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Den Haag, 17 mei 2018 
 

 

 

 

 

 

Excellenz, Sehr verehrte Botschafterin, 

 
Vandaag is voor mij een wel heel bijzondere dag, omdat ik 

uit uw handen het Grote Gouden Ereteken met Lint van de 

Republiek Oostenrijk zojuist heb mogen ontvangen. Ik ben 

zeer vereerd dat het de Bondspresident heeft behaagd mij 

deze hoge onderscheiding toe te kennen. Und für Ihre 

Bundespräsident auf Deutsch, dann können Sie daß Ihm 
mitteilen: für mich ist es eine große Ehre daß es dem 

Bundespräsidenten gefallen hat mir dieses hohes Ehrezeichen 

zu verleihen. 
 

De onderscheiding onderstreept de bijzondere band die 

tussen Oostenrijk en Nederland bestaat. Zij onderstreept met 
name de zeer goed samenwerking op parlementair niveau. Ik 

heb daar als Kamerlid, maar vooral sinds 2013 als Voorzitter 

van de Eerste Kamer, een bijdrage aan willen leveren. 
 

De banden tussen Oostenrijk en Nederland gaan terug tot 

het jaar 1477. In dat jaar werd door het huwelijk van Maria 
van Bourgondië met Maximiliaan van Oostenrijk het rijk van 

de Bourgondiërs met dat van de Habsburgers verbonden. Het 

was de eerste stap in een lange reeks van politieke, 
economische en culturele contacten. Tot op de dag van 

vandaag. 

 
Excellentie, 

We leven in een snel veranderende wereld waarin 

vluchtelingenstromen, terrorisme en hybride conflicten het 
nieuws domineren. De Brexit, een twitterende Amerikaanse 

president en instabiliteit aan de grenzen van ons continent 
maken dat de toekomst onvoorspelbaar is. Nieuwe 

mogelijkheden én nieuwe bedreigingen dringen zich op aan 

onze landen.  
 

Oostenrijk en Nederland zijn in deze context sterke partners 

in de wereld en binnen de Europese Unie. Onze landen zijn er 
beide van overtuigd dat de Europese Unie onze toekomst is. 



 

   

 

Veel van de uitdagingen waarvoor we staan zijn 

gemeenschappelijk. Handel, klimaatverandering, terrorisme, 

veiligheid en migratie kunnen we alleen gemeenschappelijk 
aanpakken. In solidariteit kunnen we meer bereiken.  

 

Excellentie, 
Enkele weken geleden sprak mijn collega, de heer Wolfgang 

Sobotka, Voorzitter van de Oostenrijkse Nationalrat, tijdens 

de conferentie van EU-parlementsvoorzitters in Tallinn. Zijn 
woorden hebben indruk op mij gemaakt. Hij sprak over de 

noodzaak van een gemeenschappelijk Europees buitenlands- 

en veiligheidsbeleid. Volgens Sobotka – en ik ben het met 
hem eens – is het vandaag meer dan ooit nodig dat Europa 

met één stem spreekt op het terrein van veiligheid en 

defensie. Hij gelooft dat veiligheid een prioriteit dient te zijn 
om van het vertrouwen van de burgers in de EU te 

vergroten.  
 

In aanvulling: ook transparantie over onze besluitvorming 

draagt in mijn ogen bij aan het vergroten van de burgers in 
de EU. Deze onderwerpen zullen ook op de agenda staan 

tijdens het bezoek dat ik volgende week breng aan mijn 

ambtgenoot, de Voorzitter van de Bundesrat, in Wenen. 
Dergelijke parlementaire betrekkingen tussen onze landen 

dragen ook bij aan een goede algemene samenwerking. Een 

treffende overeenkomst tussen onze parlementen is dat 
beide aan grondige - bouwkundige! - renovatie toe zijn. In 

Wenen is men al een stap verder: het parlement is reeds 

verhuisd naar zijn tijdelijke locatie, in de fameuze Hofburg.  
 

Overigens ook in het Verenigd Koninkrijk zal er een grondige 

renovatie van de Houses of Parliament plaatsvinden. Deze 
renovaties van de parlementsgebouwen hebben ook iets 

symbolisch: democratie is niet vanzelfsprekend, democratie 

heeft onderhoud nodig. 
 

Onze landen hebben meer gemeen. Zo zijn onze politieke 

hoofdsteden Wenen en Den Haag gastheer voor 
internationale organisaties die zich bezig houden met vrede 

en veiligheid in de wereld en in Europa. In oktober 2017 nog 

ontving ik in de Eerste Kamer de voorzitter van de 



 

   

 

Parlementaire Assemblee van de Organisatie voor Veiligheid 

en Samenwerking in Europa, mevrouw Christine Muttonen, 

toevalligerwijs ook een Oostenrijkse. U was ook bij dat 
gesprek aanwezig. 

 

Vanaf 1 juli neemt uw land het voorzitterschap van de EU 
over van Bulgarije. Het thema dat Oostenrijk heeft gekozen 

voor dit voorzitterschap is ‘een Europa dat beschermt’. Ook 

hierin vinden Oostenrijk en Nederland elkaar. Nog niet zo 
lang geleden was Nederland EU-voorzitter. Een bijzondere 

periode, ook voor het parlement. Intensief, maar het geeft 

ook nieuw élan. Ik wens uw land een goed voorzitterschap 
toe. 

 

Excellentie, 
Het Oostenrijks volkslied ‘Land der Berge, Land am Strome’  

eindigt met de strofen:   
 

Mutig in die neuen Zeiten, 

Frei und gläubig sieh uns schreiten, 
Arbeitsfroh und hoffnungsreich. 

 

Mij treft vooral de zin ‘moedig in de nieuwe tijd’. De 
opstelling van Oostenrijk binnen de EU en in de wereld geeft 

duidelijke invulling hieraan. Via u wil ik Bondspresident Van 

der Bellen van harte dank zeggen voor het toekennen van 
deze onderscheiding en ik wil u graag danken voor deze 

ceremonie en de fantastische middag hier in uw residentie. 

Ik voel mij zeer vereerd en ik ben u zeer dankbaar. 
 

  Recht herzlichen Dank. 

 
 

 

 


