
 

 
 

 

 

Toespraak Voorzitter van de Eerste Kamer, Mr. A. Broekers-Knol 

Ambassadeursconferentie 1 februari 2017 

 

 

Dames en heren, 

 

Het is mij een genoegen u ook namens de Eerste Kamer van harte welkom 

te heten bij deze altijd zeer bijzondere bijeenkomst. Een keer per jaar mo-

gen wij u hier ontvangen om met u te delen wat er in Den Haag gebeurt, 

maar vooral om van u uit de eerste hand te horen hoe de wereld ervoor 

staat.  

 

Die informatie kunnen wij goed gebruiken, want het internationale toneel is 

flink in beweging. Zo krijgen wij - naar het zich laat aanzien - onder meer te 

maken met een "full english brexit".  En dat ligt nogal zwaar op de maag. 

  

Ook is het nog maar de vraag of het tijdperk van de Pax Americana nog lang 

zal duren. Blijft de internationale rechtsorde overeind of gaan wij van een 

rule based order naar een deal based order? In hoeverre zullen nieuwe stra-

tegische allianties - zoals die tussen Global Britain en America First - de  

wereld vormgeven?  

 

De verschuivende panelen op het wereldtoneel hebben niet alleen effect op 

de world order (of het gebrek daaraan) maar hebben zeker ook rechtstreeks 

effect op ons eigen land. Een land dat door haar vele internationale allian-

ties krachtig is, maar ook kwetsbaar.  
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Daarom hebben wij u, de Ambassadeurs van het Koninkrijk der Nederlan-

den, hard nodig. Om internationale ontwikkelingen te kunnen duiden, is het 

essentieel dat de Nederlandse politiek inzicht krijgt in de interne politieke 

en maatschappelijke verhoudingen van het land waarin u gestationeerd 

bent. 

 

De technologie stelt ons in staat om steeds sneller te communiceren en om 

elkaar steeds beter te verstaan. Zo is er een app in de maak die via een 

'oortje' rechtstreeks vertaalt wat iemand zegt. (Dat lijkt me een buitenge-

woon praktische gadget in het diplomatieke verkeer om ook de 'terzijdes' 

van buitenlandse counterparts op te vangen.) 

  

Toch is 'elkaar verstaan' nog wat anders dan echt contact leggen. Alleen 

door persoonlijk en langdurig contact met lokale regeringen, ngo's, experts, 

bedrijven en burgers kunnen wij diepgang geven aan onze internationale 

relaties. Alleen zo kunnen wij het Nederlandse belang zo goed mogelijk die-

nen. 

 

Dat Nederlandse diplomaten daar goed in slagen, is onder meer gebleken 

bij de campagne voor de Nederlandse zetel in de VN Veiligheidsraad.  

De diplomatieke inspanningen van de vier landen binnen ons Koninkrijk 

hebben het mogelijk gemaakt dat Nederland zich in 2018 binnen de Veilig-

heidsraad kan inzetten voor duurzame vrede, veiligheid, rechtvaardigheid, 

mensenrechten en ontwikkeling.  
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Nederlandse diplomaten, inclusief de minister van Buitenlandse Zaken, zijn 

er zelfs niet voor teruggedeinsd om hun sportieve prestaties te tonen tij-

dens een voetbalwedstrijd op het dak van de VN. Ik weet niet of u de beel-

den gezien heeft, maar ik dacht: daar had ook aan mee kunnen doen.  

 

Zoals President Xi twee weken geleden zei in Davos: de globale economie is 

de grote oceaan waaraan je niet kan ontsnappen. Als er een storm opsteekt, 

moeten wij niet terugkeren naar de haven want dan komen wij nooit aan de 

andere kant van de oceaan. Ik voeg daar aan toe dat wij onze diplomaten 

hard nodig hebben om de internationale route te navigeren, de sterren te 

lezen en het schip van staat de juiste koers te laten varen.  

 

Ondertussen is ook het binnenlandse politieke toneel in beweging.  Mijn 

collega refereerde er zojuist al aan. U krijgt ongetwijfeld veel vragen over de 

aankomende verkiezingen en het Nederlandse politieke landschap. Dikwijls 

wordt de vraag gesteld hoe wij ons redden met zoveel verschillende politie-

ke partijen. Aan u steeds de taak om uit te leggen dat wij inderdaad veel 

partijen hebben, maar dat er ook een unieke bereidheid - en natuurlijk 

noodzaak - is om samen te werken en compromissen te sluiten.  

 

Wij zijn uiteraard allemaal benieuwd hoe de verkiezingen zullen uitpakken. 

Aan u, ambassadeurs, altijd weer de taak om - ongeacht de samenstelling 

van de coalitie - met volle overtuiging het regeringsbeleid uit te leggen en 

zo nodig te verdedigen. Dat is vast niet altijd even makkelijk, voeg ik daar 

maar even aan toe.  
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Ik wil u, ambassadeurs, graag ook namens de Eerste Kamer veel dank  

zeggen voor uw onvermoeibare inzet voor ons land en specifiek ook voor 

uw professionele ondersteuning van parlementaire delegaties. Ik heb dat 

het afgelopen jaar bij verschillende bezoeken steeds opnieuw mogen erva-

ren.  

 

Ik wens u allen een goed en informatief verblijf in Nederland en succes met 

het werk op uw posten:  in het belang van Nederland en in het belang van 

internationale samenwerking.  

 


