
 

 

 

Eerbetoon aan de slachtoffers van de aanslag in Manchester / Hommage aux victimes de 

l’attentat de Manchester 

Plenaire vergadering van 24 mei 2017 / Séance plénière du 24 mai 2017 

Goede collega's, 

Eens te meer heeft het blinde, op leugens en haat gedijende fanatisme, dood en ontreddering gezaaid. 

Maandagavond zijn onze Britse buren getroffen door een terreuraanslag, deze keer in Manchester . 

Onder de slachtoffers zijn er vooral jonge mensen en kinderen. 22 doden en tientallen gewonden, dat is 

de voorlopige tragische balans. Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers en we delen in het verdriet 

van de families.  

Families met ouders die hun kind nooit meer zullen terugzien, gewonden die de littekens en het trauma 

voor altijd zullen meedragen. 

Cet événement tragique vient nous rappeler que la lutte contre le terrorisme doit rester la priorité 

centrale en Europe, mais aussi partout dans le monde. Ce sont nos valeurs, notre façon de vivre, notre 

modèle culturel que nous devons défendre. 

Nos démocraties doivent tenir bon et prendre les mesures qui s’imposent. Rien ne doit être négligé afin 

de se donner les moyens d’éradiquer ce fléau qui gangrène nos sociétés démocratiques. 

Namens de Kamer heb ik mevrouw Alison Rose, ambassadeur van het Verenigd Koninkrijk,  een 

telegram gestuurd. Ik lees u die voor:  

“Following the terror attack in Manchester Arena this Monday, I would like to express my condolences 

to the families of the victims, to the members of the House of Commons and to the British people. 

This blast shows once again that human life has no value for fanatics who seek to achieve their 

twisted goals. The Belgian House of representatives firmly condemns this barbaric act of violence 

and expresses its solidarity with your country in these tragic moments. 

 

This appalling event underlines once again the necessity for the democratic world to fight resolutely 

together against terrorism.” 


