Herdenking Londen op 3 juni 2017
Door de Voorzitter van de Tweede Kamer, Khadija Arib

Aan de orde is de herdenking van de aanslag in Londen op
zaterdag 3 juni.
Ik heet de minister-president, Mark Rutte, en de ambassadeur
van het Verenigd Koninkrijk, Geoffrey Adams, van harte
welkom.
Ik wil iedereen in de zaal en op de publieke tribune verzoeken
om, voor zover dat mogelijk is, te gaan staan.
Ik denk dat voor eenieder van ons geldt dat we nooit hadden
verwacht zo vaak te moeten stilstaan bij aanslagen.
Vandaag is het de derde keer in slechts een paar maanden tijd,
dat we een verschrikkelijke en bloedige aanslag in het Verenigd
Koninkrijk herdenken.
Zaterdag vielen er opnieuw zeven doden en bijna vijftig
gewonden bij een gerichte aanslag in het hart van Londen.
Al die verloren levens.
Het is zó laf, zó zinloos, zó kleín om haat en geweld te richten
op onschuldige burgers.
Maar de Britse samenleving laat zich niet ontwrichten.
Het beste bewijs dat het leven doorgaat, dat het Verenigd
Koninkrijk zich niet klein laat krijgen, was het benefietconcert
dat op zondag plaatsvond.
Indrukwekkend.
Er was ruimte voor verdriet, maar ook hoop voor de toekomst.
Het beeld van een politieman, hand in hand dansend in een
kring met tieners, staat op ons netvlies gebrand.
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Eén van de artiesten zei, en ik citeer: “Ik maak een diepe
buiging.
Want ondanks alles wat er is gebeurd ruik, voel en zie ik bij
jullie geen angst.”
Het concert liet zien hoe weerbaar en verbonden de Britse
samenleving is.
Ik heb het Britse parlement namens ons allemaal veel sterkte
toegewenst.
Ik hoop dat de Britten in staat zijn vast te houden aan hun open,
vrije manier van leven.
Zij staan voor de zware taak om te leren leven met alle
verliezen.
Maar zij staan er niet alleen voor.
In onze gedachten zijn wij bij de slachtoffers, bij de gewonden
die op dit moment vechten voor hun leven, bij al die families die
iemand moeten missen en bij de hele Britse samenleving.
Dan geef ik nu het woord aan de minister-president.
Mag ik u vragen om een moment van stilte in acht te nemen?
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