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Een ambassadeur heeft geen vrijheid van meningsuiting.

Of: waarom Anton van Hooff de plank verschrikkelijk missloeg.

Afgezien van de zeer ongepaste stijl waarvan AvH zich in zijn beschouwing over Wilders vs de
Indonesische ambassadeur bedient slaat hij ook in de hoofdlijn van zijn "betoog" de plank
volledig mis door te stellen dat Wilders de vrijheid van meningsuiting van de ambassadeur wil
beperken. Een ambassadeur heeft geen vrijheid van meningsuiting. Hij is de stem van de regering
van zijn land en elke mening die hij publiek uit over wat voor aangelegenheid dan ook zal zo
ervaren worden. 

De enige manier waarop hij zich privé zou kunnen uiten is onder pseudoniem. Verder telt alles als
de mening van het land dat hij vertegenwoordigt. En dan is het ook nog een grote
onbehoorlijkheid als hij een dergelijk standpunt niet aan de regering overbrengt maar in een
krant te uiten. 

Het is goed gebruik dat landen zich niet in de interne zaken mengen van landen waar zij
diplomatieke relaties mee onderhouden tenzij er zaken plaatsvinden die direct de belangen van
zijn land of van onderdanen van dat land schaden. Daarvan is hier geen sprake. Slechts bij
uitzondering kan bijvoorbeeld de schending van de mensenrechten tegenover de eigen burgers
worden bekritiseerd. In alle gevallen in de vorm van een boodschap direct aan de regering,
meestal middels een onderhoud met de minister van buitenlandse zaken. En meestal in termen
van treurnis. Daar mag dan een verklaring over worden uitgegeven. Dat goede gebruik is er niet
voor niets. In het algemeen kan er geen diplomatie bestaan als die diplomatie zich mengt in
binnenlandse aangelegenheden. 

Het zou kunnen dat de Indonesische regering zijn ambassadeur opdracht heeft gegeven om deze
boodschap over te brengen. Ik geloof niet dat dat het geval is en het zou buitengewoon
onverstandig zijn. Maar of dit nu zo is of niet: het blijven woorden van de Indonesische regering
en als zodanig een inmenging in binnenlandse aangelegenheden. Die ten scherpste veroordeeld
moet worden. Of het nu om de PVV gaat of om de PvdA.

Victor Onrust = kijk ook eens op http://onrust.2fd.eu/ =
Toen hij de top van zijn streven een belangrijk man te worden misschien iets dichterbij voelde komen, werd hij van daaraf begroet door
het geniale renpaard dat hem voor was geweest. -- (Vrij naar Musil: "De man zonder eigenschappen")

Er zijn talloze voorbeelden van spierballentaal als diplomatieke uiting. En er zijn ook talloze
voorbeelden van "goede gebruiken" die met voeten getreden worden. De Indonesische
anbassadeur trad niet erg handig op, to say the least. Maar het belangrijkste verwijt dat Wilders
hem maakte was dat de ambassadeur hem had beledigd. En dat komt dan van iemand die de
belediging tot icoon, stijlfiguur en hogere kunst heeft verheven. Erdogan voor 'a total freak'
uitmaken mag kennelijk wel. Golden daar niet ook zekere goede gebruiken? En hoe zit het nu
eigenlijk met het recht op beledigen? Ik blijf erbij, hier wordt met twee maten gemeten, eentje
voor de hele wereld en eentje voor Wilders.

Sit down before fact as a little child, be prepared to give up every preconceived notion, follow humbly wherever and to whatever abyss nature
leads, or you shall learn nothing. Thomas Henry Huxley
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Misschien kan het geen kwaad om eens te kijken naar wat Wilders precies gezegd heeft:

'Net als iedereen heeft de ambassadeur natuurlijk de vrijheid van meningsuiting, maar hij heeft
dingen gezegd over mijn kiezers, over mijn partij en mijzelf die niet door de beugel kunnen. Hij
heeft gesuggereerd dat de PVV-kiezers een angstpsychose zouden hebben en dat ik maar zit te
blaffen en te schreeuwen in de Kamer en dat het goed is zolang ik niet in het kabinet zit. Ik vind
dat ongepaste uitspraken.'

Toontje lager

'Ik vind dat ik aan de minister van BuZa moest vragen of die uitspraken namens de Indonesische
regering zijn gedaan. Als dat zo is, moet aan hem doorgegeven worden dat de heer Verhagen -
naar ik hoop - daar niet van gediend is en dat ook helder aan de goede man doorgeeft.

'Dit kunnen we niet over ons heen laten gaan. als dit is gezegd namens de Indonesische regering
dan moet hem op een diplomatieke manier de oren worden gewassen. Laat die Indonesiërs maar
een toontje lager zingen.' 
http://www.fd.nl/artikel/20332037/wilders-woedend-indonesische-ambassadeur

Wilders maakt dus bezwaar tegen:
- de uitspraak van de ambassadeur over de PVV-kiezers.
- de uitspraak van de ambassadeur over hemzelf.
- de uitspraak van de ambassadeur over de samenstelling van het kabinet.

Van Hooff heeft er dus één soundbite (het bezwaar van Wilders tegen de uitspraak van de
ambassadeur over Wilders zelf) uitgepikt om daar zijn verhaaltje aan op te hangen.

Bovendien houdt de vrijheid van meningsuiting niet in dat je iedere uiting over je kant moet laten
gaan.
Protesteren tegen uitspraken is volstrekt legitiem zo lang er niet met fysiek geweld wordt
gedreigd.

@Enno, ongetwijfeld worden er gebruiken met voeten getreden. Als het gaat om uitspraken door
diplomaten (maakt niet uit hoe en waar) dan hoort dat gevolgen te hebben. Je zou eens moeten
zien wat er gebeurt als de NL ambassadeur in Turkije in een interview met een krant zou zeggen
dat naar er naar zijn opvatting een genocide op de Koerden heeft plaatsgehad. Of als hij zou
zeggen dat hij het verbod van hoofddoekjes juist vindt. 

@UR Interessant dat GW vindt dat een ambassadeur vrijheid van meningsuiting heeft maar
gelijktijdig bezwaar maakt tegen de uitspraken. Nogmaals een ambassadeur heeft geen "publiek
privé" en is in die zin altijd in functie. Zelfs als hij op vakantie is. Ik vind overigens op deze
manier protesteren wel degelijk een poging om de meningsuiting te beperken. Terecht.

Victor Onrust = kijk ook eens op http://onrust.2fd.eu/ =
Toen hij de top van zijn streven een belangrijk man te worden misschien iets dichterbij voelde komen, werd hij van daaraf begroet door
het geniale renpaard dat hem voor was geweest. -- (Vrij naar Musil: "De man zonder eigenschappen")

Interessant is vooral de opvatting dat de vrijheid van meningsuiting in zou houden dat er geen
bezwaar tegen de uitspraken gemaakt mag worden.
Hier wordt een grondrecht toch niet helemaal begrepen, geloof ik.

Een ambassadeur is altijd in functie. Daarom deed Wilders ook een oproep aan de minister van
buitenlandse zaken om de ambassadeur ter verantwoording te roepen. Wat inderdaad gebeurd is.

Deze manier protesteren van Wilders is geen poging om de meningsuiting te beperken, maar een
poging om de ambassadeur ervan te laten doordringen dat hij het inhoudelijk niet met de
uitspraken eens is. Pas als Verhagen de ambassadeur op het matje roept is het een poging, van
Verhagen, om de meningsuiting te beperken. En - inderdaad - terecht.

Victor Onrust schreef:
@UR Interessant dat GW vindt dat een ambassadeur vrijheid van meningsuiting heeft maar
gelijktijdig bezwaar maakt tegen de uitspraken. Nogmaals een ambassadeur heeft geen "publiek
privé" en is in die zin altijd in functie. Zelfs als hij op vakantie is. Ik vind overigens op deze manier
protesteren wel degelijk een poging om de meningsuiting te beperken. Terecht.
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