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Korte toespraak door de eerste Ondervoorzitter van de Eerste Kamer der 

Staten-Generaal, Prof. dr. K. Putters, tijdens de 

Ambassadeursconferentie op 17 januari 2013 

 

Dames en Heren, 

 

Allereerst verontschuldig ik de Voorzitter van de Eerste Kamer voor zijn 

afwezigheid in verband met verblijf in het buitenland. Als eerste Ondervoorzitter 

is het mij een groot genoegen om u hier vandaag namens de Eerste Kamer 

welkom te heten.  

 

Laat mij beginnen met te stellen dat de haast traditionele ontmoeting tussen u, 

excellenties, en de leden van de Staten-Generaal als onderdeel van de jaarlijkse 

ambassadeursconferentie door de leden van beide Kamers zeer wordt 

gewaardeerd. De ontmoetingen tussen u, kenners van het buitenland, en ons, 

Nederlandse parlementariërs, zijn uitermate nuttig en belangrijk. Ik geloof dat  

minister Timmermans tijdens een debat in de Tweede Kamer vorige maand zei 

"Nederland is klein, het buitenland is groot!" Te midden van alle vraagstukken 

waarin wij hier verwikkeld zijn willen we dat soms nog wel eens vergeten, terwijl 

de verbinding naar dat buitenland economisch en politiek van wezensbelang is 

om onze nationale vraagstukken het hoofd te bieden. Internationaal denken 

en handelen is ons nationale belang.  

 

De wereldwijde aanwezigheid van Nederlandse diplomaten, van u, is onmisbaar 

om te duiden en uit te leggen, om signalen en reacties op te vangen en door te 

geven, en de belangen van ons land, zeker ook de economische belangen, te 

behartigen. Het komende jaar staat echter niet alleen in het teken van 

crisisherstel, het is ook een jaar waarin we eeuwenoude banden vieren. 

Terugkijkend op een geslaagde viering van 400 jaar betrekkingen met Turkije, 

kijken wij uit naar het Nederland-Ruslandjaar 2013, wat speciaal is uitgeroepen 

om de rijke historie van de band tussen deze twee landen te markeren. Ook 

zullen wij komend jaar een begin maken met de viering van het 200 jarig 

bestaan van ons koninkrijk; een jubileum dat u ongetwijfeld ook in het 

buitenland zult markeren. In de jaren 1813-1815 zijn immers de fundamenten 

gelegd voor het land waarin wij nu leven: een sterk en welvarend land dat zijn 



 2 

welvaart steeds mede te danken heeft gehad aan een sterke internationale 

gerichtheid. Aan deze internationale gerichtheid wordt uitdrukking gegeven door 

onder andere 'moderne diplomatie': het hoofdthema van vandaag. 

 

Een onderdeel daarvan is moderne communicatie en het actief gebruik maken 

van social media. Ik ben zeer verheugd dat vele diplomaten en ambassades 

actief zijn op Twitter en Facebook. U zit al dagen op #NLamb2013. 

Ik zag dat er zelfs een lijst is gepubliceerd van twitterende diplomaten, 

ambassadeurs en ambassades: zeer handig voor Nederlanders in het buitenland 

die hulp en advies zoeken. Houd er overigens rekening mee dat Nederlanders die 

route ook snel vinden. Toen ik in oktober met een Nederlandse delegatie uit 

Canada vertrok, trof ons een urenlange vertraging met de KLM Boeing. De 

irritatie nam toe en ik twitterde -geïnspireerd door Tweede Kamerlid Klaas 

Dijkhoff- dat we toch maar slecht van informatie voorzien werden en of KLM al 

wat meer wist. Binnen vijf minuten was de hele luchthaven geïnformeerd over 

mankement en vertrektijdstip. Dit kan u ook overkomen als Nederlanders in het 

buitenland snel geholpen willen worden door hun ambassades. U bent 

gewaarschuwd.  

 

Maar moderne diplomatie vergt nog steeds face-to-face contact, dat hoef ik u 

niet uit te leggen. En dus het strategisch inzetten van je menselijk kapitaal als 

land. Ook op politiek niveau. Voor u betekent dat vooral het strategisch inzetten 

van bewindslieden. Maar dat kunnen ook parlementariërs zijn in bilaterale en 

multilaterale contacten, als delegatieleden, bij ontvangsten, als rapporteurs voor 

internationale organisaties, als waarnemers, als gesprekspartners van NGO’s 

enzovoort. Ik ken de ambtelijke gevoeligheden rond het direct benaderen van 

Kamerleden, maar wil toch een lans breken voor onze inzet.  

 

Het gebeurt namelijk ook al. Ik kan niet alle bezoeken noemen die wij aan u 

hebben gebracht afgelopen jaar, maar ik wil wel de ervaringen van de IPU 

delegaties delen. Als voorzitter van de Nederlandse delegatie in de 

Interparliamentary Union kan ik u melden dat de verkiezing van Anouchka van 

Miltenburg - tot dan toe onder meer actief lid van de Middle East Committee van 

IPU- tot Tweede Kamervoorzitter in het buitenland niet onopgemerkt is gebleven 

en ons parlement goed doet. De Nederlandse delegatie nam het afgelopen jaar 
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bovendien deel aan de conferenties in Kampala en Québec. Wij waren onder de 

indruk van het uitstekende inhoudelijke programma dat onze ambassadeurs in 

Oeganda en Canada hadden voorbereid. De IPU conferentie in Kampala was een 

voorbeeld van hoe soms lastige, maar voor Nederland belangrijke onderwerpen 

zoals mensenrechten op politiek niveau aangesneden kunnen worden. Van het 

werk op een multilaterale post als de PV Geneve valt mij op dat hier op zeer 

goede wijze een verbinding wordt gemaakt tussen enerzijds economische 

diplomatie en anderzijds politieke diplomatie. Hoe dit in de praktijk werkt, kwam 

ook in de sessie van vandaag aan de orde. 

 

Ik zou het kort houden. Daarom dank ik u - en via u uw medewerkers - voor de 

warme en toegankelijke wijze waarop u ook de parlementaire diplomatie 

ondersteunt via de goede begeleiding bij internationale bezoeken en 

ontvangsten. Ik wens u nog een goed en vruchtbaar verblijf in Nederland en 

straks een goede reis terug naar uw post. Ik wens ons gezamenlijk veel 

succes bij het verbinden van uw economische en politieke diplomatie 

met onze parlementaire diplomatie! Ik dank u voor uw aandacht. 


