
Geachte ministers, 

Geachte volksvertegenwoordigers, 

Geachte ambassadeurs, 

Geachte aanwezigen, vrienden, 

Met groot genoegen heet ik u, samen met mijn vrouw Laurence, welkom op de Residentie van 

Frankrijk voor deze “14 juillet”. Ik dank u dat in zo grote getalen gekomen bent. Dank in het bijzonder 

aan de bedrijven die ook dit jaar deze avond sponsoren.  

Nog maar drie maanden geleden ben ik in Nederland aangetreden. Ik voel me hier nu al thuis. De 

bilaterale betrekkingen die ik aantrof waren in zeer goede staat en ik wil bij dezen mijn voorganger, 

Laurent Pic, die hier veel aan heeft bijgedragen, complimenteren met het werk dat hij heeft verricht, 

als ook de medewerkers van de ambassade. 

Ten eerste zijn de politieke betrekkingen intensiever en vertrouwelijker dan ooit. Het bezoek van de 

President van de Republiek in januari 2014 was hierbij een keerpunt. Een indrukwekkend aantal 

ministeriële en parlementaire bezoeken volgden, met als hoogtepunt het staatsbezoek van de Koning 

aan Parijs in maart vorig jaar.  

De uitzonderlijke kwaliteit van de betrekkingen tussen onze twee landen is overigens één van de 

eerste dingen die de Koning benadrukte toen ik hem mijn geloofsbrieven overhandigde. We zullen 

dezelfde koers voortzetten met een vermenigvuldiging van de ontmoetingen en gezamenlijke 

projecten. 

Ook met de betrekkingen op economisch gebied gaat het goed, en dat geldt zowel voor de handel als 

de investeringen. Daarom zou ik mijn waardering willen uitspreken voor de energie en het innovatief 

vermogen van onze bedrijven, en van de Franse gemeenschap in Nederland. 

Afgelopen 23 juni vierden we deze betrekkingen samen met Lilianne Ploumen, tijdens het zeer 

geslaagde galadiner van de Franse Kamer van Koophandel. In een gezamenlijke overeenkomst 

hebben we besloten het Frans-Nederlands economisch jaar, dat in juli vorig jaar van start is gegaan 

tijdens de start van de Tour de France in Utrecht, te verlengen, waarbij de nadruk ligt op innovatie, 

groene groei en concurrentievermogen. Morgen zal ik dit ook ter sprake brengen tijdens de opening 

van de Beurs van Amsterdam.  

Tot slot zijn de betrekkingen op cultureel gebied in zeer goede staat. Twee weken geleden was ik in 

het Rijksmuseum, in aanwezigheid van Jet Bussemaker, voor de ontvangst van de twee portretten 

van Rembrandt vanuit het Louvre. Dit nog nooit eerder genomen initiatief voor de gezamenlijke 

aankoop van een belangrijk kunstwerk door twee van de grootste musea ter wereld is tekenend voor 

de relatie tussen onze twee landen. Het is ook een bron van inspiratie voor de uitbreiding van onze 

culturele aanwezigheid in Nederland, onder andere door nieuwe partnerschappen aan te gaan met 

grote culturele instellingen in Nederland, en zo een zo dynamisch mogelijk beeld neer te zetten van 

ons rijke en diverse land.  

Dames en heren, 

Aangezien we ons in een turbulente periode bevinden is het des te belangrijker om de banden tussen 

Frankrijk en Nederland te verstevigen.  



De uitdagingen waar we op dit moment mee te maken hebben worden steeds complexer, zoals de 

ontregeling van het klimaat, dat vraagt om een radicale verandering in de manier waarop we 

produceren en consumeren, eigenlijk om een diepgaande verandering van de maatschappij; de 

migratiestromen die, door oorlogen en armoede, tot aan onze voordeuren leiden, en die zowel op 

het gebied van veiligheid als solidariteit een uitdaging vormen; de groei en investeringen moeten in 

een stroomversnelling terecht komen zodat er, in het bijzonder voor jongeren, meer banen kunnen 

worden gecreëerd, en de kracht van onze economieën ten opzichte van de mondiale concurrentie 

kan worden verstevigd.  

De uitdagingen waar we op dit moment mee worden geconfronteerd zijn existentieel van aard. De 

aanslagen die verleden jaar zijn gepleegd in Frankrijk, in maart in België en recent in Orlando, 

Bagdad, Istanbul, Dhaka en Kabul, laten zien, als dat nog niet duidelijk was, dat groepen terroristen, 

te beginnen met IS, landsgrenzen noch beperkingen kennen, en nergens voor terugdeinzen.  

Zo gebruiken extremisten religie als voorwendsel voor obscurantisme, en zijn ze erop uit om ons uit 

elkaar te drijven en onze meest essentiële waarden te vervangen door het gif van de haat, de 

verloochening van de ander en het verwerpen van zijn verschillen. 

Om deze dreigingen, die gericht zijn op de fundamenten van onze verbondenheid, het hoofd te 

bieden, moeten we samen optreden met een zo groot mogelijke vastberadenheid, zonder toe te 

geven of concessies te doen, en zonder ooit afstand te doen van wie we zijn.  

Dat is wat Frankrijk doet, op zijn eigen grondgebied om haar burgers te beschermen, en overal ter 

wereld waar dat nodig is, onder andere in Afrika en het Midden Oosten. Frankrijk doet dit met zijn 

politiediensten en strijdkrachten, aan wie ik een bijzonder eerbetoon wil betuigen op deze “14 

juillet”. Frankrijk doet dit in nauwe samenwerking met zijn bondgenoten, waarbinnen Nederland, dat 

net als wij op verschillende terreinen, zoals in Mali, aanwezig en operationeel is, een belangrijke rol 

vervult. 

Deze acties moeten worden aangevuld met diepgaandere initiatieven, vooral ten behoeve van de 

jeugd. Het is namelijk onze verantwoordelijkheid om toekomstige generaties zo te vormen dat ze 

weerstand kunnen bieden aan de verleiding van de radicalisering. Onwetendheid is een 

voedingsbodem voor extremisme. Het veroorlooft iedere soort van manipulatie, de ergste 

verdraaiingen van de Geschiedenis tot aan het revisionisme. Kennis daarentegen, is het sterkste 

tegengif voor onverdraagzaamheid. 

My dear Friends, 
 
Security, at home and abroad, economic growth, investment and jobs, youth programs, including 
training and access to employment: it is precisely the priorities identified by the President of the 
Republic, the German Chancellor and the Italian Prime Minister in order to clarify the objectives and 
functioning of the European Union after the referendum in the UK. 
 
The Brexit is the sovereign choice of the British people and should be respected as such. It reveals in 
any case a disarray and disenchantment vis-à-vis the European Union almost everywhere in Europe, 
with the rise of Eurosceptic movements, even populist and xenophobic. 
 
Fast and concrete answers to the concerns of our fellow citizens are now more necessary than ever. 
France and the Netherlands, in line with their remarkable Presidency of the Council, both founding 



Member States of the European Union, have a prominent role to play in preserving the unity of 
Europe, its model, its strength and its basic principles. 
 
Vrienden, 
 
Dat wat Frankrijk en Nederland verbindt, dat zijn dus soms tegenstrijdige, maar meestal gedeelde 

belangen, dat zijn de dreigingen, die we enkel samen als front het hoofd kunnen bieden, dat zijn de 

uitdagingen die toekomstige generaties aangaan; dat is ook een geschiedenis die meerdere eeuwen 

teruggaat, en gedeelde waarden waar onze landen op gebouwd zijn.  

14 juli is de datum die in 1880 is uitgekozen om de nationale eenheid te vieren rondom de waarden 

zoals ze zijn samengevat in onze lijfspreuk: “liberté, égalité, fraternité” (gelijkheid, vrijheid, 

broederschap).  

De Franse Republiek en het Koninkrijk der Nederlanden zijn er trots op deze waarden gemeen te 

hebben. Ze zijn er trots op samen vrede en vrijheid, democratie en de rechtsorde, wederzijds respect 

en verantwoordelijkheid, rechtvaardigheid en solidariteit te bevorderen. Terwijl intolerantie en 

extremisme overal opkomen, is het vandaag de dag des te meer nodig om, zonder arrogantie maar 

vastberaden, deze universele en essentiële waarden opnieuw te benadrukken.  

Leve de Frans-Nederlandse vriendschap! 

Leve de Republiek! Leve Frankrijk! 

 

 

 

 

 

 


