Een ¨bunga bunga¨ voorval in Nederland
De Italiaanse ambassadeur verlaat de opening van een tentoonstelling in Amsterdam: de
spreekster vult haar speech met "citaten" van Berlusconi.
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Het gebeurde tijdens de opening van een tentoonstelling over de Etrusken in het Allard
Pierson Museum, het archeologisch museum van de Universiteit van Amsterdam. De zaal
zat vol met politieke, institutionele en constitutionele kopstukken; ministers en
ambassadeurs uit verschillende landen. Onder de sprekers bevond zich een archeologe
die grote bekendheid geniet in Nederland, correspondente te Rome voor de nationale
televisieomroep NOS: Andrea Vreede, auteur van humoristische boeken over ons land.
Ze had opdracht gekregen een voordracht te maken over de machtige Etruskische
mannen. Deze vrouw opende met: "Ik wil geen politieke crisis uitlokken, maar …". En
toch was dit het effect dat het vervolg van haar speech had, die doorspekt was met
"bunga bunga" en andere platte uitdrukkingen. Op een gegeven moment heeft de
Italiaanse ambassadeur Franco Giordano het podium beklommen en nam zichtbaar
geïrriteerd het woord, verontwaardigd door de belediging van ons land, dat "wederom
belachelijk gemaakt met anekdotes die van een slechte smaak getuigen en die niets te
maken hebben met een tentoonstelling over cultuur, die bovendien is georganiseerd in
samenwerking met het Nederlands Cultureel Instituut." Daarna verliet hij de zaal,
gevolgd door de aanwezige gezagsdragers en nagelopen door de burgemeester van
Amsterdam, Eberhard van der Laan, die probeerde hem te kalmeren. En al meteen toen
radio, tv en het Nederlandse journaal verslag deden van het gebeuren, gaf hij
commentaar: "Het is schandalig dat Italië alleen wordt geassocieerd met bunga bunga en
dergelijke. Het kan me niet schelen dat de journaliste zichzelf verontschuldigde door te
beweren dat ze alleen woorden die voor Berlusconi normaal zijn citeerde. Ik ben niet
iemand die de confrontatie uit de weg gaat: maar dan wel op een andere locatie. Ik kon
niet stilzwijgend blijven toezien! Hij heeft daarna staande gehouden dat de universiteit
een plaats is van de vrije gedachte. Maar dan zeg ik: 'volkomen vrij om zich te uiten,
maar met respect '."

