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Verslag dienstreis New York 2016

Van 16 t/m 20 november heb ik een bezoek gebracht aan New York. Het doel van mijn bezoek was het
verder verstevigen van de positie van Den Haag als VN-stad en als internationale stad van vrede en
recht, alsmede aandacht te vestigen op de vooraanstaande culturele gezelschappen die in Den Haag
zijn gevestigd door middel van het organiseren van diverse relatiebijeenkomsten.
Het bezoek startte op donderdag 17 november toen ik tezamen met mijn echtgenote een repetitie van
het barokorkest en koor van het Koninklijk Conservatorium Den Haag en The Juilliard School uit New
York bijwoonde. Dat deed ik samen met Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet en prof.mr.
Pieter van Vollenhoven. Ruim 63 toptalenten van beide conservatoria voerden voor het eerst samen
het meesterstuk Hohe Messe van J.S. Bach uit onder leiding van de dirigent en Bach-specialist Ton
Koopman. Het Koninklijk Conservatorium Den Haag bundelde voor de eerste keer de krachten met
The Juilliard School New York met deze gezamenlijke uitvoering.
In de middag organiseerde Den Haag samen met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en
Veiligheid een Round Table over Returning Foreign Terrorist Fighters op de Nederlandse Permanente
Vertegenwoordiging bij de Verenigde Naties. Aan de Round Table namen terrorisme-experts en VNen overheidsfunctionarissen deel, als ook lokale bestuurders en vertegenwoordigers van
onderzoeksinstellingen en politie uit de Verenigde Staten en Europa. Het doel was om samen te
werken aan oplossingen voor de problematiek van het jihadistisch terrorisme, waarbij de nadruk ligt
op de aanpak van jihadisten die terugkeren naar de Westerse wereld nu IS steeds verder wordt terug
gedrongen.
‘s Avonds trad ik met mijn echtgenote op als gastheer en gastvrouw tijdens een relatiebijeenkomst in
het New York City Center rond een optreden van het Nederlands Dans Theater. Het NDT voerde in
New York vier werken uit, waaronder drie Amerikaanse premières. De balletten werden
gechoreografeerd door NDT huischoreografen Sol León en Paul Lightfoot, en associate choreographers
Crystal Pite en Marco Goecke. Voor de relatiebijeenkomst waren Permanente Vertegenwoordigers,
VN-functionarissen, en bestuurders van Amerikaanse kennisinstellingen uitgenodigd.
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Op vrijdag 18 november vond een ontmoeting plaats met de Deputy Executive Director van UNICEF,
mevrouw Maria Calivinis. Het gesprek had betrekking op de samenwerkingsovereenkomst die Den
Haag op 1 juni 2016 met UNICEF voor vijf jaar heeft getekend. Via deze overeenkomst werkt de
gemeente Den Haag structureel samen met UNICEF aan grote evenementen en campagnes. In dat
verband werd tevens gesproken over de samenwerking tussen het UNICEF Innovation Center met
Hague Humanity Hub.
In de middag heb ik een gesprek gehad met de inkomend Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties,
de heer António Guterres. Hierin heb ik follow-up gegeven aan diverse onderwerpen die ik eerder dit
jaar heb besproken met de huidige Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties in het kader van de
samenwerking tussen Den Haag en de VN.
’s Avonds heb ik samen met mijn echtgenote enkele relaties uitgenodigd tijdens het 35ste Peter
Stuyvesantbal in The Plaza Hotel. Prinses Margriet en de heer Van Vollenhoven zijn beschermvrouwe
en beschermheer van de Netherland-America Foundation en ere-gast van de avond. De stichting heeft
als doelstelling het bevorderen van de Nederlands-Amerikaanse vriendschappen door uitwisselingen
op cultureel, wetenschappelijk en educatief gebied.
Op zaterdag 19 november vond een bezoek plaats aan het Franklin and Eleanor Roosevelt Institute in
Hyde Park, New York State. Dit instituut is partner van The Home of Franklin D. Roosevelt National
Site. President Roosevelt heeft aan de wieg gestaan van de VN en zijn Four Freedoms zijn
onlosmakelijk verbonden aan het profiel van Den Haag als internationale stad van vrede en recht.
Eleanor Roosevelt is één van de opstellers van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.
Den Haag werkt nauw samen met de Roosevelt Foundation in Middelburg om jong en oud te
inspireren om het gedachtegoed van Franklin en Eleanor Roosevelt levend te houden en om met hun
elan de problemen van deze tijd op te lossen.
‘s Avonds trad ik tezamen met mijn echtgenote op als gastheer en gastvrouw tijdens een
relatiebijeenkomst in de Alice Tully Hall van het Lincoln Center rondom de gezamenlijke uitvoering
van Bach’s Hohe Messe door het Koninklijk Conservatorium Den Haag en The Juilliard School uit New
York. Voor de relatiebijeenkomst waren vertegenwoordigers van voor Den Haag relevante culturele
instellingen, bedrijfsleven en The Netherland Club of New York uitgenodigd. Op 8 december staat
dezelfde uitvoering in de Grote Kerk in Den Haag gepland.
De kosten voor deze reis bedroegen voor mij in totaal € 3.319,00 (reis: € 1.294,00 en verblijf:
€ 2.025,00). Hoewel mijn echtgenote functioneel betrokken was bij diverse onderdelen van de
dienstreis, zijn haar reiskosten voor eigen rekening. T.b.v. de inhoudelijke VN-gerelateerde
programmaonderdelen, de bilaterale relaties tussen Den Haag en New York, het programmaonderdeel
terrorismebestrijding en jihadisme, de persmomenten en interviews tijdens het bezoek en de
protocollaire programmaonderdelen en relatiebijeenkomsten werd ik ondersteund door zeven
ambtelijke delegatieleden. De kosten voor deze zeven ambtelijke delegatieleden bedroegen
€ 16.425,00 (reis: € 5.100,00 en verblijf: € 11.325,00).
De kosten komen ten laste van BSD/K&P en BSD/Programma Internationaal.
Met vriendelijke groet,
J.J. van Aartsen
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