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Een gesprek met ambassador designate Kees Rade

“Ik wil er graag zijn voor alle 

Nederlanders in Thailand 

 

 

e kersverse ambassador designate 

Kees Rade en zijn vrouw 

Katharina zijn op 16 maart 

jongstleden gearriveerd in 

Bangkok: “De eerste weken waren 

overweldigend. Allereerst van-

wege de compound wat natuurlijk 

een bijzonder plekje in Bangkok 

is. Te midden van die grote stad 

met veel beton kom je plotseling 

in een soort jungle, een ware oase met ook een 

bijzondere fauna. Je ziet hier soms een, zoals wij het 

noemen, iguana langs zwemmen. En schildpadden. 's 

Nachts horen we ook allerlei junglegeluiden. Men had al 

wel gezegd dat we op een bijzondere plek zouden gaan 

wonen en dat is ook zeker bevestigd.” 

Komend vanuit winters Nederland was het Thaise 

klimaat ook even wennen voor de ambassadeur en zijn 

vrouw. Bovendien zijn hun de vele, gigantische shopping 

malls ook al opgevallen. Lachend: “Vergeleken met die 

malls is De Bijenkorf maar een buurtsuper.” 

Landgenoten helpen bij leuke en mindere leuke 

gebeurtenissen 

Op werkgebied was de eerste indruk ook positief: “Ik 

ben terechtgekomen in een leuk team dat zich met 
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allerhande zaken bezighoudt: Consulair, wat natuurlijk 

een belangrijk onderdeel is van deze ambassade, allerlei 

bureaucratische handelingen, maar ook landgenoten in 

nood helpen. Recentelijk een jongeman die op de 

tweede dag na aankomst van een balkon is gevallen. 

Een treurige gebeurtenis.” Helaas komen deze 

gebeurtenissen regelmatig voor en verleent de 

Nederlandse ambassade hulp ter plaatse en aan de 

familie in Nederland om repatriëring in goede banen te 

leiden. 

Kansen voor het bedrijfsleven 

Dan het zakelijke gedeelte. Met een inwonersaantal van 

70 miljoen mensen en een jaarlijkse groei van zo'n 4% 

zijn er veel kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven. 

Iets waar de ambassade ook graag haar steentje aan 

bijdraagt: “Thailand is nu een land met veel 

middeninkomens. Er worden hier ontzettend veel 

dingen in elkaar gezet, assembled. Thailand produceert 

bijvoorbeeld meer auto's dan Frankrijk en het Verenigd 

Koninkrijk. Dat zou je misschien niet verwachten. Daar 

verdien je leuk mee, net als met toerisme, maar ze 

willen hier graag die stap maken naar een hogere status 

van industrialisatie door bijvoorbeeld meer hightech 

industrieën binnen te halen.” 

Politieke speerpunten 

Qua politiek is er een aantal punten dat voor Nederland 

belangrijk is: “Mensenrechten en de LGBTI-gemeen-

schap zijn hier een voorbeeld van. Wat betreft het 

laatste punt loopt Thailand voor vergeleken met de 

andere landen in deze regio. We zijn ook erg blij met het 

wetsvoorstel voor een geregistreerd partnerschap voor 

partners van dezelfde sekse. Een hele positieve 

ontwikkeling! Wat ook positief is, is dat Thailand over 

een paar maanden een de facto abolitionist is van de 

doodstraf.” Dit betekent dat er al meer dan tien jaar 

geen gevangene is geëxecuteerd. De doodstraf kan nog 

steeds wel opgelegd worden, maar wordt niet meer 

uitgevoerd. “Als een land al tien jaar geen doodstraf 

heeft uitgevoerd, dan betekent dat in de internationale 

wereld dat het de facto is. Daar is de Europese Unie heel 

blij mee, maar wij als Nederland absoluut ook.” 

Iets anders waar de ambassador designate blij mee is, is 

dat illegale visserij onder een vergrootglas ligt. “Mede 

doordat de Europese Commissie een zogenoemde gele 

kaart, een soort internationale waarschuwing, heeft 

uitgereikt aan Thailand, werd het lastiger om vis te 

exporteren. En dat is wel een belangrijk punt voor de 

Thai. Daarom hebben ze inmiddels veel maatregelen 

genomen en zijn ze bijna het braafste jongetje van de 

klas. Er zijn heus nog wel uitdagingen, maar er worden 

ook zeker belangrijke stappen gezet.” 

Huidige politieke situatie in Thailand 

De huidige politieke situatie is iets waar de ambassade 

geen invloed op heeft, dat is een Thaise aangelegenheid. 

Wel vertelt Kees dat door de coup van 2014 de politieke 

contacten sinds dat jaar op een lager pitje zijn gezet. 

“Over een paar weken is dat al 4 jaar zo en we zijn in 

afwachting op nieuwe verkiezingen. Toen de 

verkiezingen min of meer werden aangekondigd in 

november 2017 heeft de Europese Unie besloten de 

politieke contacten weer wat aan te trekken, zodat wij 

nu wederom op politiek niveau contact kunnen hebben. 

Daarbij gaan ze uit van het feit dat deze verkiezingen in 

februari 2019 zullen plaatsvinden.” Kees Rade vervolgt: 

“In 2014 was de Europese Unie vergevorderd met een 

free trade agreement met Thailand. Zowel Thailand als 

Europa zouden veel baat hebben bij een dergelijke 

overeenkomst wat dus gunstig is voor de economische 

betrekkingen. Door de coup is deze onderhandeling 

stilgelegd. Langzaamaan starten we dit weer op, maar 

de EU wil pas echt verder als er weer een regering, een 

burgerregering, is. Hopelijk volgend jaar.” De rol van de 

ambassadeur is deze situatie te observeren en hierover 

te rapporteren aan Den Haag. 

Eerste kennismaking met de Nederlandse 

gemeenschap 

Kees heeft ook al op verschillende momenten 

kennisgemaakt met de Nederlandse gemeenschap in 

Bangkok en Thailand. Allereerst was dat een NVT-

evenement in Hua Hin en natuurlijk met Koningsdag. 

Eerst was er de door de NVT Bangkok georganiseerde 

vrijmarkt, later op de dag een door 900 man bezochte 

receptie met dj en live-band die ervoor zorgden dat de 

voetjes van de vloer gingen. “En ik ben zeker van plan 

om binnenkort de maandelijkse NVT-borrel in Bangkok, 

en de Nederlandse gemeenschappen in Phuket, Chiang 

Mai en Pattaya te bezoeken!” 

De heer Rade hoopt vooral dat de ambassade een goede 
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dienstverlener kan zijn aan de Nederlandse 

gemeenschap. “En dan bedoel ik in alle verschijnings-

vormen: Mensen die hier wonen, toeristen en het 

Nederlandse bedrijfsleven, hier en in Nederland. Die 

laatste groep willen we interesseren in Thaise 

projecten, hen daarop te wijzen en kansen te signaleren, 

bijvoorbeeld samen met de NTCC.” 

Samen Nederland vertegenwoordigen in Thailand 

Kees Rade is samen met zijn vrouw Katharina naar 

Thailand gekomen. Het standpunt van het Nederlandse 

ministerie van Buitenlandse Zaken is dat de partner ook 

meedoet aan het vertegenwoordigen van Nederland: 

“Mijn vrouw is zeker van plan om, als het kan, met mij 

mee te gaan op reis en om kennis te maken met de 

Nederlandse gemeenschap. Momenteel zijn we nog in 

afwachting van de container met onze spullen. Nadat 

alles op z'n plaats staat, zijn we van plan om iets te 

organiseren voor de Nederlandse gemeenschap. Wat 

precies is nog niet bekend, dat hangt ook af van wat hier 

gebruikelijk is. De koffieochtenden, zoals de NVT deze 

eerder organiseerde, behoren zeker tot de mogelijk-

heden.” 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen 

Een speerpunt van Nederland en deze Nederlandse 

ambassade is maatschappelijk verantwoord onder-

nemen (mvo). “Omdat er enkele Nederlandse bedrijven 

zijn die hier heel actief mee bezig zijn, wereldwijd zelfs, 

willen we de Thaise private sector daarmee in 

aanraking brengen. Hun laten weten dat wij als 

Nederland samen met hen dingen kunnen doen. Zo 

organiseren we binnenkort, samen met een groot Thais 

bedrijf, een evenement voor Thaise ceo's over 

maatschappelijk verantwoord ondernemen in de hoop 

hen te inspireren.” 

Cambodja en Laos 

Naast ambassadeur voor Thailand is Kees Rade ook 

ambassadeur voor Cambodja en Laos. “Helaas is ons 

team niet groot genoeg om de drie landen allemaal 

evenveel aandacht te geven, dus moeten we prioriteiten 

stellen. Uiteraard zijn we beschikbaar voor 

Nederlanders in nood in die landen. Ook zakelijk zijn er 

zeker kansen in die landen, zij het dat die markten een 

stuk kleiner zijn dan hier in Thailand.” 

Leuke vooruitzichten 

Nu wat meer aandacht voor de man achter de 

ambassadeur. Waar kijkt hij het meest naar uit tijdens 

zijn tijd in Bangkok? “Het land nog meer ontdekken! We 

zijn inmiddels in Hua Hin geweest en op Ko Pha Ngan 

en er is hier nog veel meer te ontdekken. En dan vooral 

de natuur, liever geen drukke stranden. Daar zullen we 

dus niet veel zijn, maar wel in de nationale parken en de 

binnenlanden. Daar kijk ik erg naar uit. Qua werk: De 

Nederlandse bedrijven verder helpen. En problemen 

van landgenoten oplossen, het geeft altijd een voldaan 

gevoel als we mensen goed hebben kunnen bijstaan. En 

iets waar ik nog niet zoveel zicht op heb, maar wel 

benieuwd naar ben, is de moderne Thaise kunst. Wat 

mij een fantastisch project lijkt, is een uitwisseling 

tussen Nederland en Thailand. Dat hangt af van wat 

Thailand te bieden heeft als kunst.” Kees Rade ziet het 

in ieder geval zeker zitten om mooie kunst ten toon te 

stellen in de residentie of in de tuin bij de ambassade. 

Voor nu blijft het nog even bij ideeën. 

Rennend door Lumphini Park 

Wie de ambassadeur tegen het rennende lijf wil lopen, 

kan daarvoor naar Lumphini Park: “Zo leuk! Samen met 

zo'n 5000 Thai. Je kunt nog nèt plezierig rennen, want 

het is 's avonds al bijna te druk. Maar het is zo leuk: 

Groot, klein, dik, dun, schuifelend tot hard rennend. Je 

ziet werkelijk van alles daar. Verder lees ik graag. 

Boeken over Thailand of politiek of gewoon 

Nederlandse romans. En reizen natuurlijk.” 

Tom yam als favoriet 

De Thaise keuken bevalt de heer Rade zeer goed. Eén 

van zijn favoriete gerechten is tom yam: “Heerlijk! Van 

het Thaise eten kan ik tot nu toe, ik ben hier natuurlijk 

nog maar kort, sowieso geen genoeg krijgen.” Lachend: 

“Ik ben ook altijd een beetje teleurgesteld als 's avonds 

het eten geen Thais gerecht blijkt te zijn. En gerechten 

met veel kruiden eet ik ook graag! Een beetje pittig is 

ook geen probleem, maar het moet wel eetbaar zijn.” 

Op de vraag welk bier zijn voorkeur heeft, Chang, 

Singha of Leo, antwoordt de heer Rade, als een echte 

diplomaat, zeer diplomatiek: “Daar heb ik dit moment 

nog geen vergelijkend warenonderzoek naar kunnen 

doen.” En vervolgt dan: “Dus dan zou ik toch zachtjes, 
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fluisterend, zeggen dat ik privé het liefste een Duvel 

drink. Ik drink graag speciaal bier wat in Nederland 

heel goed te verkrijgen is. Dat is hier volgens mij wat 

lastiger.” 

Tot slot… 

Nog wat woorden tot besluit: “Ik kijk ernaar uit om nog 

enkele jaren Zijne Majesteit te mogen vertegen-

woordigen met alles wat dat inhoudt. En natuurlijk naar 

de interactie met de Nederlandse gemeenschap en dat 

we zeker hopen wat leuke dingen te kunnen 

organiseren. Helaas zal dat niet tijdens het WK worden, 

maar er komen ongetwijfeld genoeg andere 

mogelijkheden.” 

Kees Pieter Rade, geboren op 8 augustus 1954 in 

Amsterdam. Getrouwd met Katharina Cornaro, één zoon 

van 22 jaar. Na een studie Rechten aan de UvA in dienst 

getreden bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Voor 

Minbuza uitgezonden naar onder andere New York, 

Suriname, Nairobi, Managua en Brasilia. In 2013 

teruggekeerd naar Nederland om op het ministerie de 

functie van Directeur van de directie Inclusieve Groene 

Groei te bekleden. In die laatste functie ook te maken met 

klimaatverandering, waarvoor Nederland veel onderzoek 

doet. Naast deze functie van directeur bekleedde Kees 

tevens de functie ambassadeur Noordpool om aldaar 

kennis te nemen van het werk dat door Nederlandse 

wetenschappers wordt uitgevoerd. Sinds maart 2018 is 

Kees Rade werkzaam in Thailand als ambassador 

designate wat hopelijk later dit jaar 

ambassador/ambassadeur wordt. 


