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Speech Raymond van Doorn-Smeulers 11 oktober 2019 
(Nederlandse versie) 

 
 
Geachte ambassadeur, 
 
Het is met grote emotie dat ik vandaag de onderscheiding van ridder van de nationale orde van 
verdienste ontvang. Zo'n grote blijk van waardering van mijn zo geliefde Frankrijk overtreft al 
mijn verwachtingen. Het ontbreekt mij aan de woorden om mijn dank uit te drukken aan mijn 
geadopteerde land en ik verzeker u dat u geen enkele andere Nederlander zult ontmoeten die 
gelukkiger zou zijn dan ik om deze eer te ontvangen. Heel erg veel dank.  
 
Geachte ambassadeur, 
 
U bent onlangs benoemd in deze prachtige functie in Den Haag. Ik feliciteer u, niet alleen voor 
uw nominatie, maar ook voor uw geweldige team bij de Franse ambassade in Nederland. Ik geef  
toe dat ik niet iedereen ken, maar Matthieu, Samira, Virginie, Mariska en Aurélia 
vertegenwoordigen Frankrijk op een voortreffelijke manier. 
 
Om uw komst in Nederland voor te bereiden, hebben de ambtenaren van de Franse centrale 
overheid fiches voor uw dossier geschreven, inclusief  mijn fiche over het kanaal Seine-Noord-
Europa. Dit omvangrijke dossier is bedoeld om u een compleet beeld van Nederland te geven. Ik 
heb geprobeerd u te helpen door enkele kenmerken van het land der Bataven te benadrukken, 
maar die zijn helaas verloren gegaan in de hiërarchie. Toch denk ik dat ik u de verschillen tussen 
de landen in twee zinnen kan vertellen. Ik neem aan dat u bekend bent met het tv-programma dat 
wordt uitgezonden op de Franse zender M6, dat heel poëtisch en romantisch in het Frans is 
getiteld: liefde is in de wei. Nu geef  ik u de titel van hetzelfde programma in Nederland: "boer 
zoekt vrouw". Alstublieft. Nederlanders maken geen omwegen om iets aan iemand duidelijk te 
maken.  
 
Geachte ambassadeur, 
 
Staat u mij enkele passages toe in het Nederlands voor de gasten. 
 
Mijn lieve Elbie, lieve ouders, vrienden, familie en collega's, 
 
Vandaag is een gedenkwaardige dag. De broer van de koning, prins Constantijn der Nederlanden, 
viert zijn 50e verjaardag. Toch hebben jullie ervoor gekozen om hier vanavond te zijn in plaats 
van bij zijn verjaardagsfeestje, wat ik natuurlijk enorm waardeer, dank daarvoor . Het afreizen 
naar Den Haag was waarschijnlijk voor jullie te doen, gezien de afstand. Deze afstand is echter 
wel wat problematisch voor mijn vrienden in Frankrijk, maar ik vergeet hen niet. Ik groet Anne, 
Fabien, Hermine, Aurélie Sunara, Aurélie Boissou, Sarah, Bénédicte, Laetitia, Malaurie, Matthieu, 
Gaspard, Lorenzo, Samy en Didier en Marie-Laure en hun vriendengroep uit het 20e 
arrondissement van Parijs door hen te bedanken voor hun vriendschap en hun loyaliteit. Ik maak 
ook van de gelegenheid gebruik om mijn zeer gewaardeerde collega’s te groeten van de 
onderdirectie voor Ontwikkeling en Beheer van Spoorwegen en Binnenwateren (RFV) van het 
ministerie van Ecologische Transitie en hen hartelijk te danken voor hun collegialiteit en 
vriendelijkheid. 
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Het begin 
 
Vanaf  mijn jeugd was ik altijd al erg geïnteresseerd in Frankrijk. In eerste instantie was het 
boekenwijsheid, dankzij Nederlandse schrijvers als A. den Doolard en zijn boek "De 
druivenplukkers” en Leonard Huizinga, zoon van een leraar Frans die een lofrede schreef  over 
Frankrijk: La douce, het zoete Frankrijk. Later zag ik Frankrijk vaak in het echt, een geografisch 
wonder dat een enorme diversiteit aan prachtige landschappen samenbrengt. Er wordt me vaak 
de vraag gesteld: zijn je ouders Frans of  Franstalig? Nou ... nee. Aanvankelijk waren ze altijd wat 
terughoudend over het idee om op vakantie naar Frankrijk te gaan, maar één van hun vele goede 
eigenschappen is om altijd open te blijven staan voor de wereld om hen heen, zelfs als ze in het 
begin nog wat aarzelend zijn. Uiteindelijk bezoeken ze nu graag Frankrijk en vooral Parijs. 
 
Taal  
 
Nederlanders beschouwen zichzelf  als meertalig, maar er is nog werk aan de winkel om hen te 
interesseren om Frans te leren. Het ontcijferen van de uitnodiging voor deze ceremonie was al 
een aanzienlijke uitdaging voor de meeste gasten hier, maar gelukkig dat Google translate vaak 
uitkomst biedt. U en ik weten echter dat de belangstelling voor de Franse taal rond 2050 sterk zal 
toenemen, aangezien de toename van Franstalige landen in Afrika het Frans terugbrengt naar de 
positie van derde taal in de wereld. Volgens de Internationale Organisatie van Franstaligheid 
(OIF) is Frans momenteel de vijfde meest gesproken taal op de planeet en is het de tweede meest 
geleerde taal ter wereld, inclusief  in de Verenigde Staten, na het Spaans. Frans zou in 2050 door 
ongeveer 700 miljoen mensen worden gesproken. 
 
Kleine Nicolaas 
 
Nederlanders richten zich echter nog steeds op Engels en Duits, twee talen die dichter bij hun 
moedertaal staan. Om deze trend vandaag te keren, wil ik de drie jongste mensen hier aanwezig 
een Frans boek aanbieden, dat erg leuk is om te lezen. Het gaat om "Petit Nicolas", geschreven 
door de auteur van Asterix, Goscinny en de bekende tekenaar Sempé. Zij schreven een reeks 
korte verhalen over de avonturen van een achtjarig jongetje en zijn vriendjes op school. De 
observaties van Nicolaas zijn ontwapenend en doorspekt van veel humor. Daarom zijn de 
avonturen van de kleine Nicolaas een groot plezier voor kinderen van zes tot honderd jaar! 
 
Samenwerking 
 
Over het algemeen geloof  ik oprecht in samenwerking en het samenbrengen van mensen en 
landen. Dat is geen gemakkelijke overtuiging omdat gedurende de laatste jaren de wereld 
conflicten vaak op de spits drijft. Als een vorm van samenwerking niet langer bevalt, ben ik er 
voor om de samenwerking te verbeteren in plaats van onmiddellijk te breken voor politieke 
effecten op korte termijn, zonder na te denken over de gevolgen voor toekomstige generaties. In 
die zin betreur ik nog elke dag de keuze van onze goede Britse vrienden. 
 
Gelukkig respecteren Frankrijk en Nederland hun gemeenschappelijke status als grondleggers 
van de Europese Unie, en ik zie dat de twee landen deze samenwerking met een gezonde 
kritische blik voortzetten. 
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Frans-Nederlandse samenwerking 
 
Hoewel Nederlanders van nature samenwerking zoeken met Angelsaksische landen, heb ik in 
mijn werk altijd gepleit voor de Frans-Nederlandse samenwerking en te laten inspireren door de 
Franse intelligentie: eerst bij de liberalisering van de Europese postmarkt op het ministerie van 
Verkeer en Waterstaat, vervolgens voor de constitutionele hervormingen van de Nederlandse 
Antillen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en uiteindelijk in de luchtvaart, waar ik 
geconfronteerd werd met het verstandshuwelijk tussen Air France en KLM. 
 
De twee landen zijn echter meer verbonden dan de meeste Nederlanders denken. Historisch 
gezien heeft de hertog van Bourgondië, Filips de Goede, de basis gelegd voor het Nederlandse 
bestuur in de 15e eeuw. De Franse revolutie van 1789 bracht ons democratische en sociale 
waarden, gevolgd door de administratieve hervormingen, met name het burgerlijk wetboek, van 
Napoleon Bonaparte. De constitutionele monarchie van Nederland werd ingesteld na de 
revolutie van juli 1848.  
 
Naar mijn mening zijn Frankrijk en Nederland twee complementaire landen: Frankrijk is vaak 
conceptueel en creatief, Nederland is pragmatisch en, door zijn platte en bescheiden oppervlakte, 
een ideaal laboratorium voor innovatie. Desalniettemin hebben Nederlanders vaak een dubbele 
houding ten opzichte van Frankrijk, dat vooral de klassieke beelden oproept van één van hun 
favoriete vakantielanden: Frankrijk, waar mensen een stokbrood onder de arm dragen, de 
grandeur van Charles de Gaulle, de opvliegendheid in de stijl van Louis de Funès, het kleine 
zwarte jurkje van Chanel en de gestreepte zeemanstrui, de Citroën DS (de Snoek) en de grote 
supermarkten waar klanten zelfs nog met cheques betalen! 
 
Als het gaat om het moderne Frankrijk, bijvoorbeeld dat van de vele start-ups of  het Frankrijk 
dat zich sterk maakt tegen klimaatverandering, zijn de Nederlanders van mening dat ze moderner 
en innovatiever zijn. Daarom lijkt het mij ook belangrijk om het moderne Frankrijk aan de 
Nederlanders te laten zien. 
 
Elbie 
 
Het is mogelijk om geleidelijk aan Frankrijk te leren waarderen. Ik denk met name aan mijn man 
Elbert. Zijn persoonlijke traject begon met een bezoek aan het Louvre op negenjarige leeftijd, 
waar hij in slaap viel met zijn jongere broer Martijn op een bank in het museum. Bijna 30 jaar 
later heb je een jaarkaart van de vereniging van vrienden van het Louvre. Het is altijd een 
geluksmoment om je daar naar je favoriete schilderij te zien kijken, "De vrijheid die het volk 
leidt" van Eugène Delacroix. Je bent behoorlijk verfranst, want je vrienden durven geen wijn of  
champagne te bestellen zonder eerst jouw oordeel te kennen. Mijn onderscheiding als ridder van 
de nationale orde van verdienste maakt je trots, ook al was je een beetje teleurgesteld dat bij deze 
onderscheiding tot ridder geen kasteel hoort ☺. 
 
Tot slot ben je een groot fan van Franse muziek, vooral artiesten die weten hoe ze melancholie en 
wat drama aan hun liedjes kunnen toevoegen: Aznavour, Piaf, Dalida, Patricia Kaas, maar vooral 
... Barbara. Ik dank je heel erg voor jouw liefde en dat je altijd aan mijn zijde staat door een 
songtekst van Barbara aan het halen: "mijn mooiste liefdesverhaal ben jij." 
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Geachte ambassadeur, 
 
Ik heb me op overheid.fr goed geïnformeerd over de taken van een gedecoreerde in de nationale 
orde van verdienste, omdat elke handeling begaan door de gedecoreerde persoon, die in strijd is 
met deze eer, waarschijnlijk zal leiden tot disciplinaire straffen. Ik kan u echter verzekeren dat een 
dergelijke situatie in mijn geval ondenkbaar is.  
 
Begin dit jaar hebben we definitief  het land van Willem-Alexander en Maxima, Willeke Alberti, 
de Toppers, Brigitte Kaandorp en natuurlijk de laatste Songfestivalwinnaar, Duncan Laurence, 
ingeruild voor het land van Emmanuel en Brigitte Macron, Stéphane Bern, Stéphane Plaza, 
Nagui, Catherine Deneuve en Fanny Ardent. Deze onderscheiding is voor mij een soort 
aanmoedigingsprijs en ik ben zeer gemotiveerd om de Franse cultuur vanuit mijn nieuwe land te 
promoten en ook om de Fransen zelf  te motiveren in hun pessimistische momenten over 
Frankrijk. 
 
Ik wil deze toespraak afsluiten, maar niet zonder een grote Fransman te herdenken, die ons 
helaas op 26 september is ontvallen. President Jacques Chirac heeft altijd zoveel mooie dingen 
gesymboliseerd: het goede leven, gepassioneerd over Frankrijk en zijn platteland, charismatisch, 
fotogeniek en gevoelig voor de moeilijkheden van anderen. In zijn eer citeer ik zijn woorden 
tijdens zijn laatste toespraak in het Elysee-paleis als president van de Republiek in maart 2007, 
waarover hij spreekt over Frankrijk: "Dit Frankrijk rijk door zijn jeugd, sterk door zijn 
geschiedenis, door zijn diversiteit, dorstig naar gerechtigheid en verlangen om te handelen. Dit 
Frankrijk dat, geloof  me, nog niet klaar is met het verrassen van de wereld”. 
 
Lang leve de Republiek! Lang leve Frankrijk! 


