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Beste mevrouw Hamming, 

 

Een van de meest gelezen boeken op de wereld is De Kleine 

Prins. Een kinderboek, maar toch ook weer niet. Schrijver 

Antoine de Saint-Exupéry was een vat vol wijsheden. Aan één 

van zijn citaten moest ik denken toen ik hoorde dat ik als 

burgemeester van de Hoeksche Waard voor u mocht spreken: 

 

‘Als je een schip wilt bouwen, roep dan geen mannen en 

vrouwen bij elkaar om hen bevelen te geven. Om ze elk detail 

uit te leggen. Om ze te vertellen waar ze alles kunnen vinden. 

In plaats daarvan, leer ze verlangen naar de enorme, eindeloze 

zee…’ 

 

Dat verlangen naar die zee, dat zie ik in u terug. Niet alleen 

omdat u fervent zeezeiler bent en vol liefde praat over het 

ruime sop. Niet alleen omdat u uw carrière in de Rotterdamse 

haven begon. Niet alleen omdat u afgelopen maand op uw 32-

jarige huwelijksdag koos voor een foto van een 

huwelijksbootje, waar u samen met uw echtgenoot Jules 

stralend opstond.  

 

Nee, het is iets groters dan dat. 
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In alles wat u doet is te zien dat u het verlangen naar die 

enorme, eindeloze zee niet alleen zelf doorleeft, maar ook over 

kan brengen op anderen. Iets wat verder weg ligt, maar wél te 

bereiken is. Als je maar wíl. Met uw enthousiasme en 

gedrevenheid krijgt u anderen mee. Waar veel leiders 

opdrachten geven, probeert u een vonk over te brengen.  

 

U neemt vandaag afscheid als voorzitter van FME, de 

ondernemersorganisatie voor de technologische industrie in 

Nederland. In de tien jaar dat u voorzitter was heeft u 

Nederlandse technologische bedrijven op de kaart gezet. Niet 

alleen in ons eigen land, ook in het buitenland. Of u nu een 

handelsmissie naar India leidde, een gastles over kunstmatige 

intelligentie gaf op een lagere school, of zorgde dat onderwijs 

en arbeidsmarkt beter op elkaar aansluiten: u bleef naar het 

grotere plaatje kijken. Naar die eindeloze zee vol 

mogelijkheden.  

 

Een van uw volste overtuigingen is dat technologie de wereld 

beter maakt. Dat klinkt als een mooie kreet, maar u doorlééft 

het. Technologie draait niet alleen om business. Het is een 

manier om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. 

Bijvoorbeeld in de zorg. Dat ervaren we nu meer dan ooit.  
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U zegt: innoveren is overleven.  

Vaccins, mondkapjes, data, logistiek: we kunnen niet zonder 

tijdens deze coronacrisis. U adviseert ministeries en het 

kabinet, en bent betrokken bij fieldlabs, waarin Nederlandse 

ondernemers aan ‘radicale vernieuwing’ werken. Niet meteen 

een woord waar je aan denkt bij een doorgewinterde 

bestuurder en politica, een radicale liberaal. Maar het zegt waar 

u voor staat. En u heeft gelijk: innoveren ís overleven. Ons 

welzijn hangt er vanaf. 

 

Ik kreeg voor deze speech informatie van ministers, generaals, 

onderwijsdeskundigen, CEO’s, experts uit de haven. Uit 

Duitsland, Finland, Brussel, allerlei plekken in Nederland. 

Mensen zijn lovend over hoe u technologische bedrijven 

verbindt met onderwijs, kennisinstituten en politiek. U brengt 

partijen bij elkaar die niet geneigd zijn samen te werken, en 

doet dat met flair. Soms streng, vaak met een kwinkslag, altijd 

volhardend. Met resultaat! 

 

Wat u in u carrière voor elkaar heeft gebokst, zowel nationaal 

als internationaal, is buitengewoon. Een prestatie van 

wereldformaat, al bent u er zelf bescheiden over. Of dat nu bij 

de FME was, in de tweede kamer, in een van de vele Raden van 

Bestuur, op scholen of tijdens handelsmissies met het koninklijk 

paar en al die ondernemers.   
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U gaat met pensioen, en zal vaker in uw geliefde Portugal te 

vinden zijn. Het land van de fado, het verlangen, die eindeloze 

zee… zoals in het citaat van Antoine de Saint-Exupéry. Het is u 

van harte gegund. Maar voordat we u laten gaan willen we u 

bedanken voor al uw inspanningen en onze grote waardering 

uitspreken voor al het belangrijke werk dat u heeft gedaan in 

Nederland en het buitenland.  

 

Daarom vind ik het een grote eer dat het Zijne Majesteit De 

Koning heeft behaagd om u te benoemen tot Officier in de Orde 

van Oranje Nassau! 

 

(opspelden onderscheiding door echtgenoot,) 

 


