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Uwe Excellenties, zeer geachte collega,
Ik heet u nogmaals van harte welkom in Den Haag. Het is een grote eer om u en
uw delegatie vandaag hier in Den Haag te mogen ontvangen.
Het bezoek van de Voorzitter van de Duitse Bundesrat aan Den Haag betreft al
ruim 20 jaar een jaarlijkse traditie. Een unieke traditie waar wij van Nederlandse
zijde altijd zeer veel belang en waarde aan hebben gehecht. U heeft met uw
bezoek vandaag deze traditie voortgezet, en ik spreek hierbij de hoop uit dat wij
ook in komende jaren de Voorzitter van de Bundesrat in Nederland mogen
verwelkomen.
Geachte collega,
Uw bezoek aan Nederland vindt helaas plaats in de schaduw van de
verschrikkelijke situatie in Oekraïne. De Russische invasie heeft ervoor gezorgd
dat er oorlog wordt gevoerd op het Europese continent, iets dat wij ons tot voor
kort niet konden voorstellen. De beelden en de verhalen die via televisie, internet
en kranten tot ons komen zijn verschrikkelijk. Ik denk dat het zeer passend is
om onze gedachten op dit moment uit te laten gaan naar het Oekraïense volk.
Naar de mensen in Marioepol, in Kiev, in Charkov en in al die andere steden en
dorpen die te kampen hebben met het verschrikkelijke geweld van het Russische
leger. Met de verwoesting van hun huizen, hun bezittingen en hun straten. Met
het gebrek aan drinkwater, elektriciteit en medicijnen. Met de gewonden en de
doden, volwassenen én kinderen, als gevolg van de bombardementen en de
beschietingen.
De oorlog in Oekraïne doet ons opnieuw de onschatbare waarde van vrede
beseffen. De onschatbare waarde van vrijheid en van veiligheid. En ook het grote
belang van vriendschap tussen landen. Het belang van samenwerking en van
dialoog.

Geachte collega,
In Nederland volgen we de politieke situatie in Duitsland uiteraard op de voet. De
bilaterale banden tussen onze landen zijn zowel op politiek, economisch als
cultureel gebied buitengewoon sterk. Daarom zijn ontwikkelingen in Duitsland
altijd van groot belang voor Nederland. In dat kader hebben wij met interesse de
verkiezingen voor de Duitse Bundestag gevolgd die vorige jaar plaatsvonden,
alsmede het proces van coalitievorming en de eerste maanden van de nieuwe
Bondsregering.
Ook in de komende maanden staan er grote uitdagingen te wachten voor de
Europese landen. Ik noemde al de oorlog in Oekraïne, waarvan de uitkomst
onvoorspelbaar is. Daarnaast hebben onze samenlevingen zich heropend na de
coronapandemie. In de komende maanden moet echter blijken wat voor schade
de lockdowns en de belasting van de zorg hebben achtergelaten in onze
maatschappij op de lange termijn. Het wapenen van onze landen tegen nieuwe
golven van het coronavirus of andere pandemieën in de toekomst is een
opdracht die in het verschiet ligt.
Geachte collega,
Zoals u weet bevinden wij ons op dit moment in de tijdelijke huisvesting van de
Eerste Kamer. Wij zijn hier sinds afgelopen zomer voor enkele jaren gehuisvest,
omdat ons eigenlijke gebouw aan het historische Binnenhof-complex wordt
gerenoveerd. Dat geldt overigens ook voor de Tweede Kamer en de overige
overheidsgebouwen die zich bevinden aan het Binnenhof. U kunt zich voorstellen
dat de verhuizing van het parlement een zeer grote en ingrijpende operatie
betreft. Hoewel dit tijdelijke pand niet de historie en grandeur bezit van ons
gebouw aan het Binnenhof, heeft ook dit pand zijn eigen charme en
geschiedenis, alsmede de beschikking over moderne faciliteiten die ontbraken in
ons historische gebouw.
U heeft de historie en de grandeur van het Binnenhof zelf kunnen ervaren toen u
in 2018 een bezoek bracht aan Nederland in uw functie van minister-president

van de deelstaat Thüringen. U bent toen tevens ontvangen in het gebouw van de
Eerste Kamer en ik ben blij dat u zich destijds zodanig thuis heeft gevoeld, dat
wij de eer hebben om u nu nogmaals te verwelkomen, zij het in een ander
gebouw.
Geachte collega,
Ik dank u nogmaals hartelijk voor uw komst vandaag. Het is een groot plezier
om u en uw delegatie te mogen ontvangen. Ik hoop dat u ook nu weer terug
kunt kijken op een succesvol bezoek. Ik weet dat vanmiddag een bezoek brengt
aan het Oranjehotel. Het betreft een bijzondere en historische plek en ik
waardeer het zeer dat u de tijd neemt om een bezoek af te leggen.
Dank u wel. Graag breng ik een toast uit op de vriendschap tussen onze landen
en onze parlementen.

