Aanslag Amsterdam Centraal Station
Donderdagmiddag 23 maart 17.35 uur
De middagspits is net begonnen. Het is druk op het Centraal Station van Amsterdam. Ineens klinkt er
een harde knal op een vol perron. Er is een bom ontploft vlak naast een vertrekkende trein. Mensen
op het perron proberen via de smalle roltrappen de hal in te komen om naar buiten te vluchten. Dan
klinkt daar een tweede ontploffing.
Politie ter plaatse probeert eerste hulp te bieden. Hulpverleners zijn snel aanwezig, ondanks de
hinder van de spitsdrukte. Omstanders met een medische achtergrond of EHBO diploma schieten te
hulp. Op dat moment klinkt in de hal, waar de eerste hulpverleners aanwezig zijn, een derde klap.
Een bom in een prullenbak, vlak naast een AH to go en een fastfood tent, ontploft.
De speciale opsporingsdienst kampt het station en de omgeving uit om een mogelijke vervolgaanslag
te voorkomen. Het telefonisch netwerk raakt overbelast waardoor betrokkenen niet naar familie
kunnen bellen. Al het openbaar vervoer op het station en in de directe omgeving ligt stil.
19.00 uur
Ondanks de angst voor een vervolgdreiging regelt de gemeente opvanglocaties waar de GGD
opvangteams hun werk kunnen doen. Het openbaar vervoer zet bussen in om alle reizigers veilig
naar huis te brengen. Het ministerie van V&J zorgt binnen een paar uur dat er een IVC loket
bereikbaar is. Zodra V&J informatie beschikbaar heeft over de slachtoffers krijgt de GGD dit binnen
om contact op te nemen families, scholen en werkgevers.
Vrijdag 24 maart
De volgende dag blijkt er sprake te zijn van 40 overledenen, waaronder hulpverleners en
buitenlanders. De nabestaanden krijgen een familierechercheur toegewezen. Er zijn 45 gewonden in
kritieke toestand verspreid over ziekenhuizen in Amsterdam en naar schatting honderden
betrokkenen. Dit zijn mensen van over het hele land, waarvan de meerderheid uit de provincie
Noord-Holland en Utrecht komt. Onder de slachtoffers en betrokkenen zijn veel jongeren. Ook is een
flink deel expat waarvan directe familie in het buitenland woont. Bij de politie en andere instanties
komen veel vragen binnen over de aanslag en de achtergrond van de daders.
Er wordt bekend gemaakt dat de aanslag het werk is van zelfmoordterroristen. Het gaat om twee
mannen van 29 en 25 jaar, beide moslim en van Nederlandse afkomst. De eerste komt uit een nog
redelijk onbekende cel in Rotterdam. De tweede is student en komt oorspronkelijk uit Veenendaal,
waar men hem kent van school en zijn bijbaantje bij de plaatselijke Albert Heijn.
In de dagen die volgen komen er bij de meldkamer meldingen binnen van vernielingen aan moskeeën
en Islamitische scholen.

