Uitgekotst
Roermond heeft weer het
landelijk nieuws gehaald. De
aanleiding is helaas dit maal
iets minder fraai. Het kan u
niet ontgaan zijn.
In een interne email van een
jaar geleden aan zijn PVV
fractiegenoten zou Cor Bosman PvdA-er Öztürk hebben
uitgemaakt voor “een stuk
uitgekotst halalvlees”, gemaakt van “Turks
varken”. Vriend en vijand zal het er over
eens zijn dat deze verwensing in meerdere
opzichten weinig smakelijk is. De opmerking overschrijdt ruimschoots de fatsoensnormen.
Bosman heeft zijn spijt betuigd, maar het
kwam voor hem te laat. PVV heeft afscheid van hem genomen als Statenlid. In
de media en op internet is Bosman volledig door het slijk gehaald en erger dan dat.
Dat gaat mijns inziens veel en veel te ver.
De gifbeker is nog niet leeg voor Bosman.
Het Openbaar Ministerie heeft ook al laten
weten dat onderzocht zal worden of diens
uitlatingen strafbaar zijn.
Zou Bosman inderdaad vervolgd kunnen
worden ?
Voorwaarde voor de strafbaarheidstelling op grond van belediging is dat de
opmerking gericht moet zijn op het in het
openbaar doen van de uitlatingen. In dit
geval staat wel vast dat Bosman juist niet
de opzet had zijn uitlatingen aan Öztürk
te zenden of om deze in het openbaar te
brengen. Zijn uitlatingen waren slechts
bestemd voor een klein groepje gelijkgestemden en zeer zeker niet gericht tot een
willekeurig publiek zoals is vereist voor
belediging in het openbaar.

zijn. Misschien dan een
groepsbelediging?
Aanzetten tot discriminatie
en haat ? Ook dit zal stranden
op het gegeven dat het hier
gaat om een intern bedoelde
email.
Bosman kan dus mijns inziens een procedure met vertrouwen tegemoet zien en dat
is maar goed ook. Dat zeg ik niet alleen
omdat ik vind dat hij dit niet verdient.
Ik moet er ook niet aan denken dat uitlatingen die tot een select groepje mensen
worden gedaan onder het Wetboek van
Strafrecht gaan vallen..
Zou een advocaat zich tegen kantoorgenoten soms niet in smakeloze bewoordingen uitlaten over de advocaat van de
wederpartij? Zeker, kan ik u melden. Zou
bij een andere politieke partij bij een fractievergadering nooit een onbehoorlijke,
“grappig bedoelde” opmerking worden
gemaakt over een politieke tegenstander?
Ach, natuurlijk wel.
Het belangrijkste verschil is dat Bosman
zijn smakeloze opmerking per email heeft
verzonden en dat deze email vervolgens
door een ander tegen zijn wil is geopenbaard. Om die reden valt in zijn geval de
hele wereld over hem heen.
Wij leven in Nederland. Een prettig land
waar mensen in eigen kring soms smakeloze opmerkingen mogen maken over een
ander. Het Wetboek van Strafrecht heeft
in die privé-sfeer niets te zoeken.
Bosman en Öztürk kunnen deze kwestie
beter uit de wereld helpen tijdens een vrolijk etentje. Vegetarisch zou dit keer mijn
uitdrukkelijke suggestie zijn.
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