ons 

anders zo passioneel bezighoudt, in het licht van de harde actualiteit plots minder 

belangrijk.  

 

Het jaar 2015 is zijn laatste maand ingegaan, het was een jaar waarin blind geweld en 

fanatisme wereldwijd genadeloos hebben toegeslagen. De aanslagen volgden elkaar op, de 

ene helaas nog bloediger dan de andere. 

 

In samenspraak met de eerste minister wilden wij een nationaal eerbetoon brengen aan de 

acht Belgen die dit jaar bij een terreuraanslag om het leven kwamen, en bij uitbreiding ook 

aan alle slachtoffers van terreur, overal ter wereld. 

 

Diep geroerd richt ik mij tot de familieleden van de slachtoffers die hier aanwezig zijn op de 

publiekstribunes. Ik wil hun onze innige deelneming en ons oprechte medeleven betuigen. 

 

Luitenant-kolonel Ronny Piens uit Nederbrakel kwam op vrijdag 6 maart 2015 in Mali om 

het leven bij een terreuraanslag die ook het leven kostte aan drie Malinezen en een 



Fransman. Luitenant-kolonel Piens was parachutist van opleiding, en werkte sinds het begin 

van het jaar bij de Europese Dienst voor extern optreden als veiligheidsofficier voor de EU-

delegatie in Bamako. 

 

Op 18 maart 2015 openden twee met kalasjnikovs gewapende jonge Tunesiërs het vuur op 

toeristen in het Bardomuseum in Tunis. Er vielen 22 doden, onder wie onze landgenote 

Hilda Van Nerum uit Antwerpen. 

 

Op 26 juni 2015 werden er 38 argeloze en onschuldige toeristen vermoord in de badstad 

Sousse, in het noordoosten van Tunesië, bij een nietsontziende aanslag die door IS werd 

opgeëist. Daarbij verloor ook een van onze landgenoten, Svitlana Novoselska, het leven. 

 

Met afgrijzen en ontsteltenis hebben wij op vrijdag 13 november vernomen dat het blinde, 

barbaarse terrorisme eens te meer toegeslagen had bij onze Franse buren, en deze keer op 

een ongeziene schaal. 

 

De balans van het gruwelijke bloedbad in Parijs is bijzonder zwaar. De dodentol is intussen 

opgelopen tot 133.  

Onder de slachtoffers zijn mensen van 26 verschillende nationaliteiten. De hele wereld, in al 

zijn diversiteit, was die avond in Parijs. 

De slachtoffers waren advocaat, leerkracht, musicus, barman, ingenieur, student. Het waren 

Fransen, Algerijnen, Tunesiërs, Roemenen, Portugezen, Mexicanen, Amerikanen. En er 

waren ook Belgen bij. 

Wij betreuren jammer genoeg ook 3 Belgische dodelijke slachtoffers: Jozic Milko en Elif 

Dogan uit Luik, en Quentin Boulanger, die in Frankrijk woonde. 

 

Na de aanslagen tegen Charlie Hebdo en de joodse supermarkt Hyper Cacher, begin januari 

jongstleden, die in de eerste plaats aanslagen tegen de vrijheid van meningsuiting en tegen 

een bepaalde gemeenschap waren, vallen de terroristen nu onze manier van leven zelf aan: 

een concert in Le Bataclan, een voetbalavond in het Stade de France, een gezellig avondje 

uit in het restaurant of op een terrasje aan een brede boulevard. De daders hebben zichzelf 

lafhartig mee de dood in gejaagd.  

 

 

 



 

Goede collega's, 

 

 

Zoals de eerste minister hier in de Kamer verklaarde, moeten we nu, naast de 

noodmaatregelen die sinds de aanslagen van kracht zijn, actie ondernemen om de dreiging 

te bedwingen: minder ambitieus mag onze politiek niet zijn. Dat is de door de ratio 

ingegeven beleidskeuze, maar daarmee bieden we tegelijk een antwoord op de 

verwachtingen van de bevolking, die meer veiligheid wil. Met dat doel hebben wij de 

tijdelijke commissie Terrorismebestrijding opgericht, die de maatregelen van de regering in 

het kader van de strijd tegen radicalisme en terrorisme moet bespreken en in wetteksten 

moet gieten. 

 

Goede collega's, 

 

Het nieuws dat er bij de gijzeling in het Radisson Bluhotel in Bamako op vrijdag 20 

november ook twee landgenoten zijn omgekomen, heeft ons diep geraakt. Een van hen was 

Thierry Jehin, 55 jaar, uit Sint-Pieters-Leeuw. Het tweede Belgische slachtoffer was Geoffrey 

Dieudonné, 39 jaar, uit Ghlin bij Bergen. Hij was eerste directieraad bij het Parlement van 

de Franse Gemeenschap. 

 

Aan de gijzelingsactie werd een eind gemaakt door Malinese en buitenlandse militairen, die 

het hotel binnenvielen en de bijna 150 mensen bevrijdden die de terroristen gegijzeld 

hielden. Er vielen 21 doden, onder wie twee gijzelnemers, en zeven gewonden. Met hun 

aanval wilden de terroristen de voedingsbodem voor verdeeldheid en conflicten  in stand 

houden, en het vredesproces in Mali verzwakken, want dat ondermijnt de belangen van heel 

wat fanatici. 

 

Dit huldebetoon geldt niet minder voor de tientallen personen die het leven lieten en de 

honderden die gewond raakten bij de aanslag van donderdag 12 november in een zuidelijke 

wijk van Beiroet.  

 

De situatie in Libanon gaat ons allen aan, want Libanon is een smeltkroes van culturen, 

gezindten en gemeenschappen die trachten samen te leven in vrede en stabiliteit. Ik heb 



mijn ambtsgenoot Nabih Berri, voorzitter van de Nationale Assemblee van de Republiek 

Libanon, namens de Kamer een rouwtelegram gestuurd. 

 

Ten slotte vielen er bij een aanslag tegen een bus van de presidentiële wacht in het centrum 

van Tunis, op dinsdag 24 november, ten minste 13 doden en 20 gewonden. 

 

Met een aanval op de presidentiële wacht wilden de terroristen de Tunesische Republiek 

treffen in een van haar sterke symbolen. De noodtoestand, die was uitgeroepen na de 

aanslagen in het Bardomuseum en in Sousse, was nog geen twee maanden eerder weer 

opgeheven. 

 

Goede collega's, 

 

Het is onze plicht om alles in het werk te stellen opdat wij allen in een veiliger wereld 

zouden kunnen leven. Elk leven dat afgebroken wordt is een tragedie. Woorden schieten 

zeker te kort wanneer er zoveel mensen het leven verliezen. Mijn gedachten gaan uit naar 

alle familieleden en vrienden van de slachtoffers. Mijn gedachten gaan ook uit naar de 

gewonden, die dit trauma nu meedragen, en naar al diegenen die van ver of van dichtbij 

met die aanslagen geconfronteerd werden. 

 

Mag ik u verzoeken enkele ogenblikken stilte in acht te nemen ter nagedachtenis van al 

diegenen die uit ons midden werden weggerukt door blind fanatisme en krankzinnige 

bloeddorst?  

 


