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Ambassadeursconferentie  
Speech Voorzitter Eerste Kamer tijdens de lunch 5 minuten (na 
Voorzitter Tweede Kamer); 26 januari 2012 
 

Geachte aanwezigen, 

 

Ook mij is het een groot genoegen u, de Ambassadeurs van het 

Koninkrijk der Nederlanden, welkom te mogen heten bij deze 

toch altijd zeer bijzondere bijeenkomst. Voor ons 

volksvertegenwoordigers is het uitermate waardevol om u, die 

de eervolle, maar soms ook moeilijke taak hebt ons land 'in den 

vreemde' te vertegenwoordigen, tijdens uw jaarlijkse 

'terugkomdagen' te ontmoeten. Waarschijnlijk is het voor u net 

zo plezierig en boeiend om weer even met beide benen op 

Nederlandse bodem te staan. Om zo het politieke landschap 

van Nederland weer eens goed van nabij te observeren. Dat het 

hier zowel binnen- als buitenskamers een niet al te gemakkelijk 

jaar wordt, is voor niemand een geheim. De economische en 

financiële crisis, en het koopkrachtverlies of zelfs banenverlies 

dat die crisis voor veel burgers meebrengt, lijkt ons relatief diep 

te gaan raken. Tijdens de lunch hoor ik straks graag van u hoe 

men in andere landen en andere continenten deze crisis voelt 

en hoe daarop gereageerd wordt. Ik heb begrepen dat van u 

dezer dagen gevraagd wordt u de komende tijd ook nog meer 

te gaan inzetten voor de economische belangen van Nederland 

wereldwijd. 
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Vorig jaar heeft mijn voorganger hier het belang van de 

parlementaire diplomatie onder de aandacht gebracht. Het 

afgelopen jaar hebben wij in de Staten-Generaal en in de 

Eerste Kamer ook weer geregeld buitenlandse parlementaire 

delegaties en regeringsvertegenwoordigers ontvangen en zijn 

onze parlementariërs om uiteenlopende redenen de grens over 

gereisd. Ik wil [evenals mijn collega] graag deze gelegenheid 

aangrijpen om u en uw medewerkers te bedanken voor de altijd 

voortreffelijke begeleiding en ontvangst van ons als 

parlementariërs. Een aantal van u hoop ik de komende jaren in 

mijn functie van Voorzitter van de Eerste Kamer op uw post te 

treffen.  

 

Misschien is het interessant om even kort wat te zeggen over 

een onderwerp dat in het licht van de actuele situatie weer 

vaker voorwerp van publiek debat is, namelijk het dualisme in 

de Nederlandse politiek. Als we de Nationale Ombudsman 

moeten geloven, is Nederland hard op weg om van een trias 

politica, via een duas politica af te stevenen op een unitas 

politica. De verhouding tussen regering en parlement zou hier 

in Den Haag steeds meer getypeerd worden door monisme. Als 

ik af mag gaan op mijn eigen ervaringen in de Eerste Kamer, 

lijkt mij dit een onjuiste perceptie. Ik denk dat het niemand in 

politiek Den Haag ontgaat dat het dualisme juist volop bloeit en 

met vernieuwd elan wordt gepraktiseerd. Meer dan ooit moet 

de regering een meerderheid keer op keer met argumenten 

bevechten. Met name ook in de Eerste Kamer, waar de 
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coalitiepartijen, met de gedoogpartner, geen meerderheid 

hebben. Dit leidt  af en toe tot berispingen dat onze chambre 

de réflexion aan het "politiseren" is en "Tweede Kamertje 

speelt". Maar ook daarmee wordt, naar mijn mening, de plank 

misgeslagen.   

Sinds de installatie van de nieuwe Kamer in juni 2011, hebben 

we "bij ons aan de overkant" te maken met liefst twaalf 

fracties. Het pluralisme viert hoogtij en dat leidt inderdaad vaak 

tot stevige en levendige debatten. Maar ik ben alles behalve 

somber over hoe de Kamer momenteel functioneert. De Kamer 

werkt als vanouds. We beoordelen de wetten nog altijd 

minutieus naar dezelfde criteria - kwaliteit van wetgeving, 

uitvoerbaarheid, coherentie met andere wetten en ga zo maar 

door. Daarbij blijft er onverminderd aandacht voor de 

internationale verdragsverplichtingen van Nederland en de 

fundamentele rechten van de mens.   

 

Wat naar mijn mening wel veranderd is, is dat we als Eerste 

Kamer wat vaker in de schijnwerpers staan. Vroeger kregen we 

de pers soms met geen stok bij in onze ogen belangrijke en 

diepgravende debatten, deze week repte een kwaliteitskrant 

naar aanleiding van een incidentje zelfs van moeilijkheden die 

de pers zou ondervinden bij de toegang tot de Eerste Kamer. 

We zijn zeer transparant in wat we doen. Onze debatten zijn nu 

ook live te volgen op onze vernieuwde website en sommige 

senatoren Twitteren en Facebooken erop los - op hun Ipads wel 

te verstaan. Dat ons vergadercircuit verregaand gedigitaliseerd 
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is, heeft tot onze verrassing wereldwijd aandacht getrokken. 

Mocht u, vanaf uw verre of minder verre post met eigen ogen 

en oren willen zien hoe de Eerste Kamer vandaag de dag 

functioneert, dan zijn daar tal van mogelijkheden toe. [Kijk 

vooral naar www.eerstekamer.nl.] Voor de komende maanden 

staan onder meer weer Algemene Europese Beschouwingen, 

een beleidsdebat over de toekomst, rol en bevoegdheden van 

het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) en de 

toetreding van de EU tot het EVRM, en een beleidsdebat over 

het Nederlandse buitenlandbeleid - met een accent op het 

Nederlandse veiligheidsbeleid - op de rol. Ik breng die graag 

onder uw aandacht.  

 

Dank u voor uw komst naar deze bijeenkomst. Ik wens u een 

goede voortzetting van uw verblijf in Nederland en veel sterkte 

en wijsheid in uw werk als ambassadeur. 


