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29 november 2016
Majesteit, Excellenties,
Dank u voor dit gesprek. Zoals mijn collega, mevrouw Broekers-Knol, aan het begin van
dit gesprek al aangaf: het is een grote eer om u hier te mogen verwelkomen.
U heeft het waarschijnlijk eerder gehoord: in Nederland is er het gezegde ‘beter een
goede buur dan een verre vriend’. In mijn ogen is België allebei: een dierbare buur én
vriend. Onze gezamenlijke geschiedenis gaat ver terug. Feitelijk heeft ons Nederlandse
politieke bestel, met een Eerste en een Tweede Kamer, haar vorm gekregen door die
gezamenlijke geschiedenis. En hoewel België en Nederland al tijden autonoom
functioneren, blijft er een sterk verwantschap. We delen niet alleen grenzen, maar ook
onze ideeën over een open, vrije samenleving.
Vooral in België – maar ook in landen als Frankrijk of Turkije – is daar in het afgelopen
jaar druk op komen te staan. De laffe aanslagen in Brussel, waarbij zoveel onschuldige
slachtoffers zijn gevallen, hebben ons diep geraakt. In het parlement hebben wij
stilgestaan bij alle gaten die zijn geslagen in gezinnen, families, vriendengroepen en
andere gemeenschapsvormen. De dreiging blijft. Dat voelen wij ook in Nederland. Het is
goed om elkaar vast te houden, en samen op te trekken in de zoektocht naar oplossingen
voor problemen die geen land alleen de baas kan. De strijd tegen terreur is een strijd van
ons allemaal.
Ook op andere terreinen zullen wij elkaar blijven zoeken en – daar ben ik van overtuigd
– vinden. Twee weken geleden vond de tweejaarlijkse Nederlands-Vlaamse Top plaats in
Gent. Daar is gesproken over het verbreden en verdiepen van de onderlinge
samenwerking. Het accent ligt daarbij op onderwijs, infrastructuur – inclusief de havens
– en technologische innovatie. Ik denk dan ook dat uw bezoek aan Eindhoven morgen,
met seminars op het terrein van digitale innovatie en duurzaamheid, zeer de moeite
waard zal zijn. Ik ben altijd onder de indruk van de vernieuwingskracht die in
Eindhoven aanwezig is.
Majesteit, Excellenties,
Ons gezamenlijk verleden geeft vertrouwen voor de toekomst. En dan bedoel ik ook het
recente verleden. In oktober van dit jaar waren Nederland en Vlaanderen samen
gastland op de Frankfurter Buchmesse. Ons goede contact werd zo heel zichtbaar.

Voor wat betreft de toekomst… zoals u weet breken er in Nederland spannende tijden
aan. In maart 2017 gaan wij naar de stembus. De verwachting is dat er grote
verschuivingen zullen optreden in ons politieke landschap, al hebben de Amerikaanse
verkiezingen ons ook geleerd dat je niet al te zeer moet vertrouwen op opiniepeilers en
voorspellingen. Wat ik wél weet, is dat de goede relatie die wij met België hebben – als
buur én vriend – op geen enkele manier zal veranderen. Wij zullen elkaar blijven vinden
in onze contactgroepen, in de context van het Benelux-parlement en in EU-verband. Zelf
ben ik van plan om in januari een werkbezoek te brengen aan België.
Voor nu wil ik u – nogmaals – van harte bedanken voor het feit dat u, in uw drukke
programma, tijd hebt weten te maken voor het Nederlandse parlement. Wij waarderen
dat zeer.

