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Speech Voorzitter 

Hierbij open ik de vergadering. 

Ik heet de Leden welkom alsook de journalisten op de 
publieke tribune, en alle mensen die via de televisie of 
online meekijken bij deze bijzondere bijeenkomst van 
de Tweede Kamer. Tevens heet ik welkom in deze zaal 
de Voorzitter van de Eerste Kamer, de minister-
president, de minister van Buitenlandse Zaken en de 
minister van Defensie. 

Het is voor het eerst dat een buitenlands staatshoofd 
ons toespreekt. De aanleiding hiervoor is buitengewoon 
bedroevend, nu Oekraïne gebukt gaat onder 
wapengeweld. Ik heet de president van Oekraïne, de 
heer Volodymyr Zelenski welkom. 

Mijnheer de president, het is een eer om u hier vandaag 
bij ons te hebben via een videoverbinding. Op een 
moment zoals dit, is er geen afstand tussen Kiev en 
Den Haag, tussen u en ons. 

Hier in de plenaire zaal zijn ook aanwezig de Oekraïense 
ambassadeur Maksym Kononenko en de Nederlandse 
ambassadeur in Kiev, de heer Jennes de Mol. Ook hen 
heet ik hartelijk welkom.  

Mijnheer de president, u heeft gevraagd de Tweede 

Kamer te mogen toespreken. Wij bieden u deze 
gelegenheid uiteraard graag. Ook gebruiken we dit 
moment om onze steun aan en medeleven met het 
Oekraïense volk uit te spreken. De burgers 



van Oekraïne zijn onschuldige slachtoffers in een oorlog. 
De gevolgen zijn voor hen het grootst en niet te 
overzien. Mensen zijn genoodzaakt hun geliefde huis en 
haard te verlaten. De toekomst is voor velen ongewis 
en beangstigend. 

De inval in Oekraïne was een zwarte dag voor Europa. 
De aanval op Oekraïne is niet slechts een aanval op een 
land, het is een aanval op vrede, veiligheid en 
democratie. 

President Zelenski, u heeft aangegeven in het Oekraïens 
te zullen spreken. Om de vertaling via ondertiteling 
goed te laten verlopen, heeft onze tolk dertig seconden 
nodig. Ik verzoek de leden en iedereen die meekijkt, 
een halve minuut geduld op te brengen, om er zeker 
van te zijn dat alles technisch goed verloopt. Ik meld de 
Leden dat er geen interruptiemogelijkheid is tijdens de 
toespraak van de president. De Kamer kan reageren in 
het debat dat aansluitend op de toespraak volgt. 

President Zelenski van Oekraïne, ik geef u het woord. 


