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Herdenking aanslag Londen  

Door de Voorzitter van de Tweede Kamer, Khadija Arib 

28 maart 2017 

 

 

Aan de orde is de herdenking van de aanslag in Londen, op 22 maart 2017. Ik wil de 

minister-president, Mark Rutte, en de ambassadeur van Groot-Brittannië, Geoffrey 

Adams, van harte welkom heten. Ik verzoek iedereen in de zaal en op de publieke 

tribune om, voor zover dat mogelijk is, te gaan staan.  

 

Terwijl wij vorige week woensdag, 22 maart 2017, afscheid namen van de Tweede 

Kamer in haar oude samenstelling, druppelden de vreselijke berichten binnen over een 

aanslag op het Britse parlement. Op dat moment was onduidelijk wat er precies aan de 

hand was. Er moet nog steeds veel worden uitgezocht. Maar duidelijk is dat er doden en 

vele gewonden zijn gevallen. De beelden die wij later op de dag zagen waren 

afschuwelijk. We zagen gewonde en bebloede mensen op straat. Een politieman, die zijn 

leven gaf toen hij probeerde de levens van anderen te redden.  

 

Het komt heel dichtbij. We zijn door water van elkaar gescheiden, maar Groot-Brittannië 

is onze dierbare buur. En wat het voor ons misschien nóg wat dichterbij brengt, is dat 

het ging om een aanslag op het parlement – op het hart van de Britse democratie.  

Dat raakt ons diep. Namens de Tweede Kamer heb ik onze collega’s in Groot-Brittannië 

dat laten weten. Ik heb hen gecondoleerd met het verlies, en gezegd dat we met hen, met 

de slachtoffers en met hun nabestaanden meeleven. In gedachten en in ons hart zijn wij 

bij hen.  

 

Donderdag, de dag na de aanslagen, ging Londen gewoon door. Winkels gingen open, het 

parlement kwam bijeen. “We are not afraid”, stond er op borden op veel straathoeken. 

Duizenden mensen verzamelden zich, om de aanslag en de slachtoffers te herdenken. 

Het toont de veerkracht van de Britse samenleving. De saamhorigheid, maar ook de 

vastberadenheid om niet te zwichten voor geweld. Want uiteindelijk zijn onze gedeelde 

democratische waarden – waarden zoals vrijheid, gelijkheid en tolerantie – altijd sterker 

dan dreiging of geweld.  


