
Kamer eist opheldering: Wie gaf toestemming
voor gesprek Máxima en Saoedische
kroonprins?
1 juli 2019

De Tweede Kamer wil opheldering van minister Stef Blok van
Buitenlandse Zaken over het gesprek dat koningin Máxima had rond
de G20-top met de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman.
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De Kamer, die vanavond spreekt over het mensenrechtenbeleid, noemde vooral de timing pijnlijk: een paar dagen

voor het gesprek verscheen een rapport van de Verenigde Naties over de moord op de Saoedische journalist Jamal

Khashoggi, waarin Bin Salman als hoofdverdachte werd aangemerkt. Extra pijnlijk: Máxima sprak met Bin Salman

vanwege haar rol als speciaal gezant voor diezelfde VN.

,,Nederland staat lelijk te kijk’’, vond PVV’er Raymond de Roon, die dat Blok en minister-president Mark Rutte

aanrekent. Hij noemde de ontmoeting ‘de diplomatieke blunder van het jaar’. Eerder noemde speciaal VN-rapporteur

Agnes Callamard het gesprek op de G20 in Japan in deze krant al ‘meer dan teleurstellend’, omdat Máxima de moord

niet aankaartte.

Politieke antenne

,,Is de politieke antenne van dit kabinet en deze minister wel goed afgesteld?’’, vroeg GroenLinks-Kamerlid Bram van

Ojik zich af. ,,De koningin werd in een geopolitiek mijnenveld gestuurd.’’ Máxima valt als koningin onder de

ministeriële verantwoordelijkheid. D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma wilde daarom weten wie er toestemming heeft

gegeven voor de ontmoeting tussen de koningin en de Saoedische kroonprins.

Een foto van het gesprek werd door Saoedi-Arabië gretig verspreid. Propaganda, stelden verschillende Kamerleden.

,,Waarom heeft niemand gezegd: nee niet doen? Wetende dat deze prins zijn handen in onschuld wast, had de

koningin deze ontmoeting ontraden moeten worden’’, vond SP’er Sadet Karabulut. Volgens haar heeft Nederland

‘deze prins onbedoeld een podium gegeven’.

VERBETEREN VAN VROUWEN RECH TEN DOE JE NIET
MET DE KROONPRIN SES VAN ZWEDEN, WEL MET DE

KROONPRINS VAN SAOEDI-ARABIË



Sven Koopmans, VVD-Kamerlid

Niet alle Kamerleden uitten kritiek. VVD-Kamerlid Sven Koopmans zei begrip te hebben voor het gesprek omdat ze

het deed als VN-gezant voor inclusieve financiering en vrouwenrechten. ,,Dat werk is belangrijk. Verbeteren van

vrouwenrechten doe je niet met de kroonprinses van Zweden, wel met de kroonprins van Saoedi-Arabië.’’

Beeldvorming

Volgens CDA’er Martijn van Helvert was de beeldvorming ‘niet zo handig’. ,,Ik heb geen enkele kritiek op hoe de

koningin dit doet. Maar wat is nu het beleid van dit kabinet? Na de moord op Khashoggi mocht de minister van

Financiën niet naar een economische top in Saoedi-Arabië. Ook de premier mijdt de kroonprins. Maar de koningin

wordt in een mooie stoel met vlaggen naast de kroonprins gezet. Had dit niet in beslotenheid gekund?’’

Ook SGP toonde zich mild. ,,De SGP schaart zich niet achter de partijen die hier schande roepen’’, zei partijleider

Kees van der Staaij. ,,Wij gunnen altijd een ruime marge van beoordeling aan de regering.’’

Minister Blok antwoordt later vanavond.
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Een bevolking die de vrijheid van meningsuiting, het debat en de waarheid niet respecteert en verdedigt, zal niet lang

de vrijheid hebben die voortvloeit uit de vrijheid van meningsuiting, het debat en de waarheid. Deze website

respecteert de waarheid en het vereist uw steun denk aan onze sponsors of doe een donatie hier wij zijn blij met

elke euro. Zoals u wellicht weet doen de Social Media sites zoals Facebook en Twitter er alles aan om ons bereik tot

een minimum te beperken! We zijn daarom meer dan ooit afhankelijk van uw support om het woord bij de mensen te

krijgen. Wanneer u bovenstaand artikel nuttig, interessant of leerzaam vond, like het dan en deel het overal waar u

maar kunt! Alvast heel hartelijk bedankt voor de support!
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