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Welkomstwoord van de Voorzitter van de Eerste Kamer,  

Ankie Broekers-Knol, bij het bezoek van Koning Filip van België   

aan de Staten-Generaal op 29 november 2016 

 

Sire, Excellenties, 

 

Mede namens mijn collega, Voorzitter van de Tweede Kamer Khadija Arib, en de 

voorzitters van de commissies voor Europese Zaken heet ik u van harte welkom 

in het democratisch hart van Nederland: de Staten-Generaal. 

 

Ruim drie jaar geleden mochten wij u, Sire, voor het eerst hier op het Binnenhof 

verwelkomen. Het was een unieke bijeenkomst, want voor het eerst in de 

geschiedenis bracht de Koning der Belgen een bezoek aan het Nederlandse 

parlement. Extra bijzonder was het voor de Eerste Kamer, die haar bestaansrecht 

te danken heeft aan de Belgen. Het waren in 1815 immers de zuidelijke leden van 

de Grondwetscommissie die - met succes! -  aandrongen op de creatie van een 

tweekamerstelsel. Inmiddels hebben wij vorig jaar ons tweehonderdjarig bestaan 

gevierd. 

 

Het werk van nationale parlementen in Europa is de afgelopen decennia steeds 

meer in het teken komen te staan van Europese samenwerking. Nationale 

parlementen hebben dan ook een belangrijke rol te vervullen in het creëren van 

draagvlak voor plannen voor internationale samenwerking.  

 

Draagvlak voor internationale samenwerking is in mijn optiek essentieel, zeker in 

een tijd waarin Europa wordt geconfronteerd met meerdere crises. Ik verwacht 

dat dit volgend jaar tijdens de verkiezingen in Nederland, Duitsland en Frankrijk 

wederom onderwerp van discussie zal zijn. De uitkomst van die verkiezingen zal 

invloed hebben op de koers die Europa inslaat.  
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Sire, in uw toespraak tijdens de Nationale Feestdag op 20 juli vorig jaar stelde u 

dat wij moeten vermijden dat volkeren in Europa tegen elkaar worden opgezet. U 

pleitte ervoor dat wij de banden die ons verenigen verdiepen op basis van een 

herwonnen vertrouwen. 

 

Ik sluit mij van harte bij die oproep aan. De sleutel ligt niet in het optrekken van 

muren, maar in het bouwen van bruggen. Alleen door samenwerking kunnen wij 

de kernwaarden van onze democratische rechtsstaat verdedigen. Zowel binnen 

onze landsgrenzen, als daarbuiten. "Allen samen" zoals op de herdenkingsmuur 

van Maalbeek te lezen staat. L'union fait la force. 

 

Dat Europese samenwerking heel goed mogelijk is, hebben Nederland en België 

samen met Luxemburg vanaf het prille begin laten zien. En ook recentelijk zijn er 

grote stappen gezet in bijvoorbeeld het gezamenlijk bestrijden van 

grensoverschrijdende criminaliteit en terrorisme. 

 

Ons nabuurschap is grensverleggend. Dat bedoel ik letterlijker dan u misschien 

vermoedt. Want dit jaar tekenden Nederland en België een memorandum van 

overeenstemming over het feitelijk verleggen van een grens. Het rechttrekken 

van de Maas bij Visé creëerde een scheve situatie die voor alle partijen ongelukkig 

was. Nu ligt er een plan voor een vreedzame, praktische overdracht waar menig 

land in de wereld jaloers op zou kunnen zijn. Grensverleggend in alle opzichten 

dus.   

 

Sire, Excellenties,  

 

Uw bezoek hier onderstreept het belang van nabuurschap en vriendschap tussen 

België en Nederland. Moge onze samenwerking ook in de toekomst een voorbeeld 

zijn voor bredere samenwerking in Europa.  

 


