
 

 

Toespraak van de Voorzitter van de Eerste Kamer,  

Mr. A. Broekers-Knol,  

bij de Ambassadeursconferentie van donderdag 29 januari 2015 

 

 

Geachte aanwezigen, 

 

Graag heet ik u, de Ambassadeurs van het Koninkrijk der Nederlanden, ook 

namens de Eerste Kamer van harte welkom bij deze altijd zeer bijzondere 

bijeenkomst.  

 

Wij hebben een turbulent jaar achter de rug. Dit is vanochtend aan de orde 

gekomen in de verschillende themabijeenkomsten. Zo spelen de situatie in 

Rusland en Oost-Europa, de enorme migratiestromen en energievoorzie-

ning een grote politieke en geostrategische rol in de wereld van vandaag. 

Het aflopen jaar zijn wij meerdere malen diep geschokt door daden van 

geweld. Afgelopen zomer door de ramp met MH17, in oktober door de be-

schietingen in en rondom het parlement van Ottawa en een paar weken 

geleden door de aanslagen in Parijs. En dan heb ik het nog niet eens over 

de gruweldaden in het Midden-Oosten en Afrika. Zonder onheilspellend te 

willen worden, vrees ik dat niet dit de laatste gebeurtenissen zullen zijn 

die ons schokken. Ons weerwoord op dit soort brute gewelddadigheden 

kan alleen maar zijn dat we zorgen dat we pal blijven staan voor onze 

rechtsstaat, dat we aan die rechtsstaat blijven werken en dat we niet in een 

spiraal van geweld, agressie en rechteloosheid worden meegezogen. 

 

Deze boodschap kunt u, als vertegenwoordigers van het koninkrijk in den 

vreemde, bij uitstek uitdragen. In een wereld waarin de ontwikkelingen 

aan de grenzen van Europa en in het Midden-Oosten elkaar in hoog tempo 

opvolgen en de internationale verhoudingen blijvend onder druk zetten, 



 

 

 

 

 

 

zijn uw werkzaamheden en die van uw ambassadestaf van grote betekenis 

voor de bescherming en behartiging van datgene waar Nederland voor 

staat. Met uw hulp kan Nederland inspelen op en zich staande houden in 

de veranderende internationale verhoudingen.   

 

Duidelijk is in ieder geval dat de economische belangen van Nederland zijn 

gediend bij een brede bilaterale en multilaterale diplomatieke inzet. In dat 

verband zou ik willen opmerken dat het mij deugd doet dat er vanochtend 

in aanwezigheid van de gevolmachtigd ministers is gesproken over de eco-

nomische hub-functie van het Caribisch deel van het koninkrijk.  

 

Hoe onze diplomatieke inzet wordt georganiseerd, is op dit moment sterk 

in beweging. De bezuinigingen van de afgelopen jaren hebben ook impact 

gehad op het postennetwerk. Zo vind ik het buitengewoon spijtig dat er 

residenties worden afgestoten die decennia lang beeldbepalend zijn ge-

weest voor de internationale uitstraling van ons land. Met referentie aan 

een film die u allen kent die opgenomen is in de residentie in Parijs, zeg ik: 

zij zijn wat mij betreft 'intouchables' !  

 

Het afgelopen jaar ben ik weer gastvrij ontvangen door Richard van Rijs-

sen  in Slowakije, Cees Spaans in Litouwen, Flip de Heer in Zweden, Bea ten 

Tusscher in Noorwegen en Brechje Schwachofer op Cyprus. Vele collega-

Eerste Kamerleden zijn door verschillende van u eveneens gastvrij ontvan-

gen tijdens interparlementaire conferenties. Bij deze 'uitwedstrijden' zijn 

wij in hoge mate afhankelijk van uw expertise en begeleiding. Ik dank u 

daarom nogmaals hartelijk voor de voortreffelijke ondersteuning die wij 

als parlementariërs van u mogen ontvangen.  

 



 

 

 

 

 

 

Aan het onderhouden van internationale betrekkingen dragen de Staten-

Generaal op hun eigen manier hun steentje bij. Zo ontvingen wij in 2014 

onder meer de President van Frankrijk, de President van China, de Koning 

van Spanje en de vorst van Monaco en waren wij gastheer van de jaarlijkse 

bijeenkomst van de NAVO Parlementaire Assemblee. 

 

Wanneer ik vooruit blik op 2015 geldt allereerst dat de Staten-Generaal als 

tweekamerstelsel dit jaar 200 jaar bestaan. Dit zullen wij in oktober mar-

keren met een bijzondere Verenigde Vergadering. Daarnaast organiseert 

de Eerste Kamer eind mei hier in Den Haag de jaarlijkse bijeenkomst van 

de Association of European Senates. 

 

Het werk van beide Kamers staat dit jaar sterk in het teken van de voorbe-

reidingen voor het EU-voorzitterschap. Mijn collega sprak daar zojuist 

over. Ook tijdens het EU-voorzitterschap speelt de parlementaire dimensie 

een belangrijke rol.  

 

Het is voor de Staten-Generaal een uitgelezen kans om het belang van in-

terparlementaire diplomatie te benadrukken en om op een innovatieve 

manier vorm te geven aan de manier waarop parlementaire conferenties 

worden georganiseerd. De Staten-Generaal hebben recentelijk grote slagen 

gemaakt in het digitaliseren van hun vergaderingen en Nederland wenst 

daarin ook trendbepalend te zijn tijdens het voorzitterschap.  

 

U als Ambassadeur speelt op uw beurt tijdens het voorzitterschap een be-

langrijke rol in het uitdragen van de werkzaamheden en prioriteiten van 

de Nederlandse regering, en daarnaast ook die van het parlement. Mijn col-

lega zei zojuist dat uw werk en ons werk nauw met elkaar verweven zijn. 



 

 

 

 

 

 

Ik onderschrijf dat volledig en zou daaraan willen toevoegen dat ik hoop 

dat we niet alleen verweven zijn met elkaar, maar in die verwevenheid ook 

complementair zijn aan elkaar.  

 

Ik hoef u niet uit te leggen dat 2015 politiek gezien een belangrijk jaar 

wordt, met de Provinciale Staten- en de Eerste Kamerverkiezingen in het 

vooruitzicht. Ook zullen een aantal ingrijpende decentralisaties worden 

uitgevoerd. Ik doel daarbij op de jeugdzorg, werk en inkomen en de zorg 

aan langdurig zieken en ouderen. De effecten daarvan raken veel burgers. 

Maar de decentralisaties trekken ook een wissel op de overheden en orga-

nisaties die de uitvoering moeten realiseren.  

 

Zoals ik eerder zei, ook op het postennetwerk - en daarmee u - wordt een 

zware wissel getrokken, in een wereld die op zichzelf al uitdagend genoeg 

is zonder grote organisatorische veranderingen. Dat vraagt daadkracht en 

flexibiliteit. Ik wens u met deze blijvende uitdaging alle succes. 

 

 

 

 


