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e ambassade van de isla-
mitische republiek Af-
ghanistan aan de Laan
van Meerdervoort wordt
goed beveiligd. Voor het

pand staat een ambassademedewer-
ker die met een slim pasje de deur
opent. Binnen komt er nog één die de
lift laat komen en ook met de bezoe-
ker meegaat naar de eerste verdie-
ping.  

In de zaal daar wachten ambassa-
deur dr.  Homayoon Azizi en hono-
rair consul-generaal Ehsan Turabaz
en begroeten de gasten. Generaal-
majoor b.d. Henk Morsink, voormalig
adjudant-generaal van toenmalig ko-
ningin Beatrix,  Frans Prinsen, plv.
directeur van het Kabinet van de Ko-
ning en Roelof van Ees, directeur ka-
binet en protocol op het ministerie
van Buitenlandse Zaken zijn er al.
Even later komt ook generaal b.d.
Tom Middendorp, die woensdag offi-

Eervol. De ambassade van Afghanistan werd deze week overlopen door hoge
militairen. Ze zagen hoe Tom Middendorp de allerhoogste  onderscheiding kreeg.

cieel met pensioen ging, binnen.  Hij
krijgt zo dadelijk de Mir Masgidi Khan
Ghazi Medal. Deze medaille is in ons
land drie  keer eerder uitgereikt, aan
minister van Defensie Eimert Mid-
delkoop en aan de generaals Dick
Berlijn en Peter van Uhm, voorgan-
gers van Middendorp als comman-
dant der strijdkrachten. 

Berlijn en Middelkoop zijn er bij
als de ambassadeur eerst memoreert
dat de generaal, als hoogste militair
van ons land, leiding heeft gegeven
en eindverantwoordelijkheid heeft
gedragen voor alle Nederlandse mili-
taire operaties in Afghanistan. 

,,In de visie van mijn president
heeft hij dat op uitmuntende wijze
gedaan”, aldus ambassadeur Azizi,
die in herinnering brengt dat de ge-
neraal daar ook het bevel voerde over
de Nederlandse taskforce, die in die
tijd een belangrijke uitbreiding van
de veilige gebieden wist te realiseren.

,,Afghanistan is een deel van mijn le-
ven geworden”, vertelt generaal Mid-
dendorp als hij het eremetaal opge-
speld heeft gekregen. ,,Ik heb daar
vijftien jaar gediend en ben er dertig
keer geweest. Maar ik zie deze me-
daille als een eerbetoon aan al onze
mannen en vrouwen daar.” 

Hij krijgt applaus van de genodig-
den, zoals zijn opvolger Rob Bauer,
nu de commandant der strijdkrach-
ten, en plv. commandant Martin Wij-
nen. Bauer is een man van deze tijd.
Kijkend naar mijn pocketcamera laat
hij zijn iPhone 8 zien. ,,Serieus, hier
maak je pas echt goede foto’s mee.”  

Terwijl het diner begint, vertelt
consul-generaal Turabaz dat op het
werk van Middendorp en collega’s de
komende jaren wordt voortgebouwd.
,,In die zin markeert  de medaille een
belangrijk moment, maar het is ook
een startpunt van verdere samen-
werking en ontwikkeling.”

‘Het is deel van mijn leven’
� V.l.n.r. Ambassadeur Azizi, generaal Middendorp, consul-generaal Turabaz en luitenant-admiraal Rob Bauer. FOTO’S LEO VAN DER VELDE

� MENA-voorzitter Salim Rabbani (derde van links)
met diplomaten en vertegenwoordigers.

De Netherlands Middle East
en North Africa (MENA) Busi-
ness Council geeft jaarlijks in
de Haagse Sociëteit De Witte
een receptie. De negende
editie werd bezocht door 18
ambassadeurs en diplomaten
uit het Midden-Oosten en
Noord-Afrika en bijna net zo
veel Nederlandse diploma-
tieke collega’s aldaar.  De
avond werd afgesloten met
het traditionele trade-dinner.

Olielanden
op het Plein

� V.l.n.r. diplomaat Marnix Segers, Ingrid Römer
(Leergeld) en IRO-directeur Sander Vergroesen.

Behalve toeristen weten ook
steeds meer buitenlandse
ambassadeurs de Museum-
shop schuin tegenover hotel
Des Indes te vinden. ,,Het
gaat goed’’, zegt manager
Inger Sala (foto). ,,Ook met de
website. We krijgen orders tot
uit Amerika aan toe. Neder-
landse ambassades in veel
landen weten ons nu ook te
vinden.’’ Die bestellen vooral
Delfts blauwe souvenirs,
kunstboeken en posters van
werk van vaderlandse schil-
ders. In de winkel is speel-
goed van Piet Desing, pseu-
doniem van  Elisabeth (Piet)
Rijkels uit Rijswijk, voor een
prikkie (5 euro) te koop. Gei-
nige toys voor peuters. De
drie Delfts blauwe vazen zijn
van stof en kunnen met een
balletje worden ‘omgekegeld’.
Verder zijn er stoffen peuter-
kubussen van ‘Piet’ die - om-
geklapt - Oud-Hollandse te-
geltableaus vormen. Ook het
zilvertin mosselbestek en de
agenda die een leeslamp
wordt verkoopt Sala als waren
het warme broodjes. 

‘We krijgen
zelfs orders
uit Amerika’

Het is geen stoelendans want
bij dit gezelschapsspel ver-
dwijnt er steeds een stoel.
Maar niet bij het ministerie
van Justitie en Veiligheid,
waar Wijnand Lodder per 1
maart van functie ruilt met
Johan Wiltvank (foto). 
Lodder wordt algemeen direc-
teur en chief information offi-
cer van de Justitiële Informa-
tiedienst en Wiltvank wordt al-
gemeen directeur en chief
technology officer van het
Shared Service Center ICT bij
de Dienst Justitiële Inrichtin-
gen. Lodder was daar sinds
2009 directeur en Wiltvank
was sinds 2006 directeur bij
de Justitiële Informatiedienst. 

Lodder en Wiltvank
ruilen van functie

CEREMONIE

De ambassadeur
van Afghanistan
reikte namens zijn
president op de am-
bassade een bijzon-
dere onderschei-
ding uit aan gene-
raal b.d. Tom Mid-
dendorp, tegen-
woordig adjudant
van koning Willem-
Alexander. Bij de
ceremonie waren tal
van militairen.
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