
Berman versus Bontes in de Staat van de Europese Unie 

 

Europarlementariër Thijs Berman (PvdA) en Louis Bontes (PVV) kwamen in het debat over de 

Staat van de Europese Unie in een venijnige woordenwisseling terecht. Hieronder het 

letterlijke verslag. 

 

De heer Berman (EP/PvdA), in tweede termijn: 

Mijn eerste opmerking gaat over de korte discussie tussen de heer Schouw en de premier 

over de abjecte website van de club die zich de PVV noemt. Het is tenslotte geen partij. Die 

club dus. Die weerzinwekkende website. Ik vind dat een premier van een land moet staan 

voor de essentiële waarden van de burgers, voor de essentiële waarden van de samenleving 

van dit land. Hij hoort die te verdedigen en hij hoort zich uit te spreken op het moment dat 

die waarden fundamenteel worden aangevallen: door een oproep tot anonieme 

inzendingen, het tot deugd verheffen van lafheid, door een oproep tot het wegzetten van 

bevolkingsgroepen, die heel duidelijk discriminerend is en niks anders dan dat. Dat verbaast 

mij en dat schokt me, zeker ook van een liberaal zoals deze premier. 

 

De heer Bontes (PVV):  

Dit zijn schandalige beledigingen. De heer Berman is hier te gast. Hij komt om informatie te 

geven, maar hij staat hier een politieke mening te geven op nationaal niveau. Dat is nu de 

reden waarom een Europarlementariër hier niet thuis hoort. De PVV zal zich er sterk voor 

maken om te voorkomen dat lieden die zich niet weten te gedragen in een ander parlement, 

zoals de heer Berman, hier nog één voet over de vloer zetten in een formeel debat. 

 

De heer Berman (EP/PvdA):  

Mevrouw de voorzitter. Ik ben een politicus zoals, helaas, ook mijnheer Bontes. Ik ben zo vrij 

mijn mening te uiten in dit vrije land. En dat blijf ik nog een tijdje doen, als u dat goed vindt. 

 

De heer Bontes (PVV):  

Het is een grof schandaal wat hier gebeurt! Ik maak hier ernstig bezwaar tegen. Ik laat mij 

niet beledigen door de eerste de beste parlementariër van de Partij van de Arbeid. Het is 

schandalig wat u hier doet op dit platform, mijnheer Berman. 

De voorzitter:  

Ik vraag de sprekers op z'n minst respect voor elkaar te hebben. U mag uiteraard alles 

zeggen, maar ik vind dat uw opmerkingen niet beledigend mogen zijn. 

De heer Bontes (PVV):  

Ik ben niet beledigend geweest, voorzitter. Ik wil aangetekend hebben dat de heer Berman is 

begonnen met beledigen. Ik heb alleen gereageerd, met fatsoenlijke taal. Ik heb gezegd dat 

dit debat niet bestemd is voor dit soort nationale politieke aangelegenheden. De heer 

Berman komt hier om informatie te geven uit het Europees Parlement, maar hij staat hier 

stennis te maken en de boel op z'n kop te zetten. Schandalig! 

De heer Berman (EP/PvdA):  

Och, mevrouw de voorzitter … 



De voorzitter:  

Nee, u mag er niet doorheen praten, mijnheer Berman. 

De heer Berman (EP/PvdA):  

O, pardon. 

De voorzitter:  

Mijnheer Bontes, u hebt uw punt gemaakt. Het is helder. 

De heer Berman (EP/PvdA):  

Mevrouw de voorzitter. Het doet mij enorm leed dat ik zo beledigend ben geweest 

tegenover de PVV. Ik zou wensen dat de PVV evenveel beleefdheid zou kunnen betonen 

tegenover alle bevolkingsgroepen in dit land. 

 

Lees het volledige verslag op: 

http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/verslagen/verslag.jsp?vj=2011-2012&nr=52  

Bekijk het debat op: 

http://debatgemist.tweedekamer.nl/Player/?mid=1144 


