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Dames en heren, geachte Kamerleden, geachte Ambassadeurs, 
 

Graag heet ik u van harte welkom op dit vaste onderdeel van de 

jaarlijkse Ambassadeursconferentie, de ontmoeting tussen 

Ambassadeurs en de Leden van de Staten-Generaal. Het is een 

groot genoegen om na twee jaar beperkende maatregelen als 

gevolg van de Coronapandemie deze ontmoeting nu weer fysiek 

te kunnen organiseren. Helaas niet in de ons vertrouwde 

Ridderzaal, die, zoals u weet, niet beschikbaar is vanwege de 

renovatie van het Binnenhof.  

 

Gelukkig is in New Babylon een goed alternatief gevonden, dat 

dichtbij de tijdelijke huisvesting van de Tweede Kamer op de 

Bezuidenhoutseweg ligt. ‘B67’, ons nieuwe tijdelijke onderkomen, 

is de Ambassadeurs natuurlijk goed bekend als het voormalige 

ministerie van Buitenlandse Zaken. Als u deze week nog tijd 

heeft, bent u van harte welkom om even te komen kijken hoe het 

gebouw inmiddels werkt als Tweede Kamer. 

 

 Ter voorbereiding op deze Ambassadeursconferentie werd 

ik geïnspireerd door de Netflix-serie “The Serpent”. Wellicht kent 

u deze serie, die is gebaseerd op het verhaal van uw voormalige 



 

 

 

 

 

collega Herman Knippenberg, een Nederlandse diplomaat die in 

de jaren zeventig een seriemoordenaar ontmaskerde.  

Een diplomaat in de rol van held. Je ziet het niet vaak in tv-

series. Maar in mijn ogen is het terecht dat uw beroepsgroep zo 

‘gecast’ wordt op een populair medium als Netflix.  

 

Uw werk leent zich vaak niet voor de spotlights. Vaak kunt u uw 

werk het meest effectief doen achter de schermen, discreet en 

zonder dat de aandacht op uzelf gevestigd wordt. U krijgt uw 

instructies uit Den Haag en probeert daar het beste van te maken 

op de posten en in de landen waar u het Koninkrijk 

vertegenwoordigt.  

 

Voor buitenstaanders lijkt het wellicht alsof u daarbij slechts 

uitvoert, wat in Den Haag bepaald wordt. Echter, zoals duidelijk 

blijkt uit de Netflix-serie “The Serpent”; diplomaten beschikken 

daarnaast ook nog over een eigen beoordelingsvermogen. Ik hoef 

u dat natuurlijk niet te vertellen.  

 

Uw dagelijkse werk, over de hele wereld, in de taaie realiteit van 

de internationale machtspolitiek, maakt u tot de ogen en oren, of 

de voelsprieten van Nederland in de wereld. En daarmee kunnen 



 

 

 

 

 

diplomaten in belangrijke mate bijdragen aan het moreel kompas 

van het Nederlandse buitenlands beleid.  

 

In uw vooruitgeschoven posten van de ambassades en de 

consulaten, ziet u internationale ontwikkelingen vaak eerder 

aankomen, dan wij ze hier in Nederland voelen. U bent goed 

gepositioneerd om een ‘reality check’ uit te voeren op het beleid 

dat hier in politiek en bestuurlijk Den Haag wordt ontwikkeld voor 

de wereld buiten onze landsgrenzen. Uw werk als diplomaten 

brengt met zich mee dat u niet alleen kunt aangeven wat 

mogelijk is en wat niet, maar ook wat Nederland zou moeten 

doen ter bevordering van de internationale rechtsorde, zoals 

artikel 90 van de Grondwet voorschrijft. Diplomaten vervullen 

daarmee, vaker dan de buitenwereld wellicht vermoedt, een 

moedige rol, die best belicht en gewaardeerd mag worden. Niet 

alleen op Netflix, maar zeker ook op een bijeenkomst zoals deze.  

 

Namens de Tweede Kamer spreek ik graag mijn dank uit voor uw 

bereidheid om met de Kamerleden in gesprek te gaan 

vanochtend. De ontmoetingen die zij hebben met u dragen bij 

aan een betere informatiepositie van de Kamer. Dat geldt niet 

alleen voor de gesprekken van vandaag, maar zeker ook voor de 

buitenlandse werkbezoeken van Kamercommissies gedurende het 



 

 

 

 

 

parlementaire jaar. Gelukkig kunnen die werkbezoeken weer 

worden afgelegd. De afgelopen paar maanden zijn 

Kamerdelegaties uiterst professioneel ontvangen door 

ambassadeurs in de Verenigde Staten, Indonesië, Bosnië en 

Moldavië, om maar een paar landen te noemen. En binnenkort 

gaan er delegaties naar onder meer Rwanda en Egypte. Ook voor 

de ondersteuning die u biedt tijdens dat soort bezoeken, dank ik 

u hartelijk.  

 

 Dames en heren, ik wens u allen een ochtend met 

vruchtbare en interessante gesprekken. Voordat u daar aan kunt 

beginnen, geef ik kort nog even het woord aan Arjen Westerhoff 

voor enkele huishoudelijke mededelingen.  

 


