
 

Toespraak bij de ontmoeting met de Staten-

Generaal van de Ambassadeursconferentie 2007 

door de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-

Generaal, mr. Yvonne E.M.A. Timmerman-Buck, op 6 

september 2007. 

 

Excellenties, geachte aanwezigen, 

  

De geschiedenis van uw ambt gaat terug tot de eerste 

stadstaten honderden jaren voor Christus. Diplomaten 

werden in die tijd naar een andere stadstaat gezonden 

voor slechts één missie en dienden terug te keren zodra 

de boodschap was overgebracht. De eenduidigheid en 

overzichtelijkheid van destijds hebben hun eigen aantrek-

kelijkheid. Die aantrekkelijkheid wordt echter overstegen 

door de uitdagingen van deze eeuw voor uw taakvervul-

ling.   

 

In de huidige internationale samenleving vervagen de ge-

ografische scheidslijnen. De uitspraak “news travels fast” 

geldt inmiddels letterlijk en figuurlijk. Bij gebeurtenissen 

van uiteenlopende aard, zoals de moord op Theo van 

Gogh of de dood van Nederlandse militairen in Afghanis-

tan, maar ook bij positief nieuws zoals de geboorte van 

een Koninklijke nazaat of de Nederlandse medewerking 

aan het internationale Hariri-tribunaal, is ons land interna-

tionaal voorpaginanieuws. De wereldwijde aanwezigheid 
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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.  

 

De vertolking van wat er leeft in ons multiculturele, poli-

tiek rijkgeschakeerde, welvarende land is geen gemakke-

lijke opgave, temeer omdat wij in ons eigen land soms 

moeite hebben onszelf te verstaan. Voorbeelden daarvan 

zijn het discours over het gehouden referendum met be-

trekking tot het Europees grondwettelijk verdrag en de 

discussies over nationale cohesie in het kader van de inte-

gratieproblematiek. Dat buiten onze landsgrenzen soms 

de vraag wordt gesteld of wij nog in onze historie zijn ge-

worteld, verwondert niet. Gedachtewisselingen tussen u 

en onze volksvertegenwoordiging, zoals nu in het kader 

van de ambassadeursconferentie, zijn dan ook wezenlijk. 

Niet alleen voor u om gevoed te worden met de actualiteit 

en achtergronden van wat in ons land speelt, maar zeker 

ook voor ons parlementariërs. U bent als geen ander in 

staat om ons een spiegel voor te houden, om ons te ver-

rijken - ook al kan dat confronterend zijn - met het beeld 

dat men van ons heeft in de landen waar u werkzaam 

bent en met de wijze waarop in andere landen problemen 

worden aangepakt. In de Eerste Kamer proberen wij op 

verschillende manieren ons zelfkritisch vermogen op peil 
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te houden. Erkenning van het besef niet alles te weten en 

niet altijd goed te doen, is immers geen teken van zwakte 

maar van wijsheid. Daarom doe ik een beroep op u, am-

bassadeurs, om ons, volksvertegenwoordigers, met uw 

kennis en ervaring buiten de grenzen van ons Koninkrijk 

te steunen of te brengen tot zelfcorrectie. President 

Sarkozy gaf vorige week tijdens de Franse ambassadeurs-

conferentie zijn visie op de Franse Europese en internatio-

nale toekomst. Hij gaf vervolgens zijn collega minister van 

Buitenlandse Zaken de opdracht zijn ministerie om te 

vormen tot een “ministère de la mondialisation”. U allen 

draagt eraan bij dat ons land steeds meer een “état de la 

mondialisation” is en daar zijn wij trots op. 

Ik wil niet afsluiten zonder u oprecht en van ganser harte 

te danken uw professionaliteit en goede zorgen bij onze 

buitenlandse bezoeken. Helaas kan ik de lunch niet bijwo-

nen omdat ik nu meteen naar een begrafenis moet. Dat 

spijt mij werkelijk. Ik wens u graag temeer wijsheid toe 

met uw belangwekkende werkzaamheden. 

 

    

 

 

 

   


