Speech Voorzitter

Bij de opening van Nieuwspoort
Vera Bergkamp
Dinsdag 7 september 2022
----Hartelijk dank. Wat leuk om hier te zijn.
De Tweede Kamer zit nu een jaar in B67; de tijd vliegt.
Het was even wennen, maar we hebben onze draai natuurlijk
gewoon gevonden.
Maar ondanks dat de Kamer al een jaar gewend is aan B67,
waren we nog niet compleet.
Want Nieuwspoort hoort er natuurlijk ook bij!
Toegegeven er zat een tijdelijk pop up voorziening in ons
gebouw, maar dat gaf toch niet helemaal het Nieuwspoort gevoel
op het Binnenhof.
Ik ben blij voor jullie dat er nu een echte vestiging is in B67.
Verhuizen geeft altijd wel veel gedoe en jullie hebben echt
keihard moeten werken om het voor elkaar te krijgen.
Het blad van de bar dat niet helemaal juist bleek en de planning
in de war schopte, kledinghaken die kwijt waren met de post en
meubels die op het allerlaatste moment geleverd zijn. Het was
even spannend, maar het is jullie gelukt.
En ik hoop voor jullie dat deze vestiging alle goeds brengt. De
Minister-President zal hier zijn wekelijkse persconferentie geven
en ik hoop voor jullie dat het weer een vertrouwde
ontmoetingsplek wordt voor politici en journalisten.
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Als goede buur en hoofdgebruiker van dit pand, kan ik natuurlijk
niet met lege handen op jullie openingsfeestje verschijnen.
Dit werk komt uit onze kunstcollectie en ik vind dit zeer
toepasselijk.
Wij, politici hebben allemaal een gezonde heimwee naar het
Binnenhof. Maar jullie hebben eigenlijk geen heimwee naar het
Binnenhof, want jullie praten altijd over ‘Lange Poten’.
Daarom deze aquarel van de Haagse kunstenaar Titus Meeuws.
Als je ernaar kijkt, lijkt het alsof je door het raam van het oude
Nieuwspoort kijkt. Hiermee zullen jullie je herinneren hoe het
daar was en het geeft jullie ook een venster op de toekomst, een
weerzien van jullie vertrouwde locatie.
Heel veel succes!

