
 

Welkomstwoord Voorzitter Eerste Kamer, Fred de Graaf, bij 

bezoek van de President van Mali, de heer Amadou Toumani 

TOURÉ op dinsdag 29 november 2011, van 16.00 tot 17.10 uur.   

 

Monsieur le Président, mesdames et messieurs, 

 

Soyez le bienvenue! C'est un grand honneur de pouvoir vous 

accueillir ici dans la salle de réunion du Sénat, au nom des deux 

chambres du parlement néerlandais, avec mon collègue, la 

Présidente de la Chambre des Représentants, Madame Gerdi 

Verbeet. Nos pays entretiennent des relations d'amitié fondées sur 

la solidarité et la coopération depuis plus de  trente ans. Pour cette 

raison, c’est un grand plaisir de parler avec vous, ici, aujourd'hui, 

des choses qui nous tiennent à  cœur. En particulier, je pense à la 

démocratie, les développements économiques, les chances pour 

les générations futures et la sécurité régionale.  

 

Comme nous avons des interprètes qualifiées dans cette salle 

avec nous, je vais prononcer le reste de mon discours en 

néerlandais. 

 

In het Nederlandse buitenlands beleid neemt Mali een bijzondere 

plaats in. Nederland wil zijn ontwikkelingssamenwerking effectief 

indelen en concreet uitdragen. Zoals u wellicht weet, is Mali een 

van de 15 landen die de Nederlandse regering heeft geselecteerd 

in het kader van  ontwikkelingssamenwerking. Die samenwerking 

vindt voornamelijk plaats in de sectoren onderwijs, 



 

 

 

 

 

gezondheidszorg en voedselzekerheid. Bij de uitvoering van het 

Nederlandse programma wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht 

bij de Malinese nationale strategie voor economische groei en 

vermindering van armoede. Waar mogelijk spelen wij altijd graag 

een coördinerende rol, met name wanneer er meerdere 

organisaties actief zijn in eenzelfde sector. Nederland hoopt zo 

haar eigen klein steentje bij te dragen aan het behalen van de 

Millennium Doelen.    

 

Van de vele projecten waarbij Nederland  betrokken is in Mali, wil 

ik er graag een in het bijzonder noemen, het Office du Niger. Van 

onze ambassade in Mali heb ik begrepen dat er zowaar, tussen 

Bamako en Timboektoe, een stukje land bestaat dat doet denken 

aan het vlakke, waterrijke Nederlandse landschap. Het is er plat, 

nat, er zijn rechte slootjes en groene weilanden - al groeit er rijst en 

geen gras. Plus, het vervoersmiddel van keuze is de fiets. Dat 

Nederland al dertig jaar geleden besloot hier bij te dragen aan de 

verbetering van het irrigatiesysteem, is dus eigenlijk geen toeval. 

Het doet ons deugd dat onze landen in dat gebied al drie decennia 

intensief samenwerken op het gebied van watermanagement en 

landbouw. Dat zijn toch wel twee sectoren die we tot de 

Nederlandse passies mogen rekenen en wij hopen van harte dat 

onze expertise een positief effect heeft op het welzijn van de 

inwoners van de Office du Niger. 

 

Een ander punt dat ik hier kort wil noemen zijn de regionale 

ontwikkelingen rondom Mali. In het afgelopen jaar is de 



 

 

 

 

 

internationale focus met betrekking tot Afrika voornamelijk gericht 

geweest op het Noordelijke deel van dat continent. Zowel Europa 

als Mali hebben directe gevolgen ondervonden van de vreedzame, 

alsook minder vreedzame protesten in Noord Afrika. De 

veranderingen die daar momenteel plaatsvinden, zijn in vele 

opzichten positief te noemen. Desalniettemin valt niet te ontkennen 

dat er ook ongewenste neveneffecten zijn. Ik noem de, hopelijk 

tijdelijke, vermindering van autoriteit. Zowel de positieve als de 

negatieve bijeffecten benadrukken nog maar weer eens de 

onderlinge afhankelijkheid in onze wereld. Wat in Europa gebeurt, 

kan effecten hebben in Mali, en wat in Mali gebeurt kan haar 

sporen achterlaten in Europa. Wat daartussenin gebeurt, kan ons 

ook beiden raken.  

Daarom is juist in turbulente en onrustige tijden, constructieve 

diplomatie zo waardevol en noodzakelijk als instrument van 

buitenlands beleid. Laten wij hopen dat in de landen in Noord-

Afrika, die sterk in beweging zijn, spoedig overal democratisch 

gelegitimeerd gezag naar voren treedt dat zich voluit zal inzetten 

voor het welzijn en de voorspoed van de bevolkingen. Het is de 

overtuiging van de Nederlandse Senaat dat diplomatie zich niet 

beperkt tot de traditionele vorm, van regeringsleiders tot 

regeringsleiders. Contacten met en tussen parlementsleden, 

zogenaamde parlementaire diplomatie, achten wij ook van groot 

belang voor een goed functioneren van onze democratie. Daarom, 

Waarde President, dank ik u van harte voor uw komst hier en heet 

ik u nogmaals welkom in de Staten-Generaal van het Koninkrijk 



 

 

 

 

 

der Nederlanden. Ik kijk uit naar een constructieve discussie en 

hiertoe geef ik u graag het woord. 


