
 
 

Welkomstwoord Voorzitter Eerste Kamer bij de ontvangst van de 

President van de Volksrepubliek China, Zijne Excellentie de heer Xi 

Jinping, maandag 24 maart 2014, 10.00 - 10.45u 

 

Excellentie, allereerst wil ik mij verontschuldigen dat ik uw taal, de Chinese 

taal, niet spreek. Ik hoop dat u mij dit vergeeft. Gelukkig zijn hier twee uit-

stekende tolken aanwezig! 

 

Excellentie, ik heet u vandaag van harte welkom namens de Staten-

Generaal en namens mijn collega van de Tweede Kamer, mevrouw Van 

Miltenburg. Het is een grote eer om u hier vandaag in ons midden te mogen 

ontvangen. Ondanks uw drukke programma neemt u de tijd om het Neder-

landse parlement te bezoeken. Daarvoor spreek ik mijn dank uit. Ook heet 

ik de rest van uw delegatie graag welkom. 

 

In de eerste plaats willen wij ons medeleven betuigen voor de doden en 

slachtoffers die begin maart zijn gevallen bij de aanslag op het treinstation 

van Kunming. Wij wensen u, uw delegatie en alle andere betrokkenen veel 

sterkte in de nasleep hiervan.  

 

Excellentie, uw bezoek is uniek. Het is het eerste bezoek van de President 

van de Volksrepubliek China aan Nederland. Tegelijkertijd is Nederland het 

eerste land in Europa dat u aandoet sinds uw aantreden als President vorig 

jaar - vandaag precies 1 jaar en 10 dagen geleden. Uw bezoek, het vierde 

Chinese topbezoek in de afgelopen vier jaar, bevestigt de goede bilaterale 

betrekkingen tussen onze landen.  

 

De Staten-Generaal waar u nu op bezoek bent, bestaan dit jaar 550 jaar en 

bestaan sinds 1815 in hun huidige vorm. Wij kennen in Nederland een 

tweekamerstelsel, bestaande uit in totaal 225 Leden. In de kamer waarin u 

zich nu bevindt staan alle woorden opgeschreven die ooit zijn uitgespro-

ken in debatten van de Staten-Generaal. Onze plenaire zaal stamt uit 1650 

en is daarmee de oudste parlementaire vergaderzaal ter wereld.  

 

De economische betrekkingen tussen de Volksrepubliek China en Neder-

land zijn omvangrijk en divers. Onze landen bedrijven ruim 400 jaar han-

del. De intra-Aziatische handel door de Vereenigde Oostindische Compag-



 

 

 

 

 

 

nie (VOC - Dutch East India Company) vormde het startpunt. De Staten-

Generaal waren de drijvende kracht achter de oprichting van dit enorme 

Nederlandse handelsbedrijf, of hoe we het tegenwoordig zouden noemen, 

deze multinational.  

 

De Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC - Dutch East India Company) 

bracht Chinese culturele invloeden naar Nederland. Zo werd onder andere 

het Chinese porselein in Nederland geïntroduceerd. Dit werd geliefd onder 

de bevolking en  gekopieerd. De Nederlandse versie van het Chinese porse-

lein is het 'Delfts Blauw'. Dit is sinds jaar en dag een zeer geliefd product, 

niet alleen onder Nederlanders, maar vooral ook onder toeristen!   

 

Dankzij het 17e eeuwse handelsnetwerk hebben wij goede betrekkingen 

kunnen opbouwen met de Volksrepubliek China. Het handelsvolume, de 

wederzijdse investeringen en de technologisch-wetenschappelijke uitwis-

seling tussen onze landen hebben een grote omvang. Het verheugt ons dat 

onze kennis van watermanagement, landbouw en landwinning zo ver reikt 

als de Volksrepubliek China en dat wij uw land van dienst kunnen zijn in 

het kader van deze, voor u, belangrijke aandachtsgebieden.  

 

Ook op bijvoorbeeld juridisch gebied vindt er kennisuitwisseling plaats. Al 

jaren werken Chinese faculteiten samen met de Universiteit Leiden - waar 

ik jaren aan verbonden ben geweest - op het gebied van burgerlijk recht. In 

het kader van de hervorming van het burgerlijk recht in uw land, is het Ne-

derlands Burgerlijk Wetboek, dat kennelijk als inspiratiebron geschikt 

werd bevonden, vertaald in het Mandarijn Chinees. Momenteel is er veel 

samenwerking met de China University of Political Sciences and Law, die 

zelfs een Instituut voor Nederlands recht kent. Dit vinden wij zeer bijzon-

der. 

 

Excellentie, zoals u bekend, is Nederland een actief land met een sterke 

internationale oriëntatie. Wij zijn één van de 'founding fathers' van de Eu-

ropese Unie. Het Nederlandse parlement is nauw betrokken bij ontwikke-

lingen in Europa, zoals de sterkere betrokkenheid van nationale parlemen-

ten bij Europese regelgeving. In 2016 zal Nederland een half jaar het voor-

zitterschap van de Europese Unie bekleden. Wij streven ernaar vanuit ons 

voorzitterschap een waardevolle bijdrage te leveren aan de Europese Unie.   



 

 

 

 

 

 

 

Onze landen werken op allerlei gebieden samen, ook op het gebied van in-

ternationale vrede en veiligheid. Zo trekken onze landen samen op in de 

VN-missie in Mali, waarbij het Chinese Volksbevrijdingsleger de Neder-

landse militairen en het Nederlandse kamp aldaar beveiligt. Daarnaast 

werken wij vanwege ons gezamenlijke belang van vrije en veilige handels-

routes, samen tegen piraterij in de Golf van Aden en omgeving. Wij hechten 

zeer aan deze samenwerking met uw land.  

 

Dit jaar is Nederland met veel genoegen gastheer van de Nuclear Security 

Summit. Het gezamenlijk nastreven van beveiliging van nucleaire materia-

len om zo nucleair terrorisme te voorkomen, zien wij als een positieve 

ontwikkeling in het kader van internationale vrede en veiligheid. Wij leven 

in een turbulente wereld waarin politieke en militaire crises aan de orde 

van de dag zijn. Ik heb er alle vertrouwen in dat wij ons, nu, en in de toe-

komst, samen met de Volksrepubliek China zullen blijven inzetten voor de 

beginselen van internationale vrede, veiligheid en recht en voor de inzet 

van vreedzame middelen, zoals politieke dialoog en diplomatie. 

 

Excellentie, het is tijd voor mij om af te ronden. Ik benadruk graag nog-

maals dat het ons een zeer grote eer is u hier vandaag te mogen ontvangen. 

Wij kijken uit naar de woorden die u dadelijk tot ons zult richten. Ik hoop 

dat uw verblijf in ons land aan uw verwachtingen voldoet en u in de toe-

komst zal bijblijven.  

 

Wij streven naar blijvende economische complementariteit en verdere 

groei van de handels- en andere betrekkingen tussen uw land en ons land 

in de toekomst. Wij hopen dat u hier hetzelfde over denkt. 

 

Dank u. 
 


