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Geachte mevrouw de Voorzitter, geachte mevrouw Broekers-Knol, geachte ondervoorzitters en 
andere senatoren, meneer Ten Broeke, meneer Hamilton, dames en heren! 
 
Ik heet u van harte welkom hier in de Oostenrijkse residentie. 
Fijn dat u allemaal gehoor heeft gegeven aan onze uitnodiging voor deze feestelijke bijeenkomst. 
 
Het is mij een groot genoegen en een eer, degene in ons midden te mogen gaan huldigen, die al 
meer dan 16½ jaar het lidmaatschap van de Eerste Kamer — en daarvan alweer bijna vijf jaar het 
voorzitterschap —  bekleedt: 
 
Voorzitter Ankie Broekers-Knol! 
 
Sinds haar aantreden als voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft mevrouw 
Broekers-Knol zich zeer ingezet voor de intensivering van de contacten met Oostenrijk. 
 
Zij deed dat samen met mijn voorganger hier in Den Haag, ambassadeur Werner Druml, maar ook 
in internationaal kader, bijvoorbeeld via de Associatie van Europese Senaten AES. 
 
Zo was zij host van de jaarconferentie van de AES in mei 2015. 
 
In 2016 — in februari en juni — was zij namens de Eerste Kamer samen met haar counterpart van 
de Tweede Kamer gastvrouw van twee conferenties van de COSAC, het interparlementaire 
samenwerkingsverband van commissies van Europese Zaken van de lidstaatparlementen van de 
Europese Unie. Als onderdeel van de parlementaire dimensie van het EU-voorzitterschap van 
Nederland in de eerste helft van 2016 organiseerde zij nog vier interparlementaire bijeenkomsten 
in Brussel en Den Haag over de volgende onderwerpen: 
• Stabiliteit, economische coördinatie en goed bestuur 
• Mensenhandel in het digitale tijdperk 
• Energie, innovatie en circulaire economie 
• en tenslotte over het Gemeenschappelijke Buitenland- en 
Veiligheidsbeleid GBVB en het Gemeenschappelijke Veiligheids- en Defensiebeleid GVDB van de 
Unie. 
 
Allemaal conferenties waaraan delegaties van de Oostenrijkse Tweede Kamer, de ‘Nationalrat’, en 
de Oostenrijkse Eerste Kamer, de ‘Bundesrat’, met veel waardering voor de Nederlandse 
organisatie en inbreng hebben deelgenomen.  
 
In mei 2017 ontving voorzitter Broekers-Knol vervolgens een grote Oostenrijkse delegatie 
bestaande uit de toenmalige voorzitter van de Bundesrat, Sonja Ledl Rossman, en alle 
fractievoorzitters van de Oostenrijkse senaat in Den Haag.  
Het betrof een studiereis naar het in het buitenland veel geroemde Nederlandse zorgstelsel en het 
Nederlandse politieke bestel in zijn algemeenheid.  
Ondanks het feit, dat er — meen ik mij te herinneren — ook een Franse delegatie op de stoep 
stond op die dag, nam zij uitgebreid de tijd voor een uitvoerige gedachtewisseling over het op veel 
punten anders ingerichte politieke systeem in beide landen, de actuele politieke ontwikkelingen en 
de toen lopende kabinetsformatie in Nederland. 
Voorts regelde zij een ontmoeting met de Commissie VWS en vond er een geanimeerde discussie 
plaats over de gezondheidsstelsels in beide landen.  
Met name vanwege de federale structuur in Oostenrijk zijn de verschillen op dit 
terrein tamelijk groot. 
 
De gesprekken vonden tijdens een door mevrouw Broekers-Knol gegeven lunch in Scheveningen 
nog een aangename voortzetting. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Mevrouw de Voorzitter, staat u mij toe dat ik ook even van de gelegenheid gebruik maak om 
griffier Geert Jan Hamilton en zijn organisatie te bedanken voor de voortreffelijke samenwerking in 
de voorbije jaren. Meneer Hamilton, ik  begrijp dat u uw functie per 1 oktober aanstaande neerlegt. 
Ik wens u het allerbeste voor de toekomst! 
 
Dames en heren, Ankie Broekers-Knol onderscheidde zich niet alleen door haar voor de 
Oostenrijkse zijde boeiende uiteenzettingen over, en inkijkjes in de Nederlandse politieke en 
maatschappelijke keuken, maar ook door haar grote interesse in de Oostenrijkse situatie en last 
but not least haar buitengewone gastvrijheid en hartelijkheid.  
 
En dan heb ik nog niet eens genoemd dat zij de vele vragen van de Oostenrijkse senatoren in het 
Duits beantwoordde en hierbij een onmiskenbare sympathie voor Oostenrijk en de Oostenrijkers 
liet blijken. 
 
Voor ons als Oostenrijkse Ambassade was zij steeds een belangrijke contactpersoon en 
gesprekspartner waar het Nederlandse en Europese gebeurtenissen en ontwikkelingen betrof.  
 
Het verheugt mij dan ook zeer dat de goede betrekkingen tussen beide parlementen worden 
gecontinueerd. Mevrouw Broekers-Knol zal namelijk volgende week een bezoek brengen aan 
Wenen. 
 
Op het programma staan ontmoetingen met haar ambtgenoot, de voorzitter van de Bundesrat, 
Reinhard Todt, de Commissie voor Europese Zaken van de Bundesrat alsmede een bezoek aan de 
in Wenen gevestigde OVSE. 
 
Ik wens voorzitter Broekers-Knol een interessant en heel prettig verblijf in Wenen toe! 
 
Ik wil nu overgaan tot het officiële gedeelte van deze bijéénkomst en u verzoeken mij toe te staan 
dat ik in het Duits verder ga. 
 
[officiële tekst horende bij de onderscheiding]  
 
Mevrouw doctoranda Anneke Broekers-Knol, 
hierbij overhandig ik u, namens de Oostenrijkse Bondspresident, de versierselen behorende bij het 
Grote Gouden Ereteken met Lint van Verdiensten voor de Republiek Oostenrijk. 
 


