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Toespraak van de Voorzitter van de Eerste Kamer,  

Mr. A. Broekers-Knol, bij de Ambassadeursconferentie 

op donderdag 1 februari 2018 

 

Dames en heren, 

 

Graag heet ik u ook namens de Eerste Kamer van harte wel-

kom bij deze lunch. U allen vormt het gezicht van ons Konink-

rijk in het buitenland. Het is daarom een waardevolle traditie 

dat wij u eens per jaar hier in ons midden ontvangen. Dat stelt 

ons - leden van de Staten-Generaal - in de gelegenheid u te  

informeren over de staat van Nederland, maar vooral ook van 

u te vernemen over de staat van de wereld en de positie van 

Nederland daarin. 

 

Economisch gaat het in Nederland, de meeste Europese landen 

en de Verenigde Staten gelukkig, na de recessieperiode sinds 

2008, weer beter. Helaas zien wij in de wereld ook veel turbu-

lentie en onrust. In sommige delen van de wereld worden deze 

veroorzaakt door natuurgeweld, zoals enkele maanden geleden 

op de Bovenwindse Eilanden in het Caribisch gebied, in andere 

door oorlog en conflict, en weer elders door politieke en eco-

nomische keuzes van de machthebbers.  

 

Het optreden van de Verenigde Staten op het wereldtoneel is, 

sinds de ambtsaanvaarding van de huidige Amerikaanse Presi-

dent, anders van toon geworden. Minder diplomatiek. Eerder 

waarschuwde Geoffrey Howe, voormalig minister van Buiten-
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landse Zaken van het Verenigd Koninkrijk: 'Megaphone diplo-

macy leads to a dialogue of the deaf.' Megaphone diplomacy 

kunnen we ook duiden als Twitter-diplomacy. Communicatie 

via Twitter gaat op het eerste gezicht sneller, maar juist op het 

terrein van de diplomatie vergt het herstel van schade als ge-

volg van snelle berichten in een beperkt aantal woorden of ka-

rakters, soms veel tijd en inspanning. En... de toon is vaak al 

gezet. 

 

Volgende week beginnen de Winterspelen in Pyeongchang. De 

visie van Pierre de Coubertin dat sport verbroedert, is 122 jaar 

na de eerste Olympische Spelen in 1896 nog even actueel. 

Noord-Korea heeft van het Olympisch Comité een wild card 

gekregen en neemt met 22 sporters deel, onder wie 12 ijshoc-

keyers die één 'Team Korea' zullen vormen samen met Zuid-

Korea. 'Defreezing' van de banden tussen de beide Korea's 

krijgt zo een toch wel originele invulling op een frozen surface. 

President Trump heeft laten weten terughoudend te zijn met 

militaire middelen tijdens de Olympische Spelen. Laten we ho-

pen dat de sport hier niet alleen maar tijdelijk verbroedert. 

 

Natuurgeweld en klimaatproblematiek stellen ons voor grote 

uitdagingen. Mensen die door watertekorten of andere kli-

maatomstandigheden op de vlucht slaan, maar ook mensen die 

vanwege economische omstandigheden en conflicten hun land 

verlaten, blijven uw en onze aandacht vragen. Er zijn geen 
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gemakkelijke oplossingen voorhanden voor de migratieproble-

matiek, die eerder toe- dan af zal nemen. 

 

Sinds 1 januari is Nederland lid van de VN Veiligheidsraad. Ge-

hoopt mag worden dat Nederland met zijn inzet en ervaring in 

conflictpreventie een bijdrage zal kunnen leveren aan het be-

zweren van conflicten en het bevorderen van veiligheid in de 

wereld.  

 

De tijd om tot een goed post-Brexitakkoord te komen tussen 

de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk begint te dringen. 

Dat dat er komt en dat er ook bilateraal tussen ons land en het 

VK goede nieuwe afspraken komen, is voor ons land als han-

delsnatie bij uitstek van groot belang.  

 

We zien ook dat de Frans-Duitse as door Macron en Merkel 

verstevigd wordt. Met als voorlopig hoogtepunt de deze maand 

aangekondigde herziening van het Frans-Britse grensakkoord 

uit 2003. Dat enkele dagen tevoren bekend werd, dat Presi-

dent Macron het Tapis de Bayeux aan de Britten gaat uitlenen 

- voor het eerst in de geschiedenis sinds de slag bij Hastings in 

1066 -, lijkt mij een meesterzet in het diplomatieke schaak-

spel. 

 

Voor u en uw departement heeft een aantal gebeurtenissen in 

2017 aanzienlijke veranderingen gebracht. Zo is de politieke 

leiding van het ministerie gewisseld. In het regeerakkoord is, 



 

 

 

 

 

4 
 

 

naar mijn mening terecht, een uitbreiding van het aantal pos-

ten opgenomen. Hiermee wordt het belang onderstreept van 

hechte diplomatieke betrekkingen voor Nederland dat als han-

delsland afhankelijk is van goede onderlinge verhoudingen we-

reldwijd. De nieuwe ministers hebben als koers de politieke lij-

nen open te houden, ook naar landen waarmee om diverse re-

denen soms niet altijd even gemakkelijk diplomatieke betrek-

kingen te onderhouden zijn.  

 

In die gevallen kan parlementaire diplomatie soms aanvullend 

een uitkomst zijn, is mijn ervaring. Toegenomen interactie ook 

op parlementair niveau draagt bij aan onderling begrip en sa-

menwerking. Dat merkten mijn collega-Kamerleden en ik in 

het afgelopen jaar opnieuw bij onze buitenlandse bezoeken en 

ontvangsten. De professionele en gastvrije ondersteuning die 

wij bij officiële bezoeken en bij parlementaire conferenties van 

u en uw medewerkers ervaren, stellen wij op hoge prijs. Ik 

dank u daarvoor namens de Eerste Kamer hartelijk.  

 

Het zal u - tenslotte - in Den Haag niet zijn ontgaan dat uw 

ministerie nieuwe huisvesting heeft betrokken. Ik hoop dat de 

allure daarvan, zeker voor ontvangsten van buitenlandse gas-

ten, de komende tijd nog zal toenemen. To put it mildly. 

 

Ik wens u allen een goed verblijf in Nederland, zowel professi-

oneel als ook in de privésfeer, en bij terugkeer veel succes op 

uw posten! 


