
De links van allerlei ‘foutjes’ of opmerkelijke dingen van FvD/Baudet: 
 
Van meer dan 100 interviews, artikelen, recensies, etc, vanaf 2011: 
 
 
AA: 

Volkomen bevrediging en het nadeel daarvan – NRC -Thierry Baudet – 2 dec 2011 

www.nrc.nl/nieuws/2011/12/02/volkomen-bevrediging-en-het-nadeel-daarvan 
 
Sex-toys, vibrators, namaak-vagina’s, porno, laptop, VR, auto-blowers: ‘’Moeten we al deze 
ontwikkelingen in de nog immer voortgaande seksuele ‘bevrijding’ nu toejuichen? Als je kijkt 
vanuit de vrijgezel, is er wellicht weinig op tegen. Dikke pret in bed met laptop en hulpmiddel 
- why not? Maar denk je vanuit een monogame relatie, dan is het minder positief. Wat dreigt 
is dat man en vrouw steeds minder genoodzaakt zijn met elkaar hun seksualiteit te beleven. 
Juist door samen moeite te doen, kom je immers ergens.’’… 
‘’De eigen seksualiteit ontdekken is ongetwijfeld van groot belang, en zelfbevrediging biedt 
uitkomst voor vrijgezellen. Maar wanneer binnen een monogame relatie de partners misschien 
wel intiemer of intenser orgasmen beleven door masturbatie dan als ze samen zijn, is die 
relatie niet meer heel.’’ 
…  het individu van de toekomst is volkomen bevrijd, volkomen verzadigd, maar daarmee 
ook volkomen geïsoleerd en niet langer in staat tot betekenisvolle – laat staan existentiële – 
binding met een ander. 
‘’De moderne mens is een beetje als een tovenaarsleerling. Hij roept de meest overweldigende 
krachten in het leven, maar is niet in staat die te beheersen of zelfs maar volledig te begrijpen. 
En daardoor onderwerpen die krachten hem uiteindelijk, brengen ze hem in slavernij. Betoverd 
door steeds heftiger prikkels dreigt de moderne mens het vermogen te verliezen om in onschuld 
lief te hebben, om in het lichaam van de ander – hoe oud en onvolmaakt misschien ook – de 
vervulling te zien van zichzelf, om in seks een uitdrukking te vinden van zowel het bestaande 
als het mogelijke, van zowel zijn lichame-lijke verlangens als die van zijn ziel. Nergens meer 
geworteld of geborgen, vindt hij alleen nog in zijn narcistische dagdromen de volkomen- 
heid van zijn bestaan.’’ (tevens blz 223-225 Oikofobie). 
 
Antwoord: www.nrc.nl/2011/12/seksspeeltjes-hoeven-de-relatie-toch-niet-te-schaden? 
 
[Red: hypocriet; hij geeft zelf niet om een monogame relatie, vraagt zich af wat we onszelf 
ermee aandoen, heeft er veel mee geëxperimenteerd. In latere interviews is hij vóór het 
christendom, en daar hoort veel van dit alles meestal niet bij. En over narcisme gesproken 
zeg; hij himself! Pfff.] 
 
 
AB: 

Debat over EU - Thierry Baudet vs. Corien Wortmann – P&W - 18 okt 2012 
https://www.youtube.com/watch?v=TYc2hQd4G6Y 
 
 
AC: 

De vraag is niet of de Europese Unie kan overleven, maar wanneer ze sterft. - dec 12 

https://www.youtube.com/watch?v=66F5GOBPq1o 
 
 
AD: 

Oikofobie: De angst voor het eigene van Thierry Baudet - De Groene - 25 sep 2013 
https://www.groene.nl/artikel/mijn-lieve-tante-anita 
 
 
AE: 

Anousha Nzume, Zihni Özdil en Thierry Baudet over racisme in NL - P&W - 22 nov 13. 

Besproken op de website ‘’republiek allochtonië’’.   
www.republiekallochtonie.nl/anousha-nzume-zihni-ozdil-en-thierry-baudet-over-racisme-in-nl 
 
Wordt Nederland racistischer? Het debat laaide deze week op na opmerkingen van Jack  
Spijkerman, Daphne Bunskoek en Gordon. Was het onschuldige grappig of zit racisme ons 
in het bloed? Daarover spraken radio-presentatrice Anousha Nzume, maatschappijhistoricus 

https://www.nrc.nl/nieuws/2011/12/02/volkomen-bevrediging-en-het-nadeel-daarvan-12120517-a204566
https://www.nrc.nl/nieuws/2011/12/15/seksspeeltjes-hoeven-de-relatie-toch-niet-te-schaden-12145395-a1158953
https://www.youtube.com/watch?v=TYc2hQd4G6Y
https://www.youtube.com/watch?v=66F5GOBPq1o
https://www.groene.nl/artikel/mijn-lieve-tante-anita
http://www.republiekallochtonie.nl/blog/opinie/anousha-nzume-zihni-ozdil-en-thierry-baudet-over-racisme-in-nederland


Zihni Özdil en publicist Thierry Baudet vrijdag 22 november bij Pauw en Witteman. Zie: 
https://download.omroep.nl/bnnvara/uploaders/player/BNNVARA_fallback.mp4 
 

“kom je pepernoten gooien?” – Thierry Baudet  -  22 nov 2013 
https://twitter.com/zihniozdil/status/404003614378950656 
1e wat Baudet zegt tegen de zwarte vriendin van Anousha Nzume als ze in de studio 
arriveert: ‘’kom je pepernoten gooien?’’ Ze geeft aan beledigd te zijn. Baudet loopt grijn- 
zend weg. 
 
 
AF: 

Cor Verkade: nieuwe conservatieve partij in de maak – corverkade.nl - 10 mei 2014 

http://www.corverkade.nl/pers/nieuwe-conservatieve-partij-in-de-maak/ 
 
GOUDA – Er is een nieuwe, brede conservatieve partij in de maak. Die is er vóór de  
volgende Kamerverkiezingen, verzekert initiatiefnemer en SGP-lid Cor Verkade.  
De nieuwe partij moet een alternatief worden voor niet-confessionele stemmers die toch  
conservatief willen stemmen, stelt Cor Verkade, een van de drijvende krachten achter 
de partij in oprichting. De vastgoedondernemer, jurist en politicoloog vindt dat de SGP met 
Elbert Dijkgraaf met stip als conservatiefste Kamerlid dat alternatief niet biedt. De staatkun- 
dig gereformeerden zijn met hun strikt religieuze grondslag voor veel conservatieven een  
struikelblok, aldus Verkade. 
De PVV en eerder Trots op Nederland van Rita Verdonk acht Verkade ook geen serieus  
alternatief voor de conservatieve stemmer. Daarom werkt hij zelf aan een ‘waardige, in- 
tellectueel verantwoorde conservatieve partij’. Op het moment dat er Kamerverkiezin- 
gen zijn – in 2017, of eerder, wanneer het kabinet voortijdig struikelt – wil Verkade de  
partij presenteren. Hij wil nog niet zeggen wie de eerste lijsttrekker wordt. ‘De ge- 
sprekken daarover zijn nog gaande’, zeg hij. 
 
[Red: is het dan eigenlijk wel de partij van Thierry Baudet en Henk Otten? Of heeft Verkade 
sollicitatie-gesprekken afgenomen en TB gekozen? TB woonde toch al daar in zijn pand?  
Of doet hij net alsof hij ‘’aan het kiezen is’’, terwijl hij al lang weet dat hij met Tb gaat wer- 
ken? Waarom ‘’de lange weg’’ gekozen van eerst nog een denktank oprichten, die pas een 
jaar later gelanceerd wordt? (zie bij: 1 juni 2015). Was het de tactiek van de lange aanloop? 
En waarom liegt Otten dan altijd, dat TB bij hem op 26 jan 2016 langskwam met de opmer- 
king dat hij een denktank aan het oprichten was; ‘’doe je mee?”. Bovendien kende Otten  
Baudet al sinds 2007, dus sinds april 2014 zal Thierry echt wel al eens Otten erover gespro- 
ken hebben... In april 2015 geeft Baudet een lezing in het ‘’Conservatief Café’’ in Gouda bij 
een SGP-bijeenkomst. Daar pikt hij Robin de Keijzer op. Die zegt op Facebook in een chat- 
groep in mrt 2018 dat er ‘’al jaaren werk in de partij zaten’’. In het begin deed Baudet be- 
hoorlijke pro-christelijke uitspraken, en anti-islam-uitspraken; dat is dan nu dus geen won- 
der. Later, als hij in de 2

e
 kamer zit, horen we daar niks meer van. En is zijn gedrag met de 

naaktfoto, met zijn tegen monogamie-zijn, en denigrerende opmerkingen, etc, niet echt re- 
clame voor het Geloof.] 
 
 
AG: 

IJzerwake 2014: gastspreker Thierry Baudet - 24 aug 2014 

https://www.youtube.com/watch?v=p7oQuTixaCE 
4500 aanwezigen hoorden de Nederlander Thierry Baudet pleiten voor nationalisme en 
Vlaamse onafhankelijkheid. 
 
 
AH: 

Thierry Baudet: bewonderaar van Julien Blanc – DWDD -  20 nov 2014 

https://dewerelddraaitdoor.bnnvara.nl/media/326855 
De Amerikaanse versiercoach Julien Blanc geeft cursussen waarin hij mannen leert hoe je 
vrouwen het bed in krijgt. De afgelopen weken veroorzaakte hij opschudding met zijn tips 
die vrouw-onvriendelijk worden genoemd. In Groot-Brittannië ondertekenden 120.000 mens- 
en een petitie om te voorkomen dat hij daar workshops zou komen geven. Dit land weiger- 
de hem een visum. Publicist en journalist Thierry Baudet is het echter juist volkomen 
eens met deze datingcoach. 
 
 

https://download.omroep.nl/bnnvara/uploaders/player/BNNVARA_fallback.mp4
https://twitter.com/zihniozdil/status/404003614378950656
http://www.corverkade.nl/pers/nieuwe-conservatieve-partij-in-de-maak/
https://www.youtube.com/watch?v=p7oQuTixaCE
https://dewerelddraaitdoor.bnnvara.nl/media/326855


AI: 

Fittie: Bo & Baudet vechten liefdesperikelen publiekelijk uit - HP/De Tijd - 20 nov 2014 

https://www.hpdetijd.nl/2014-11-20/fittie-bo-bau-vechten-liefdesperikelen-publiekelijk-uit/ 
 
Baudet had NRC-journaliste als vriendin..  Versiergoeroe Julien Blanc veroorzaakt we- 
reldwijd veel commotie met zijn tips over het -hardhandig- verleiden van vrouwen, ook in  
Nederland viel een stevige portie verontwaardiging hem ten deel. Bij Thierry Baudet en  
Bo van Houwelingen rakelde alle consternatie kennelijk veel oud zeer op, en van die  
amoreuze onenigheid kan het publiek meegenieten. 
 
Het publieke spektakel begon met een essay dat bon vivant-jurist Thierry Baudet schreef.  
Hij gaf daarin aan begrip te hebben voor de vrouwonvriendelijke versiermethoden 
van Julien Blanc, want aardige jongens komen volgens hem niet aan de bak bij het 
andere geslacht. “Geen diersoort is zo wreed als de jonge vrouw,” aldus Baudet. 
 
Volgens hem krijgt de vrouwvriendelijke vent niets dan afwijzingen van het vrouwelijke 
geslacht, dat doorgaans liever “achterop de scooter van een ruwe kerel stapt: een noz- 
em die haar niet bewondert maar juist kleineert.” Of Baudet bij ex-vriendin (en collega- 
journalist) Bo van Houwelingen de deksel op een dergelijke manier op de neus heeft ge- 
kregen is niet bekend, maar het leverde hem in ieder geval een snerpend tegenartikel op. 
 
NRC-journaliste Van Houwelingen publiceerde daags na de uitspraken van Baudet een  
vinnige reactie waarin ze ogenschijnlijk de staat van de wereldse liefde onder de loep 
neemt, maar waar het venijn richting ex-vriend Baudet vanaf druipt. 
 
 
AJ: 

Opiniebank deel 4 met Thierry Baudet – Studio PowNed - 3 mrt 2015 
https://www.youtube.com/watch?v=pUmYoeat_vk 

 
Opiniebank deel 5 met Thierry Baudet – Studio PowNed - 9 mrt 2015 
https://www.youtube.com/watch?v=s-oqhjCe9NQ 

 
Opiniebank deel 6 met Thierry Baudet – Studio PowNed - 13 mrt 2015 
https://www.youtube.com/watch?v=n1QQ6-6RdFk 

 
Opiniebank deel 7 met Thierry Baudet -  Studio PowNed - 19 mrt 2015 

https://www.youtube.com/watch?v=AKVv4XauOzk 
 
 
AK: 

Th. Baudet: Vlammend protest tegen islam en Europese dwang –RD - 07-04-15 

www.rd.nl/vandaag/dr-thierry-baudet-vlammend-protest-tegen-islam-en-europese-dwang 
 
Is hij een onheilsprofeet? Thierry Baudet, naar eigen zeggen ‘de belangrijkste intellec- 
tueel van dit moment’, sluit het niet uit. De amsterdamse rechtsfilosoof hekelt „de uitver 
koop” van Nederland. „Ik heb goede redenen om de gevaren, onder andere de radicale 
islam, dik aan te zetten. Misschien komt de apathische massa daardoor in beweging.” 
 
Waarom bent u bezorgd over de toekomst van ons land? 
„Het Nederland waar ik van houd, is in gevaar. Allereerst vanwege de islam, die grote 
verschillen laat zien met het christendom. Jezus keerde anderen de wang toe, Moham- 
med onderwierp een groot gebied aan zijn militaire heerschappij. Het christendom kent 
de scheiding tussen kerk en staat, de islam niet. Sharia-recht hoort bij deze religie. De islam 
past kortom veel moeilijker in een democratische samenleving dan het christendom. 
Moslims komen met patriarchale en conflicterende opvattingen met de onze ons land 
binnen; denk aan de omgang tussen man en vrouw. Islamitische scholen onderwijzen 
de Holocaust niet meer, want dat geeft rebellie. Docenten worden er bang van. Het meest 
schokkende: de radicalisering van moslims neemt niet af, maar toe. Iedereen die se- 
rieus nadenkt over de toekomst van Ne-derland, moet zich hier grote zorgen over  
maken.” 
 
De vergelijking met Wilders dringt zich op. 

https://www.hpdetijd.nl/2014-11-20/fittie-bo-bau-vechten-liefdesperikelen-publiekelijk-uit/
http://cult.thepostonline.nl/2014/11/19/julien-blanc-heeft-volkomen-gelijk/
http://cult.thepostonline.nl/2014/11/20/liefde-een-markt-dat-heeft-niets-met-sekse-te-maken/
https://www.youtube.com/watch?v=pUmYoeat_vk
https://www.youtube.com/watch?v=s-oqhjCe9NQ
https://www.youtube.com/watch?v=n1QQ6-6RdFk
https://www.youtube.com/watch?v=AKVv4XauOzk
https://www.rd.nl/vandaag/binnenland/dr-thierry-baudet-vlammend-protest-tegen-islam-en-europese-dwang-1.461069


„Ik voel verwantschap met hem, stem al jaren PVV, maar ben geen lid van die partij.  
Een groot deel van de PVV bestaat uit roeptoeters zonder visie. De partij is op sociaal-
economisch terrein ronduit links. Maar ze is wel de enige die de uitverkoop van ons land 
serieus wil tegengaan. Degrote middenpartijen doen er niks aan.” 
Van mij mogen mensen geloven, denken en zeggen wat ze willen. Daarin ben ik heel 
liberaal. Ik ben tolerant, absoluut, maar tolerantie is wat anders dan toestaan dat moslims 
megamoskeeën met lange minaretten bouwen om bewust een enorme uitstraling te creëren. 
Moskeeën zijn broei-nesten van anti-Nederlands gevoel en gedrag, kerken niet.” 
Ik vind de islam eigenlijk ook helemaal niks.”  Ik ben voor een remigratieprogramma. 
Dat doet Denemarken ook. Laat immigranten die een fundamenteel andere samenleving 
willen hun Neder-landse paspoort inleveren en faciliteer hen om terug te keren. 
Ontwikkel samen met Turkije en Marokko programma’s om hen daar aan een nieuw be- 
staan te helpen. Daar zijn die landen zelf ook goed mee, want ze zijn veel intellect 
kwijtgeraakt.” 
 
Bent u een roepende in de woestijn? 
„Ik zie mezelf als een publieke intellectueel. Ik denk niet aan wat haalbaar is, maar aan wat 
wenselijk, ideaal is. Vier jaar geleden was ik een outcast. Nu komen mensen naar mij 
toe en zeggen: Je hebt gelijk. ..Cynisch: „Onze intellectueel zwakbegaafde politici.. 
Nederland moet uit de Europese Unie en toetreden tot de EVA: de Europese Vrijhandels- 
associatie… Politici zijn niet geïnteresseerd in ideeën, maar in macht… 
Fusies leiden tot kinderen met een waterhoofd.  
Voor D66 en GroenLinks heb ik een soort waardering. Daar zitten naïevelingen, 
schatjes, goeiige types, zoals Pechtold. Daar kun je mee praten, het debat voeren. 
De VVD is de meest leugenachtige partij. VVD’ers zijn te kwader trouw…doen alsof ze 
rechts zijn, maar intussen lopen ze voorop in het afschaffen van Nederland. De ChristenUnie 
voegt weinig toe; die partij is een soort GroenLinks. Veel sympathie heb ik voor de SGP. 
Voor de waterschappen heb ik op deze partij gestemd. Maar ik pas in veel opzichten  
helemaal niet bij de SGP. Ik ben veel liberaler. Ik ben voor het homohuwelijk, voor de  
legalisering van drugs. …  als mensen zich willen doodroken, laat ze hun gang gaan. 
Daarin ben ik libertijns.” 
 
Wie is uw politieke inspiratiebron? 
Baudet denkt lang na. Dan: „Pim Fortuyn. Hij stond voor het Nederland waar ik ook voor  
sta. Dat is het progressieve, liberale, Amsterdamse Nederland.” 
 
Moderne architectuur vindt u afgrijselijk. Wat is er mis mee? 
„Al onze steden worden erdoor vernietigd. In esthetisch opzicht hebben we een drama- 
tische achteruitgang gemaakt. Behalve in de literatuur. Moderne literatuur is beter 
 dan de 19

e
 eeuwse; die is saai, onoprecht, langdradig.” 

 
U noemt zichzelf de belangrijkste intellectueel van dit moment. Waarom zou u dat zijn? 
„Kun je iemand anders noemen die zo doorziet wat de problemen zijn? Ik ben 32, heb 9 
boeken gepubliceerd en laat me publiekelijk uit over alle belangrijke thema’s. Ik doe dat om- 
dat ik van NL hou. Als ik fel ben, komt dat voort uit de behoefte om mijn land te beschermen.” 
 
Publicist Baudet: ‘’Ik radicaal? Helemaal niet…’’ 
Thierry Baudet komt uit een liberaal gezin. Zijn vader is musicus, zijn moeder psycholoog. Hij 
studeerde rechten en geschiedenis in A’dam en promoveerde in Leiden op ”De aanval op de 
natiestaat”. Baudet, met Indisch bloed, verdient de kost als schrijver en spreker. Zijn roman  
”Voorwaardelijke liefde” bevat pornografische passages. Met het boek wil hij aangeven 
dat er door de nadruk op emancipatie en mensenrechten een „problematisch beeld” is 
ontstaan van de (seksuele) relaties tussen man en vrouw. „Ik beschrijf wat veel men- 
sen denken.” 
 
„Ik zou graag gasthoogleraar aan een universiteit worden, een vaste plek in de geschre- 
ven pers hebben. Ik denk dat ik een waardevolle bijdrage kan leveren aan het publieke  
debat, maar dat komt nog niet zo tot z’n recht. Ik had een column in NRC, maar de hoofd- 
redactie vond mijn standpunten te uitgesproken. Ik denk dat ik helemaal niet radicaal ben.” 
 
Baudet noemt zich een agnostisch cultuurchristen. „Ik geloof niet in God, wel in Bach. Zijn  
”Matthäus Passion” is het hoogste wat ooit is bereikt. Ik ben gelukkig, heb een leuk le- 
ven, maar misschien dat er op een dieper niveau toch iets aan mij vreet, zoals bij alle  
mensen die zonder God leven.” 



„Veel sympathie” heeft Baudet voor het christendom. „Het heeft de waarheid over de mens  
ontdekt. Het christendom is de belangrijkste morele ontwikkeling in de wereldgeschiedenis.  
God offert Zijn Zoon voor onze zonden. Wij hebben de moord op Jezus op ons geweten,  
Omdat we niet in staat waren voorbij onze eigen kaders te denken. Als je dat tot je door 
laat dringen, word je gedwongen de ander als gelijke te zien. Tegelijk zeg ik: het is voor 
mij niet letterlijk waar wat er in de Bijbel staat. Maar dat vind ik niet zo relevant.” 
 
„Ik herken mezelf in elementen uit de drie grote politieke stromingen: gemeenschaps- 
zin uit het conservatisme, bevrijding van het individu uit het liberalisme, en emancipa- 
tie van achtergestelde groepen uit het socialisme.” 
Laconiek reageert Baudet op het feit dat hij wordt getypeerd als ijdel, verwaand en onuit- 
staanbaar. „Als mensen dat vinden, moeten ze niet met me omgaan.” 

 
Christelijke feestdagen moeten we handhaven; dus geen Suikerfeest ervoor in de  
plaats.  En de christelijke boodschap moeten we op school onderwijzen. Het christen- 
dom is superieur aan de islam.” 
 
„Een verbod op discriminatie is onzin. De staat discrimineert per definitie, omdat er on- 
derscheid wordt gemaakt tussen burgers en niet-burgers. Daar begint het mee. Vervol- 
gens moet je als natiestaat kunnen zeggen dat je bepaalde culturele waarden en tradi- 
ties in stand wilt houden. Je moet kunnen zeggen dat christelijke scholen een andere  
positie hebben dan islamitische. Dat heeft niets met uitsluiting te maken. We vormen nu 
eenmaal een gemeenschap met bepaalde waarden die we willen verdedigen. Daarmee wil ik 
niet zeggen dat mensen niet veel kansen moeten krijgen. Maar precies gelijke kansen voor 
iedereen is onhaalbaar. Vrijheid van godsdienst is een overbodig grondwetsartikel. 
We hebben vrijheid van geweten, van meningsuiting en van vereniging. Dat is genoeg. Aparte 
bescherming van religies is juridisch niet nodig. Een christelijke school moet een homo- 
seksuele leraar kunnen weigeren of ontslaan. Netzo goed moet een school creationisme 
kunnen onderwijzen. Ouders zijn vrij om hun kind van zo’n school te halen als ze het er niet 
mee eens zijn. Maar christelijke scholen zijn het probleem niet. Dat zijn de islamitische.  
Dan heb je twee oplossingen. Je verbiedt alle religieuze scholen en bekostigt alleen staats- 
onderwijs. Dat is het kind met het badwater weggooien.Christelijke scholen presteren over het 
algemeen erg goed. Of je zegt: het probleem zijn de islamitische scholen, dus dat moeten 
we aanpakken. Dan noem je het beestje bij de naam. De bekostiging van openbaar en bij- 
zonder onderwijs kan blijven.” 
 
3 Wat heeft u met orthodoxe christenen? 
„Ik kom hen tegen bij bijeenkomsten. Ze zijn schrander, consciëntieus, betrouwbaar. Maar 
hun levensgevoel is anders dan het mijne. Dat vind ik niet erg. Ik heb veel respect voor 
Kees vd Staaij (SGP). Hij is deskundig, serieus, maar kan ook relativeren. Dat zie ik vaker bij 
orthodoxe christenen. Ik vind dat een grote kwaliteit.” 
 
 
AL: 

Buitenhof over de migratiecrisis met o.a Thierry Baudet en Job Cohen - 26 apr 2015 
https://www.youtube.com/watch?v=WhowoaLWdIs   
 
 
AM: 

Thierry Baudet - over Jesse Klaver - Studio PowNed - 15 mei 2015 

https://www.youtube.com/watch?v=qvQQa_cCpWU 
‘’Wees een beetje liever over Jesse. Zoon van een marrokkaanse vader. Is toch top dat hij dit 
bereikt heeft? Zo een jonge vent. Hij komt heel goed over op TV”. 
 
 
AN: 

Thierry Baudet - 130 km rijden op snelweg - Studio PowNed - 15 mei 2015 

https://www.youtube.com/watch?v=5BWN7aFGJdE 
‘’Ik heb 200km gereden vorige week. Heb je wel eens gezien hoeveel bomen er groeien langs de 
snelweg, zo slecht kan die CO2 uitstoot niet zijn’’. 
Een van de reaguurders: ”Mijn GOD Thierry wat sla je hier een FLATER man. 200 op de snelweg? 
alsof uitstoot het enige probleem is... Wat dacht je van veiligheid. Daarnaast BOMEN? serieus? Oh 
nee dan is er totaal geen probleem hahaha, man man man, ik ben een groot fan van je idealen 
meneer Baudet maar dit sloeg ouderwets nergens op’’. 

https://www.youtube.com/watch?v=WhowoaLWdIs
https://www.youtube.com/watch?v=qvQQa_cCpWU
https://www.youtube.com/watch?v=5BWN7aFGJdE


 
 
AO: 

Thierry Baudet – over porno kijken - Studio PowNed - 22 mei 2015 

https://www.youtube.com/watch?v=SXUirR1eDqI 
 
 
AP: 

Thierry Baudet duidt Thierry Baudet & douchebroeken - Studio PowNed - 28 mei 2015 

https://www.youtube.com/watch?v=Qt5ujcBHj0I 
 
 
AQ: 

Compilatie officiële lancering denktank Forum voor Democratie - 1 juni 2015  

https://www.youtube.com/watch?v=Oa1LEqRhNxE 
 
 
AR: 

Baudet wilde de politiek niet in, zei hij.  – Cafe Weltschmerz - 12 sep 2015 
https://www.nporadio1.nl/achtergrond/1493-baudet-politiek-in 
Zie dit interview op Cafe Weltschmerz met Erik de Vlieger, over politiek, literatuur, etc,  
https://www.youtube.com/watch?v=D4FAciBq2uc 
 
 
AS: 

Denktank FvD: Hoorzitting bij kamercommmissie over de Peuro - 19 nov 2015 

https://www.youtube.com/watch?v=NoUVD8ytvHoi 
 
 
AT: 

Thierry Baudet over: UvA krijgt een 'stilteruimte' - Studio Powned - 29 nov 2015 

https://www.youtube.com/watch?v=81MUUhlIrS8 
 
 
AU: 

Baudet: "Europese solidariteit bestaat niet" - RTL Z- Rick Veelo - 16 dec 2015 
https://www.youtube.com/watch?v=84XoFhcbAq4 
‘Ik ben geen politiek dier'. 
Baudet zei eind vorig jaar nog in het RTL Z -discussieprogramma DUNK! dat hij van nature geen 
politiek dier is: "Ik ben een verzetsheld. En verder iemand die geïnteresseerd is in kunst 
en literatuur en andere mooie dingen. Maar ik ben naar het front geroepen omdat onze 
elites ons land verkwanselen. Dus ik wil de politiek niet in maar ik zit hier omdat ik 
niet anders kan’’. 
 
 
AV: 

Forum voor Democratie een jaar bezig - waar staan we nu? - JAS - 26 dec 2015 

http://www.stichting-jas.nl/2015/12/forum-voor-democratie-een-jaar-bezig.html . Gedaan: 
.- Winter 2015: winterschool – een weekend lang een debat met 25 veelbelovende jongeren: 
    https://www.youtube.com/watch?v=XCf9o4_x1Rg  (winterschool EU) mbv AECR 
.- ‘’een maand later betrokken we ons pand aan de herengracht’’ [Red: ?? souterrain nu vrij?] 
.-  voorjaar: het Peuro-initiatief; 40.000 handtekeningen verzameld 
.-  1 juni 2015: lancering Forum voor Democratie in Hotel ‘l Europe 
.-  afdwingen EU-referendum ism GeenPeil en Burger-comité EU 
.-  17 december: presenteren Peuro initiatief voor 2

e
 kamer-commissie 

 
 
AW: 

Thierry Baudet over Geen Peil - Studio PowNed - 28 dec 2015 

https://www.youtube.com/watch?v=i31z91ImaJU 
 

Thierry Baudet is een russische spion? - Studio PowNed - 21 jan 2016   

https://www.youtube.com/watch?v=s2JZY3FiXU4 

https://www.youtube.com/watch?v=SXUirR1eDqI
https://www.youtube.com/watch?v=Qt5ujcBHj0I
https://www.youtube.com/watch?v=Oa1LEqRhNxE
https://www.nporadio1.nl/achtergrond/1493-baudet-politiek-in
https://www.youtube.com/watch?v=D4FAciBq2uc
https://www.youtube.com/watch?v=NoUVD8ytvHoi
https://www.youtube.com/watch?v=81MUUhlIrS8
https://www.youtube.com/watch?v=84XoFhcbAq4
https://www.youtube.com/watch?v=84XoFhcbAq4
https://www.youtube.com/watch?v=84XoFhcbAq4
http://www.stichting-jas.nl/2015/12/forum-voor-democratie-een-jaar-bezig.html
https://www.youtube.com/watch?v=XCf9o4_x1Rg
https://www.youtube.com/watch?v=i31z91ImaJU
https://www.youtube.com/watch?v=s2JZY3FiXU4


 

Thierry verdedigt trots zijn eten van een verboden vogel - Studio PowNed - 28 jan 2016: 

https://www.youtube.com/watch?v=ETdOElGu6EY 
 

Thierry Baudet checkt hongaarse grenshekken - Studio PowNed - 12 feb 2016   

https://www.youtube.com/watch?v=GZ8Eyvre_OU 
 
 
AX: 
 
 
 
AY: 

Website: ‘’ikje’’:  vanaf febr 2016 

Over alle zogenaamde misstappen van Thierry die wijzen op fascisme. 
[Red: overdreven, maar wel waarheden soms] 
http://ikje.blogspot.nl/2016/02/is-t...ascist-20.html 
 
 
AZ: 

Forum voor Democratie wordt politieke partij: - Quote - 25 sep 2016 

quotenet.nl/Hilarisch-Baudet-wil-2e-Kamer-in-maar-hoe-groot-is-zijn-FvdDemocratie eigenlijk? 
Volgens politiek journalist Tim Engelbart is het geen verwonderlijke stap van Baudet. ‘Niet 
voor mij althans. Ik ken Thierry Baudet niet anders dan een persoonlijkheid die drijft op 
aandacht en adoratie. Het is een man die overhelt naar narcisme, en de macht heeft nu 
eenmaal een grote aantrekkingskracht op mensen met zo’n karakter (of liever gezegd: 

een gebrek daaraan),’ aldus Engelbart.  
 
 
BA: 

Bestuursleden Piratenpartij stappen over naar Forum v Democratie – AD – 26 sep 16 

www.ad.nl/nieuws/bestuur-piratenpartij-maakt-overstap-naar-forum-voor-democratie 
Drie bestuursleden van de Piratenpartij stappen over naar Forum voor Democratie, de partij 
van Thierry Baudet. Dat bevestigt de Piratenpartij. De breuk zou zijn veroorzaakt door een 
verschil van inzicht over de te volgen koers. 
Beoogd lijsttrekker Ancilla van de Leest reageerde eveneens via Twitter: ,,De opgestapte be- 
stuursleden zijn meerdere malen aangesproken op kwalijk gedrag door de ledenraad en 
zijn als reactie daarop opgestapt. Als deze oud-bestuursleden zich beter thuis voelen 
bij FvD, is het beter voor alle betrokken partijen dat ze zich daar aansluiten." 
 
  
BB: 

‘’Thierry Baudet presteerde niks; daar kan nog wel een mislukte partij bij’’ - 26 sep 16 

door Chris Aalberts (Red: hilarisch; wat zat Chris er enormmm naast!) Van dat artikel: 
http://politiek.tpo.nl/2016/09/26/thierry-baudet-presteerde-niks-daar-nog-wel-mislukte-partij/   
wel een interessant stukje: 
‘’.- Thierry kwam met een proefschrift waarvan de kwaliteit betwistbaar is,  
     (https://nieuws.tpo.nl/2012/08/03/recensie-thierry-baudet-veel-gespin-weinig-wol/ ) 
     maar zijn analyse over de eeuwige uitbreiding van de EU is simpelweg correct en stond  
     daarom al jaren in alle EU-theorieboeken. Hij maakte die kennis van EU-insiders toegan- 
     kelijk voor een groot publiek. Een mooie prestatie, maar wat er sindsdien uit zijn handen 
     kwam, kwam niet  in de buurt van dit aanvankelijke succes. 
.- Thierry werkte even aan de Universiteit van Tilburg maar kreeg naar verluidt ruzie 
.- zijn column bij NRC Handelsblad stopte, 
.- voor Jalta schreef hij nog geen tien stukken, 
.- hij maakte een mislukte en grotendeels genegeerde roman, 
.- zocht publiciteit met een gezocht argument over vrouwen die altijd seks willen 
.- schreef een boek over klassieke muziek dat nu in de ramsj ligt.  
.- Toen begon de denktank Forum voor Democratie en ook dat werd geen succes. Zonder 
   Oekraïne referendum zou niemand één prestatie van het Forum kunnen noemen. En dit 
   referendum was vooral de prestatie van GeenStijl. 

.- Democratische ledenpartijen 
   Nu wil Thierry de politiek in met een “democratische ledenpartij”. De leden moeten alleen 

https://www.youtube.com/watch?v=ETdOElGu6EY
https://www.youtube.com/watch?v=GZ8Eyvre_OU
http://ikje.blogspot.nl/2016/02/is-thierry-baudet-geen-neofascist-20.html
http://www.quotenet.nl/Nieuws/Hilarisch-Thierry-Baudet-wil-Tweede-Kamer-in-maar-hoe-groot-is-zijn-Forum-van-de-Democratie-Update-185313
https://www.ad.nl/nieuws/bestuur-piratenpartij-maakt-overstap-naar-forum-voor-democratie~a7812304/
http://politiek.tpo.nl/2016/09/26/thierry-baudet-presteerde-niks-daar-nog-wel-mislukte-partij/
https://nieuws.tpo.nl/2012/08/03/recensie-thierry-baudet-veel-gespin-weinig-wol/


   wel even slikken dat Thierry sowieso de lijsttrekker wordt. We herkennen hier de les over 
   splinters op rechts: de leider wil alleen maar zelf gekozen worden. Dat verschaft 
   immers een ruim salaris. 
   De overeenkomst tussen VNL en Forum voor Democratie is daarmee treffend, niet alleen 
   in inhoudelijke zin. Ook bij VNL wordt geschermd met een “democratische structuur”, terwijl 
   in de praktijk de partijtop alles bepaalt, zoals de invulling van de lijsttrekker. De leden 
   hangen er losjes bij.  “Wel klappen s.v.p.!” roept het partijbestuur. 
   Het is tekenend voor hoe het gaat bij populistisch rechts: men leeft continu in onmin met el- 
   kaar en dus komt er geen gezamenlijke populistisch-rechtse partij die tegen migratie, tegen 
   de EU en voor directe democratie is. In plaats daarvan krijgt de kiezer een ratjetoe aan club- 
   jes voorgeschoteld die de PVV allemaal niet kunnen verslaan. We tellen er inmiddels vijf: 
   VNL, Forum voor Democratie, de Ondernemerspartij (van Hero Brinkman), LEF (van David  
   Pinto) en het nieuwe Leefbaar Nederland. 
 
De gijzeling door de PVV 
Zie hier de gijzeling van populistisch rechts door de PVV: al deze mensen zouden inhoudelijk  
prima  bij de PVV passen, maar ze willen niet onder Wilders dienen of Wilders wil niet met ze 
werken. Voor beide kanten is veel te zeggen. Thierry kan de PVV van binnenuit niet veran- 
deren of democratiseren. Maar zelfs als Thierry bij de PVV zou willen, zou Wilders nooit een  
bekende naam naast zich dulden. En dus begint Thierry een eigen club, al weet iedereen dat 
de electorale aantrekkingskracht bij Wil-ders ligt en niet bij zijn concurrenten. 
Iedereen die het Wilders verwijt dat de PVV een ondemocratische, niet-functionerende partij is, 
vergeet dat al zijn uitdagers eveneens versies van Wilders zijn: ook types als Thierry dulden 
geen anderen naast zich. Thierry wilde bij Forum voor Democratie alleen stagiairs: die 
kunnen prima wijn inschenken. Behalve Thierry mocht niemand in de publiciteit komen. Thier- 
ry doet niet mee met Jan Roos en VNL. Want wie zou lijsttrekker moeten zijn? Thierry is lie- 
ver zelf een mislukte kandidaat dan dat hij onder de leiding van Roos in de Kamer komt.  
Zo komt Thierry (net als al die andere PVV-uitdagers) geheel op eigen kracht op nul 
zetels uit. Wilders zal er hard om gelachen hebben. En Rutte al helemaal. (Aalberts; je bent 
zelf een sukkel!) 
 
 
BC: 

Wie is deze ‘belangrijkste intellectueel van Nederland’ – NRC – 28 sep 2016 

https://www.nrc.nl/nieuws/2016/09/28/de-vele-ideeen-en-vrienden-van-baudet- 
 
Hij heeft vooral zichzelf in de aanbieding. Maar hij heeft ook een buitengewone interesse 
in radicale publicisten, ‘sterke mannen’, en islamhaters. Baudet zelf wilde niet reageren op 
vragen van NRC. ….omringde hij zich door enkele controversiële figuren, zoals bijvoorbeeld 
Tom Zwitser. Deze ultra-rechtse katholiek noemt zich een „tegenstander van de democratie” 
en een voorstander van meer macht voor het koningsschap. Zwitser runt nu een uitgeverij: 
De Blauwe Tijger, die anti-EU- en pro-Russische werken drukt die prominent staan uitgestald 
in de Amsterdamse kelder waar het Forum van Baudet lezingen organiseert.  
Een andere deelnemer aan deze ‘verzetsbijeenkomst’ was Sam van Rooy. Deze Vlaming, lid 
van het Vlaams Belang, werd er bij de PVV uitgegooid omdat hij zijn anti-islamisme al te ruig 
ventileerde. 
De overtuiging dat er een allesverzengende eindstrijd in aantocht is tussen ‘de islam’ en ‘het 
Westen’ en de woede over een zwakke elite die moslims te veel ruimte geeft, zijn sentimen- 
ten die meer van de genodigden uitdragen. 
Tijdens de Republikeinse conventie in Cleveland bezocht Baudet, Trump-petje op zijn hoofd,  
een groot feest van Milo Yiannopoulos: Trump-fan en provocateur binnen de Amerikaanse 
alt-right. Yiannopoulus werd deze zomer permanent van Twitter verbannen vanwege het 
orkestreren van de agressieve intimidatie van een zwarte actrice. Baudet noemde zijn 
kennismaking met Yiannopoulos „zeer inspirerend”. 
 
Het is vaak onduidelijk of Baudet koketteert, provoceert, aandacht zoekt of echt meent wat  
Hij zegt. Het is een verwarring die hij met zichtbaar plezier en een grote dosis charme in 
stand houdt. Hij noemt zichzelf „de belangrijkste intellectueel van Nederland”. Wordt 
hij aangesproken op zijn meer radicale uitlatingen en relaties, dan verdedigt hij zich altijd 
door te zeggen dat hij een vrijdenker is, en gewoon geïnteresseerd is in allerlei ideeën.  
Wie daar bezwaar tegen heeft, maakt zich schuldig aan „intellectueel fascisme”. Daarom, 
voegt hij er vaak aan toe, zou hij nooit de politiek in gaan. „Ik ben een vrije geest en 
dat wil ik graag blijven.” 

 

https://www.nrc.nl/nieuws/2016/09/28/de-vele-ideeen-en-vrienden-van-baudet-4508787-a1523858


 
BD: 

Leider met visie of arrogante ijdeltuit? - AD - 30 sep 2016 

https://www.ad.nl/nieuws/leider-met-visie-of-arrogante-ijdeltuit~aa5e9a41/ 
 
Met z’n splinternieuwe politieke partij Forum voor Democratie hoopt Thierry Baudet de intel- 
lectuele leider van rechts Nederland te worden. Vijanden spreken van een arrogante op- 
portunist. ‘Thierry vindt alles altijd maar eventjes leuk’. Je zou hem evengoed een arro- 
gante ijdeltuit kunnen noemen. Neem de citaten van Thierry Baudet over Thierry Baudet.  
Zoals over kritiek op z’n werk: ,,Er is nie-mand die mij op niveau antwoordt.” Of: ,,Ik ben 
een verzetsheld.” 
 
Kleurloos kun je Thierry Baudet niet noemen. De jurist en publicist brengt altijd iets teweeg.  
Ditmaal mikt de ‘intellectuele populist’ op een plekje in het parlement na de verkiezingen in  
maart. Want, denkt Baudet, er is ruimte op rechts naast VVD, PVV en het VNL van (voor- 
malig) kompaan Jan Roos. Sinds z’n betrokkenheid bij het succesvolle nee-kamp van Geen- 
Peil rond het Oekraïne-referendum voelt hij wind in de zeilen. Met kenmerkende branie. ,,Er 
moet echt iets veranderen!”  
Het is de culminatie van já-rén-lang schoppen tegen het ‘bestaande systeem’. Zo ongeveer 
begonnen in zijn tienerjaren aan het Stedelijk Gymnasium Haarlem. Zelf denkt hij er niet 
graag aan terug. De lessen ‘dodelijk saai’, zijn klasgenoten ‘gemeen, onaangenaam,  
dom’. 
 
… 
Kinneging trof Baudet als leerling in Leiden. ,,Hij is een angry young man. Dat spreekt aan.” 
Toch noemt Kinneging z’n politieke stap ‘te vroeg’. ,,Thierry is als een goede wijn. Die 
wordt beter als je hem wat langer laat liggen. Ik heb hem vaker gezegd: je moet meer 
lezen, meer leren.  
Het is politici eigen om snel iets te roepen, maar Thierry zou baat hebben bij meer kennis.  
Wijsheid komt met de jaren. Wat meer jaren dan hij nu op z’n naam heeft.” 
 
Zijn oude makker achter de GeenPeil-campagne, Bart Nijman, gaat verder. De GeenStijl-jour- 
nalist schampert over de politieke aspiraties van z’n voormalige partners Jan Roos en 
Baudet. ,,Narcisten, egocentrische opportunisten, ijdele mannetjes,” schrijft Nijman. Hij 
geeft ze weinig kans. ,,Roos en Baudet vergeten in al hun ijdelheid één ding: GeenPeil was 
succesvol omdat het van buiten de Haagse arena kwam.” 
 
Er is geen middenweg: je haat hem of houdt van hem. Baudet verenigt toch al tegenstrij- 
digheden in zich. Zo is hij wars van de 'elite', maar ontspant wanneer hij Chopin speelt. Zoals 
Baudet zich ook al laat voorstaan een fijnbesnaard intellectueel te zijn, maar zich de woede  
op de hals haalde door in een artikel de vrouw-onvriendelijke versiergoeroe Julien Blanc 
te omarmen, die zo'nbeetje aanranding promoot. Baudet: ,,Die man is een held.''  Het 
leverde hem pijnlijk genoeg een geschreven middelvinger op van z'n eigen ex-vriendin 
Bo van Houwelingen. Ze schreef:,,Aan alle feministen die oproepen het stuk van Thierry Bau- 
det niet serieus te nemen een welge-meend 'you go-girl'!''  
 
... Maar het publiek ziet vaak zijn slimme, zelfverzekerde kant. En die is bij Thierry ook  
helder. Er is maar één smaak, hij denkt: of je snapt me niet, of je bent het met me eens.''  
 
Baudet houdt het erop dat hij onbegrepen is. Geen hokje voor hem. Zo wilde hij zich al 
evenmin vastpinnen op z'n politieke kleur. Stemde hij aanvankelijk D66, later blanco, toen 
weer PVV. 
Een flirt met VVD's jongerentak JOVD was al evenmin wat hij zocht. Hij vond ze 'niet intel- 
lectueel genoeg'. Al kunnen ze bij de JOVD niet eens herinneren dat Baudet lid was. ,,Als je 
hem nu ziet met z'n grote mond...,'' zegt Sabine Koebrugge. ,,Hij moet dan bij ons vooral 
hebben uitgeblonken in onzichtbaarheid.''  
 
Zoals hij ook klaagt dat de academische wereld hem niet pruimt. Ze laten 'hem niet 
binnen',z'n standpunten staan de linksige geleerden niet aan, moppert hij dikwijls. Volgens 
Kinneging is daar wel wat op af te dingen. Zo wist Baudet een prestigieuze baan onder 
publicist Paul Scheffer te krijgen, voor een langdurig onderzoek. Na een jaar haakte 
Baudet al af. De klus 'lag hem niet'. ,,Daarmee jaag je academici natuurlijk ook mee in 
het harnas. Het is te makkelijk om dan te zeggen: ze moeten me niet.''  
 



Politicoloog Chris Aalberts vermoedt zelfs dat Baudet's politieke motieven stoelen op 
financiële nood. ,,Het zaakje stinkt. Thierry heeft geen inkomen. Hij is opiniemaker. Hij 
geeft lezingen, maar kan er niet van leven.'' Aalberts heeft hoe dus ook weinig vertrouwen 
in het 'avontuur'. Baudet heeft 'nog niets gepresteerd'. ,,Het wordt één grote deceptie.''  
 
Kinneging heeft meer vertrouwen, al voorziet hij een volgend probleem. Baudet is 'erg 
overtuigd van z'n eigen gelijk'. ,,Dat lijkt me onhandig in een coalitieland. En ik moet  
helaas constateren dat hij veel dingen leuk vindt, maar vaak maar voor heel even.'' 
 
 
BE: 

‘’Ik wil niet de grote Thierry Baudet-show’’  - interview Elsevier - 4 okt 2016 
www.elsevierweekblad.nl/2016/10/thierry-baudet-ik-wil-niet-de-grote-thierry-baudet-show 
 
 
BF: 

Baudet mailde met mensen uit de NVU over anti-zionisme 
<zie hier> 
 
 
BG: 

Forum v Democratie: interne peiling FvD nu al op 6 zetels - FvD - 26 nov 2016 

https://twitter.com/fvdemocratie/status/802289951748608001 
 
 
BH: 

Thierry Baudet over de plannen van Forum v Democratie - RegioTV Tiel - 7 dec 2016  

https://www.youtube.com/watch?v=icXfxOG4x2s 
‘’We staan nu op 6 zetels, ik denk dat we doorgaan naar 10, 11. Wij worden een beslissende faktor’’.  
“ik vind dat je niet moet liegen’’ 
 
 
BI: 

'Th. Baudet heeft niets te zoeken in de Tweede Kamer' – BNR Nieuwsradio – 16 dec 2016 

https://www.youtube.com/watch?v=ginPfNEdJ08 
‘’Hij leeft in een wereld die niet bestaat. Heeft een romantisch beeld’’. 
 
 
BJ: 

Baudet neemt het op tegen PVV met patriottisme en radicale democratie - 31 dec 16 
www.volkskrant.nl/baudet-neemt-het-op-tegen-pvv-met-patriottisme-en-radicale-democratie 
 
Met een mix van forse belastingverlaging, patriottisme en radicaal vernieuwende demo-
cratische voorstellen… Het Forum wil directe democratie in alle geledingen van de overheid. 
De burgemeesters worden direct gekozen, net als de minister-president. De belastingen en 
de immigratie gaan omlaag, de salarissen voor leraren en agenten juist omhoog. 
…. We moeten beginnen bij de basis. Democratische vernieuwing is dan ook ons belangrijk- 
ste agendapunt (...) We zijn in staat tot renaissance.' 
 
Het ontslagrecht wordt versoepeld, opdat vooral het MKB makkelijker mensen kan ontslaan 
en aannemen, maar de werkloosheidsuitkering moet 'relatief hoog' zijn. ….Het Forum  
is tegen de dienstplicht. we pleiten voor een significante uitbreiding van de Nationale 
Reserve.' … 
…veel raakvlakken met de PVV en één groot verschil: het Forum afficheert zich niet als 
anti-islam en is dus ook niet voor verboden op de Koran of op moskeeën. 
 
Zoals de meeste partijen maakt ook het Forum voor Democratie in het programma wei- 
nig woorden vuil aan de betaalbaarheid van alle plannen. Tegenover de belastingverlaging 
en de vele extra uitgaven staan slechts enkele concrete besparingen: de kinderbijslag 
geldt nog voor hooguit twee kinderen en bij de overheid worden banen geschrapt. De 
meeste partijen moeten binnenkort met de billen bloot als het Centraal Planbureau (CPB) hun 
programma’s doorrekent, maar daaraan doet het Forum niet mee. ‘Wij willen ook het CPB 
afschaffen’, aldus Baudet in een toelichting. ‘In de dynamische economie die wij voorstaan 

https://www.elsevierweekblad.nl/nederland/achtergrond/2016/10/thierry-baudet-ik-wil-niet-de-grote-thierry-baudet-show-2889766W/
https://twitter.com/fvdemocratie/status/802289951748608001
https://www.youtube.com/watch?v=icXfxOG4x2s
https://www.youtube.com/watch?v=ginPfNEdJ08
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/baudet-neemt-het-op-tegen-pvv-met-patriottisme-en-radicale-democratie~b66af912/


past geen plan-economie. Centrale planning is meer iets voor de USSR.’ 
 
 
BK: 

Een vrij-zwevende intellectueel in de politiek; Boris van der Ham met Thierry Baudet 

https://www.youtube.com/watch?v=tD-7-pN1k3Q    -  Cafe Weltschmerz  - 9 jan 2017 
Op 43 min; ‘’ik haal 10 zetels weg bij de CDA/VVD’’. (Dus nog vóór de 2

e
 kamer verkiezingen!). 

 
 
BL: 

Cultuur volgens Thierry Baudet; met Paul Cliteur en Geerten Waling – Cafe  

Weltschmerz https://www.youtube.com/watch?v=1k_3iKFB-6U   : 13 jan 2017 
‘’Klassieke muziek is het hoogste en beste dat de mensheid ooit heeft voorgebracht,  
er is niets interessanter en rijker dan dat”. 
Thierry is van mening dat de 'elite' vervangen moet worden door een andere 'elite'. Hij zegt 
dat het normaal is dat mensen 'geleid' worden door een kleine minderheid. Over welke 'elite' 
praat hij hier? Als hij politieke 'elite' bedoelt dan gaat er niks veranderen. 
Het 'gestuurde/geplande/ondemocratische systeem’ moet veranderen! 
“Moderne architectuur is een daad van agressie”.  
 
 
BM: 

TB: ‘’westerse wereld zit in identiteitscrisis, we hebben christelijke waarden nodig’’- 
TV-uitzending: De Tafel van Tijs – Tijs van den Brink - EO - 14 febr 2017 
https://portal.eo.nl/programmas/tv/de-tafel-van-tijs/gemist/2017/02/14-de-tafel-van-tijs/ 
https://www.npostart.nl/de-tafel-van-tijs/14-02-2017/VPWON_1267321 
Nederlanders moeten zich meer bewust worden van de christelijke wortels van ons land, 
vindt lijsttrekker Baudet van de FvD. Aan de Tafel van Tijs vertelt hij hoe hij dat vorm wil  
geven. 

 
Reactie Michaël van der Galiën, van De Dagelijkse Standaard, op 15 febr 2017 daarop: 
www.dds.nl/tb-westerse-wereld-zit-in-identiteitscrisis-we-hebben-christelijke-waarden-nodig/ 
 
De lijsttrekker van Forum voor Democratie vindt dat het christendom op alle scholen  
zou moeten worden onderwezen. Zonder kennis van het christendom kun je de 
Westerse cultuur niet begrijpen. Dat was de boodschap van FVD-lijsttrekker Thierry Baudet 
in het EO-programma “De Tafel van Tijs”. Hoewel Baudet zelf geen belijdend christen is, 
meent hij dat het Westen de christelijke waarden nodig heeft om te ontsnappen uit de 
huidige identiteitscrisis. Zeker nu het Westen wordt geconfronteerd met een zeer zelf- 
bewuste andere cultuur – de islam – is het nodig om stevig vast te houden aan de chris- 
telijke wortels van onze beschaving. 
 
Thierry Baudet betoogt hier niet dat iedereen streng christelijk moet worden, maar vindt wel 
dat het christendom belangrijke aanknopingspunten biedt voor onze Westerse waarden. Als 
voorbeeld van een belangrijke Westerse waarde die voortkomt uit het christendom noemt hij 
de gewetensvrijheid, waar de vrijheid van meningsuiting uit voortvloeit. Om te zorgen dat Ne- 
derlanders zich meer bewust worden van de waarden waar onze beschaving op stoelt, zou  
het christendom op alle scholen moe-ten worden onderwezen. 
 
Wat Baudet betreft, zou iedereen op school moeten leren wat het Paasfeest inhoudt. Niet 
alleen Is het christendom een belangrijke peiler [Red oeiii, Michael bedoelt pijler (!) /pi- 
laar. Niet een peiler waarmee je iets peilt/meet haha] van onze normen en waarden, het 
geloof heeft ook een enorme, invloed; gehad op onze kunst en cultuur. Het is onmogelijk 
om het culturele erfgoed op waarde te schatten als je zelfs de meest basale bijbelkennis ont- 
beert. Thierry Baudet vindt het jammer dat het christendom zo is ondergesneeuwd in 
het onderwijs, en is dan ook faliekant tegen het af-schaffen van bijzonder onderwijs.  
“Juist nu moeten we ons bewust zijn van de bronnen van onze beschaving.” “Forum v 
Democratie vindt juist dat er méér aandacht moet zijn voor religie in het onderwijs. Het is im- 
mers onmogelijk om de joods-christelijke beschaving te begrij-pen wanner je de religieuze wor- 
tels van onze waarden niet begrijpt. Wanneer wij zelf geen duidelijke identiteit hebben, is onze 
maatschappij een stuk minder weerbaar tegen andere beschavingen die wél een duidelijke 
identiteit hebben, zoals de islam”. Het is dan ook uitstekend dat Baudet pleit voor méér kennis 
over het christendom en christelijke waarden.  

https://www.youtube.com/watch?v=tD-7-pN1k3Q
https://www.youtube.com/watch?v=1k_3iKFB-6U
https://portal.eo.nl/programmas/tv/de-tafel-van-tijs/gemist/2017/02/14-de-tafel-van-tijs/
https://www.npostart.nl/de-tafel-van-tijs/14-02-2017/VPWON_1267321
https://www.dagelijksestandaard.nl/2017/02/thierry-baudet-westerse-wereld-zit-in-identiteitscrisis-we-hebben-christelijke-waarden-nodig/


 
Als Forum voor Democratie op 15 maart voldoende stemmen krijgt, zal Baudet dat geluid ook 
in de Tweede Kamer kunnen laten horen. [Red: nou dat doet hij dus niet… ] 
 
 

BN: 
Christenen worden misbruikt voor anti-Islamretoriek – Frank Bosman - 15 febr 2017 

frankgbosman.wordpress.com/2017/02/15/christenen-worden-misbruikt-voor-anti-islamretoriek/ 

Zijn reactie op TB in uitzending:  De Tafel van Tijs  - 14-02-2017 
 

‘’Gisteravond in De Tafel v Tijs gebeurde het weer. Ik voelde me misbruikt. Ik voelde me mis- 

bruikt als christen. Of eigenlijk als christelijke stemmer. Voor de zoveelste keer misbruikt door 

politieke bewegingen die vlak voor de verkiezingen ‘mijn’ christendom willen gebruiken  

als hefboom om vreemdelingen, asielzoekers of moslims te kunnen wegzetten als twee- 

derangs burgers.Ik pas daar beleefd maar zeer nadrukkelijk voor.’’ 
 
[Red: er is van anti-islam retoriek eind 2018 nauwelijks meer wat te merken van de FvD. TB  
wil met imams thee gaan drinken om te kijken ‘wat hen beweegt’. Deze types als G Bosman 
(zal wel vd CU zijn), die het heeft over ‘moslim-broeders en zusters’ zijn ziende blind. Paci- 
fistisch, zeer naïef, niet goed op de hoogte. Met zulke christenen hebben we geen vijan- 
den meer nodig… ]   
 
 
BO: 

Interview met Henk Otten: FVD en de opmars tegen het partijkartel - Cafe Welt- 

Schmerz door Hans Mol op 15 feb 2017 - https://www.youtube.com/watch?v=h7szB7EEq5Q 
 
Henk Otten is samen met Baudet oprichter van de nieuwe politieke partij Forum voor Demo- 
cratie. Hij (1967) is, econoom en jurist, was werkzaam in de internationale financiële wereld 
o.a. in Londen en Hong Kong. Daarvoor was hij advocaat bij een gerenommeerd internatio- 
naal kantoor. Hij heeft sinds 2003 een eigefn bedrijf en is actief in de media- en telecomsector.  
Sinds 2015 is hij penningmeester van de FvD. Henk zal zich voor FVD met name richten 
op het structureel vergroten van de dy-namiek in de Nederlandse economie. Interview 
met oud NRC journalist Hans Mol over z’n ideeën. 
 
Waar ken je TB van? ‘’Ken hem al 10 jaar, via gemeenschappelijke kennissen. Thierry is  
al jaren bezig met de FvD denktank, cultuur, politiek. Hij vroeg  mij eens soms even wat te 
doen/ te helpen. Nu ben ik er fulltime mee bezig. Ik sta op een verkiesbare plek; 4

e
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zetels kunnen we zeker halen, weten we obv onze social media impact. [Red; is er nu niet 
teleurstelling dat hij nu niet in de 2

e
 kamer zit?] En we zijn elke avond in het land’’.  

Waar komen de zetels vandaan? ’’Veel van de VVD, en verdwaalde PVV-ers, plus van  
het CDA/D66, + niet-stemmers. Speerpunt: wij zijn tegen het partijkartel. En willen een  
gekozen minister-president, en gekozen burgemeester, en bindende referenda zoals in 
Zwitserland, over bijv immigratie, en de multiculturele samenleving, als correctie-mecha- 
nisme op het kartel. Gister hadden we bijv een VVD-2

e
 kamerlid te gast, die zei ‘’ik sta niet 

langer achter het immigratie-standpunt vd VVD, maar die kreeg een spreekverbod. En je 
hoort te stemmen zonder last. Een spreekverbod;dat doen wij niet.’’ [Red: en de dissiden- 
tenkwestie dan?…] Tweede man is Hiddema; heeft toch een elitaire, afstandelijke 
aristrocratische houding? “Nee, dat is niet terecht. … ..Wij zijn tegen bureaucratie: artsen 
en mensen werkzaam in de psychiatrie zijn 40% vd tijd kwijt met het invullen van lijsten.  
Op de website van de partij staat niks over Islam... ’’ We komen binnenkort met meer 
informatie. [Red: gaat onsamenhangend, hakkelend, met ‘ehh..ehhh’, duidelijk niet op zijn  
gemak]. TB zei: ‘’laten we het christendom weer terugbrengen in het onderwijs’’.  
Waarom zou dat goed zijn? [weet hij geen antwoord op, weet niks van het christendom.. (!) 
kan hij niet motiveren. Hakkelt iets over ‘schuld, geweten, verantwoordelijkheid’].  
Wat is het verschil met de PVV? “Wij hebben op de kandidatenlijst 30 stuks gekwalificeer- 
de mensen, uit allerlei geledingen’’. [Red; ja en de PVV niet dan? De helft van de FvD-lijst is 
inmiddels al weg, en in de Tweede Kamer zitten er bij de PVV 10-12 mensen die al 10jr in de 
Kamer zitten..]. ‘’Wij hebben een andere stijl, willen bijv geen moskeeën verbieden’’. 
‘’Wij willen van deze tijd zijn, online. Dit zijn de eerste facebook-verkiezingen in NL’’. 
‘’Wij zijn niet tegen immigratie, we willen het australische model; ‘’wat kom je brengen, wat 
hebben wij eraan?’’ Kom lekker meedoen, maar waar hebben wij behoefte aan?’’ 
‘’Wet WWZ werkt averechts; teveel regels, ontslaan moet makkelijker worden, zodat bedrijven 

https://frankgbosman.wordpress.com/2017/02/15/christenen-worden-misbruikt-voor-anti-islamretoriek/
https://www.youtube.com/watch?v=h7szB7EEq5Q


juist mensen gaan aannemen. We komen met een voorstel voor een convenant over dit’’.  
‘’Hoe krijgen we de dynamiek terug in het land? Er gaan teveel mensen weg.’’ 
 
Reacties van reaguurders: 
‘’Ik stem zeker op FVD, maar ik vind Henk Otten buitengewoon zwak overkomen. Hij on- 
derbouwt erg slecht de stelling van Thierry Baudet over de christelijke traditie, de open 
grenzen, heeft geen diepgang over het islamstandpunt, verschillen met PVV en zoveel 
‘’ehhh’’’s etc. Wellicht wat beter voorbereid naar zo'n interview gaan!’’ ‘’Hans, ik vind je een 
matige interviewer. Maar in dit geval was Henk ook geen geweldige gast.  
"Succes moet lonen, we willen niet dat mensen Nederland verlaten, kom lekker hier naar- 
toe!" Zegt Otten. En tegelijkertijd waarschuwt Forum v Democratie voor de jonge Afrikaanse  
mensen die hier willen komen werken en betitelen dat als "massa-immigratie". Hoezo dubbel, 
hoezo hypocriet? ‘’Het standpunt over grenscontroles lijkt me naïef en de vergelijking  
met de UK is onzinnig. De UK heeft een natuurlijke grens, water, waardoor alles zonder tijds- 
verlies gecontroleerd kan worden. Daarnaast is de economie van de UK niet afhankelijk van  
logistiek. De NL economie is gebouwd op logistiek. Het FvD staat daar te simplistisch in. 
Ik neem echter aan dat de FvD de grenzen dicht wat meer als symbool ziet, in de zin van dat 
we eens heel goed moeten nadenken of we nog meer Islamitische migratie willen. Als laatste 
is het wel zwak dat je totaal geen bijbel-kennis hebt en er toch voor staat dat de chris- 
telijke cultuur meer naar voren moet komen. Een beetje inlezen en voorbereiden kan wat 
dat betreft geen kwaad. Het klinkt nu niet geloof-waardig’’. ‘’Beide mannen bevestigen het 
oikofobisch gedachte goed. Beiden weten niet te vertellen waar het Christendom voor 
staat. Stroef interview.Niet in staat een gedegen verschil te benoemen tussen PVV en  
FVD, zegt "nieuw" te zijn, maar klinkt exact als een standaard politicus.’’  
 
 
BP: 

Baudet liegt over niet kennen Constant Kusters (NVU) - 27 feb 2017 
https://georgeknightlang.wordpress.com/2017/08/27/baudet-ontkent-contacten-met-extreem-rechts-
en-wordt-betrapt-met-leugen-over-constant-kusters/ 
 
 
BQ: 

Forum voor Democratie (FvD): Fan van Baudet, of juist niet? - 1 mrt 2017 
“Het gaat teveel over het pianospel en het lavendelzakje” www.youtube.com/watch?v=qkZn8vDVbeY 
 
 
BR: 

De stichting FvD kreeg in 2015 25.000 euro subsidie van ACRE - 12 mrt 2017 
https://www.nrc.nl/nieuws/2017/03/12/omstreden-eu-subsidie-voor-baudet-7328363 
De Europese politieke partij ACRE (Alliantie van Europese Conservatieven en Hervormers), 
Honk van de Britse Tories, de Poolse regeringspartij PiS en Erdogans AK-partij, financierde 
in 2015 pro-jecten in onder meer Nederland en Polen De echt grote donaties kwamen in 
2015 uit Polen: 15x werd vanuit dat land tussen de 10.000 en de (max toegestane) 12.000 
euro gedoneerd aan ACRE en de aanverwante denktank New Direction. Ter ondersteuning 
van Baudets projecten doneerden ook Pepijn van Houwelingen namens Burger-comité EU 
en rechtsfilosoof Paul Cliteur aan ACRE (3.000 en 1.000 euro). ACRE doet niet geheimzinnig 
over de een-tweetjes en zegt dat het staande praktijk is. 
Het Forum schrijft trots te zijn over „grassroots financiering vanuit de Nederlandse samenlev- 
ing”. Het ontving 84.473 euro van „1.375 Nederlandse particuliere donateurs”. Nu bevestigt 
Baudet dat ACRE hem dat jaar ook 25.000 euro ter beschikking stelde. Als tegenprestatie 
doneerde het Forum 2.100 euro aan ACRE (toen nog bekend als AECR). De inkomsten 
voor de denktank FvD waren dus vooral individuele donaties en een donatie vanuit Polen. 
 
 
BS: 

Thierry Baudet: 'Ik ben erg door Fortuyn geïnspireerd, maar kan niet in zijn schaduw 
staan.' – Interview in Volkskrant met Thierry Baudet, lijsttrekker Forum voor Democratie. 18 mrt 2017. 

www.volkskrant.nl/baudet-ik-ben-erg-door-fortuyn-geinspireerd-maar-kan-niet-in-zijn-schaduw-staan  

 
Geldt hetzelfde voor uw uitspraken over het versieren van vrouwen? In 2014 schreef 
u dat vrouwen niet willen dat een man 'hun nee, hun weerstand respecteert'. 
'Ook dat is heel anders opgevat dan ik het bedoelde.’ 

https://georgeknightlang.wordpress.com/2017/08/27/baudet-ontkent-contacten-met-extreem-rechts-en-wordt-betrapt-met-leugen-over-constant-kusters/
https://georgeknightlang.wordpress.com/2017/08/27/baudet-ontkent-contacten-met-extreem-rechts-en-wordt-betrapt-met-leugen-over-constant-kusters/
https://www.youtube.com/watch?v=qkZn8vDVbeY
https://www.nrc.nl/nieuws/2017/03/12/omstreden-eu-subsidie-voor-baudet-7328363-a1549990
https://www.volkskrant.nl/politiek/thierry-baudet-ik-ben-erg-door-fortuyn-geinspireerd-maar-kan-niet-in-zijn-schaduw-staan~a4475906/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=shared%20content&utm_content=paid&hash=aaa3ab80547352d73b54fdd3a


 
Toch veroorzaakt u ook geregeld ophef met uw uitspraken. Zo waarschuwde u vorige 
Week nog voor de 'homeopathische verdunning' van de Nederlandse bevolking. Wat 
bedoelde u daarmee? 
'Ik bedoelde dat we onze cultuur aan het ondermijnen zijn door heel veel mensen met een 
totaal andere cultuur naar Nederland te halen. Het was nooit racistisch bedoeld.' 
 
‘Ik hoop niet dat dit te zeer als een sneer overkomt, maar ik luister vaak met kromme 
tenen naar wat Wilders zegt, vooral om de manier waaróp hij dingen zegt’. 
 
Ik heb veel respect voor Wilders en kijk uit naar de samenwerking met hem. Tegelijkertijd 
Heeft hij ook bijgedragen aan de huidige patstelling in de Nederlandse politiek. Hij 
schiet soms door in zijn uitspraken, waardoor het contraproductief werkt.' 
 
‘Er is een verschil tussen de elite die de dienst uitmaakt en de mensen die, zoals ik, qua 
levens-stijl bij de elite horen’. 
 
Baudet zette zich tijdens zijn campagne flink af tegen 'het partijkartel'. ‘De sfeer is onderling 
prima. Elkaar op inhoud bestrijden is nodig, maar we moeten wel een normale manier met 
elkaar blijven omgaan.' 
 
 

BT: 

Baudet van Forum voor Democratie blijft irriteren: - 18 mrt 2017 
https://ejbron.wordpress.com/2017/03/18/baudet-fvd-blijft-helaas-irriteren/ 
 
Een écht intelligente leerling, voorzien van alle eigenschappen die echte intelligentie ver- 
toont, zegt nooit ‘Ik ben de beste van de klas’. Want een écht intelligent kind weet: dat 
is aanmati-gend, arrogant dus. Dat zeggen doet hij/zij dus ook niet met rapporten als be- 
wijsstukken. Evenmin meldt iemand met een fors bemeten IQ, dat feit, zonder aanlei- 
ding. In het besef dat het ook maar een gekregen zaak is en dat hij/zij geluk heeft ge- 
had. Echte intelligentie gaat samen met enige bescheidenheid. Echte intelligentie zet 
zich niet zelf in de etalage, maar laat een eventuele beoordeling over aan de waarne- 
mer. Waar dat niet gebeurt is sprake van al of niet lichte geestelijke problemen zoals onze- 
kerheid, narcisme of zelfs erger. 
 
 
BU: 
Veel domheid voor nodig om jezelf zo te bewieroken als Thierry Baudet - 19 mrt 17 
www.trouw.nl/er-is-veel-domheid-voor-nodig-om-jezelf-zo-te-bewieroken-als-thierry-baudet 
Veel opmerkelijker was de toetreding van het Forum voor Democratie van Thierry Baudet  
met twee zetels in de kamer 
 
 
BV: 

Er is niets intellectueels aan het nationalisme van Thierry Baudet –Trouw - 22 mrt 17 

www.trouw.nl/opinie/er-is-niets-intellectueels-aan-het-nationalisme-van-thierry-baudet 
 
Een partij die een verfijndere c.q. doortraptere stijl hanteert dan die van de gezwollen 
PVV oorlogsretoriek. De intellectuele camouflage van Thierry Baudet. Het was geen 
verspreking dat Baudet repte van een elite die de natie via ‘homeopatische verdun- 
ning’ wil vermengen met andere volken, ‘opdat er nooit meer een Nederlander zal zijn’. 
Een deel van ons organisme -ons afweersysteem, datgene wat ons zou moeten bescherm- 
en- heeft zich tegen ons gekeerd. Kwaadwillende, agressieve elementen worden ons  
maatschappelijk lichaam in ongehoorde aantallen binnengeloodst.” 
… 
Deze woorden, die zo uit een handboek voor rassenleer gelicht hadden kunnen zijn, nam 
Hij weliswaar terug na een bombardement van kritiek bij ‘Pauw en Jinek’, maar dat was om- 
dat hij constateerde dat ze nogal wat gedoe opleverden, niet omdat hij er niet meer achter 
stond. Dat zou ook gek zijn, want ze waren geheel in overeenstemming met wat hij eerder  
had gezegd.  
…. 
Baudet verwijt ‘intellectueel zwakbegaafde politici’ dat ze het land uitverkopen aan de islam 
En hij verpakt zijn ideeën in deftige theorieën over het verlies van mannelijkheid: 

https://ejbron.wordpress.com/2017/03/18/baudet-fvd-blijft-helaas-irriteren/
https://www.trouw.nl/democratie/er-is-veel-domheid-voor-nodig-om-jezelf-zo-te-bewieroken-als-thierry-baudet~a99f7c6e/
https://www.trouw.nl/opinie/er-is-niets-intellectueels-aan-het-nationalisme-van-thierry-baudet~a518a703/


“We gaan tegenwoordig voor consensus, een vrouwelijke waarde. We zijn bang.” 
 
 
BW: 

FvD steunt de motie van DENK voor aanhalen banden met Erdogan - 20 apr 17 

https://www.elsevierweekblad.nl/nederland/achtergrond/2017/04/denk-wil-banden-met-erdogan-
aanhalen-en-alleen-baudet-is-voor-495243/ 
‘’Ondanks Erdogan’s uitspraak over ‘Nederland is fascistisch’, daar kan je gewoon om lach- 
en; je moet wel gewoon normaal met elkaar blijven omgaan. Is gewoon internationale poli- 
tiek’’. 
 
 
BX: 

FvD is niet tegen een referendum voor de turken hier over invoering doodstraf - 
26 mei 17: https://nieuws.tpo.nl/2017/05/16/kamer-geen-turks-referendum-doodstraf-nederland/ 
 

 
BY: 
Baudet terug uit Miami van ACRE conferentie: - DDS - 30 mei 2017 
https://www.dagelijksestandaard.nl/2017/05/video-thierry-baudet-is-terug-uit-de-vs-hij-leerde-als-je-
massa-immigratie-wil-stoppen-dan-moet-je-uit-de-eu/ 
Snoepreisje waar ook Otten en Rooken bij waren, op kosten vd partij. Zij hadden dáár al 
Contact gelegd met Jared Taylor om met hem te spreken, maar die had toen geen tijd. Toen 
afgesproken met hem voor als hij naar Nederland zou komen, voor lezing bij de club Erken- 
brand. Thierry had nog contacten met Erkenbrand. Dus even een-twee-tje. 
In de zomer van 2017 heeft Thierry boeken van Jared gelezen. En verlegde zijn koers naar 
rechts. Ging daarna de PVV leeg-eten, ipv de VVD. FvD-dissidenten hadden het intern over 
die koerswijziging. Waren ze niet blij mee, dáár startte de onvrede. Maar wat konden ze  
doen? Niks! Want het bestuur waren alleenheersers… Zichzelf aangesteld voor onbepaal- 
de tijd, 2/3

e
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e
, vrienden, etc. 

 
 
BZ: 

Verslag van de JFVD Kick-off in ‘Strand-Zuid’ Amsterdam - 3 juni 2017 

https://www.youtube.com/watch?v=kIFnhw-YOJQ 
‘’Jullie staan hier vandaag aan het begin vh grootste project uit je leven’’. 
“ jullie zijn op een hele intuïtieve manier aangetrokken. We zijn de op 2 na grootste jongeren-
organisatie in NL. In een maand tijd!” 
 
 
CA: 

Hoezo cordon sanitaire tegen de pvv, les voor FvD – jp v dijken - 26 juni 2017 
https://opiniez.com/2017/06/19/hoezo-cordon-sanitaire-tegen-de-pvv/ 
 
 
CB: 

‘Mijn meningen zijn gewoon feiten. Ik heb gelijk en anderen hebben ongelijk’ –  

https://www.hpdetijd.nl/2017-07-05/thierry-baudet-interview/ - Tom Kellerhuis van 5 juli 2017: 
‘’Absurd dat ik geen hoogleraar ben. Ik ben een van de meest briljante denkers van NL’’: 
"Het is absurd dat er geen universiteiten zijn die mij vragen om bijzonder hoogleraar te word- 
en. Dat slaat echt helemaal nergens op. Ik ben een van de meest briljante denkers van NL. 
In elk geval van mijn generatie. Ik zou gewoon politieke filosofie moeten kunnen doceren,  
ergens."   
 

 
CC: 

“Thierry Baudet narcistische fop-intellectueel’’ - uit: Maarten! (v Rossum) van mrt 17: 

www.maartenonline.nl/thierry-baudet-narcistische-fopintellectueel.html   door Rob Hartmans 
bewerkt op 5 juli 2017, n.a.v het artikel in HP/DeTijd van 5 juli 2017 
 
‘’Naar eigen zeggen heeft hij het gymnasium ‘met twee vingers in de neus’ gehaald, 
maar wat je hem als vermeende ‘intellectueel’ kwalijk mag nemen, is dat hij schaamteloos 
speculeert op de domheid van anderen. In een uitvoerig interview dat in de zomer van 

https://www.elsevierweekblad.nl/nederland/achtergrond/2017/04/denk-wil-banden-met-erdogan-aanhalen-en-alleen-baudet-is-voor-495243/
https://www.elsevierweekblad.nl/nederland/achtergrond/2017/04/denk-wil-banden-met-erdogan-aanhalen-en-alleen-baudet-is-voor-495243/
https://nieuws.tpo.nl/2017/05/16/kamer-geen-turks-referendum-doodstraf-nederland/
https://www.dagelijksestandaard.nl/2017/05/video-thierry-baudet-is-terug-uit-de-vs-hij-leerde-als-je-massa-immigratie-wil-stoppen-dan-moet-je-uit-de-eu/
https://www.dagelijksestandaard.nl/2017/05/video-thierry-baudet-is-terug-uit-de-vs-hij-leerde-als-je-massa-immigratie-wil-stoppen-dan-moet-je-uit-de-eu/
https://www.youtube.com/watch?v=kIFnhw-YOJQ
https://opiniez.com/2017/06/19/hoezo-cordon-sanitaire-tegen-de-pvv/
https://www.hpdetijd.nl/2017-07-05/thierry-baudet-interview/
https://www.maartenonline.nl/thierry-baudet-narcistische-fopintellectueel.html


2017 verscheen in HP/De Tijd zegt hij over zijn kortstondige academische carrière namelijk 
eerst dat hij wegens zijn ideeën een ‘beroepsverbod’ had gekregen, waarmee hij bedoelt  
dat hij geen college meer mag geven en voor NRC Handelsblad geen columns meer mag 
schrijven. Nu impliceert de term ‘beroepsverbod’ dat de overheid verhindert Baudet zijn vak 
uit te oefenen, terwijl het hier gaat om universiteiten en een krant die weinig in hem zien. 
Maar goed, dit kun je nog opvatten als typisch voorbeeld van de opgeklopte retoriek 
waar Baudet zo dol op is. Veel krasser is dat hij even verderop in hetzelfde interview ver- 
telt: ‘Ik ben overigens zelf gestopt bij de universiteit en de krant omdat ik er geen perspectief 
meer in zag. Ik zag er te weinig beweging en ik dacht: ik krijg die mensen toch niet mee.’ 
We hebben hier dus te maken met een teleurgestelde jonge academicus, die verdrietig 
of boos is dat niet meteen iedereen spontaan begint te applaudisseren als hij iets te  
berde brengt, maar die het kennelijk nodig vindt deze deceptie om te buigen tot 
slachtofferschap.En hierbij gaat hij ervan uit dat zelfs de lezers van een maandblad als 
HP/De Tijd zoiets niet doorhebben. Is dat nu pure berekening – je kunt ‘het volk’ alles wijs- 
maken – of komt dit voort uit een narcistische persoonlijk-heid? Bij een narcist staat 
immers de eigen beleving altijd centraal en worden persoonlijke ervaringen altijd ge- 
zien als objectieve feiten. 
 
Ik voel me geweldig, dus ik bén ook geweldig. Ik voel me belazerd, dus ik bén ook be- 
lazerd. In datzelfde interview doet Baudet enkele uitspraken die in deze richting lijken 
te wijzen. 
 
Hangt hij een larmoyant verhaal op over zijn vreselijke middelbareschooltijd, toen hij be- 
sefte dat hij veel intelligenter, gevoeliger en cultureler was dan zijn klasgenootjes, en 
er ‘heel veel genezingswerk nodig was om te herstellen van die kutschool en de en- 
orme geestelijke leegte waar mijn leeftijdgenoten van bevangen waren’. Om het 
gemaltraiteerde wonderkind te troosten nam zijn vader hem mee op een ‘poëziereis’ 
door Duitsland, waar hij zich kon laven aan het werk van Goethe, Rilke, Beethoven en 
andere Germaanse cultuur-reuzen. 
 

Uiteraard heeft hij enorm geboft met zo’n warm en liefderijk gezin, maar een erg realistische 
Kijk op mens en maatschappij heeft hij er niet aan overgehouden, en bovendien is zijn ego 
hierdoor opgeblazen tot Himalayaanse afmetingen. Op de vraag van de interviewer of hij 
zichzelf als een echte leidersfiguur ziet, bevestigt hij dat volmondig, om eraan toe te voegen: 
‘Als ik mezelf terugzie, sprekend in de Kamer of in geschreven stukken, denk ik heel 
vaak: mijn god, wat is dit goed.’ Ook is hij er heilig van overtuigd dat zijn meningen gewoon 
feiten zijn: ‘Ik heb gelijk en anderen hebben ongelijk.’ 
 
 

CD: 

Nieuwe vriendin voor Thierry Baudet - Mediacourant - 6 juli 2017  
http://www.mediacourant.nl/2017/07/t...met-aftrekken/ 
Rare uitspraak ivm nieuwe vriendin; ‘’ik wil niet meer masturberen’’: 
“Ik merk dat ik zó verliefd ben dat ik geen oog heb voor andere vrouwen. Ik wil zelfs niet 
eens meer masturberen, omdat ik haar daar tekort mee zou doen. Ik wil me geheel ter be- 
schikking kunnen stellen aan haar.“ [Red: Zit ik op die info te wachten??] 
Hij heeft al een aantal dates met de vrouw in kwestie gehad. “Ze is bloedmooi en heeft 
heel mooi lang zwart haar. Daar wil ik het écht bij laten. Ik heb het goed te pakken, ja. 
Ik ben erg door haar geraakt. Ze straalt een rust uit die ik maar zelden bij een andere 
vrouw heb mogen ondervinden.”  
De dame kwam bewust naar een politieke bijeenkomst van Baudet toe. “Naderhand raak- 
Ten we aan de praat en bekende ze me dat ze eigenlijk was gekomen om mij eens kritisch 
aan te horen en me daarna het vuur aan de schenen te leggen. Maar dat liep toch even iets 
anders’’. 
 
 
CE: 

Het haringfeestje van FvD –  pownews -  7 juli 2017 
https://www.youtube.com/watch?v=aB7IbnZcx_U 
Thierry tegen verslaggeefster: 
‘’Ik ben verliefd’’.  
‘’Is het 1 vrouw, of 2 vrouwen, of 3?’’.  
‘’Nee.. uhhh.. monogamie is mooi, is goed. 1 vrouw’’.  
‘’Maar jij gelooft toch helemaal in monogamie Thierry?’’ 

https://www.hpdetijd.nl/2017-07-05/thierry-baudet-interview/
http://www.mediacourant.nl/2017/07/thierry-baudet-onthult-in-story-gestopt-met-aftrekken/
https://www.youtube.com/watch?v=aB7IbnZcx_U


‘’hmm, laat ik het zo zeggen, als je echt verder wil komen met iemand, is het misschien 
 toch wel heel belangrijk om voor elkaar te gaan’’.  
‘’Jij hebt juist heel vaak gezegd; monogamie dat bestaat niet.” 
‘’Ja, het is een onderwerp waar ik zo als veel andere mensen over nadenk, en verschillende  
dingen in heb uitgeprobeerd, en nu dit.’’  
‘’Dus jij bent er achter gekomen dat alleen maar rondsletten het ook niet is’’. 
“Ik vind niet dat ik daar als 2

e
 kamer lid op vragen die zo gesteld zijn, antwoord moet geven”.  

’Dus je bent er achter gekomen dat verschillende bedpartners op tzelfde moment het ook 
 niet is’. 
 ‘’eh… Ik heb een geweldig iemand ontmoet’’.  
“Zei ze ja of nee de eerste keer?”” 
‘’nee natuurlijk’’. 
 
 
CF: 

“Baudet 's FvD gaat de VVD en het CDA leegvreten” - Jort Kelder - 8 juli 2017 
 "Ondernemers, ik ken ze, die zijn de VVD zat. VVD is veel te links." 
https://www.youtube.com/watch?v=vc8tWF9Pnhc 
‘’Baudet heeft 1 gevaar: dat is zijn narcisme, dat is zijn ijdelheid. Dat is zijn valkuil. 

Iets meer zelfspot en iets minder grijns jegens de anderen nodig’’.  
 
 
CG: 

Gerard van As (ex-LPF fractieleider) adviseert Thierry Baudet: Jij moet heel die PVV 
overnemen - Trouw -  25 juli 2017 

www.trouw.nl/democratie/gerard-van-as-adviseert-thierry-baudet-jij-moet-heel-die-pvv-overnemen 
 
…. “In de landelijke politiek is Thierry Baudet de enige die de erfenis van Pim Fortuyn voort- 
zet. Maar hij is nog jong, hij vergaloppeert zich snel. Het is een heel intelligent mens. Ik 
heb tegen hem gezegd: ‘Joh, hou je nou in de Kamer de eerste tijd een beetje gedeisd. 
Je kunt je beter het eerste jaar goed oriënteren daar, dan weet je hoe de hazen lopen. 
En breng je iets naarbuiten, dan moet je er honderd procent achter staan. Het moet  
goed landen, ook in de media. Als NRC en de Volkskrant zeggen dat je vrouwonvrien- 
delijk bent, dan moet je je goed realiseren dat de helft van de kiezers vrouw is.’ 
 
“Ik zeg tegen hem: ‘Jij moet heel die PVV over gaan nemen. Geert is geblokkeerd, maar 
jij nog niet. Jij kunt als je je constructief opstelt ten opzichte van de gevestigde partijen 
een goed Fortuynistisch beleid gaan voeren in een regering.’ Baudet kan zo de nieuwe  
Fortuyn worden. 
…..  De basis moet goed zijn. Als het fundament niet sterk is, dan dondert de kar om.” 
 
 
CH: 

Vijf redenen waarom ik me niet thuis voel bij Forum v Democratie - CIP - 16 aug 17 
https://cip.nl/63841-vijf-redenen-waarom-ik-me-niet-thuis-voel-bij-forum-voor-democratie 
 
4. Het 'partijkartel' 
Het 'van binnenuit openbreken van het partijkartel' is dé reden waarom FvD is opgericht. 
Het gaat dan om VVD, CDA, D66 en GroenLinks óf PvdA….. Er zou een 'baantjescarrousel'  
bestaan waar uitgerangeerde Kamerleden azen op topfuncties bij zorgverzekeringen en  
Mark Rutte een periode tot 2019 moeten overbruggen om daarna een topfunctie binnen de 
EU te kunnen bekleden etc.  
Dit soort beschuldigingen, dat het politici om zulke topbaantjes te doen is, zijn onge- 
grond en zetten deze mensen onterecht in een kwaad daglicht. Daarnaast kan er alleen een 
partijkartel bestaan als deze partijen telkens samenspannen en elkaar in leven houden. Dit 
strookt echter niet met de geklapte formatieonderhandelingen van het motorblok plus Groen- 
Links en de nu zo moeizame onderhandelingen van het motorblok plus de ChristenUnie.  
Baudets antwoord hierop is dat het een grote poppenkast is die telkens wordt opgevoerd. 
Ze zouden de bevolking dus keer op keer belazeren. Wie is Baudet om dit te kunnen zeg- 
gen? Dit raakt de integriteit van politici en is niets meer dan smerig populisme. Een partij 
die zo met andere partijen en politici omgaat, is niet een partij waar ik bij wil horen. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vc8tWF9Pnhc
https://www.trouw.nl/democratie/gerard-van-as-adviseert-thierry-baudet-jij-moet-heel-die-pvv-overnemen~ad53c275/
https://cip.nl/63841-vijf-redenen-waarom-ik-me-niet-thuis-voel-bij-forum-voor-democratie


5. Democratie 
Om het partijkartel te stoppen, stelt FvD een renaissance van ons democratisch be- 
stel voor. Een voorstel daarvan is bindende referenda. Dit zou nodig zijn omdat we op dit 
moment niet onze wil kenbaar kunnen maken aan de politiek. Zo is de meerderheid van de 
Nederlanders volgens diverse peilingen voor minder EU, maar is dat niet af te lezen aan 
onze Tweede Kamerleden. Dat is juist als je kijkt naar het eurofiele karakter van veel par- 
tijen. Echter, dit is niet primair de schuld van die partijen. Iedereen kan zien in onze demo- 
cratie hoe partijen stemmen over bijvoorbeeld meer bevoegdheden naar de EU. Toch stemt 
de bevolking verkiezing na verkiezing wéér op dezelfde 'kartelpartijen'. Het direct  
wijzen naar andere partijen is dus te makkelijk. Eerlijker is om dit het volk zelf te ver- 
wijten. Wie minder EU wil, kan op dit moment al stemmen op partijen als SP, Christen- 
Unie, PVV en de SGP. Hier is geen renaissance voor nodig, maar een bevolking die 
via de represen-tatieve democratie EU-kritischer gaat stemmen. 
 
Bondgenoten 
Ondanks dat ik me dus niet thuis zou voelen bij het Forum voor Democratie beschouw ik  
ze zeker wel als verrijking op rechts. Het is namelijk niet ondenkbaar dat er dankzij FvD in 
de toekomst (eindelijk) weer (centrum-)rechtse coalities gevormd kunnen gaan worden.  
Daarnaast zijn ze verfrissend rechts, getuige bijvoorbeeld de maidenspeech van Baudet als 
Tweede Kamerlid. Naast kritiek op andere partijen komen ze ook met werkbare en construc- 
tieve voorstellen om hun idealen te verwezenlijken. Voorbeeld hiervan zijn de vijf moties die 
onlangs werden ingediend om de massa-immigratie in te perken. Politiek-inhoudelijk zijn 
er ook veel overeenkomsten tussen de SGP en FvD. Beide zijn ze het eens over zeer 
belangrijke stellingnames als minder of geen EU, minder immigratie en (her-) waardering  
van de christelijke cultuur in Nederland. Ik zou ze daarom toch willen betitelen als onze 
rechtse bondgenoten, of liever, politieke broeders.  
 
Dit opinieartikel is op persoonlijke titel geschreven door Tom de Nooijer. Hij is politiek 
Actief binnen de SGP-jongeren en de SGP. 
 
 
CI: 

Waarom Thierry Baudet volle zalen blijft trekken - Trouw - 21 aug 2017 
https://www.trouw.nl/home/waarom-thierry-baudet-volle-zalen-blijft-trekken 
 
De ambities zijn torenhoog: lijsttrekker Thierry Baudet mikt bij de volgende verkie- 
zingen op 20 zetels. Om dat te bereiken zet hij flink in op sociale media, maar blijft  
hij ook het land in-gaan. "We hebben de oude media niet nodig. We zijn groter dan alle 
andere politieke partijen op sociale media", zegt Baudet…. Het zijn meer mannen dan 
vrouwen.Velen zijn jong. Sommige van die jongeren hebben duidelijk hun best gedaan 
om op Baudet te lijken. 
Politicologie-studente Robin de Keijzer zit al vanaf een jaar of drie geleden in het gevolg  
van Baudet. ‘’Met een vriendin ging ik in Gouda, daar woonde ik, een keer naar een 
avond met Elbert Dijkgraaf van de SGP", vertelt ze. "We waren er bijna de enige vrouw- 
en en zeker de enige jonge-ren. Thierry bleek de gespreksleider. Na afloop raakte ik met 
hem aan de praat. Hij nodigde me uit om eens langs te komen op het kantoor in Amsterdam 

…. Iedere keer als ze Baudet en Hiddema hun act ziet opvoeren, moet ze erom glim- 

lachen. Hiddema: Dit zijn onbesmette idealistische mensen die vaak onbezoldigd de beuk 

erin gooien.Onze partij is van alle smetten vrij, geloof me nou maar." [Red: flauwekul]. 
‘’Zo'n avond is een aparte combi van show en inhoud." 
Het is ook moeilijk te geloven dat die mensen afkomen op de grootspraak van Baudet,  
op zinnen als 'we gaan de VVD en het CDA compleet overvleugelen'. Dat immers, valt 
nog te bezien. 
Carola Dieudonné: "Mensen maken zich het meest zorgen om de massa-immigratie." 
Misschien krijgen we het niet eens opgelost. Misschien moeten we uiteindelijk vluch- 
ten naar Zuid-Amerika. Misschien lukt het niet meer de herstelwerkzaamheden te verrich- 
ten." De Keijzer: "PVV: We zijn niet alleen een beschaafd alternatief, maar ook pragma- 
tischer. Wij zijn echt een ledenpartij, we zijn heel bereikbaar. Zij zijn een heel gesloten sy- 
steem." Yernaz: Op bijeenkomsten tref ik veel mensen die eerder tegen wil en dank PVV 
hebben gestemd. Ze vinden ons fris. We kraken hem niet af, hoor. Wij weten het alleen 
beter. En we hebben geen last van 'minder, minder'-uitspraken, waardoor partijen hem 
buitensluiten." 
Jansen: "We trekken relatief weinig PVV-stemmers. In de peilingen groeien wij, PVV 
ook.  

http://www.sgpj.nl/
https://www.trouw.nl/home/waarom-thierry-baudet-volle-zalen-blijft-trekken~a473f06b/


Veel mensen stemden eerst VVD of CDA. [Red: flauwekul; VVD nog steeds overeind, 
stemmen Komen van de PVV en CDA/ JL Burggraaf immers zelf ex-CDA]. Of ze stemden  
niet, omdat ze het vertrouwen in het systeem verloren waren." Yernaz: vragen/ook dingen 
waar ik soms een beetje om moet lachen. 'Wat gaan jullie doen aan de overpopulatie 
in de wereld', vroeg iemand een keer. Onze ambities reiken ver, maar dat kunnen we 
niet". Een geweldloze lavendelrevolutie wel." 
 
 
CJ: 

'NVU-infiltrant bij Baudet? Onzin, hij wist overal van’ - Gelderlander - 26 aug 2017 

https://www.gelderlander.nl/arnhem-e...r-br~aca82582/ 
'NVU-infiltrant bij Baudet? Onzin, hij wist overal van. We hebben handtekeningen voor hem 
verzameld.’’ Over vermeende banden met NVU: 
  

 
CK: 

Baudet ontkent contacten met extreem-rechts maar wordt betrapt over Constant 
Kusters – George Knight -  27 aug 2017    
https://georgeknightlang.wordpress.com/2017/08/27/baudet-ontkent-contacten-met-extreem-rechts-
en-wordt-betrapt-met-leugen-over-constant-kusters/ 

 
Thierry Baudet ontkent extreem-rechts te zijn of dat soort contacten te hebben, maar  
onderhield afgelopen jaren contacten met Europese rechts-extremisten, onder meer van 
het franse Front National. Blogger Ikje somt de contacten in een geactualiseerd overzicht  
op en concludeert daaruit dat Baudet een neofascist is. 
 
Nu is er een relletje rond hij en Constant Kusters en de Nederlandse Volks-Unie (NVU) 
Dat als extremistischer wordt beschouwd dan Baudets partij, het Forum voor Democratie 
(FvD). Sinds die partij in de Tweede Kamer met twee zetels vertegenwoordigd is,  
neemt het in het openbaar afstand van de mensen waar het mede de twee zetels  
aan heeft te danken. FvD doet zich salonfähig voor en neemt afstand van het rechts-
extremistische voetvolk. Overigens een te verwaarlozen groep met een kleine 300 volge- 
lingen die zich belangrijk voordoen. Aan dat euvel lijdt ook Kusters. Het antwoord op de 
vraag of FvD door het openbaar afstand nemen van extreem-rechts een uitspraak doet over 
de ware aard van de partij of een en ander probeert te framen is afhankelijk van het 
waarheidsgehalte van Baudets beweringen en of men hem op zijn woord kan geloven. 
Het is uitgebreid na te lezen in de publiciteit, zoals hier. Baudet ontkent de band met de NVU,  
maar Kusters zegt in een artikel in De Gelderlander dat Baudet wist van de samenwer- 
king. In TPO werd op 25 augustus de leugen doorgeprikt dat Baudet nooit van Kusters 
had gehoord: ‘Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet zei vrijdag tegen ThePostOnline nog 
nooit     van Constant Kusters te hebben gehoord, de leider van de de extreemrechtse Ned- 
erlandse Volks-Unie (NVU). Dat blijkt anders te liggen. Sterker, Baudet sprak over Kust- 
ers in een discussie-programma van omroep Powned. Op donderdag 29 oktober 2015 
om precies te zijn.’ 
 
 
CL: 

TB over zijn mislukte relaties - Prive - sept 2017 
In september van dit jaar sprak weekblad Privé met Baudet over zijn mislukte relaties. „Ik 
ben verschillende keren bevriend geweest het afgelopen jaar, maar het heeft nooit lang ge- 
duurd. Ik denk dat ik voor een steady relatie te veel met mijn werk bezig ben. Je moet tijd 
investeren in elkaar en ik denk dat ik daarvoor te weinig tijd heb vrijgemaakt”. 
De politicus zag in het verleden veel van zijn relaties stranden, omdat het hem naar eigen 
zeggen „niet is gelukt iemand fascinerend te blijven vinden…...  ik moest door”, 
 
 
CM: 

Forum voor Democratie gaat niet VVD maar PVV leegvreten: jp v dijken - 29 sep 2017  
https://opiniez.com/2017/09/29/forum-voor-democratie-gaat-de-pvv-leegvreten/jpvandijken1966/ 
 
 
CN: 

Baudet: ‘’een groot deel van Rotterdam is lelijk.’’ - AD - 30 sep 2017 

https://www.gelderlander.nl/arnhem-e-o/nvu-infiltrant-bij-baudet-onzin-hij-wist-overal-van-br-br~aca82582/
https://georgeknightlang.wordpress.com/2017/08/27/baudet-ontkent-contacten-met-extreem-rechts-en-wordt-betrapt-met-leugen-over-constant-kusters/
https://georgeknightlang.wordpress.com/2017/08/27/baudet-ontkent-contacten-met-extreem-rechts-en-wordt-betrapt-met-leugen-over-constant-kusters/
http://ikje.blogspot.nl/2016/02/is-thierry-baudet-geen-neofascist-20.html
https://dekanttekening.nl/samenleving/nvu-voorman-wij-werken-samen-met-forum-voor-democratie/
http://www.gelderlander.nl/arnhem-e-o/nvu-infiltrant-bij-baudet-onzin-hij-wist-overal-van~aca82582/
http://politiek.tpo.nl/2017/08/25/videobewijs-thierry-baudet-weet-wel-degelijk-constant-kusters-is/
http://politiek.tpo.nl/2017/08/25/thierry-baudet-ik-wist-tot-gisteren-niet-wie-constant-kusters-is/
http://politiek.tpo.nl/2017/08/25/thierry-baudet-ik-wist-tot-gisteren-niet-wie-constant-kusters-is/
https://opiniez.com/2017/09/29/forum-voor-democratie-gaat-de-pvv-leegvreten/jpvandijken1966/


https://www.ad.nl/rotterdam/thierry-baudet-een-groot-deel-van-rotterdam-is-lelijk~a2566f54/ 
 
 
CO: 

Baudet zwijmelt nostalgisch: ‘’19e eeuw was betere tijd dan onze’’. - DDS - 19 okt 17.  

https://www.dagelijksestandaard.nl/2017/10/baudet-zwijmelt-nostalgisch-negentiende-eeuw-was-
betere-tijd-dan-de-onze-nee-thierry-helemaal-niet/ 
 
In een nieuwe tweet verlangt FvD-voorman Thierry Baudet terug naar vervlogen tijden. Bij 
het luisteren naar muziek van een componist die in de negentiende (en begin twintigste)  
eeuw leefde, verzucht de parlementariër: “Je voelt aan alles: zijn tijd was beter dan de onze. 
” . Pfff…   
Is dat terecht? Nee, want:.. we tegenwoordig in de meest slechte tijd ooit leven. Het is een 
uiterst egocentisch hersenspinsel als je bedenkt welke andere ‘tijden’ er nog meer zijn ge- 
weest, wat de levensstandaard destijds  
was en hoe dodelijke ziektes, oorlogen en tyrannieke geloven vrijwel iedere vorm 
van welvaart en vrijheid voor de meeste mensen compleet afsneden. …  zwartgallig- 
heid hoort nu een-maal bij de mens maar mensen met een bovengemiddeld IQ moeten in 
staat zijn te vechten tegen hun eigen gemoedsgesteldheid. Je eigen reflexen zijn het waard 
om steeds te onderzoeken op hun waarheidsgehalte: het is hoe je jezelf scherp houdt, en 
zorgt dat je niet afglijdt naar de status van een gemakzuchtig orakel dat ‘analyses’ uit 
z’n mouw schudt die totaal niet onderbouwd kunnen worden. 
 
…van Baudet mag je als Tweede Kamerlid en gepromoveerd man wel enig zelfreinigend 
vermogen verwachten. Volgens Baudet gaat het de verkeerde kant uit in Nederland: de 
EU slokt haar lidstaten op, gevestigde politieke partijen verliezen steeds meer steun maar 
klampen zich steeds krampachtiger vast aan de macht… en tot overmaat van ramp zijn er 
in dit land grote groepen migranten met hun eigen religie en gebruiken, maar zij  willen niet 
integreren in de Nederlandse samenleving. Elke tijd heeft zo z’n eigen uitdagingen, en de 
punten waarmee Thierry Baudet voldoende stemmen heeft vergaard om in de Tweede Ka- 
merlid te zijn, zijn een aardige shortlist van de hedendaagse maatschappelijke problemen 
die een ferme en spoedige oplossing vereisen. 
 
…onze uitdagingen vergelijken met wat NW-Europa heeft moeten doorstaan in de tijd van 
   het leven van de ‘2

e
 rangs-componist Saint-Saëns’? Die leefde van 1835 tot 1921 en 

    maakte mee: 
.- zijn land in maar liefst twee bloederige oorlogen verzeild zijn raken. De Frans-Duitse oor- 
   log van 1870: een half jaar, maar in de tijd vielen er zo’n 200.000 slachtoffers. 
.- Eerste Wereldoorlog 1914-1918 met ca 16 miljoen doden. 
.- dodelijke epidemieën,  
.- op Amerikaanse prairies werden de laatste vrije indianenstammen uitgeroeid. 
.- de Ierse hongersnood (1845–1852) zo’n één miljoen mensen het leven 
.- verloren talloze afstammelingen van Nederlandse kolonisten – de Boeren – hun leven in 
   allerlei oorlogen in wat nu Zuid-Afrika is. 
 
En dat allemaal dus in de tijd van Saint-Saëns. Een prachtige en glorieuze tijd? Nee, zeker 
niet. Een tijd die door honger, oorlog en de geboorte van sinistere ideologieën wordt geken- 
merkt. Ik hoop dat Thierry Baudet dus ook ophoudt met het verspreiden van dit soort 
valse nostalgie. Het is niet alleen verdomde deprimerend om de huidige tijd de put in te 
praten, maar de onterechte glorificatie van voorbije tijden is geschiedvervalsing. Dat 
hoort niet thuis bij een intelligent man, en al helemaal niet in het Nederlandse politie- 
ke discours.  
 
 
CP: 

Thierry Baudet vs. totale arrogantie van Klaas Dijkhoff (VVD) - APB17 - 1 nov 2017 
https://www.youtube.com/watch?v=T01jVeL5teY 

 
 
CQ: 

Op dit zorgvuldig opgebouwde netwerk steunt Thierry Baudet - NRC - 3 nov 2017 

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/11/03...35298-a1579887 
 
 

https://www.ad.nl/rotterdam/thierry-baudet-een-groot-deel-van-rotterdam-is-lelijk~a2566f54/
https://www.dagelijksestandaard.nl/2017/10/baudet-zwijmelt-nostalgisch-negentiende-eeuw-was-betere-tijd-dan-de-onze-nee-thierry-helemaal-niet/
https://www.dagelijksestandaard.nl/2017/10/baudet-zwijmelt-nostalgisch-negentiende-eeuw-was-betere-tijd-dan-de-onze-nee-thierry-helemaal-niet/
https://www.youtube.com/watch?v=T01jVeL5teY
https://www.nrc.nl/nieuws/2017/11/03/voor-je-het-weet-zit-je-bij-de-partij-13835298-a1579887


CR: 

Baudet vult het gat dat God heeft achtergelaten met een geloof in de natie - 6 nov 17 

www.trouw.nl/baudet-vult-het-gat-dat-god-heeft-achtergelaten-met-een-geloof-in-de-natie 

 
“GroenLinks is een beetje een wijvenpartij”, zei het lid van de Staten-Generaal, en: 
“Vroeger was de hele wereld van ons. We moeten ons laatste stukje grandeur, de Antil- 
len, niet opgeven.” Maar wat pas echt opzien baarde, waren Baudets woorden over de de- 
mocratie. “Het allerbeste zou zijn als wij absolute heersers waren. In het parlementa- 
risme kun je geen grote beleidswijzigingen doorvoeren….. Aangekomen bij het parle- 
mentarisme was hij alweer zeer ernstig, zoals zijn hele verhaal zeer ernstig was. Het ging 
hem om niets minder dan de existentiële crisis die de mens ervaart in zijn verhou- 
ding met de kosmos.  https://youtu.be/x62ve9KHJM0  (vanaf 1uur 13 min). 
Ik vond het een fascinerende video. Hier stond een politicus een jong publiek - bijna alle- 
maal mannen - te onderhouden over de grote kwesties van ons bestaan; kom er eens om. 
“Een beetje rechtse praatjes houden aan de bar is niet genoeg”, zei hij. “Je moet on- 
ze culturele geschiedenis bestuderen.”  
Infantiele zelfhaat, aldus Baudet, is de psychologie van links en verklaart alles: de  
ontkenning van onze nationale identiteit, idiote muziek, massa-immigratie, de euro, 
moderne architectuur, de angst voor worteling. Wat stelde hij zelf, niet zijnde links, daar 
tegenover? Of God bestaat wist hij ook niet. Maar laten we doen alsof, zei hij, ter wille 
van de ordening waar we niet zonder kunnen en die zich vertaalt in een voorliefde 
voor de symfonieën van Haydn en in eerherstel voor de westerse cultuur, die haar 
bestemming vindt in de natiestaat. 
 
 
CS: 

Baudet-jugend moet weer naar de sterren kijken – Jalta – E.Klein – 8 nov 2017 

https://jalta.nl/politiek/baudetjugend-moet-weer-naar-sterren-kijken/ 
over: 
Thierry en Theo en hun avonturen naar en in de Kamer – JFvD-bijeenkomst – Cafe 
Nieuws-poort - Den Haag - 3 nov 17 – 
https://www.youtube.com/watch?v=x62ve9KHJM0&feature=youtu.be 
 
De ideeën van Baudet vormen een organisch geheel. De EU, massa-immigratie (zo 
noemt Baudet in navolging van Wilders de vluchtelingencrisis) en moderne architectuur 
zijn allemaal het gevolg van het nihilisme. ‘De dood van God’, door Friedrich Nietzsche 
n Die fröhliche Wissenschaft en Also sprach Zarathustra geconstateerd, is volgens Baudet 
een cruciaal moment in de westerse cultuurgeschiedenis. Hierdoor zijn er geen hogere ide- 
alen meer over God, de waarheid, het goede en het schone. Veel mensen zouden in rea- 
ctie daarop rancuneus zijn geworden, in de 1e plaats cultuur-relativistische linkse mensen. 
Volgens Baudet willen zij alles stukmaken, omdat zij toch nergens meer in geloven, 
en zij zijn daarom voor de EU, voor massa-immigratie en voor moderne architectuur, waar- 
door onze westerse beschaving naar de knoppen gaat. 
 
Thierry Baudet vindt dat we onze cultuur weer moeten leren waarderen en is daarom voor 
klassieke muziek (Haydn, Mozart) en tegen popmuziek, zoals Snoop Dogg en Michael 
Jackson. 
 
…  jongedame in de zaal, die Baudet bevraagt op de kern van zijn betoog. Ze vindt Bau- 
dets monoloog te filosofisch, te ideologisch en is bang dat het FvD zijn culturele pro- 
gramma aan Nederland wil opleggen. Baudet antwoordt dat alle politieke partijen hun ide- 
alen -in zekere zin- aan de samenleving willen opleggen. Volgens Baudet is het culturele 
programma van de FvD het belangrijkste. Eerder die avond heeft Baudet dramatisch uit- 
geroepen: ‘Denk je nou echt dat Napoleon de hele dag bezig was met koopkrachtplaatjes?’ 
Hij laat zich daarmee kennen als een culturele marxist, voor wie de cultuur de onderbouw is 
en de economie de bovenbouw. 
 
Jongeren hebben een belangrijke plaats in de ideologie van Baudet. Zij moeten de 
Nieuwe culturele voorhoede vormen, een soort van rechtse soixante-huitards. Zij  
moeten al het mooie, schone, goede van de westerse cultuur -die volgens Baudet de 
beste cultuur van de wereld is- opzuigen. 
 
In de film, Baudet zegt: 
‘’10-15 zetels; daar doen we het niet voor; wij doen het voor minstens 20 zetels, 

https://www.trouw.nl/opinie/baudet-vult-het-gat-dat-god-heeft-achtergelaten-met-een-geloof-in-de-natie~a55d9d182/
https://youtu.be/x62ve9KHJM0
https://jalta.nl/politiek/baudetjugend-moet-weer-naar-sterren-kijken/
https://www.youtube.com/watch?v=x62ve9KHJM0&feature=youtu.be


maar in principe gaan we uit van 40 zetels bij de volgende verkiezingen’’. Op 2u.16.00. 
‘’Israël bestaat niet meer over 20 jaar. Kun je gewoon zien. Zijn demografische factoren.’’ 
‘’het is ongelofelijk kut dat het in het regeerakkoord staat. Wees gewoon eerlijk. Zit in onze 
dna: transparantie’’. [Red: hahahaha]. 
‘’Wij realiseren ons heel goed dat we langzaam moeten opbouwen. We hebben in de afge- 
lopen 20-25 jaar gezien dat er allerlei pogingen zijn gedaan om een solide conservatieve  
partij op te bouwen in nederland en die zijn allemaal gefaald omdat er intern mot uitbrak 
.’’ [Red: hahaha]‘’waar wij veel over nadenken; hoe kunnen we ons marketten als een con- 
current voor de VVD’’. “Ik denk dat wij met de VVD gaan doen; wat GL met de PvdA  
deed; wij gaan hen terugbrengen tot onder de 10 zetels; we gaan hen heeelemaal 
vernietigen.’’ Op 2u.22. 
‘’Als wij niet hadden geheerst op Facebook, was het niet gelukt, maar het wordt nu afge- 
knepen. Daarom moeten er nieuwe kanalen en platformen komen, misschien een nieuwe  
Facebook of Youtube gebouwd worden. Links is zooo ongelofelijk intolerant.’’  
Denk je dat NL terug zou moeten naar het christendom en klassieke waarden, of moeten  
we boven het nihilisme van Nietszche uitstijgen en de bovenmens creeëren, die zelf zijn  
moraal zou bepalen, en we dus zo atheïstisch moeten blijven zoals we nu zijn. Zijn jullie 
zelf gelovig? ‘’Ik denk dat het fantastisch is als mensen geloven. Ik heb zelf geprobeerd 
om katholiek te worden, maar de duisternis bleef stil.’’ 
 

 
CT: 

“Relatie uitgemaakt want vriendin zei: “Michael Jackson is even goed of  
slecht als Mozart” ’’ - 3 nov 2017 -  https://www.youtube.com/watch?v=l4dlo54pPCc 
‘’Als je een symfonie van Haydn vergelijkt met Snoop Dogg…. Ja, ik heb een relatie uitge- 
maakt om deze reden. Dus, lachen is goed maar met mate want ik ben hier heel se- 
rieus over. Ik had een vriendinnetje die zei tegen mij; ‘’Michael Jackson is precies even 
goed of slecht als Mozart, het is..jaaa..  s gewoon een ander genre. Is gewoon iets a… ja 
is gewoon ook…. ’’. En das natuurlijk van een ….van een…. <nivo??> … ik bedoel…. 
jaa…, ik heb haar geloof ik op dat moment op de snel-weg de auto uit gezet’’.  
 
 
CU: 

Aalberts op Zondag – Baudet begrijpt hoe je jongeren onder de duim houdt 
Jongeren Forum v Democratie (JFVD) is een parodie op een politieke jongerenorganisatie. 
https://tpo.nl/column/aalberts-op-zondag-thierry-baudet-begrijpt-hoe-jongeren-duim-houdt/ 
Chris Aalberts - 17 nov 2017 
 
 
CV: 

Thierry Baudet: Rutte heeft een grenzeloze machtshonger - Trouw - 24 nov 2017 

www.trouw.nl/democratie/thierry-baudet-rutte-heeft-een-grenzeloze-machtshonger 
Baudet zegt het zonder twijfel in zijn stem: "...als wij volgende keer in de regering 
zitten." Morgen komen 2000 partijleden naar de Amsterdamse Rai, al hebben ze er niet 
veel te zeggen. Baudet: "Het is een grote denkfout om te vinden dat een partij die 
voor democratie is, zelf ook in alles volledig democratisch moet zijn’’ [Red: onzin, wie 
zich onaantastbaar maakt, die gaat zich ook zó gedragen; bestuur voor onbepaalde tijd 
aangesteld, naaktfoto, ‘beneden mijn waardigheid’, op e-mails van leden wordt niet gerea- 
geerd, verloving met 22-jarige studente, etc. Hij veroorlooft zich dingen en zijn leden kun- 
nen hem niet ter verantwoording roepen. En dus gaat het fout…]. 
 "Dit is het meest stompzinnige wat ik ooit in mijn leven gedaan heb", verzuchtte hij onlangs 
na een Kamerdebat…. Vandaag heb ik de hele dag met jongeren gezeten die in provincies 
de jongeren-afdelingen aan het opzetten zijn. Die heb ik getraind, hartstikke leuk…. ik ben  
bezig met provinciale teams. [Red: onzin] 
Het zijn geen afdelingen, toch? Eerder een soort adviescommissies. Uit het huishou- 
delijk reglement begrijp ik dat ze geen rechten hebben.  
"We noemen het nu teams. Het is zoeken naar wat nou de juiste manier is. We willen niet 
 dat de unieke kans die we nu hebben, ontspoort doordat er intern gerommel is. We  

willen eerst rustig de club opzetten." 
Voor iemand die zegt dat democratie het hoogste goed is, best merkwaardig, niet? 
"Nee, want er is een fundamenteel verschil met een democratische samenleving voorstaan 
en als partij ook volledig democratisch moeten zijn. 
Waaruit bestaat de leer van Baudet? 

https://www.youtube.com/watch?v=l4dlo54pPCc
https://tpo.nl/column/aalberts-op-zondag-thierry-baudet-begrijpt-hoe-jongeren-duim-houdt/
https://www.trouw.nl/democratie/thierry-baudet-rutte-heeft-een-grenzeloze-machtshonger~a25b5841/


"We zijn nu onze ideologie aan het uitdragen. Ik zie Alexis de Tocqueville als de grond- 
legger van onze beweging. Dat lezen we nu met de teams en met studenten. 
Wat van De Tocqueville is te herkennen in het Haagse bestaan? 
"Hij beschrijft hoe democratie veel kansen geeft, maar ook gevaren kent. Het belangrijkste 
risico is dat we allemaal grijze muizen worden die hard werken, zonder grandeur of 
diepe dalen.Dat we een doorzonbestaan leven, met een overkoepelende staat die alles 
voor ons regelt.” Onlangs verweet jij Rutte opnieuw dat hij zijn werk alleen maar doet om 
voor zichzelf een baan in Europa veilig te stellen. Waarom zou dat voor hem dan zo 
belangrijk zijn? 
"Je kan het ook omdraaien: als het 'm niet om een vervolgstap gaat - wat drijft hem dan  
wél?" "Waarom zou iemand zijn leven besteden aan het managen van een land waarvan 
hij het gevoel heeft dat het op zich wel prima gaat? Het is zaak meer psychologisch te kij- 
ken. Zijn motief moet wel een vrij grenzeloze machtshonger zijn, dat kan niet anders. Of 
hij is een idealist, zoals ik, of hij is een machtswellusteling. Dat zijn de twee categorieën 
mensen die deze tunnel van de politiek in gaan. Voor hem is premier van Nederland zijn 
niet het hoogste wat je kan bereiken. Dat is wel zo voor mij, want ik vertegenwoordig het 
Nederlandse volk en ik heb helemaal niets met 
dat internationale gedoe. Maar is het nodig dat u zich op die manier tegen die mensen 
afzet? Rutte had ook bij Akzo Nobel kunnen werken voor tien keer zoveel. "Voor mij 
is het een groot raadsel dat zoveel mensen nog altijd op deze figuren stemmen… Ik pro- 
beer daarom heel erg duidelijk te zijn. Daarom zeg ik voortdurend: 'deze man zit hier 
niet voor jullie'. Maar misschien werkt het averechts. Dat kan hè, als jij dat zo tegen 
me zegt dan zet me dat aan het denken." 
"Ik snap wel dat je altijd moet nadenken over hoe je dat nou moet brengen” 
 
 
CW: 

Thuis bij Thierry Baudet – ‘Van der Vorst ziet sterren’ - Peter vd Vorst - 30 nov 2017 

’Ik heb vaak een andere vriendin, want vrouwen ontwikkelen zich niet zo snel als ik’…. 
http://www.uitzendinggemist.net/afle...t_Sterren.html 

Peter van der Vorst ziet sterren op You Tube: 
https://www.youtube.com/watch?v=iNUWzdUzCL4 
https://www.youtube.com/watch?v=UP7o24svzsg 
https://www.youtube.com/watch?v=A2nOJrG5Ymw 
In de aflevering ‘’Van der Vorst ziet sterren’’ praatte Baudet niet alleen over zijn werk, maar 
ook over zijn privéleven. Zo onthulde hij dat zijn vriendin op D66 stemt én gaf hij aan  
dat zijn masturbatie-uitspraak uit zijn verband is gerukt. “Volgens mij moeten we het daar 

niet al te veel over hebben.” . [Red: was een Iraanse vriendin]. 

 
 
CX: 

Jan Louis Burggraaf op de ALV van 25 nov 2017: 

https://www.youtube.com/watch?v=sGFu5zmOjlg 
"Zorg dat het je passie is, maar maak er niet teveel carrière van. Ik zeg het toch maar", 
en "een koninkrijk of een partij die tegen zichzelf is gekeerd, zal geen stand houden. 
Houd de boel bij elkaar".  [Red: de partij-top had toen enorme ruzie. Naar mijn mening geldt 
dit dus echter net zo goed voor het bestuur als voor de leden!]  
 
 
CY: 

Is Baudet bezig met een opmars binnen de gereformeerde gezindte? 10 dec 2017 
Ds Bart-Jan Spruyt – Waddinxveen. 
https://www.rd.nl/opinie/is-baudet-bezig-met-een-opmars-binnen-de-gereformeerde-gezindte 
 
Het is, dacht ik, meer dan opmerkelijk dat een van de meest succesvolle advocaten van  
Nederland, de hervormd-gereformeerde Jan Louis Burggraaf (bekend van radio en tv, 
van GezinsGids en Terdege) naar buiten is getreden als aanhanger van het Forum voor 
Democratie (FvD), de politieke partij van Baudet. 
Burggraaf sprak zaterdag 23 nov 17 op het congres van het FvD. Hij omarmde onderschei- 
Den de standpunten van de partij (zoals het belang van referenda), presenteerde zich als 
„boze, witte man van middelbare leeftijd” (waar dus helemaal niets mis mee is) en bood 
zich aan om voor het FvD senator te worden. Burggraaf was tot voor kort CDA’er en 
speelde binnen deze partij een niet-onbelangrijke rol achter de schermen. 

http://www.uitzendinggemist.net/aflevering/415459/Van_Der_Vorst_Ziet_Sterren.html
https://www.youtube.com/watch?v=iNUWzdUzCL4
https://www.youtube.com/watch?v=UP7o24svzsg
https://www.youtube.com/watch?v=A2nOJrG5Ymw
https://www.youtube.com/watch?v=sGFu5zmOjlg
https://www.rd.nl/opinie/is-baudet-bezig-met-een-opmars-binnen-de-gereformeerde-gezindte-1.1450215


 
Met deze sympathie voor het FvD treedt Burggraaf in de voetsporen van ds. Henk-Jan  
Prosman en twee (andere) politieke schelmen binnen de gereformeerde gezindte (en  
dus dikke vrienden van mij): domineeszoon Cor Verkade, die zijn Amsterdamse kelder 
aan Baudets partij ter beschikking heeft gesteld, en ondernemer Wilco Boender, de 
baas van het Conservatief Café in Gouda, waarvoor Burggraaf in juni nog heeft gesproken. 
Is Baudet bezig met een opmars binnen de gereformeerde gezindte, en is dat begrij- 
pelijk en verklaarbaar? 
 
Ds. Dekker schreef ook een column over een bezoek dat hij aan een regionale FvD-bijeen- 
komst bracht. Hij sprak Baudet en zag in hem „eigenlijk een geseculariseerde, maar 
verder tamelijk gewone CHU’er. De CHU was een van de voorgangers van het CDA. Her- 
vormd en ietwat elitair, maar wel het volk dienend.” En hij stelde zich de vraag: „Waarom 
wordt een rustig en redelijk pleidooi voor een beschaving die in culturele zin christelijk blijft, 
met zo veel ijver geframed als racisme?” (willemmaartendekker.com). 
 
… Cultuurchristenen zijn mensen die christelijk denken zonder zelf (nog) christelijk 
te zijn. Ze kennen en waarderen onze tradities en verdedigen die tegen de snode plan- 
nen van een ontwortelde elite. Dat is wat een ”populist” als Baudet doet. Een christen 
begrijpt en waardeert het populisme, begrijpt het beter dan het zichzelf begrijpt. 
 
De zorgen die met het populisme aan de oppervlakte zijn gekomen, zijn vanuit christelijk  
oogpunt volstrekt legitiem. Is dat de reden waarom ook steeds meer reformatorische 
christenen terecht sympathie krijgen voor Thierry Baudet? 
 
Staat het FvD aan de zijde van de weerhoudende krachten die daarvoor ruimte willen 
blijven bieden? Dat is een nog niet beantwoorde, maar wel beslissende vraag. Voorals- 
nog vind ik Baudet wat te parmantig, is het citeren van Goethe wat anders dan be- 
schaving en doet de sfeer van esthetica en radicaliteit mij vooral denken aan de con- 
servatieve revolutie van Duitsland in de jaren dertig. En daarom sla ik het gelonk van 
mijn vrienden met meer dan ge-middelde belangstelling maar ook met zorg gade. 
 
… ik denk dat verval en afval zo groot zijn dat wij onze tijd alleen maar als crisis en oor- 
deel kunnen beleven. In zo’n tijd kan politiek geen soelaas bieden – hooguit als weer- 
houdende kracht, gericht op vertraging en uitstel. 
 
 
CZ: 

‘Baudet sprak met Amerikaanse racist Jared Taylor’ - EenVandaag - 20 dec 2017 
FvD/TB: ‘Ik onderzoek alles’ -  baudet-sprak-met-amerikaanse-racist-jared-taylor/ 
 
Tegenover EenVandaag zegt het Forum voor Democratie:  
We blijven bij onze eerdere verklaring: wij spreken dagelijks tientallen mensen, waarmee 
we het soms eens en soms zeer oneens zijn. Als politieke partij vinden we het belangrijk 
ons grondig te informeren en allerlei visies tot ons te nemen. Van links tot rechts, van main- 
stream tot minder mainstream. In dit kader hebben we ons een aantal maanden geleden 
ook verdiept in de Alt-Right beweging. Zoals Baudet op 19 november j.l. aan de Volkskrant 
heeft verklaard, werpt hi racistische en/of antisemitische denkbeelden verre van zich. Ook 
als partij wil Forum v Democratie met dergelijke denkbeelden niets te maken hebben. FVD 
staat voor een open, tolerant, democratisch Nederland waar individuele eigenschappen be- 

palend zijn; en niet sociale klasse, huidskleur, ras, geslacht of seksuele geaardheid.”  

 
[Red: flauwekul;  
1. onderzoeken kan je ook in een zaaltje van een Vd Valk hotel doen, 2 uur, met een karaf 
    water en 2 glazen. Desnood kondig je het van tevoren aan, maar dit was stiekum. En dit 
    was een hartelijk, gezellig etentje, 5 uur, op kosten van de partij. Omdat ze al in mei op 
    de ACRE-conferentie in Miami contact hadden gelegd met Jared. 
2. Er zijn foto’s gemaakt van Thierry waarbij hij trots met Jared op de foto is gegaan en met 
    zijn boek op de foto staat. Thierry is gewoon fan van Jared. 
3. Hij heeft nooit afstand genomen van ook maar 1 standpunt van Jared. Journalisten heb- 
    ben hier nooit op doorgevraagd. Onbegrijpelijk. Als het ‘onderzoek’ was, dan hadden ze 
    na afloop met een statement moeten komen, waarbij ze aangeven wat ze verwerpen. ] 
 

https://eenvandaag.avrotros.nl/item/baudet-sprak-met-amerikaanse-racist-jared-taylor/


 
DA: 

Nieuwe vriendin voor Thierry Baudet  -  Telegraaf - 24 dec 2017. 

https://www.telegraaf.nl/entertainme...thierry-baudet 
Nieuwe vriendin voor Thierry Baudet. Dochter van Iraanse asielzoekers. Stemt D66. 
‘’Ik heb ongelooflijk veel respect voor haar. Dat is een voorbeeld van iemand die wél de we- 
sterse manier van leven omarmt’’.  [Red: In maart 2018 al weer uit] 
Over zijn nieuwe roman: Voorwaardelijke liefde: 
“een heel geslaagde roman. Het boek is van een diepzinnigheid en ernst die door 
bijna niemand in Nederland wordt geëvenaard”.. 
''Neem bijvoorbeeld mijn roman: ik beschouw dat echt als een heel goed boek, een 
werk dat een belangrijke plek inneemt in de westerse literatuur. Vorige week werd ik 
erover geïnterviewd. Dan voel ik me erg verdrietig over mijn antwoorden. Ik slaagde er niet 
in om mijn boek goed samen te vatten. Later denk ik dan: literatuur valt ook niet samen te 
vatten -daar is het literatuur voor''.  
 
 
DB: 

Waarom Baudet-fans zo slecht tegen kritiek kunnen - TPO - C.Aalberts - 31 dec 17 
https://politiek.tpo.nl/column/aalberts-op-zondag-waarom-baudet-fans-zo-slecht-kritiek-kunnen/ 
Van kansloze kandidaat tot redder van het vaderland: dat gaat vroeg of laat mis. 
 
 
DC: 

Relatiemysterie rond Thierry Baudet: niet met vriendin maar met een vriend 
naar Thailand – 12 jan 2018  

www.story.nl/relatiemysterie-rond-thierry-baudet-niet-met-vriendin-maar-met-vriend-naar-thailand   
‘Ik heb het goed te pakken, ja. Ik ben erg door haar geraakt. Ze straalt een rust uit die 
ik maar zelden bij een andere vrouw heb mogen ondervinden,’ zei Thierry. ‘Ik merk dat 
ik zó verliefd ben dat ik geen oog heb voor andere vrouwen. Ik wil zelfs niet eens meer 
masturberen, omdat ik haar daar tekort mee zou doen. Ik wil me geheel ter beschikking 
kunnen stellen aan haar.’   
‘Haar schoonheid is ondergeschikt aan het feit dat ze me weet te boeien met haar ver- 
halen en kennis. Bovendien geeft ze tegengas en daar ben ik gek op. Ik wil geen ja- 
knikkers om me heen. Dat leidt alleen maar tot verveling.’ In een recent interview in  
Volkskrant Magazine sprak Thierry nogmaals over zijn vriendin, die als kind van asiel- 
zoekers zou zijn geboren nadat haar ouders uit Iran naar ons land waren gevlucht. Hij zegt 
ongelooflijk veel respect voor haar te hebben. ‘Als ik mijn vriendin hoor spreken over 
haar leven en de strijd van haar ouders om iets op te bouwen. Opgeklommen vanuit een 
taalachterstand. Mavo, havo, vwo, studeren. Dat soort mensen moeten we hebben,’ aldus 
Thierry, die eerder aan Story vertelde zijn vriendin een hoop liefde en genegenheid te 
kunnen bieden. 
 
 
DD: 

Baudet: 'Misschien wel tien zetels in hoofdkwartier van het kartel' – AT5 – 20 

jan 2018 
www.at5.nl/artikelen/177595/baudet-misschien-wel-tien-zetels-in-hoofdkwartier-van-het-kartel 
 
Thierry Baudet, partijleider van Forum voor Democratie in de Tweede Kamer, denkt dat 
zijn partij tussen de zes en tien zetels haalt in de gemeenteraad. Dat zegt hij in het 
verkiezingsvlog van de NOS. 'Wij doen mee in Amsterdam omdat Amsterdam het hoofd- 
kwartier van het kartel is. Dat moet worden opengebroken.' Het is de enige gemeente waar 
Forum voor Democratie mee doet. Baudet verwacht dat de partij, die hier wordt geleid door 
voormalig columnist Annabel Nanninga, groot wordt in de gemeenteraad. 'Ik denk dat we  
een hele goede kans hebben om zes tot acht, misschien wel tien zetels te halen. Mis- 
schien wel een van de grootste partijen, dat zijn we in de landelijke peilingen al, dus  
waarom niet ook in Amsterdam?'  
[Red: het werden er 3… (in de peilingen stonden ze ook op 3…)] 
 
 
DE: 

De Snijtafel: Thierry Baudet en Kajsa Ollongren bij Jinek – ‘’hij maakt expres 

https://www.telegraaf.nl/entertainment/1471655/nieuwe-vriendin-voor-thierry-baudet
https://politiek.tpo.nl/column/aalberts-op-zondag-waarom-baudet-fans-zo-slecht-kritiek-kunnen/
https://www.story.nl/artikel/showbizz/relatiemysterie-rond-thierry-baudet-niet-met-vriendin-maar-met-vriend-naar-thailand
https://www.at5.nl/artikelen/177595/baudet-misschien-wel-tien-zetels-in-hoofdkwartier-van-het-kartel
https://www.youtube.com/watch?v=_RKAbDcGbLI
https://www.at5.nl/specials/gemeenteraadsverkiezingen_2018/174469/annabel-nanninga-lijsttrekker-forum-voor-democratie-


Overdreven veel tamtam maar deels met onzin’’: https://www.youtube.com/watch?v=7_ybyPJ5wGU  - 
26 jan 18 
 
 
DF: 

Thierry Baudet: "Ik word min-president van Nederland."- Uit: Ondernemen doen 

we zo. “De kans daarop is ongeveer 100%. Tuurlijk.”  www.youtube.com/watch?v=ZogWTVriBoc. 
28 jan18 
‘’Als er binnen onze club iemand opstaat die het beter kan dan ik, dan ben ik de eerste om 
te zeggen ‘’doe jij het maar’’’’. [En hoe kan dat als het bestuur voor onbepaalde tijd zichzelf 
heeft aangesteld? En er voor wijzigingen 2/3

e
 vd leden aanwezig moet zijn, en dan 2/3

e
 deel 

vóór moet zijn?]. 
 
 
DG: 

Thierry Baudet doet aangifte tegen minister Ollongren - RTL nieuws - 3 febr 2018 
www.rtlnieuws.nl/thierry-baudet-doet-aangifte-tegen-minister-ollongren 
 
Thierry Baudet doet aangifte tegen minister Ollongren, die de leider van FvD gisteren in een 
lezing verweet verder te gaan waar de PVV ophoudt. Baudet twitterde een foto waarop hij 
te zien is met fractiegenoot Theo Hiddema: "Bij het politiebureau om aangifte te doen tegen 
de minister van Bin-nenlandse Zaken." Hiddema treedt op als zijn advocaat. Ze zullen de 
aangifte om 12.30 uur toelichten tijdens een persconferentie in Amsterdam. Ollongren zei  
gisteren in Nijmegen tijdens de zogeheten Ien Dales Lezing dat FvD (de 'nieuwste afsplit- 
sing van het populisme'), verder gaat 'waar Wilders ophoudt'. Baudets partij 'lijkt geob- 
sedeerd te zijn door één van de weinige taboes waar ik als progressieve liberaal aan hecht: 
het praten over rassen in het politieke debat'. Ollongren vindt dat Baudet deze week afstand had 
moeten nemen van de uitspraak van een partijgenoot dat Neder-landers met een donkere 
huidskleur minder intelligent zouden zijn dan andere rassen. "Zo laat hij het dus onweer- 
sproken als zijn partijgenoten openlijk discrimineren op basis van ras." [Red: buitengewoon 
dom en onhandig aangepakt deze hele rel. Aangifte doen is huilie-huilie]. 
 
 
DH: 

Baudet begrijpt niets van ophef om uitspraken FvD: 'Wij zijn niet racistisch'  
- 6 feb 18 
www.rtlnieuws.nl/nederland/artikel/baudet-begrijpt-niets-van-ophef-om-uitspraken-fvd-wij-zijn-niet 
Partijleider Thierry Baudet van Forum voor Democratie zegt dat hij niet begrijpt waar de 
Ophef over mogelijk racisme in zijn partij vandaan komt. Baudet werd vandaag door 
een groot aantal journalisten aangesproken op uitspraken van zijn partijgenoot Yernaz Ra- 
mautarsing en een interview met Kamerlid Theo Hiddema in De Telegraaf. Kandidaat voor 
de A’damse gemeenteraad Ramautarsing had eerder gerefereerd aan onderzoeken waarin 
een verband werd gelegd tussen IQ en volkeren. Hiddema had in De Telegraaf laten we- 
ten dat hij daar geen probleem in ziet. "Nou, wat is daar nou weer mis mee? Dat is al lang 
bewezen. Dat is wetenschap." 

 
 
DI: 

Th. Baudet is helemaal klaar met de pers: ‘Jullie laten je allemaal voor het  
karretje spannen - DDS - 6 febr 2018 
www.dagelijksestandaard.nl/video-baudet-is-klaar-met-de-pers-voor-het-karretje-spannen/ 
 
 
DJ: 

'Partijtop Forum voor Democratie zet leden bewust buitenspel' - NOS - 6 feb 2018 

https://nos.nl/artikel/2215647-partijtop-forum-voor-democratie-zet-leden-bewust-buitenspel.html 
De leden van Forum voor Democratie worden door de partijtop onder leiding van Thierry 
Baudet bewust buitenspel gezet en alleen maar als lastig gezien, zegt geroyeerd lid Ro- 
bert de Haze Winkelman. Volgens hem staat de partij nu voor de vraag: "Zie je leden als 

mensen die geld aan je geven en door wie je subsidie krijgt, of wil je mensen erbij 

betrekken in verschillende partijfuncties en het menselijk talent optimaal benutten?" 

 
De Haze Winkelman en zijn echtgenote Betty Jo Wevers werden gisteren uit de partij gezet 

https://www.youtube.com/watch?v=7_ybyPJ5wGU
https://www.youtube.com/watch?v=ZogWTVriBoc
https://www.rtlnieuws.nl/nederland/politiek/artikel/3841391/thierry-baudet-doet-aangifte-tegen-minister-ollongren
https://www.rtlnieuws.nl/nederland/politiek/minister-ollongren-thierry-baudet-gaat-verder-dan-geert-wilders
https://www.rtlnieuws.nl/nederland/politiek/minister-ollongren-thierry-baudet-gaat-verder-dan-geert-wilders
https://www.rtlnieuws.nl/nederland/politiek/artikel/3845611/baudet-begrijpt-niets-van-ophef-om-uitspraken-fvd-wij-zijn-niet
https://www.dagelijksestandaard.nl/2018/02/video-thierry-baudet-is-helemaal-klaar-met-de-pers-jullie-laten-je-allemaal-voor-het-karretje-spannen/
https://nos.nl/artikel/2215647-partijtop-forum-voor-democratie-zet-leden-bewust-buitenspel.html


Door partijleider Baudet omdat ze volgens hem uit waren op de macht. De Haze Winkelman 
Herkent zich daar niet in. "Mijn vrouw en ik zijn in de zestig. We hebben een goed, actief le- 
ven gehad. We wilden alleen helpen met hand-en-spandiensten." Hij zegt dat ze niet op hun 
eigen belang uit waren en juist grote donaties hebben gegeven. "Ik vermoed dat men ge- 
dacht heeft 'als we de boodschapper onthoofden dan is het opgelost'."  
 
De Haze Winkelman uitte de afgelopen maanden zijn bezwaren tegen het gebrek aan 
democratie, de dichtgetimmerde statuten en het dwarsbomen van mensen in de partij 
Tot november ging het volgens De Haze Winkelman prima, en toen ging het roer om. Het 
partijbureau werd opgeheven en de teams van vrijwilligers werden bedankt. "Er heeft 
zich nog een stuwmeer van leden aangemeld die actief willen worden maar dat ligt allemaal 
stil." Het gaat volgens hem om 200 tot 300 vrijwilligers en kandidaten die betrokken waren 
bij een of meer activiteiten, en die nu aan de kant zijn gezet. De Haze Winkelman kan niet 
zeggen hoeveel van hen het met hem eens zijn, maar de bezwaren zouden breed worden 
gevoeld. "Op dit moment is het geen democratische partij." 
 
Het bestuur, bestaande uit Baudet, penningmeester Otten en secretaris Rooken, wil alles 
centraal vanuit Amsterdam regelen zegt De Haze Winkelman, zoals het samenstellen van  
de kandidatenlijsten voor Provinciale Staten. Hij denkt dat zij ledeninspraak zie als een 
bedreiging van hun positie. "Maar je kunt niet met drie man een ledenpartij van 20.000 le- 
den besturen en geen tegenspraak dulden", zegt De Haze Winkelman. 
"Zo werkt democratie niet." 
 
 
DK: 

Nieuwste ondemocratische puinhoop op rechts is Forum v Democratie: 
 - 6 feb 2018 
politiek.tpo.nl/chris-aalberts-nieuwste-ondemocratische-puinhoop-op-rechts-forum-democratie/ 
 
 
DL: 

Jort Kelder waarschuwde Thierry Baudet voor onverstandige uitspraken. 
‘’En altijd maar weer die relletjes’’. - 8 feb 2018 : 

http://www.mediacourant.nl/2018/02/buitenhof-ster-jort-kelder-waarschuwde-thierry-baudet/ 
Jort Kelder, vanaf komend seizoen de nieuwe presentator van Buitenhof, heeft zijn goe- 
de vriend Thierry Baudet van Forum voor Democratie gewaarschuwd voor onverstan- 
dige uitspraken. Dat zegt hij in gesprek met NRC Handelsblad. Kelder is niet zo te spre- 
ken over de koers die Baudet nu vaart. “Ik vind het jammer dat hij zo radicaliseert. Ik zei 
tegen hem: als je een machtsfactor wil worden, moet je naar het midden. Geen domme 
dingen zeggen over IQ en ras“, zegt de tv-presentator. “Zo loop je het gevaar dat de blanke 
onderklasse je verlaat omdat je te dure woorden gebruikt. En de rechter-vleugel van de 
VVD omdat die zich niet bij je thuis voelt. Terwijl dáár het gat zit.” Kelder kent Baudet nu drie 
jaar. Hij heeft Kelder ook gevraagd voor zijn politieke partij. “Vreemd genoeg wel, ja. Maar 
ik heb nee gezegd.”  Waarom? “Thierry percipieert zichzelf als conservatief en dat ben ik 
niet. Ik ben een anarcho-liberaal. En ik ben niet tegen Europa. Wat me stoort is dat het 
bij Baudet altijd gaat over de relletjes, de stemmingmakerij. Nooit over waar die jongen 
op gepromoveerd is: de natiestaat en de rol van Nederland binnen Europa.” “Waarom hou 
ik de lijnen naar hem open? Omdat ik wil weten hoe hij denkt. In linkse kringen wordt het 
me kwalijk genomen. Alsof ik Adolf Hitler hier heb uitgenodigd. Hoe harder mensen tegen  
hem zijn, hoe vaker ik met hem ga eten.” 
Het hele interview met Jort Kelder kunt u lezen op de NRC-site: 
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/02/16/hou-op-over-rutte-laat-die-man-zijn-baan-doen-a1592566 
 
 
DM: 

Jammer voor FvD-haters: weglopende leden maken partij sterker  – TPO –  

12 feb 2018 
www.politiek.tpo.nl/column/chris-aalberts-weglopende-leden-maken-partij-sterker - Chris 
Aalberts FvD-lid worden? Alleen goed voor het fijne gevoel dat je Baudet steunt  
 
 
 
DN: 

https://politiek.tpo.nl/column/chris-aalberts-nieuwste-ondemocratische-puinhoop-op-rechts-forum-democratie/
http://www.mediacourant.nl/2018/02/buitenhof-ster-jort-kelder-waarschuwde-thierry-baudet/
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/02/16/hou-op-over-rutte-laat-die-man-zijn-baan-doen-a1592566
https://politiek.tpo.nl/column/chris-aalberts-jammer-fvd-haters-weglopende-leden-maken-partij-sterker-zwakker/


Partij van Baudet verandert in sekte.  - NRC - 16 feb 2018 
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/02/16/partij-van-baudet-verandert-in-sekte-a1592553 
“Ik heb vooral gemerkt dat Baudet uiterst opportunistisch is en in zijn doel om status en 
geld te veroveren gewetenloos’’. Zegt Arthur Legger in het NRC.  
 
 
DO: 

Spijtoptanten FvD vrezen afglijden van partij naar extreemrechts - NRC  

- 16 febr 2018 
www.nrc.nl/spijtoptanten-forum v democratie-vrezen-afglijden-van-partij-naar-extreem-rechts   
 
 
DP: 

FvD royeert nog drie leden: kritische kandidaten worden uit de partij gezet – 

DDS - FvD is voorbij een bepaald punt. Royeren leden niet goed - Lars Benthim - 16 feb 2018  

http://www.dagelijksestandaard.nl/20...-partij-gezet/ 
 
 
DQ: 

Geroyeerde kandidaat-kamerleden waarschuwen voor een ruk naar rechts 
- DDS - Lars Benthim - 16 febr 2018 : http://www.dagelijksestandaard.nl/20...or-democratie/ 
 
In het begin hadden de mannen al rare dingen gezien, zoals hoe de partij werd be- 
Stuurd door een klein groepje mensen. Besluiten die zonder overleg werden genomen 
en op een speciale dag in december werden mensen die zo veel energie in de partij hadden 
gestopt uit hun functie gezet. 
 
Baudet vertelde toen hoe er in de partij koninkrijkjes ontstonden. Reedijk: „Hij zei: ‘We  
maken ons zorgen dat mensen zichzelf baantjes toe-eigenen. We gaan een nieuwe structuur 
opzetten. We weten helemaal niet of we met jullie wel doorgaan.’” Reedijk: „Al die mensen  
die zó hard voor de partij aan het werk waren, werden op dat moment praktisch gezien 
uit hun functie gezet.” ‘’Er moet „een knip” in de organisatie komen’’, zei Baudet. Om dat  
kracht bij te zetten begon hij op het podium de whatsapp-groepjes op te heffen waarmee dit 
nieuwe kader onderling communiceerde, vertelt Legger. 
 
Het bestuur laat statuten niet goedkeuren door leden, heft de provincieteams op terwijl  
Het in de statuten staat dat die teams er moeten komen. Het lijkt allemaal voor de bühne,  
die democratische partijstructuur. De partij lijkt gezag te putten uit de duizenden leden  
die geen politieke ervaring hebben, nooit lid zijn geweest van een politieke partij of  
een vereniging an sich en die zich blindstaren op de rol van Thierry Baudet en Theo  
Hiddema. Ze zeggen dat het goed is, ”de rotte appels er uit”. Ze geloven het verhaal dat 
de partij deze broodnodige ‘schoonmaak’ moet onderhouden om sterk te staan. Wat 
deze mensen doen is in principe geloven in een sprookje en de zorgvuldig gecreëerde 
campagnefilmpjes van de FvD. Ze durven of willen hun ogen niet openslaan en te zien  
wat er daadwerkelijk gebeurt. Ze denken het beter te weten dan de mensen die vanaf het 
begin af aan erbij zijn geweest. In principe heeft de partij de situatie zoals die het graag  
wil zien: een massa mensen die als makke schapen het partijbestuur volgt. 
 
Het bestuur bestaat uit mensen met positieve en negatieve eigenschappen. Het zijn geen go- 
den of robots die het bij voorbaat het beste weten. Ook kunnen ze niet, aangezien het een  
klein aantal is, de partij democratisch besturen als de macht zo geconcentreerd is. Zo 
hebben ze hun eigen functie en macht gecreëerd, door goedwillende leden te laten ge- 
loven dat het allemaal voor ‘het goede doel’ is. FvD: ‘’De partij moet sterk staan in deze  
moeilijke tijden en daarom moet macht geconcentreerd worden’’. Het lijkt wel een scene uit  
Star Wars. Science-Fiction, maar het gebeurt gewoon voor onze ogen. 
 
Een kennelijk beschonken Theo Hiddema, het Tweede Kamerlid van FvD, maakte een grap, 
zo vertelt Legger: „Hoe leuk het was weer in een keldertje te zitten. Omdat de grootste 
beweging van de 20ste eeuw ook in een kelder was ontstaan.” Aanwezigen begrepen  
het als een verwijzing naar de mislukte Bierkellerputsch van de nazi’s in 1923. De uitspraak  
wordt bevestigd door drie andere aanwezigen, die niet bij naam willen worden genoemd. 
 
Hiddema heeft als reactie dat het een ironisch bedoelde zin was met de functie om aan  

https://www.nrc.nl/nieuws/2018/02/16/partij-van-baudet-verandert-in-sekte-a1592553
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/02/16/spijtoptanten-forum-voor-democratie-vrezen-afglijden-van-partij-naar-extreem-rechts-a1592565
http://www.dagelijksestandaard.nl/2018/02/forum-voor-democratie-royeert-nog-drie-leden-kritische-kandidaten-worden-uit-de-partij-gezet/
http://www.dagelijksestandaard.nl/2018/02/geroyeerde-kandidaat-kamerleden-waarschuwen-voor-een-ruk-naar-extreem-rechts-van-forum-voor-democratie/


Het partijbestuur mee te geven dat dit soort acties in keldertjes heel slecht kunnen 
overkomen. Tevens had die niet gedronken.  
Een aantal anonieme gegadigden vertelden dat wat Legger zegt waar is. Nu denkt Legger  
Dat Baudet bewust het randje opzocht om te kijken hoe ver hij kan gaan met het op- 
rekken van wat politiek acceptabel is. Freek Jan Berkhout: „Er zit een lijn in bij Baudet, 
je kunt er niet meer overheen kijken.” Reedijk: „De partij schuift op naar extreem rechts.” 
Denken de mannen dat Baudet een racist is? Een antwoord hebben ze niet. „Ik heb vooral 
gemerkt dat Baudet uiterst opportunistisch is en in zijn doel om status en geld te ver- 
werven gewetenloos”, zegt Legger. Of Baudet erin gelooft of niet, maakt hem niet uit: 
„Hij verspreidt het gedachtengoed.” 
 
De heren zijn bang dat de partij tot een sekte verwordt en ik moet eerlijk zijn, als per- 
soon van het eerste uur van toen het nog de denktank Forum voor Democratie was, ben ik 
daar ook bang voor. Veel jongeren van JFVD zoeken ook het randje op of gaan er zelfs 
overheen. Een grapje is prima, maar dit is niet grappig meer. Zo heb ik ook veel leden ge- 
sproken die zelf er ook extreme ideeën op nahouden. Maakt dit de partij al een extreem- 
rechtse partij? Zeker niet, het blijft een goede en mooie partij maar het gaat totaal de ver- 
keerde kant op. De partij moet kijken naar wat er met de duitse Alternative für Deutschland 
is gebeurd. Het begon als een academische groepering en is nu geëindigd als een extreem- 
rechtse partij, overspoeld door leden met nare denkbeelden. 
 
 
DR: 

‘Hoe Baudet steeds meer trekken vertoont van een verlicht despoot’’. 
 - 21 feb 2018 https://www.hpdetijd.nl/2018-02-21/t...licht-despoot/ 
Je kunt niet met drie man een ledenpartij van 20.000 leden besturen en geen tegen- 
spraak dulden. De macht van het partijbestuur is bij het FvD onaantastbaar. Die van  
oprichter en voorzitter Baudet het meest. Met deze statuten heeft het FvD-bestuur zijn le- 
den in feite kaltgestellt. En een ding is zeker. De statuten en de wijze waarop het FvD 
-bestuur (prominente) leden bejegent stroken niet met het gedachtegoed van de  
partij. Een club die zich nota bene Forum voor Democratie noemt. Die pleit voor invoering 
van een bindend referendum -naar Zwitsers model-, in de startblokken staat om een volks- 
raadpleging te organiseren over de kabinetsplannen om de referendum-wet te schrappen 
en voorstander is van invoering van de direct gekozen burgemeester in alle gemeenten.  
Als diezelfde Baudet minister Ollongren van Binnenlandse Zaken dan ook nog eens ‘de 
sluipmoordenaar van de democratie’ noemt omdat ze het referendum wil afschaffen,  
klinkt dat ronduit hypocriet. Zo’n dubbele moraal riekt naar die van de salonsocialist.  
Als Ollongren de sluipmoordenaar van de democratie is, is Thierry Baudet een verlicht  
despoot. Zeker waar het de partij-democratie betreft.  
 
 
DS: 

FvD belooft eerst samenwerking en dan weer niet:    
https://www.ed.nl/eindhoven/forum-vo...oven~ad653d31/          23 feb 2018 
https://www.ed.nl/verkiezingen/forum...-fvd~ae2ca3cb/              25 feb 2018 
 
 
DT: 

Over FvD Yernaz Ramautarsing zijn app-jes - Volkskrant - 3 mrt 2018 
https://annozijlstra.wordpress.com/2018/03/03/hoe-een-prominent-fvd-lid-in-een-besloten-appgroep-
praat-over-ras-homoseksualiteit-en-de-doodstraf/ 
 
 
DU: 

Was niet in de Kamer, maar bezig met een lezing te geven in Oxford: 
Vraagje: Waarom heeft Baudet vandaag niet tegen de afschaffing van wet Hillen gestemd? 
Was Thierry er wel? Hij heeft zo te zien helemaal niet gestemd. Wie kan het me uitleggen?   
https://50pluspartij.nl/a(...)-stemming-aflosboete   (Onderste stemplaatje, 2e persoon van  
onder) Ah. Ik zie het al. Baudet heeft zijn tijd vandaag niet besteed aan het stemmen  
in de tweede kamer. Maar aan een lezing in Engeland, Oxford. 
 
 
DV: 

https://www.hpdetijd.nl/2018-02-21/thierry-baudet-verlicht-despoot/
https://forumvoordemocratie.nl/standpunten/directe-democratie
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1699215/verhit-debat-baudet-slikt-sluipmoordenaar-democratie-in
https://www.ed.nl/eindhoven/forum-voor-democratie-weet-niks-van-forum040-uit-eindhoven~ad653d31/
https://www.ed.nl/verkiezingen/forum040-uit-eindhoven-ontsteld-door-reactie-fvd~ae2ca3cb/
https://annozijlstra.wordpress.com/2018/03/03/hoe-een-prominent-fvd-lid-in-een-besloten-appgroep-praat-over-ras-homoseksualiteit-en-de-doodstraf/
https://annozijlstra.wordpress.com/2018/03/03/hoe-een-prominent-fvd-lid-in-een-besloten-appgroep-praat-over-ras-homoseksualiteit-en-de-doodstraf/
https://50pluspartij.nl/actueel/2129-wet-hillen-afschaffing-tweede-kamer-stemming-aflosboete


GR-Verkiezingen A’dam: verwachting was 5 a 6 zetels. Werden er maar 3:   
- 21 mrt 18 
https://www.telegraaf.nl/video/1820162/is-baudet-teleurgesteld-met-uitslag-in-amsterdam 
 
 
DW: 

Gedonder en gedoe bij de ‘partij van de liefde’ – NRC - 23 maart 2018 

https://www.nrc.nl/nieuws/2018/03/23/gedonder-en-gedoe-bij-de-partij-van-de-liefde-a1596894 

 
 
DX: 

Thierry Baudet: Het ideologische debat ontbreekt – Telegraaf – 5 mei 2018 
https://www.telegraaf.nl/nieuws/2001275/thierry-baudet-het-ideologische-debat-ontbreekt 
 
Gaandeweg scherpt hij zijn ideeën, óók aan de hand van ontmoetingen met controver- 
siële figuren… waar hij zijn plannen smeedt om het ’partijkartel’ omver te werpen en, in  
zijn woorden, de democratie te herstellen…  en de mensen met wie u afsprak werd de 
indruk gewekt dat als het om racisme gaat, u niet zo rechtlijnig bent.   … 
‘’Als het gaat over ontmoetingen met mensen, de gesprekken die ik voer, de boeken die ik  
lees, dan vind ik dat mijn plicht als volksvertegenwoordiger. Dat gold ook voor die ont- 
moeting met Jared Taylor. Dat is een van de mensen die volgens allerlei commenta- 
toren een beslissende invloed had op de verkiezingen van de huidige president van  
de Verenigde Staten. Dat ik praat met zo iemand en gewoon eens hoor wat er omgaat  
in zijn hoofd, is mijn goed recht. Zo zie ik ernaar uit binnenkort met een paar imams te  
praten op een ontspannen manier, zonder camera’s erbij. Ik wil gewoon weten: wat speelt  
daar nou.” [Red: flauwekul: het is niet alleen ‘praten’: het is dineren op kosten van  
de partij in het Ambassade Hotel, 5 uur lang!, trots op de foto met hem, met Jared’s  
boek in zijn hand. Thierry is gewoon fan van Jared. Daarom ook; ‘’dominant blank’’, 
‘’homeopatische ver-dunning’’, ‘’boreaal’’, etc. ] 

 
Bent u een islamcriticus? 
„Ik zie mezelf als een criticus van het islamisme, de politieke islam. En ik ben er, anders  
dan Wilders, van overtuigd dat er in de hele islamitische traditie allerlei aanknopings- 
punten zijn voor een veel plezieriger interpretatie van dat geloof.” 
Is de PVV een bondgenoot of een concurrent? 
.. ‘’Maar ik vind niet dat hij het positieve verhaal vertelt over waar hij naartoe wil. Het is niet  
inclusief. Je moet volgens mij veel meer inzetten op de waarden van het Nederlander- 
schap.”..Ik denk dat Wilders in zijn oprechte bezorgdheid over de rechten en vrijheden van 
 dit land, soms doorschiet.” 
[Red: en jij dan??] ‘’Het grote ideologische debat over waar de natie heengaat, ontbreekt  
echter. Hier valt niets te besluiten, het is door de coalitiepartijen al besloten. We moeten  
naar minderheidskabinetten toe, want dan moet je echt de Kamer zien te overtuigen  
van je plannen...  
Ik herken me niet in het beeld dat we achterover leunen. Maar het is helaas zo dat als de  
NL kiezer niet kiest voor verandering, die er ook echt niet gaat komen.” 
 
U bent wel verkozen als volksvertegenwoordiger en wordt daarvoor betaald. En u heeft  
wel tijd gevonden om binnenkort een nieuwe roman uit te brengen. Is dat uit te leg- 

gen? „Ik denk niet dat onze achterban verwacht dat wij ons de hele dag bezighouden  

met zinloze exercities. En die roman heb ik geschreven in mijn eigen tijd. Het is een absur- 
de suggestie dat wij niet voltijds zouden werken. Ik denk dat ik met mijn boeken veel  
meer kan betekenen voor onze beweging dan met het eindeloos aflopen van hordes.” 

 
Kunt u dan niet beter schrijver zijn in plaats van Kamerlid en via opiniestukken en tv-optre- 
Dens uw geluid laten horen? 
„Wij zijn bezig met het verkrijgen van macht.. Het doel is om straks in de Eerste Kamer  
de meerderheid te ontnemen aan het kabinet van Rutte, waardoor wij een onderhande- 
lings-positie verwerven. Vervolgens moeten we in de Tweede Kamer zo groot worden dat  
we mee kunnen doen in de coalitie, wat dus wat ons betreft een minderheidscoalitie zal  
zijn.” 
 
DY: 

Het beste van Baudet: VVD is een kutpartij: - 6 mei 2018 

https://www.telegraaf.nl/video/1820162/is-baudet-teleurgesteld-met-uitslag-in-amsterdam
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/03/23/gedonder-en-gedoe-bij-de-partij-van-de-liefde-a1596894
https://www.telegraaf.nl/nieuws/2001275/thierry-baudet-het-ideologische-debat-ontbreekt


https://www.youtube.com/watch?v=NdcqKLxwfZQ 
 
 
DZ: 

JongerenFvD van Baudet een safe space voor rechtse jongeren -   

VN - 14 mei 2018  -  https://www.vn.nl/jfvd-safe-space-rechtse-jongeren/ 
 
Na de Winterschool begint voor Forum het benaderen van jongeren die zijn opgevallen.  
De 18jr Rajiv werd een paar weken na de Winterschool door Baudet gebeld. Of hij met  
hem uit eten wilde. Rajiv komt uit Diemen en is het type wonderboy: slim, knap en een uit- 
straling alsof hij al een hele hoop gezien heeft. Hij is een echte bèta, studeert informatica,  
wil zich specialiseren in programmeren. ‘In het kasteel heb ik geloof ik wel een grapje ge- 
maakt over mijn opleiding. Zo van: als je wil dat ik de mail van Mark Rutte hack, bel me.’  
En dat gebeurde dus. ‘Zat ik ineens in een restaurant met Thierry, helemaal in pak en zo,  
best cool.  Baudet vroeg hem of hij geïnteresseerd was toe te treden tot wat hij noem- 
de de ‘Navy Seals’: het team dat voor Forum werkt. ‘Hij wilde dat ik de roosters van de 
vergaderingen in de Kamer inzichtelijker zou maken met een bepaald programma.’ Wat  
Rajiv opviel: het programma dat hij zou moeten gebruiken, daar weet hij helemaal niets  
van. Blijkbaar wil Baudet liever iemand die hij persoonlijk kent, dan iemand die de  
taak echt goed kan uitvoeren, denkt Rajiv. Hij wilde het klusje hoe dan ook wel doen,  
maar was verder terughoudend over de actieve rol bij Forum die Baudet voor hem  
had bedacht. ‘Het staat gewoon te slecht op mijn cv.’ Daarom wil hij ook niet met zijn  
achternaam in Vrij Nederland – bang dat zijn politieke voorkeur hem in zijn carrière zal scha- 
den. Maar hij was toch zo’n fan van Thierry? ‘Jawel, maar het is niet aan mij om het voor- 
oordeel over die partij te doorbreken. Daar heb ik geen zin in.’ Ja, Thierry was wel te- 
leurgesteld, zegt Rajiv, toen hij de boot een beetje afhield. ‘Eerst probeerde hij me nog  
over te halen, ging hij zeggen dat ik bij Forum de geschiedenis in zou gaan, dat ik  
deel zou worden van de Renaissance.’ Toen Baudet merkte dat hij het echt niet zag  
zitten, sloeg het gesprek om. ‘Toen was het van: dan ben je blijkbaar niet uit het  
juiste hout gesneden.’ 
Rajiv is niet de enige die na de Winterschool getapped werd door Baudet. Ook een 29-jarige 
ambtenaar – hij wil niet met zijn echte naam in Vrij Nederland, en stelt zelf voor hem daarom  
John te noemen – kreeg een uitnodiging van Frederik voor een koffieafspraak. Maar ook  
John ging niet in op de avances van Baudet. ‘Ik kan echt niet voor Forum gaan werken.  
Dat zou bij mijn eigen baan heel lastig worden.’ 
 
Lars Benthin vond Forum een verademing. ‘Je kon er op niveau discussiëren, er kwamen  
hoogwaar-dige mensen.’ Toen de politieke partij werd opgericht, en de JFVD, werd hij direct  
lid. Maar de afge-lopen maanden heeft hij de boodschap van Forum behoorlijk zien  
veranderen. ‘Het is nu vooral van die oneliners op Facebook, van die ‘grappige’ filmpjes  
van Thierry en Theo, een beetje sukkelig allemaal.’ Benthin ergert zich vooral aan de 
‘persoonlijkheidscultus’ die er rond Baudet is ont- staan. ‘Het is een en al Thierry- 
branding geworden, veel te massaal.’ De mensen die nu op borrels komen, komen niet  
meer voor de intellectuele discussies, zegt hij, maar meer om ook eens in zo’n dandy-pak  
te kunnen rondlopen. 
 
Allemaal jaknikkers 
Ook Lonneke ziet dat veel van haar vrienden bij de JFVD overwegen hun lidmaat- 
schap op te zeggen. ‘Het wordt wel heel popiejopie allemaal de laatste tijd, dat vind ik  
zelf ook. Steeds schreeuweriger Facebookposts, steeds grotere borrels. En dat royeren van 
bestuursleden die kritiek hebben op Baudet en Hiddema – dat helpt ook niet mee.  
‘Als dat nog een paar keer gebeurt, ga ik wel serieus nadenken over mijn eigen lid- 
maatschap. Het moet niet de grote Thierry-show worden, met allemaal jaknikkers  
om hem heen.’ ‘Kijk, eerst kende ik Thierry alleen van YouTube, en vond ik hem echt heel  
grappig. Maar nu blijkt hij toch maar een gewoon mens te zijn.’ 
 
Als ik Frederik een paar maanden later zie in een café in Amsterdam, vraag ik het hem nog  
eens: hoe kan hij zien of iemand links is of rechts? ‘Het is een soort aura,’ begint hij,  
maar al snel wordt het concreter. Linkse meisjes, zegt Frederik, hebben onverzorgd  
haar, dragen slobber-truien, afzakkende spijkerbroeken, afgetrapte schoenen. Recht- 
se meisjes daarentegen, zijn ‘verzorgder’ en ‘netter’. Met het haar in model en strakkere  
kleding. ‘Meer presentabel naar mannen.’ Maar, denkt hij, het gaat er ook om dat Forum  
‘als enige partij’ een idee heeft over de toekomst. Grofweg is dat: uit de EU, de grenzen  
dicht, mensen die niet kunnen integreren remigreren.Dat Baudet soms wat te populair uit  

https://www.youtube.com/watch?v=NdcqKLxwfZQ
https://www.vn.nl/jfvd-safe-space-rechtse-jongeren/
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/03/23/gedonder-en-gedoe-bij-de-partij-van-de-liefde-a1596894
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/03/23/gedonder-en-gedoe-bij-de-partij-van-de-liefde-a1596894


de hoek komt, of zich acht keer aan dezelfde persoon voorstelt op een borrel: kan ge- 
beuren, hoort erbij. 
 
 
EA: 

Thierry Baudet: Nederland bestaat over vijftig jaar niet meer - AD - 19 mei 2018 
https://www.ad.nl/binnenland/thierry-baudet-nederland-bestaat-over-vijftig-jaar-niet-meer 
Al sinds Thierry Baudet (35) zich politiek roert, is hij een bron van controverse. Dat zal niet  
Anders zijn na zijn nieuwe roman, die hij zelf als ‘zeer geslaagd’ betitelt. ,,Gaan we nog met  
het interview beginnen?” Om 15.15 uur: ,,Weet je wat het probleem is? Dat journalisten  
als jij niet uit je linkse frame komen. Je hebt onbewust meegekregen dat linkse politi- 
ci goed zijn. Die bekommeren zich om de arme mensen in Syrië. En rechtse politici zijn  
fout. Die willen alles voor zichzelf houden. Je frame zou heel anders kunnen zijn: rechtse  
politici komen voor mensen op.’’ 
Om 15.30 uur: ,,Echt? Ga je me weer vragen stellen over Jared Taylor, over Yernaz, over  
racisme? Of wil je eigenlijk liever meteen weten of ik een fascist ben? Weet je wat ik  
denk? Ik denk dat mensen helemaal klaar zijn met dit soort vragen. Er is een reden hoor,  
dat de oplages van kranten dalen.’’ 
Om 17.30 uur: ,,In een goed gesprek klingelen vele bellen, verken je onderwerpen,  
daag je elkaar uit. Wat hier gebeurt, is het tegenovergestelde. Alles komt in een trechter  
terecht. Het is tijdens dit interview helemaal leeg geweest in mijn hoofd.’’ 
 
Net als de door hem bewonderde Pim Fortuyn hangt hij graag de dandy uit: hij liet ond- 
er flitsende camera’s zijn vleugel de Kamer in takelen. Critici zien iemand die opzich- 
tig flirt met extreemrechts. Het grootste verwijt aan jouw adres: je sympathiseert met 
extreemrechts. En dan laat je een hoofdpersoon in je nieuwe roman met een naam  
die nogal op de jouwe lijkt overpeinzen dat de collaboratie met de nazi’s goed is ge- 
weest. Zet je zo’n gedachte erin in de wetenschap dat er weer shit van komt? 
,,Dat gebeurt alleen als journalisten als jij zulke domme vragen stellen. Jij bent er op afge- 
richt overal ‘foute’ gedachten uit te halen” 
Je doet vaker dingen die twijfel zaaien. Zoals je veelbesproken ontmoeting met de  
Amerikaan Jared Taylor, die stelt dat het zwarte ras de laagste intelligentie heeft. 
,,Wat is de vraag?’’ 
Waarom spreek je met zo iemand af als je weet waar hij voor staat? 
,,Taylor is de leider van de beweging die Trump aan de macht heeft geholpen. Iedereen die  
maar een béétje geïnteresseerd is in de wereld van nu zou met zo iemand moeten willen  
praten.’’ Je spreekt af met extreemrechts, niet met extreemlinks. 
,,De ideeën van extreemlinks kan ik dagelijks in alle Nederlandse media tot me nemen. En  
als je zo kinderachtig bent dat je expliciet van me wilt horen dat ik het niet eens ben  
met Taylors denkbeelden: Ik. Ben. Het. Er. Niet. Mee. Eens. Ik ben overigens van plan  
binnenkort ook af te spreken met radicale moslims om te weten wat ze beweegt. Maakt me  
dat tot een radicale moslim? “Steeds weer die opgewarmde prak van quotes, terwijl ik zo’n  
positief verhaal heb. Wij zijn een andere brand dan de PVV. Die heeft iets rauws, wij zijn 
fijnbesnaarder. En wij zijn een beweging,waar de PVV een onemanshow is”. “Snap je  

het verschil nou echt niet? Je lijkt zo ontevreden met mijn antwoorden.’’ 

 
Over je boek. ,,Toch nog? Wauw.’’ Hij schenkt de champagne in kristallen glaasjes. 
Een van de thema’s: het veilige huwelijk versus de hartstochtelijke affaire.  
,,Wij dertigers leven in een tijd dat het twee kanten uit kan. Sommigen grijpen terug op een  
nieuw traditionalisme, trouwen nog eerder dan hun ouders. Anderen denken na over post- 
moderne vormen van samenleven. Samen een veilig thuis voor kinderen, daarnaast ande- 
re relaties. Want wat hebben we onszelf aangedaan met zo’n concept als monogamie?  
Het oneindige leed dat je maar eenmaal verliefd mag zijn.’’ 
Wat zie je in je eigen leven voor je? 
,,Ik heb een aantal fantastische vriendinnen gehad. Het ligt aan mijn behoefte aan per- 
soonlijke groei, roes, avontuur en verliefdheid dat die relaties zijn geëindigd, niet  
aan hen. Is het fijn een buitenstaander te zijn? 
,,Het geeft vrijheid. Ik kan in mijn hoofd ongeremd nieuwe dingen verkennen. Het is  
daar een rijk gestoffeerd palazzo, allemaal interessante kamers, dingen aan de mu- 
ren. Het maakt ook eenzaam. Ook ik verlang naar een groter geheel. Laatst nog. Dat mo- 
ment dat ik in Antwerpen met een hele zaal naar een prachtige uitvoering van Wagners  
Parsifal zat te luisteren. Haast pijnlijk dat we weer uit elkaar moesten.’’ 
 
,,Als alle Nederlanders hun hart lieten spreken, hadden wij tachtig à negentig zetels.  

https://www.ad.nl/binnenland/thierry-baudet-nederland-bestaat-over-vijftig-jaar-niet-meer~a03f93df/


Het enige dat tussen hun gevoel en stem staat: de terreur van journalisten als jij, die ons 
afschilderen als eng.’’ 
Je vader vertelde dat je op je 4de al tot tranen geroerd kon zijn door klassieke muziek.  
Wat doet zo iemand in de politiek? 
,,Twee zielen leven in mijn borst. Ik ben filosoof, kunstenaar en schrijver. Maar ik moet ook  
strijden tegen het rotte politieke systeem: ik zie niemand die dat doet. Pas als de democratie  
hersteld is, kan ik uit de loopgraven.’’ 
Soms lijkt het alsof je een toneelstuk opvoert. Poseren op een piano, Latijn in de Ka- 
mer, een debat in een militair vest. 
,,De huidige Kamerleden zijn robotachtige figuren die geselecteerd zijn op hun immuniteit  
voor de argumenten van andere partijen. Stef Blok-jes. Ik houd van het debat, van de grote  
zwier, van af en toe een overdrijving en ik denk dat daar zeer grote behoefte aan is. Neder- 
land kan nog veel meer Thierry Baudet gebruiken en veel minder Stef Blok.’’ 
En, heb je me een beetje leren kennen?’’ 
 
Ik vind je behoorlijk verongelijkt. 
,,Je stelt niet de goede vragen. Waarom heb je me niet gevraagd naar de barokke stijl van  
dit boek? En waarom die stijl, die wel iets van de late Oek de Jong heeft, iets Reviaans, zo  
afwijkt van de sobere stijl van alle andere hedendaagse romanciers? Daar had ik wel inte- 

ressante dingen op kunnen zeggen.’’ 
 
 
EB: 

Thierry Baudet: 'Ik offer me graag op voor de samenleving. Met alle risico's  
van dien' 
www.trouw.nl/thierry-baudet-ik-offer-me-graag-op-voor-de-samenleving-met-alle-risico-s-van-dien 
Trouw – Arjan Visser – 2 juni 2018.  Interview adhv de Tien Geboden met Thierry Baudet:  
 
 “God bestaat zoals een Mozart-symfonie bestaat: het is in de wereld en je kunt ernaar  
luisteren. Of God ook als een entiteit, buiten ons om, aanwezig is, weet ik niet. Ik zou me- 
zelf wat dat betreft een agnostische cultuurchristen willen noemen…. 
…. Volgens mij sluiten die modernistische principes niet aan bij de menselijk natuur,  
bij onze behoeften: ik denk dat we er doodongelukkig van worden. En ik geloof dat  
het overgrote deel van de mensen het gewoon met me eens is 
…  
Er zijn moedige mensen zoals ik voor nodig om die rare gedachtengang te doorbre- 
ken. Ik zie hoe het modernisme ook in de politiek heeft toegeslagen. De euro, de massa- 
immigratie: het is in feite hetzelfde als abstracte kunst en atonale muziek. Wat er ge- 
beurt in onze samenleving is een gevolg van een verkeerd filosofisch grondidee. Daar  
komt het, kort samengevat, op neer." 
Ik ben zelf - zoals bekend - nogal van het grote gebaar. Ik heb de leuke, maar soms  
ook bloed-irritante, neiging om meeslepend, met overdrijving, te leven. 
… Ik oordeel niet meer, sta liefdevoller in het leven. Dat is beter voor mijzelf, voor mijn  
hart en voor mijn ziel. Therapie heeft daarbij geholpen, zeker, maar ik zie nu ook hoe  
vrienden met hun kinderen omgaan - wat een getob joh; je doet het nóóit goed - en  
hoe ze, min of meer volgens de Hegeliaanse meester-knechtdialectiek, wisselend van rol,  
beetje bij beetje, opklimmen naar een hoger niveau van elkaar begrijpen." … 
..ik zal er rekening mee moeten houden dat er ook mensen zijn die mij op die manier het  
zwijgen willen opleggen. Ik ben niet bang. Sterker nog: ik vind het een motivatie om  
door te gaan met ons veranderingsproject omdat je ook daaraan kunt zien hoe in- 
competent ons bestuur is.…. Het is dus geen keuze. Ik moet doen wat ik doe. Met  
alle risico's van dien." 

 

 
EC: 

Het Messias-complex van Thierry Baudet – Jalta – Ewout Klei - 4 Jun 2018  
https://jalta.nl/politiek/het-messiascomplex-van-thierry-baudet/ 
Baudet ziet voor zichzelf een messiaanse rol weggelegd: ‘Er zijn moedige mensen zoals  
ik voor nodig om die rare gedachtengang te doorbreken”. ‘’Het enige waar ik nu nog aan  
werk is een auto-biografie waarin ik zo’n beetje uitleg hoe het allemaal zo gekomen is en  
waarin ik mijn politieke programma nog eens kan toelichten. Het boek kan dan in de aan- 
loop vd nieuwe verkiezingen ver-schijnen, in het jaar dat ik minister-president ga worden.’’ 
 

https://www.trouw.nl/home/thierry-baudet-ik-offer-me-graag-op-voor-de-samenleving-met-alle-risico-s-van-dien-~ae6ad6d7/
https://jalta.nl/politiek/het-messiascomplex-van-thierry-baudet/


Dit zei Baudet in gesprek met Trouw. Hij doet Pim Fortuyn na, die tegen vriend en vijand  
Ook beweerde dat hij premier van ons land zou worden, ook al deed hij voor het eerst aan  
de Tweede Kamerverkiezingen mee. Het interview is een gesprek over de Tien Geboden uit  
de Bijbel. Baudet grijpt dit interview aan om een PR-verhaal te vertellen, zonder enige zelf- 
reflectie. Het 9e gebod, ‘Gij zult geen valse getuigenissen spreken tegen uw naaste’, gaat  
bijv niet over de leugens die Baudet vertelde tijdens het Oekraïne-referendum en het  
delen van nepnieuws op Twitter. 
 
Baudet betrekt het ‘Gij zult niet doodslaan’ ook meteen op zichzelf. Pim Fortuyn is vermoord, 
mede omdat hij niet goed werd beveiligd. Baudet wordt nu ook bedreigd, maar het echte ge- 
vaar is volgens de FvD-leider dat Nederland over 30 jaar niet meer bestaat. Dat is vol- 
gens Baudet eigenlijk ook moord. De uitlatingen over minister Kajsa Ollongren van D66  
worden nu ook ‘lo-gischer’, want als je het referendum de nek om wil draaien ben je volgens  
Baudet een sluipmoordenaar van de democratie. 
 
Een belangrijk aspect in Baudets politieke ideologie is kunst. Volgens Baudet is de  
kunst lelijk geworden als gevolg van het cultuurmarxisme, dat ook gezorgd heeft  
voor de Europese Unie en de massa-immigratie..’  
….. nadat hij heeft verteld premier te willen/zullen worden: ‘’Ik zal niet zeggen dat wat ik  
voor het land doe parallel loopt met mijn eigen wensen, dus een zeker element van op- 
offering zit er wel in, maar aan de andere kant: tot voor kort was het heel normaal dat  
mannen verantwoordelijkheid namen voor de samenleving. Het is toch niet moeilijk  
om in te zien dat de hele bliksemse bende in elkaar dondert als we zo doorgaan? Ik zie  
mezelf als degene die in staat is om te voorkomen dat dit gaat gebeuren.’’ 
Na Multatuli, Abraham Kuyper, Pim Fortuyn en Geert Wilders werpt Thierry Baudet zich  
dus op als de verlosser van het vaderland.  
 
 
ED: 

Megalomane crowdfundingsactie gestart op 11 juni 2018 : 1 miljoen voor PS. De 

eerste 100.000 euro is binnen in 10 dagen. Hier zitten grote bedragen bij, zoals 450 euro 
en zelfs 1000 euro. De volgende 100.000 euro pas in de navolgende 110 dagen… Van de  
25.000 leden hebben er na 4 maanden (nog 5 maanden te gaan) slechts 3000 een donatie  
gedaan… Stand na 4 maanden: 210.000 euro… 
 
 
EE: 

Forum v Democratie heeft weinig geleerd van zijn voorgangers - TPO - 16 jun 18 
Tien lessen, vier problemen. - Chris Aalberts   
https://politiek.tpo.nl/2018/06/16/forum-voor-democratie-heeft-weinig-geleerd-van-zijn-voorgangers/ 

 
 
EF: 

Forum v Democratie-jongeren zijn ja-knikkers en ze hebben het zelf niet eens  
Door Wat drijft jongeren om lid te worden van de jongerenorganisatie van FvD? -Chris Aal- 

berts -19 jun 18 
tpo.nl/fvd-jongeren-zijn-ja-knikkers-en-ze-hebben-het-zelf-niet-eens-door/ 
 
… Maar zoals het CDJA constructief meedenkt met het CDA en soms lichte oppositie voert  
tegen Buma en de zijnen, zo stil is JFvD. We zien dat aan wat JFvD organiseert: er zijn  
borrels en lezingen, maar er is nooit plek voor echte discussie of debat: bijeenkom- 
sten waar jongeren met elkaar praten en zelf visies ontwikkelen over hoe het verder  
moet met NL en de rest vd wereld. Het is kennelijk niet de bedoeling dat jongeren bij  
JFvD een eigen mening ontwikkelen. Ze mogen alleen leren dat FvD fantastisch is en  
vooral niet twijfelen aan de grote leider. 
 
Het is zeer enthousiasmerend. Ruim 4.000 jongeren hebben zich bij JFvD aangemeld. Of  
die jongeren echt actief zijn is maar de vraag. Bij de aftrap waren volgens JFvD 600 jonger- 
en aanwezig.Er waren toen al 2.500 leden. Driekwart verleende toen dus van een af- 
standje goedkeuring aan de missie van JFvD, maar vertikte het om een middag naar  
Baudet en de rest te komen luisteren. Dat is helemaal in overeenstemming met wat  
JFvD wil: ze kan mooie ledentallen publiceren terwijl die leden het de organisatie  
verder niet moeilijk maken. 

https://www.trouw.nl/home/thierry-baudet-ik-offer-me-graag-op-voor-de-samenleving-met-alle-risico-s-van-dien-~ae6ad6d7/
https://politiek.tpo.nl/2018/06/16/forum-voor-democratie-heeft-weinig-geleerd-van-zijn-voorgangers/
https://politiek.tpo.nl/2018/06/19/forum-voor-democratie-jongeren-zijn-ja-knikkers-en-ze-hebben-het-zelf-niet-eens-door/


 
Bestuur zit bij Baudet op schoot 
Dat deze jongeren de FvD niet in de weg mogen lopen blijkt ook uit de personele invulling.  
Zo bestaat het JFvD-bestuur uit vier vertrouwelingen van Baudet. Daryl Breunissen en Ro- 
bin de Keijzer waren al stagiair in de tijd dat FvD nog een denktank was. Carola Dieudonné  
was Kamerkandidaat en Freek Jansen is niet alleen JFvD-voorzitter, maar ook FvD-eleids- 
medewerker in de Tweede Kamer. Het is niet de bedoeling dat het JFvD-bestuur een 
onafhankelijke koers van FvD gaat varen, zoals andere jongerenorganisaties dat wel  
doen. Bij JFvD mag je alleen in het bestuur als je directe contacten met het FvD-partij- 
bestuur hebt gehad. Anders kun je het vergeten.  
Geen initiatieven nemen s.v.p. 

 
Zo werkt de jongerenapplausmachine van FvD. Er zijn berichten over mooie ledenaan- 
tallen,de meeste leden deden nooit meer dan een betaling van vijf euro en de leden die  
wel actief willen worden mogen alleen naar ideologische verhaaltjes luisteren die  
binnen de FvD-kaders vallen. Leden worden niet in de gelegenheid gesteld het in- 
houdelijke debat met elkaar of de moederpartij aan te gaan en naar een bestuurs- 
functie kunnen ze al helemaal fluiten, tenzij ze uiterst close met Baudet zijn. 
 
De enige verklaring waarom jongeren zich bij JFvD aansluiten zagen we bij de lezing van  
uw verslaggever van afgelopen vrijdag. Veel aanwezigen waren slim genoeg om te zien  
dat FvD niet ideaal georganiseerd is. En dus klonk steeds het idee dat het ‘overal’ ‘zo  
gaat’. Dat is in alle opzichten onzin, maar als deze jongeren zich nou maar niet al te  
veel ontwikkelen, houden ze dat waanidee ongetwijfeld nog wel een tijdje vast. Als  
ze echter hun licht opsteken bij het CDJA of de JOVD, leren ze snel dat er ook partijen  
bestaan waar je wel zelf een eigen mening mag ontwikkelen. 
 
 
EG: 

Thierry Baudet aanbeden door honderden vrouwen - Story - 15 juli 2018 

https://www.story.nl/artikel/showbizz/thierry-baudet-aanbeden-door-honderden-vrouwen 
…neemt geen blad voor de mond als het gaat om vrouwen, wat vaak tot heftige reacties  
leidt. Toch heeft zich een grote schare – veelal jonge – vrouwen rond de aantrekkelijke poli- 
ticus gegroepeerd, die hem letterlijk en figuurlijk overal volgen. 
Dat politicus Thierry Baudet (35) bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen ruim 186.000  
mensen wist te verleiden op zijn Forum voor Democratie te stemmen, is bekend. Veel min- 
der mensen weten echter hoe het eraan toegaat in de inner circle van zijn partij! Daar  
is Thierry naast politiek leider namelijk een waar sekssymbool voor zijn vrouwelijke  
volgers. Of moeten we zeggen: vrouwelijke fans? Tijdens een recente bijeenkomst van  
de partij waarbij in colonne door Amsterdam werd gevaren, bleek dat Thierry veel volgers  
heeft die de politieke leider zo ongeveer aanbidden. Veelal dames van begin twintig,  
die Thierry behandelen als een rock-ster.  
 
 
EH: 

Wat zegt naaktfoto Thierry Baudet over de staat vd politiek? -  HP/DeTijd –  

31 jul 2018 
https://www.hpdetijd.nl/2018-07-31/naaktfoto-thierry-baudet-staat-politiek/ 
Dat een toonaangevend politicus met vergaande standpunten over migranten en het EU-lid- 
maatschap zijn electoraat een semi-naaktfoto van zichzelf stuurt tijdens het reces leidt 
tot bijval van de jonge kiezers waar hij het op gemunt heeft. (“Gaaf man, die Thierry,  
die heeft overal lak aan…”). Daarmee draagt hij met een controversieel kiekje actief bij  
aan draagvlak voor zijn politieke opvattingen bij de doelgroep van zijn Forum voor Demo- 
cratie. 
 
EenVandaag.avrotros.nl/item/thierry-baudet-trekt-massaal-de-aandacht-met-naaktfoto/  
- 31 jul 18 Foto is niet zomaar onschuldig. Gerard Rooijakkers, cultuurhistoricus, geeft uitleg:  
Baudet geeft zichzelf veel meer bloot dat hij zichzelf realiseert; dit gaat om Narcissus, uit  
de klassieke oudheid. Was een beeldschone jongeman, alle nymphen vielen bij bosjes voor  
hem. Na een lange inspannende jachtpartij, zocht hij verkoeling langs de rand van het water,  
en keek in het water en werd verliefd op zichzelf. Was daarna vol van zichzelf van zijn  
schoonheid, enz, enz. Op de plek waar hij is gestorven groeit een bloem: de narcis. Nar- 
cisme. Drang om bewonderd te worden. Om aandacht. Zegt iets over de persoon in  
kwestie. Is vervuld van zichzelf. 

https://politiek.tpo.nl/2018/06/16/forum-voor-democratie-heeft-weinig-geleerd-van-zijn-voorgangers/
https://www.story.nl/artikel/showbizz/thierry-baudet-aanbeden-door-honderden-vrouwen
https://www.hpdetijd.nl/2018-07-31/naaktfoto-thierry-baudet-staat-politiek/
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/thierry-baudet-trekt-massaal-de-aandacht-met-naaktfoto/


Wat zeggen mensen die de foto zien: 1 vreselijk hé, 2. ik nam hem toch al niet serieus. 3  
dat is toch geen volksvertegenwoordiger, 4. vind ik niet passen; je moet een voorbeeld ge- 
ven, 5. als Rutte als premier het zou doen: kan niet 6. ik heb er geen zin in. 
 
 
EI: 

Thierry Baudet is verloofd!  DitjesDatjes  - 3 sep 2018 
Baudet was tot voor kort zeer geheimzinnig over de liefde van zijn leven: eind aug verklaar- 
De hij nog dat het zo langzamerhand tijd werd op zoek te gaan naar een serieuze relatie.  
De FVD-oprichter zou best een gezin willen combineren met zijn werk. 
 
Niet eerlijk 
Zich op de vlakte houdend: ,,In theorie: ja, maar ik heb niet de vrouw om dat mee te doen.  
Nu ishet zo dat mijn werkdagen vrij extreem zijn. Ik zie om me heen hoe heftig dat is met  
een gezin. Het is aanpoten, het gaat maar door en door. Wellicht dat het straks, als de pa- 
rtij meer is opgebouwd, overzichtelijker wordt. Hoewel, over drie jaar ben ik waarschijn- 
lijk premier. Dan wordt het ook weer drukker. Agendatechnisch is het dus nog even een  
dingetje.”  Eerlijk en open over zijn relatie was hij toen ook al niet… 
 
[Red: In werkelijkheid had hij inderdaad al lang een relatie. Terwijl hij eerder dit jaar  
nog tot over zijn oren verliefd was op een ander. Terwijl hij Davide al 2 jaar kent. Hij  
was toen 33, zij 20. Hij partijleider en fractievoorzitter, volgens hem toekomstig Min- 
Pres, zij studente psychologie. Hij uit de hoofdstad Amsterdam, zij uit provincie-stadje 
Hengelo. Ze mocht mee op vakantie naar California. Alwaar ze de naaktfoto maakte van  
Baudet. Natuurlijk is ze geïmponeerd]. 
 
 
EJ: 

Thierry Baudet is verloofd met de 22-jarige fotografe Davide – 4 sep 2018 
https://www.businessinsider.nl/thierry-baudet-vriendin/ 
Thierry Baudet is geen vrijgezel meer. De 35-jarige leider van Forum voor Democratie is  
Verliefd op de 22-jarige freelance fotografe Davide Heijmans uit Hengelo, maakte hij maan- 
dagavond bekend via Instagram. En het stel is bovendien verloofd. „Graag hadden we het  
langer privé gehouden, maar we merken dat het nieuws nu ook de media heeft bereikt. Dan  
kondigen we het liever zelf aan: na bijna twee jaar om elkaar heen te hebben gedraaid heeft 
de liefde tussen Davide en mij de afgelopen maanden vleugels gekregen. We zijn verliefd. En 
verloofd”, aldus Baudet op Instagram. 
 
 
EK: 

Het knetterende leven van Thierry Baudet, die naast premier ook brave huis- 
man wil worden. – 4 sep 2018 

https://www.businessinsider.nl/thierry-baudet-vriendin-forum-democratie/ 
 
 
EL: 

Leider van racistische belgische ‘Schild en Vrienden’ op zomerschool 2018  
FvD. Thierry trots op de foto met Van Langenhove.  door Fabian van Hal - 7 sep 2018. 

www.jalta.nl/leider-van-schild-vrienden-was-op-zomeruniversiteit-van-forum-voor-democratie/ 
 
Over Schild en Vrienden: ‘De dag van geweld komt nog wel hoor, ik weet welke kant voor- 
Bereid zal zijn en welke niet,’ liet Van Langenhove in een groepsapp weten. Dit zorgde voor  
ophef en voor het feit dat hij geschorst is van de raad van de Universiteit Gent. Zelfs de con- 
servatieve N-VA nam afstand van de groep: ‘Ranzigheid en extremisme hebben bij ons  
geen plaats.’ De besloten groep dweept van nazisme, zit vol met seksistische en racis- 
tische grappen. Van het eerdere goedbedoelde ouderen helpen is nog weinig over, lijkt het.  
Van Langenhove benadrukte dat er geen screenshots mogen worden gemaakt van wat er in  
de groep besloten wordt. En volgens hem is de media ‘bedot’. ‘Ik zal terugslaan,’ zegt hij. 
 
 
EM: 

FvD brult als een muis over George Soros en premier Rutte - www George Knight -  
https://georgeknightlang.wordpress.com/tag/mark-rutte/   14 sep 18 

https://www.ditjesendatjes.nl/author/ditjesdatjes/
https://www.businessinsider.nl/thierry-baudet-vriendin/
https://www.tubantia.nl/hengelo/thierry-baudet-verlooft-zich-met-davide-uit-hengelo~aa05d092/
https://www.businessinsider.nl/thierry-baudet-vriendin-forum-democratie/
https://jalta.nl/politiek/leider-van-schild-vrienden-was-op-zomeruniversiteit-van-forum-voor-
https://georgeknightlang.wordpress.com/tag/mark-rutte/


 
Wat de maatregelen van Forum v Democratie tegen het grootkapitaal zijn en hoe deze poli- 
Tieke partij de macht aan de werknemers op de werkvloer wil geven maakt deze partij trou- 
wens niet duidelijk. Het zou interessant zijn als de partij dit uit zou werken en het voor de  
werknemers opnam. Het zou gewenst zijn als deze partij uit de negatieve modus kwam  
en zich niet posi-tioneerde met afbreken, maar met opbouwen. Forum v Democratie  
geeft echter geen begin van een integraal beleid voor het terugdringen van de inkomens- 
verschillen, de belastingontwijking, de macht van multinationals en financiële instellingen,  
en het wijzigen van de eigendomsverhoudingen. 
 
Dat de teksten van premier Rutte niet in goede aarde vallen bij het Forum v Democratie is  
Geen verrassing. Deze partij wil terug naar de 19de eeuwse natiestaat en uit de EU treden.  
Een meerderheid van 72% van de Nederlanders vindt trouwens dat het lidmaatschap van  
de EU goed voor Nederland is. Logisch, want de open economie die Nederland is moet het  
hebben van internationale handel. Forum voor Democratie pleit indirect dus voor een  
teruggang in welzijn van de Nederlanders. Een electoraal lastige boodschap van  
deze partij. 
 
De oproep van Forum v Democratie is zoals gezegd die van de muis die brult. De muis  
Meet zich een zelfbeeld van een leeuw of olifant toe en vergeet dat het een muis is.  
Dat is begrijpelijk omdat elke beginnende politicus en politieke partij klein begint, nog een  
positie van sterkte op moet bouwen en nog geen evenwichtig zelfbeeld heeft ontwikkeld.  
Dat vraagt enkele jaren. 
 
 
EN: 

Thierry Baudet: ‘’wie is Glennis Grace?’’ - 19 sep 2018 
http://www.mediacourant.nl/2018/09/thierry-baudet-wie-is-glennis-grace/ 
Baudet heeft pas dinsdagavond, in de voorbereiding op zijn debat met Jesse Klaver in  
RTL Late Night, ontdekt wie Glennis Grace is. Dat gaf hij aan in de talkshow van Twan  
Huys op RTL 4. Huys had een live telefoongesprek met Grace en besteedde veel aan- 
dacht aan haar optreden in de finale van America’s Got Talent. Daaraan voorafgaand  
vroeg hij Baudet of hij Grace kent: 
 
“Ik wist niet wie zij was. Tot gisteren, toen ik hoorde dat dit programma aandacht aan  
deze dame zou besteden.“ Hoe kan hij Grace niet kennen? “Ik heb geen televisie namelijk  
en ik volg de wereld van de popmuziek niet. Ik luister naar klassieke muziek en ik volg geen 
televisieprogramma’s die over entertainment gaan en dat soort zaken.”  

 
Reacties van reageerders onder het bericht: 
“Deze man is zo elitair en wereldvreemd”. 
“Hij wil graag een man zijn van het gewone volk’’. 
“Onder welke steen leeft deze mafkees?” 
“Dat n politicus programma’s over entertainment niet volgt snap ik nog wel. Maar dit over  
Glennis was ook in ieder journaal, ieder nieuwsprogramma, iedere talkshow, iedere krant,  
overal op sociale media, een veelbesproken onderwerp. Best eng een politicus die niets  
over het nieuws in de wereld wilt weten.Enige wat hij leest zal dan de Elsevier zijn want  
daar citeerde hij letterlijk een stukje uit.’’ “Nou ja, wat een reactie van die man. Glennis doet  
meer voor NL in Amerika dan hij ooit zal kunnen doen’’. 
 
 
EO: 

Beginneling Baudet gaat af als een gieter in 2e kamer - Elsevier - 22 sep 2018  
www.elsevierweekblad.nl/achtergrond/2018/09/beginneling-baudet-gaat-af-als-een-gieter 
 
 
EP: 

Lekker boos worden op Thierry Baudet – Telegraaf / W. de Winther - 24 sep 2018 
https://www.telegraaf.nl/nieuws/2595530/lekker-boos-worden-op-thierry-baudet 

 
In Den Haag was het vrijdag lachen, gieren en brullen geblazen. Partijleider Thierry Baudet  
Van Forum voor Democratie zorgde voor ophef nadat hij de hele dag niets had gezegd  
in de Kamer, maar in zijn toespraak aan het einde van de algemene beschouwingen zei  

http://www.mediacourant.nl/2018/09/thierry-baudet-wie-is-glennis-grace/
http://www.mediacourant.nl/2018/09/agt-maait-gras-weg-voor-voeten-arjen-lubach/
https://www.elsevierweekblad.nl/nederland/achtergrond/2018/09/beginneling-baudet-gaat-af-als-een-gieter-645526/
https://www.telegraaf.nl/nieuws/2595530/lekker-boos-worden-op-thierry-baudet


dat dat kwam omdat hij de beraadslagingen ’beneden zijn waardigheid’ vond. 
 
Natuurlijk, de absentie van Baudet tijdens de beschouwingen was een teleurstelling.  
Juist Iemand die op zo’n hoge toon claimt ’het systeem’ te willen openbreken, laat  
tot nu toe voor een royaal salaris bitter weinig zien. Dat hem door premier Mark Rutte  
zelfs de meest elementaire regels van het parlementaire debat moesten worden uit- 
gelegd was een pijnlijk en verdrietig moment. Meer aanwezig zijn bij debatten en min- 
der Tinderen vanuit de Kamerbankjes, zoals ambtenaren het afgelopen jaar zeiden te 
aanschouwen, is aan te bevelen. 
 
 
EQ: 

Thierry Baudet in ‘De Hofbar’ op 28 sep 2018 , over ‘beneden mijn waardigheid’: 
https://www.youtube.com/watch?v=axmYQgbNsaU 

 
14 min 54 sec Over zijn collega-politici: ‘’Ze zetten een stemmetje op’’. [Red: Doe ie echter  
zelf ook!: ‘’Troooje brannnnddddtttt’’. TB praat heel vaak ‘gedragen’, bombastisch, zoals  
een dominee in de kerkdienst die een preek houdt, met klemtonen, extra benadrukkend, 
stemmingmakend.] 
 
20 min 54 sec: Hij maakt geen excuses, maar zegt halfslachtig dat hij ‘beter het anders  
had kunnen formuleren’. Hij zegt dat hij het “niet als hooghartig had bedoeld naar het ne- 
derlandse volk’’: ‘’wat helemaal verkeerd viel was de schijn (wat helemaal niet zo bedoeld  
was), van arrogantie. Dat kwam er, achteraf gezien, ongelukkig uit. Wat ik ermee bedoelde  
was: ‘het was totaal zinloos. Laat maar””.  ‘’Nu ik gemerkt heb dat het verkeerd was geval- 
len; ik had een beter woordkeuze kunnen kiezen. Ik bedoelde ‘’wat zijn jullie nu helemaal  
aan het doen hier’’’’.  Dus je neemt het terug, had het niet moeten zeggen? 
‘’Nou niet tegen hun. Maar tegen de mensen in NL die het hebben opgevat als arrogantie,  
ja. Zo was het niet bedoeld’’. 
 
Op 23 min.26sec zegt ie echter zeer geërgerd en geagiteerd tegen iemand uit het publiek  
die vraagt of hij wel compromissen kan sluiten:  ‘wat is dat nou weer voor een ontzettend  
domme vraag!?’  

 
Op 24 min.30sec op een vraag van iemand anders in het publiek ‘’heb je zelf enig idee  
over hoe jij overkomt op het volk. ‘’nou zeg het maar’’. ‘’nou, nogal hooghartig. Jij zegt  
‘ik wil luisteren naar het volk’, nou ik zou niet weten hoe, Je praat maar en praat maar door,  
we komen er niet eens tussen. Jij hebt het over rollenspellen, maar ik vond je altijd wel een 
aardige man, maar als ik jou hier hoor, ik vind jou nou ook wel niet ‘echt’, een pop. Ik  
geloof jou ook niet. Niet meer’’. TB: “nou dat trek ik me aan. U kan kiezen; met de anderen  
verandert er ZEKER niks, geef mij een kans’’ (= wéér hooghartig). 
 
1 vd reageerders onder het YouTube-filmpje: ‘’Hij moet inderdaad leren om naar de bevol- 
king te luis-teren en wat meer nederig te worden. Politici belachelijk maken is prima, maar  
blijf van het volk af als je populair wilt worden. ''Wat is dat nou weer voor een ontzettend  
domme vraag'' geërgerd tegen iemand in het publiek zeggen is nou niet dé manier  
om je populariteit te laten groeien’’. 

 
Op 25 min 38sec: Rutger: ‘’Ben jij de aangewezen persoon voor veranderingen te bewerk- 
stelligen?’’ ‘’Nou als er iemand is die het beter kan dan ik, of het ook wil doen, ben ik  
de eerste die weg ben, want ik zou liever iets heel anders doen’’.  
 
 
ER: 

Baudet wordt steeds minder als bevlogen kamerlid gezien en steeds meer  
als arrogante kwast. – Trouw – 2 okt 18 

www.trouw.nl/baudet-steeds-minder-als-bevlogen-kamerlid-gezien-steeds-meer-als-arrogante-kwast 
 
… boek van Berend Sommer ‘De onweerstaanbare val van Henri Furet’ …. Als ik de recen- 
sies goed heb begrepen, gaat het hier om een sleutelroman waarin Henri Furet niemand  
minder is dan de nonchalante leider van Forum voor Democratie (FvD) Thierry Baudet.  
De romantische poseur uit de Tweede Kamer is dus plotseling een romanpersonage ge- 
worden. … beter dan Baudet wat ezel betekent in het Frans, en ook figuurlijk staat  

https://www.youtube.com/watch?v=axmYQgbNsaU
https://www.trouw.nl/opinie/baudet-wordt-steeds-minder-als-bevlogen-kamerlid-gezien-en-steeds-meer-als-arrogante-kwast~af66db9b/


voor een ‘personne sans finesse, maladroite, stupide’. Dat deze ‘onweerstaanbare val’  
van de politicus Henri Furet toevallig met een beginnende tuimeling van de echte Bau- 
det in de peilingen correspondeert, is voor de auteur mooi mee-genomen. Sinds de ver- 
kiezingen van vorig jaar was de partij van Baudet bezig aan een spectaculaire opmars in  
de peilingen: van twee echte zetels naar zestien virtueel. Maar zie hoe plots, en voor het  
eerst in anderhalf jaar, het mechanisme is gaan haperen: in twee weken verloor FvD  
drie zetels bij peiler Maurice de Hond. Die klap, die volgens ingewijden tot lichte pa- 
niek leidde in de kringen rond Baudet, heeft te maken met zijn luie houding tijdens de 
Algemene Beschou-wingen. Baudet schaakte op zijn smartphone, declameerde een  
gedicht, liep voortdurend weg naar zijn pianovleugel, geeuwde en verklaarde dat het  
debat ‘beneden zijn waardigheid’ was (woorden die hij onlangs, met een oog op de  
peilingen, heeft teruggenomen). 
 
VVD-leider Klaas Dijkhoff repliceerde venijnig: “U kunt hier toch ook inhoudelijk zeggen  
wat u wilt veranderen aan de democratie. We hebben het nu over u, dat is volgens mij  
uw favoriete onderwerp.” Dit is langzaamaan het probleem van Baudet geworden: hij  
wordt steeds minder als een bevlogen Kamerlid gezien en steeds meer als een arro- 
gante kwast vol dedain die liever naaktfoto’s van zichzelf publiceert of over zijn ver- 
loving bericht. …Met de naaktfoto van Baudet voor ogen, lukte het me niet in hem een an- 
der gevaar te zien dan misschien voor havo-meisjes.(Parlementaire) democratie is niet voor  
bange mensen en kennelijk ook niet voor arrogante kwasten. 
 
 
ES: 

5 strategieën waarmee Thierry Baudet en Jesse Klaver de oude politieke  
garde bestoken - 12 okt 2018 
https://www.businessinsider.nl/thierry-baudet-jesse-klaver/ 
In november 2017 zei Baudet tegenover NRC dat de uitslag van het Oekraïne-referen- 
dum een beslissende wending was voor zijn politieke ambities. “Ik besefte dat ik zowel  
als redenaar, als schrijver, als intellectueel, als activist buitenspel stond. Dus er waren  
twee opties: of dit loslaten, of de Rubicon oversteken en echt de politiek proberen te  
veranderen. Ik wist vanaf het be-gin dat ik de enige zou zijn die dat zou kunnen.  
Ander talent zie ik op dit moment niet inNederland.” 
In hetzelfde interview gaf Baudet aan dat premier worden hem niet boeide, “maar ik  
denk wel dat het nodig is, dat ik premier moet worden.” 
 
 
ET:        

Thierry Baudet: ‘een gesprek met hem is meer een monoloog van zijn kant’ –  

www.story.nl/artikel/thierry-baudets-avontuurtje-met-grote-liefde-omgekomen-tonio -  
18 okt 2018 
…Wel duikt Fanny’s naam op in een ander opmerkelijk liefdesverhaal: de actrice zou ook 
iets moois hebben gedeeld met Forum voor Democratie-boegbeeld Thierry Baudet! ‘Dat  
klopt,’ bevestigt Fanny aan Story. ‘Maar dat moet je niet al te serieus nemen in de zin van  
dat wij een relatie hadden. Daarvan was geen sprake. Er is eenmalig iets tussen ons  
gebeurd. Dit was in de tijd dat ik veel met vrienden van Thierry omging en zodoende met  
hem in contact kwam. Het was niet eens zo dat ik qua uiterlijk op hem viel. Het waren meer  
zijn welbespraaktheid en zijn enorme kennis die indruk op me maakten. Als je een gesprek 
met Thierry hebt, is dat eigenlijk geen gesprek. Het is meer een monoloog van zijn  
kant. En dan deed hij dat voor mij soms ook nog eens in het Frans... Dan smolt ik hel- 
emaal. Ik weet zeker dat er heel wat meisjes voor en na mij precies hetzelfde is over- 
komen.’  
 
 
EU: 

Ik wil opzeggen. En zoek in de FvD-statuten hoe dat moet/ werkt. Er staat: 
 
ARTIKEL 12 
Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar, dat samenvalt met het kalen- 
derjaar, eindigt, blijft de jaarlijkse contributie over het lopende jaar in zijn geheel door het lid 
verschuldigd. 
 
ARTIKEL 13 
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk plaats te vinden bij het partijbu- 

https://www.businessinsider.nl/thierry-baudet-jesse-klaver/
https://www.nrc.nl/nieuws/2017/11/24/premier-worden-interesseert-me-totaal-niet-maar-het-moet-14217935-a1582577
https://www.story.nl/artikel/showbizz/thierry-baudets-avontuurtje-met-grote-liefde-omgekomen-tonio


reau. Deze procedure wordt nader uitgewerkt in het huishoudelijk reglement. 
 
Nee hoor: staat helemaal niks over in het HHR!  
 
 
EV: 

Video: Oeps! Baudet weggestuurd bij Kamerdebat, want meneer had zich 
niet ingeschreven. - DDS -  1 nov 2018     

www.dds.nl/video-oeps-baudet-weggestuurd-bij-kamerdebat-want-niet-ingeschreven. 
 
Bij een debat over het faillisement van de IJsselmeerziekenhuizen is Thierry Baudet gis- 
teren het woord ontnomen. De FVD-voorman wilde minister Bruins (Zorg) interrumpe- 
ren, maar tijdelijk Kamervoorzitter Bisschop weerhield hem daarvan: “U heeft zich niet  
ingeschreven voor het debat”. 
 
Een genant moment in de Tweede Kamer gisteren voor Forum v Democratie-voorman  
Thierry Baudet, die in de tweede termijn van het debat over de failliete ziekenhuizen graag  
iets had willen vragen aan minister Bruins. Dat ging echter niet door, omdat de tijdelijke 
Kamervoorzitter Roelof Bisschop hem niet toestond zich in het debat te mengen. Om het  
woord te mogen voeren in het Kamerdebat moet een Kamerlid zich namelijk eerst  
vantevoren inschrijven op de deelnemers-lijst. Dat had Baudet niet gedaan, en dus  
werd hem de toegang tot de interruptiemicrofoon ontzegd. 
 
Bisschop gaf Baudet nog een kleine kans door zijn collega-woordvoerders te vragen of 
ze hem wilden toelaten, maar ook zij zagen geen reden om voor Baudet een uitzon- 
dering op de regels te maken. …Het Kamerlid kon onverrichter zaken weer naar z’n  
kantoor. [Red: dom. En ja, geen hulp/credit meer; dat krijg je… zie reactie Seegers]…. 
 
 
EW: 

FvD heeft maandenlang intensief naar de eigen incrowd gezocht - TPO –  

10 nov 2018 
www.tpo.nl/aalberts-op-zondag-fvd-heeft-maandenlang-intensief-naar-de-eigen-incrowd-gezocht/ 
 
In 2019 moet de grote doorbraak van FvD plaatsvinden. Deze week voorproefje: kandida- 
ten voor de Eerste Kamer en het Europees Parlement bekend. FvD is zoals altijd niet erg  
spraakzaam over hoe de kandidatenselectie in zijn werk is gegaan. De website vermeldt  
bij beide kandidatenlijsten: ‘De selectie van deze kandidatenlijst is het resultaat van een  
maandenlang intensief proces en is door het partijbestuur vastgesteld op 9 november 2018. 
’ Wat heeft dat mnd intensief opgeleverd? 
 
De lijsttrekker voor de Eerste Kamer is Henk Otten. Hij is lid van het driekoppige partijbe- 
stuur van FvD. Ergo: hij benoemt zichzelf. Otten werd maanden geleden regelmatig ge- 
noemd als veroor-zaker van interne problemen. In veel organisaties zijn dat soort  
verhalen geen reden voor promotie, maar bij FvD word je er lijsttrekker mee. 
 
Hoe goed FvD naar nieuwe gezichten heeft gezocht is bij deze kandidatenlijst direct  
duidelijk: vrijwel niet. De top zes bestaat geheel uit mensen die al eens bij FvD kandidaat  
waren of al een positie hebben. FvD-bobo’s hebben dus nauwelijks gezocht naar kan- 
didaten. Ze noemen het proces ‘heel intensief’ en komen vervolgens bij hun eigen incrowd  
uit. 
 
Zo werkt dat dus bij FvD. Je hebt een almachtig partijbestuur waarvan de beslissingen  

door de leden nauwelijks te amenderen zijn. Dat partijbestuur geeft zichzelf mooie fun- 

cties: Otten maakt zichzelf lijsttrekker en Rooken wil wel in de Senaat én in het EP. Parti- 

voorzitter Baudet staat erbij en kijkt ernaar. Dat weggelopen leden steen en been klaagden  
over Otten maakt niet uit, dat Eppink nauwelijks reuring wist te veroorzaken in zijn tijd in  
Brussel is irrelevant en of Nanninga als fractievoorzitter in Amsterdam een succes is wordt  
niet geëvalueerd. 
 
Dit patroon lijkt op dat van vele inmiddels verdwenen rechtse partijen. Kandidaten rekru- 
teer je uit je eigen incrowd op basis van loyaliteit en je drukt die kandidaatstelling 
gewoon door omdat je leden er toch niets over te zeggen hebben of simpelweg kunnen 
worden overbluft. De kandidaat-stellingsprocedure is niet transparant, dus als je geen 

https://www.dagelijksestandaard.nl/2018/11/video-oeps-baudet-weggestuurd-bij-kamerdebat-want-meneer-had-zich-niet-ingeschreven-ik-gun-hem-zijn-filmpje/
https://tpo.nl/column/aalberts-op-zondag-fvd-heeft-maandenlang-intensief-naar-de-eigen-incrowd-gezocht/
https://forumvoordemocratie.nl/actueel/fvd-presenteert-kandidatenlijst-eerste-kamer-2019
https://www.chrisaalberts.nl/item/de-puinhopen-van-rechts-de-partijen-van-pim-geert-rita-en-hero/


vriendjes bent met de partijtop, mag je hooguit in de provincie wat aanrommelen op 
voorwaarde dat je wel FvD stemt voor de Eerste Kamer. Anders krijgen Otten, Cliteur en 
Nanninga immers geen baantje. 
 
Was het niet de taak van FvD het partijkartel aan te pakken in plaats van er zelf eentje te  
beginnen? 
 
 
EX: 

Alles en iedereen boos op Th Baudet (FvD) wegens tweet over WOI – TPO 

 - 12 nov 18 
tpo.nl/2018/11/12/alles-en-iedereen-boos-op-thierry-baudet-fvd-wegens-tweet-over-woi/ 
 
Twitter-bericht van FvD-voorman Thierry Baudet over einde Eerste Wereldoorlog, leidde  
tot veel boze reacties. Veel Europese leiders herdachten zondag het einde van deze oor- 
log, honderd jaar geleden. Baudet stelde in een reactie op de herdenking dat “na dit ex- 
treme bloedvergieten de échte Europese zelfdestructie nog moest beginnen. Hon- 
derd jaar culturele, demografische en geostrategische suïcide verder, staat nu een gene- 
ratie op die de beschaving weer wil revitaliseren.” 
 
Veel journalisten, wetenschappers en politici reageerden boos en verdrietig op de 
stelling van Baudet. “Wie de gedachtenis van WO I misbruikt voor xenofobe propaganda, 
moet zich schamen”, meent schrijver Jan Kuitenbrouwer. Journalist Nausicaa Marbe (Tele- 
graaf) veroordeelt de uitspraak scherp. “Politicus die (nu ‘omvolking’ salonfähig wordt) term- 
en als ‘demografische suïcide’ bezigt, wenkt bewust het agressieve racisme dat in Europa  
oplaait dichterbij”, stelt ze. [Red; slaat nergens op]. Ook onderzoeksjournalist Sam Gerrits  
heeft geen woorden voor de Tweet van Baudet. “De dood van 37 miljoen mensen aan- 
wenden voor je eigen politieke doelen, in een tweet die volkomen uit leugens bestaat.  
Woorden schieten tekort.” 
 
Zijn reactie: 
www.tpo.nl/thierry-baudet-de-eerste-wereldoorlog-was-de-oercatastrofe-van-de-20ste-eeuw/ 
 
 
EY: 

Thiery Baudet: ‘Media maken immigratie altijd zielig’ - Jensen - 14 nov 2018 

http://www.mediacourant.nl/2018/11/thiery-baudet-media-maken-immigratie-altijd-zielig/ 
Baudet is geen vriend van de media. “Het is inderdaad voortdurend vechten tegen het 
frame dat de ander creëert. Immigratie is een typisch voorbeeld: dat wordt altijd zielig ge- 
maakt. Je ziet dus altijd die zielige immigrantenkinderen, maar je ziet nooit het grotere  
verhaal verteld worden“. 
 
 
EZ: 

Column Jan Roos: ‘Bij Baudet draait het allemaal om Baudet, ik ben bang  
dat hij niet meer te redden is!’ – DDS – Jan Roos – 16 nov 2018 
https://www.dagelijksestandaard.nl/2018/11/column-jan-roos-bij-baudet-draait-het-allemaal-op-baudet-
ik-ben-bang-dat-hij-niet-meer-te-redden-is/ 

 
Dat Forum v Democratie zakt in de peilingen is bijna knap, want werkelijk alle onder- 
werpen komen op dit moment naar de partij toe. Van kernenergie tot het gedrocht  
van de Europese Unie. Van een verwaarloosde defensie tot aan het steeds verder  
slopen van de Nederlandse cultuur en tradities. Hoe kan het dan toch dat men steeds  
minder trek krijgt in die club? Dat komt door Thierry Baudet.  
 
Thierry Baudets semi-filosofische gereutel, zijn immer elitaire gewauwel, zijn neerkijken  
op het gewone volk, maakt hem precies waar Nederland genoeg van heeft. We willen  
iemand zien die de mouwen opstroopt om voor ons, de gewone man, op te komen.  
En dan mag je best een nicht als een knol zijn met een butler en twee hondjes, zoals wijlen  
Pim Fortuyn. Hij wilde alles doen, zelfs zijn leven geven, om dit land weer beter te maken.  
Om Nederland weer aan de Nederlanders terug te geven, die door de hooghartige elite  
van ons was afgenomen. 
 
Maar bij Baudet draait het allemaal maar om een ding: Baudet. ‘Ik moet het land red- 

https://tpo.nl/2018/11/12/alles-en-iedereen-boos-op-thierry-baudet-fvd-wegens-tweet-over-woi/
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https://www.dagelijksestandaard.nl/2018/11/column-jan-roos-bij-baudet-draait-het-allemaal-op-baudet-ik-ben-bang-dat-hij-niet-meer-te-redden-is/


den’, heb ik meerdere keren uit zijn mond horen komen. Maar dan moet je wel verder  
komen dan dat steeds te roepen. Zijn grootste moment van dit jaar was dat-ie in zijn  
blote toges aan de rand van een zwembad lag en daarvan een foto internet opsling- 
erde. Als dat je moment suprême is, dan ben ik bang dat je zelf niet eens meer te  
redden bent. 
 
Want waar zijn de daden? Waar zijn de vingers in de stinkende wonden? Waar is zijn aan- 
gekondigde opstand tegen de elite? Ik zie er helemaal niks van. En niet alleen ik. Ook bin- 
nen de partij is er steeds meer weerstand. De dictatoriale manier van leidinggeven –  
van onder anderen mede-oprichter, penningmeester en lijsttrekker voor de Eerste  
Kamer, Henk Ottenbegint steeds meer wrevel te veroorzaken. Steeds meer leden van  
de jeugd-organisatie JFVD keren de partij de rug. Dat heeft er mee te maken dat ze de 
verafgoding van Baudet meer dan zat zijn. Het draait er allemaal om hem. Zo moeten  
ze naar zijn favoriete klassieke muziek luisteren en mogen ze alleen met goedkeuring  
van de nieuwe messias op de zomerschool van Forum voor extra ideologische bij- 
scholing. Kritiek betekent uitsluiting. 
 
… Au contraire: dagelijks voel ik de opluchting dat ik die slangenkuil niet ben binnen- 
getreden. Inmiddels denk ik dat de broodnodige verandering van de straat zal moeten 
komen, en niet uit het parlement. Maar dat het gat op rechts, waar behoefte is aan een 
brede rechtse volkspartij, op deze manier wordt gevuld is mij een doorn in het oog. 
 
 
FA: 

‘FVD is aan het verwelken: crowdfunding mislukt, ALV raakt niet uitverkocht… 
ik zeg m’n lidmaatschap op!’ – DDS - RvGemert – 20 nov 2018 -  
https://www.dagelijksestandaard.nl/2018/11/fvd-is-aan-het-verwelken-crowdfunding-mislukt-alv-raakt-
niet-uitverkocht-ik-zeg-mn-lidmaatschap-op/ 
 
De start was voorzichtig; slechts met 2 zetels in de kamer. Voor de partij-top een teleurstel- 
ling; men rekende op 4 a 5 zetels. Ze hádden wel bijna een 3

e
; eindigden in feite op 2,8. De 

turkse minister zat hen echter dwars, dat leverde Rutte als ineens de staatsman zijnde toch 
net weer een paar zetels op. 
Daarna was er ineens een periode van bloei. De partij-top had een leuk snoepreisje naar het 
ACRE congres in Miami in mei 2017. In de zomer kwam vervolgens een hardere toon,  
vooral intern, én een koerswijziging, die door de dissidenten al werd opgemerkt. Waar- 
mee de FvD zetels begon af te pakken van de PVV. In weerwil van Baudet’s belofte, dat hij 
de VVD ‘tot onder de tien zetels ging brengen' [op 2u.22.10] 
 
Baudet en de partijtop gingen zich half oktober te buiten met een diner met de amerikaanse  
racist Jared Taylor in het dure Ambassade Hotel, op kosten van de partij, gedurende 5 uur.  
Ze schrokken  zich wild dat het ontdekt werd. Maar maakten er haastig ‘onderzoek’ van; ze 
spreken nou eenmaal 'dagelijks tientallen mensen.' 
Het is voor mij onbegrijpelijk dat het journaille dit zo makkelijk heeft laten lopen, en er verder 
niet op doorvroeg. Een gesprek als ‘onderzoek’ kan je ook doen in een zaaltje van een 
vd Valk hotel, voor 2 uur gehuurd, met een karaf water en 2 glazen. Dat hoeft niet dmv 
een duur diner in een sjiek hotel, op kosten van de partij.  
Ik heb dat ‘onderzoek’ overigens zelf ook gedaan; dmv ff rondlezen op www.amren.com/;  
American Renaissance (hey; waar heb ik dat woord vaker gehoord…?) de site van Jared, 
en wat recensies lezen over zijn boeken. Zijn vriendje Richard Spencer wiens aanhangers 
eens de hitler-groet brachten, van de uitspraak ‘Hail Trump’ vergezeld, houdt bijeenkoms- 
ten met vlaggen, vaandels, zwarte kleding en parades. En sport en spel. Puur neo-nazisme.  
Maar volgens Baudet ben je toch niet uit het juiste hout gesneden als je niet voor de FvD uit- 
komt… Heel veel mensen passen er echter logischerwijze dus voor om hun FvD-voor- 
keur kenbaar te maken in hun omgeving, en zó kom je dan op een gegeven moment 
ook niet echt verder natuurlijk. 
 
….De dissidentenkwestie… smet op het woordje democratie in hun partij-naam. Tóch steeg 
de FvD in de maanden daarna nog in de peiling. Tot een mooi resultaat bij Maurice de Hond 
waarbij de partij op 16 stond en de PVV op 14.  
 
Hoogmoed komt echter voor de val. Wie zich onaantastbaar maakt, gaat zich ook zo  
gedragen. We kregen de naaktfoto. Daar zit men op het platteland/in de provincie niet op te 
wachten…  
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Daarna kwam de verovering van een 22-jarige provinciale studente, incl verloving. Ineens  
herinnerden velen zich zijn meerdere uitlatingen, dat monogamie eigenlijk helemaal niet 
zijn ding was. Ook dat is buiten de randstad wat minder ‘gangbaar’. De uitdrukkingen 'on-
doordacht provinciale geklooi' en ‘naïef politiek amateurisme’ in zijn brief naar de dis- 
sidenten, was als volledige amsterdamse partij-top ook niet echt tactisch… ‘Provinci- 
aal’ als: boerig, dom, laag, volks, plattelands? 
 
Die werkelijke aard kwam ten volle tot uiting in de uitspraak 'beneden mijn waardigheid'. Hij  
was tijdens de APB niet aanwezig overdag, dronk wel wijn overdag, en liet zich daar kennen. 
Ineens stond de partij 3 zetels in de peiling lager, en regende het opzeggingen. In paniek  
werd er fluks een ronkend filmpje gemaakt over de aankmnde PS en naar de leden gemaild. 
 
Sinds de zomer is er de megalomane doelstelling vd crowdfundings-actie van 1 miljoen.  
De eerste 100.000 euro was er in 10 dagen. Regio-coördinatoren doneerden rond de € 500. 
Dat schoot lekker op. De volgende 100.000 was er pas 110 dagen later. En over de helft  
van de be-schikbare tijd, met een dure december in het vooruitzicht, en een zuinige januari 
waarin iedereen niks meer uitgeeft, staat de teller pas op 230.000 euro. Veelzeggender is  
het feit dat slechts 3200 mensen hebben gedoneerd. Hoeveel zijn er daarvan geen lid? 
Zeg 200, dus 3000 leden hebben gedoneerd? Van de 27.000 leden. Slechts 11%…. On- 
danks teksten in de partij-mails dat ‘als alle leden nou even € 50,- euro betalen, we er zijn’. 
Dit bovenop het lidmaatschapsgeld van € 25,- . Mensen geven in een collectebus voor zeer 
goede doelen doorgaans 1 a 2 euro. En bij de doneeractie voor de blokkeerfriezen waren 
er in 7 dgn tijd 10.000 ‘zomaar mensen’ die gemiddeld 20 euro pp schonken; 2 ton in totaal. 
Maar de partijtop vindt dat de FvD de leden best 75 euro mag kosten. En dat pikken de le- 
den blijkbaar niet… 
 
Nu is er paniek in de partij-top. En worden er mensen ingevlogen die moeten aangeven 
waar het nou aan ligt. Dat weten ze zelf namelijk niet… Zelfreflectie is Thierry vreemd. Hoe- 
wel het hem al 100x verteld is, en je het overal ziet staan op internet. Zijn eeuwige über- 
narcisme, zelf-ingenomenheid, benadrukken van zijn zelfvermeende hoog-intelligen- 
tie, en badinerende elitaire- en excentrieke gedrag schijnt niet nodig te zijn te moeten 
matigen. Er is immers niemand die hem evenaart?… Ik word Minister-President. 
Tuurlijk. 100%. 
 
Tel daarbij op .. partij-top een gesloten bolwerk, zich omringd met getrouwelingen, die na- 
tuurlijk op alles enthousiast ja-knikken, en geen echt partij-kantoor hebben die mails en te- 
lefoons beantwoordt, en de teruggang naar 10 zetels, met de PVV terug op 21 zetels, is  
logisch. Kritiek leveren als lid heeft geen zin; je komt gelijk op de zwarte lijst te staan. Otten 

staat erom bekend.  
 
Vraagt eigenlijk niemand zich ooit eens af waarom de partij-top zichzelf voor onbepaalde tijd  
heeft aangesteld? Waarom wil de penningmeester Otten blijkbaar niet dat er een opvolger  
komt na hem? Baudet blijft ondertussen partij-voorzitter én fractie-voorzitter. Het bestuur is 
eigenlijk slechts 2 man. Die ook nog eens zakelijk aan elkaar verbonden zijn in hun prive- 
leven. 
 
 
FB: 

‘Allemaal enorme kutmuziek!’ - Baudet kraakt muzieksmaak Kamerleden af  
in mail. -  - AD - 23 nov 2018 

www.dds.nl/2018/11/allemaal-enorme-kutmuziek-baudet-kraakt-muzieksmaak-kamerleden-af 
 
Maurits von Martels (CDA) en Zohair el Yassini (VVD) kwamen met een ‘leuk’ idee om te  
Laten zien dat Kamerleden (excl. Rob Jetten) óók gewoon mensen zijn. Met hun favoriete  
muziek zouden ze dat kunnen aantonen. Volgens Baudet tonen ze alleen maar een com- 
pleet gebrek aan smaak! 
https://www.ad.nl/politiek/baudet-beledigt-muzieksmaak-collega-s-tweede-kamer 
 
In een mail, verzonden om half 3 ‘s nachts, zegt Baudet het volgende: “Allemaal enorme  
kutmuziek. Hoe is zoiets mogelijk?! Waar zijn Brahms, Beethoven, Strauss, Schumann,  
Debussy, etc.? Wat is er met jullie aan de hand!?’’ 
 
Normaliter stoor je je alleen aan iemands muzieksmaak om half 3 ‘s nachts als er een huis- 
Feest is, maar Baudet werd blijkbaar badend in het zweet wakker toen hij de muzieklijst in  
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z’n droom nog eens onder de loep nam! Von Martels reageerde gevat met: ‘Het valt nog  
enigszins mee volgens mij! Brahms, Chopin, Mahler, Mozart, Strauss en Wagner komen  
allemaal in dit Kamerlijstje voor! Maar je hebt gelijk dat Beethoven, Schumann en Debussy  
hier tweede viool spelen. Er is nu eenmaal verschil tussen muziek uit de Kamer en 
kamermuziek!’ 
 
Maar goed, die waren blijkbaar niet genoeg voor Thierry. El Yassini gaf aan dat er ook  
Deathmetal in de lijst voorkwam, evenals Bohemian Rhapsody van Queen. Kamerlid Peter 
Kwint (SP) zegt dat hij heeft overwogen naar alle collega‘s het volgende antwoord te sturen: 
,,Sorry dat ik je dit moet vertellen, maar die zijn allemaal dood Thierry.“ Kwint zag daar toch 
maar van af. 
 
 
FC: 

De grote man achter Thierry Baudet: Henk Otten – NRC -  Phillip de WW  

– 24 nov 2018 
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/11/24/de-grote-man-achter-thierry-baudet-a2756421 

 
Henk Otten, nu lijsttrekker eerste kamer FvD De onbekende Henk Otten is al jaren een cen- 
Trale figuur bij Forum voor Democratie. Een controlfreak die nu de senaat in wil. 
 
Henk Otten kent de datum uit zijn hoofd: 26 januari 2015. Op die dag, een maandag, kwam  
Thierry Baudet thuis bij hem langs. Hij wilde hem iets vragen. Baudet ging een denktank  
oprichten naar Amerikaanse snit, waarmee hij het publieke debat structureel zou kunnen  
beïnvloeden. „We hebben het vaak over politiek gehad”, zei Baudet. „We vinden allebei  
dat het landsbestuur zo veel beter kan. Nu wil ik ook echt iets gaan doen. Ik zoek mede- 
standers. Doe je mee?” Henk Otten zei ja. Hij werd medeoprichter van Forum voor  
Democratie. [Red: flauwekul: Cor Verkade, de eigenaar van het pand waar FvD gra- 
tis in mag zitten, meldde al in mei 2014 (op zijn blog) de oprichting van een nieuwe  
politiek partij. Puur gelogen dit, zie: 
http://www.corverkade.nl/pers/nieuwe-conservatieve-partij-in-de-maak/ 
 
Volgens Thierry Baudet … zonder zijn „prettige en deskundige compagnon”. „Henk is een  
macher.” Eerder dit jaar noemde de partijleider zijn penningmeester „van onschatbare waar- 
de” en „volstrekt onvervangbaar.” 
 
Potentaat 
De onvrede van de critici was vooral ingegeven door de werkwijze van penningmees- 
ter Henk Otten. Die zou lijden aan controledrift en paranoia. Als een potentaat zou hij  
de macht binnen de kleine partijtop willen houden en enthousiaste leden met enige  
ambitie buiten de deur houden. De dissidenten drongen aan op Ottens vertrek uit het  
bestuur. Roel Mooijekind maakte Ottens werkwijze van nabij mee toen hij in 2017 enkele  
maanden als medewerker op het partijkantoor aan de Amsterdamse Herengracht werkte.  
„Henk is temperamentvol in negatieve zin. Hij heeft de neiging zich met alles te bemoei- 
en, en wordt snel boos als iets hem niet bevalt. Dan blaft hij mensen af.” ..  had Otten 
nogal de neiging om aangekondigd aan te schuiven. Dan maakte hij vrij openlijk zijn afwijzing 
kenbaar als het in zijn ogen niet de goede kant op ging. „Dan ging hij ons vertellen dat we niet  
de juiste vragen stelden. Dat was niet echt een blijk van vertrouwen.” 
Mensen die eerder met Henk Otten werkten herkennen deze managementstijl. Voormalige  
collega’s praten niet graag openlijk over hun oud-medewerker. Een rondgang langs een tien- 
tal van hen levert een tamelijk eenduidige karakterschets op. De meest gehoorde eigen- 
schappen: direct, uitgespro-ken, zeer aanwezig, een harde werker, niet bepaald diplo- 
matiek, ongeduldig, een non-con-formist, met veel bravoure en een opvallend grote  
mond. Bijv.: „Als iemand hem niet bevalt draait Henk er niet omheen, maar roept hij  
hardop ‘het is gewoon een lul die er niets van be- grijpt’.” .. komen veel vroegere  
collega’s bekend voor. „Hij had toen al veel vierkante opvat-tingen”, zegt Steven Schuit,  
destijds zijn patroon bij Loeff. „Henk is een binaire zwart-witdenker, zonder ruimte voor  
grijstinten en al helemaal niet voor kleur.” Toen hij in 1997 in de Amster-damse grachten- 
gordel ging wonen kwam hij op een lange wachtlijst voor een parkeervergunning. „Henk  
vond het maar raar dat die niet werden verstrekt op basis van het hoogste bod. Hij had er  
wel een paar duizend gulden voor over.” Ottens wereldbeeld was volgens Schuit overzich- 
telijk: „Wie minder geld verdiende dan hij was lui en moest naar een tuchtschool.  
„Henk is een controlfreak. Iedereen draagt hier een steentje bij, maar er gaat geen steen- 
tje ongemerkt langs Henk.” Daarbij kan Otten „nogal abrupt” zijn. Hij heeft daar geen  
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enkele moeite mee. In het vorige week verschenen boek Mr. Hiddema in de politiek be- 
schrijft de advocaat het zo: „Als je niet tegen Henk Otten op kan, heb je niets te zoeken 
bij een politieke partij, in elk geval niet bij FvD. 
 
 

FD: 
Bij het FvD-congres is de partijtop heel blij met zichzelf – TPO/Chris Aalberts - 
De moderne politieke partij: als lid kun je altijd weglopen dus inspraak hoeft niet – 25 nov 18 
www.tpo.nl/aalberts-op-zondag-bij-het-fvd-congres-is-de-partijtop-heel-blij-met-zichzelf/ 
 
Wat het precies voor bijeenkomst is, is niet voor iedereen duidelijk. De RAI kondigt het FvD-
partijcongres van zaterdag aan als ‘Ledendag Forum voor Democratie’. De RAI heeft dit  
goed begrepen: dit is geen traditioneel partijcongres, maar een bijeenkomst waar de leden  
van FvD samenkomen. Inspraak hebben ze immers maar heel beperkt en dus komen ze 
vooral om praatjes aan te horen en met allerlei bestuursvoorstellen in te stemmen. Ze ko- 
men nadrukkelijk niet om zelf hun mond open te doen. 
 
Het belangrijkste moment van deze dag is de goedkeuring van de kandidatenlijsten voor de  
Eerste Kamer en het Europees Parlement. Bij beide lijsten geeft het FvD-bestuur zichzelf 
en een klein groepje vertrouwelingen mooie functies, net als het reguliere partijkartel 
wat door FvD altijd zo stevig wordt bekritiseerd.  
 
Zouden de leden kritiek hebben gehad op de gang van zaken? Zouden er pogingen zijn 
ondernomen om bijvoorbeeld lijsttrekker Henk Otten van de lijst te verwijderen? Hij  
heeft immers nogal wat FvD’ers de tent uitgejaagd. Meerdere leden willen niet zeggen 
hoe het verliep. Pas na wat doorvragen is het beeld duidelijk: er was geen discussie en de 
lijsttrekkers zijn met Noord-Koreaanse meerderheden benoemd. Een lid meldt dat er twee 
tegenstemmers waren bij Otten, een ander houdt het op één tegenstemmer. ‘Een prachtig 
mandaat’, noemt Otten het zelf. 
 
We zien hier hoe FvD zichzelf als partij ontwikkelt: er is van democratisering voorals- 
nog helemaal niets te merken. Het vorige partijcongres was een deel van de hal nog 
gevuld met stands van provinciale teams van FvD waar leden zich als geïnteresseerde 
konden melden. Nu, een jaar later, staat in dit deel van de hal alleen een zielig standje van 
de jongeren van FvD, die deze niet eens permanent bemannen, waardoor er in de praktijk 
ouderen staan te lunchen. Hoe leden zich kunnen aanmelden als ze actief willen worden, is 
volstrekt onduidelijk. [Red: actief worden is ook blijkbaar helemaal niet de bedoeling…]. 
 
Het middagprogramma is wel openbaar. Thierry Baudet heet ons welkom en vertelt dat het 
zo druk is. Er zijn vandaag bij het VVD-congres 500 leden en bij FvD zijn dat er wel 3 keer 
zoveel, horen we. Baudet corrigeert zichzelf snel: vier keer zoveel. Een medewerker claimt 
achteraf dat het er vijf keer zoveel waren. Het probleem: al deze claims zijn ongeloof- 
waardig want FvD zegt dat er in de ochtend problemen waren om iedereen een plaats 
in de zaal te geven en dat er een rij bij de ingang stond. Leden geven zelf toe dat dat 
gewoon onzin was. Het viel wel meer mensen op….   [Red: de kletskoek <hier>]. 
 
We zouden het middagprogramma een lang uitgevallen vorm van zelfbevlekking kunnen  
noemen…(Red: complimenten.. complimenten…).Baudet kondigt vervolgens Annabel Nan- 
ninga aan en doet alsof FvD de Amsterdamse politiek fundamenteel heeft veranderd.  
Die verandering was nogal wat mensen ontgaan. Zo prijst iedereen elkaar de hemel in. 
…. Hiddema maakt er een halve conference van, hetgeen moet verhullen dat hij geen  
enkel relevant politiek standpunt uitdiept.  
 
Ik vraag meerdere aanwezigen wat we ervan moeten vinden dat FvD een man lijsttrek- 
ker maakt die intern in ruzies verzeild raakte. Is het raar om daar kritische vragen over 
te stellen? Een aantal leden vindt de benoeming van Henk Otten in tweede instantie ook raar, 
zo lijkt het. Maar ja, hij heeft toch veel voor FvD gedaan? Meerdere leden komen met het idee 
dat het overal zo gaat: baantjes worden nu eenmaal op zo’n manier verdeeld. Uit niets blijkt  
dat dit een probleem is voor een partij die de concurrenten juist op dit punt de maat  
neemt. 
De verklaring voor deze gang van zaken is betrekkelijk simpel: leden weten wel dat ze wei- 
nig te zeggen hebben, maar dat vinden ze niet erg. Dit was een leuk, goed bezocht con- 
gres en dat wordt hier continu benadrukt. Als leden problemen hebben met de benoeming 
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van partijfunctionarissen, partijstandpunten of hun gebrek aan inspraak, kunnen ze al- 
tijd nog hun lidmaatschap opzeggen. Sommige partijleden zeggen dit ook letterlijk. FvD 
is geen partij om energie in te steken: het is een partij die je kunt steunen zolang je je 
daartoe geroepen voelt. Dat is alles. Leden halen zelfs hun schouders op over de vraag 
of dit op lange termijn een goede zaak is. FvD-bestuurders kunnen zichzelf dus nog wel 
een tijdje baantjes blijven toeschuiven. 
 
 
FE: 

Henk Otten, grote man achter de FvD; we zijn eigenlijk een mediabedrijf met  
een politieke tak - Volkskrant – 30 nov 2018 

www.volkskrant.nl/henk-otten-grote-man-achter-fvd-we-zijn-eigenlijk-een-mediabedrijf-met-een-
politieke-tak 
 
 
FF: 

Thierry Baudet is de John de Mol van de politiek – Hp/deTijd - TonF vDijk - 3 dec 2018 

https://www.hpdetijd.nl/2018-12-03/thierry-baudet-is-de-john-de-mol-van-de-politiek/ 
 
 
FG: 

Thierry Baudet in 2e kamerdebat over klimaatverandering - YouTube - 6 dec 2018 

https://www.youtube.com/watch?v=KkSIUcP6LKA 
 
op 10 min, 10sec: 
TB:  “ik ben één van de zeer weinigen hier in de kamer die is afgestudeerd, en zijn miserabele 
       ‘Drs’-titel tot een doctorstitel heeft omgevormd’’. 
 
Op 13 min, 02sec: 
TB: ‘’ik vind het leuk om… 
KVz: ‘’ja maar het gaat niet om leuk zijn’’. 
 
op 14 min, 15 sec: 
TB: ‘’is er geen interrumptie?   
Vz: ‘’Nee, mag niet meer van mij’’.  
TB: ‘’Oohw nee? Merkwaardig…”  xD 
 
Op 30 min, 20 sec 
Geurts: ‘’deze vraag is echt zó simpel dat u hem niet begrijpt?’’. 
TB:  ‘’Ja dat klopt maar ik stel me dacht ik welwillend op, en probeer ik in ieder geval te snappen 
wat u in al uw beperkingen probeert te vragen’’. 
TB: ‘’Vertel dan gewoon een heldere vraag’’ 
Geurts: “Baudets reactie getuigt van een stuitende arrogantie. De manier waarop hij daar staat, 
Maar dan stop ik in ieder geval het debat met dhr Baudet‘’. 
 
Kamer VZ: ‘’Waarom rent u zo snel naar de interrumptie-microfoon?’’ 
TB:  ‘’omdat ik een sportief mens ben’’. 
 
 
 
 
FH: 

INTERVIEW. Thierry Baudet: Een Haagse Dandy - Bernie Magazine - dec 2018 
https://berniemag.nl/thierry-baudet-haagse-dandy/ 

 
Hoe zou je het liefst willen worden geportretteerd? 
‘Zoals ik ben: als idealist. Misschien als rebel. Ik realiseer me dat ik mijn woorden an- 
ders kies dan de meeste opiniemakers en politici. Ik ben ook een beetje een kunste- 
naar, of op zijn minst een levenskunstenaar: een dandy.’  [Red: ‘realiseer’. Hou er dan  
rekening mee!…] 
 
Af en toe kom je behoorlijk arrogant over. 
‘Begrijp me goed: ik zit niet in Den Haag om vrienden te maken. Vaak wordt gezegd dat  
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we in de Kamer ‘collega’s’ van elkaar zijn. Dat is onzin. We zijn ambtsgenoten: politieke 
tegenstanders, gekozen om elkaars ideeën te bestrijden.’  [Red: t gaat niet alleen om DH  
Thierry….] 
 
Denk je dat je ooit de kans krijgt om te laten zien wat je waard bent?  
‘Daar ben ik van overtuigd. Ik denk dat meer dan de helft van de Nederlanders het in  
principe met mij eens is. In potentie is dat 80 tot 90 procent van de zetels. Mensen zijn  
van nature bang voor verandering en stemmen een stuk conservatiever dan ze eigenlijk zijn.  
Uit angst om hun baan te verliezen of hun huis, slikken ze de fouten van de regering. [Red: 
80/90%??…] 
 
Om ervoor te zorgen dat mensen massaal op je stemmen, heb je geloofwaardigheid  
nodig.Tot op heden zijn de rechtse partijen er nog niet in geslaagd om dat voor elkaar te  
krijgen. 
 
In de peilingen blijf je nu steken op 10 tot 11 zetels, krap 10% van je beoogde aanhang. 
‘Forum voor Democratie heeft geen absolute meerderheid nodig om te kunnen meeregeren.  
Ik zie wel wat in een coalitie met CDA en PVV.’ 
 
[red: peiling 1 okt: PVV: 18, FvD: 14, CDA: 11 = 43….. ‘’heb je geloofwaardigheid nodig’’]. 
 
 
FG: 

Valse piano Baudet:  blog vanaf 2017 tot nu nog lopend 

Zeer linkse site van ‘deugers’ met heel veel overdreven onzin, en ‘framing’, maar ook met  
Punten die wél kloppen… 
https://valsepianobaudet.noblogs.org/links/ 
https://valsepianobaudet.noblogs.org/ideeen/gedachtengoed/ 
 

 
 
 
 
 
 
ZZ:: 

 
Een van de reacties onder dit filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=D4FAciBq2uc 
(interview op Cafe Weltschmerz met Erik de Vlieger, over politiek, literatuur, etc,  

12 sep 15) waarin hij zei dat hij niet de politiek in wilde, heb ik tot het onderstaande  

bewerkt: 
 
Altijd interessant om dit “begin” nog eens te bekijken. Waar komen de gedachten van Bau- 
det vandaan? De conclusie dat Nederland nogal is afgegleden klopt wel, vooral ook omdat  
we niet precies meer weten hoe de “oude” normen en waarden toe te passen op de snelle 
veranderingen in de maatschappij. Hierdoor is een soort verdwaasde “DeugMens” mentali- 
teit ontstaan die krampachtig probeert zichzelf te rechtvaardigen met allerlei drogredene- 
ringen, die op het eerste gezicht “goed” aanvoelen en nobel zijn, maar bij nader inzien toch  
niet zo uitwerken als (goed) bedoeld. Het probleem daarbij is, dat de maatschappij zo snel  
verandert, dat er nauwelijks ruimte is voor diepe reflectie, waardoor dus vooral de waan van  
de dag regeert, en de wijze waarop de “DeugMens” daarop reageert. Uiteindelijk glijdt de  
samenleving dan af naar een “laat maar waaien” mentaliteit, waardoor de heersende elite  
zonder transparantie de macht (en dus het geld... belastinggeld) naar zich toe kan trekken.  
Dit alles onder het “toezicht” van de politiek, de tweede kamer, die eigenlijk dit zou moeten 
bekritiseren, maar door het huidige politieke stelsel volkomen monddood gemaakt is en  
meer een soort lobby visvijver is geworden ipv de belangen van de burger te verdedigen. 
Ik ben het dan ook eens met Baudet dat de heersende elite vervangen moet worden. Maar 
die poppetjes zullen dat niet toelaten en kleven nogal aan het pluche. Wellicht kan deze re- 
volutie ook bereikt worden door het aanbieden van een ander gedachtengoed, een andere 
manier van politiek denken, die dan hopelijk wordt overgenomen door de huidige poppetjes 
die nu ik de Raad van State en Eerste Kamer zitten. Dus bestrijd het virus van de “Deug- 
Mens” met zijn ‘lobby-cratie’ met het tegenvirus van de Nieuwe Verlichting, waarin de  
mens niet meer denkt in patronen van Angst en Profijt, maar meer vanuit een Moreel  
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Kompas met als leidraad wat is Belangrijk en Urgent. Dat “moreel kompas” denken noem 
ik dan het “blauwe” denken (vóór Democratie, Normen en Waarden, maar ook voor ‘ver- 
schil’; inzet moet/mag lonen, het ene dier is ietsje meer gelijk dan de ander, mits je vrij- 
willig/vanuit je innerlijke behoefte omkijkt naar de minder-bedeelden), tegenover het  
“Rode” denken van het allesoverheersende verplichte opgelegde utopische ‘iedereen is 
gelijk’-heidsdenken’; en het ‘’Zwarte’’ denken van de teveel op winst beluste angsthazen, 
die zijn omgeving probeert met dit zwarte denken te besmetten omdat hij daarmee nog 
meer winst kan maken en zijn eigen angsten daarmee denkt te kunnen overwinnen. Als 
dit “Blauwe” virus gaat infiltreren bij de “zwarte en rode” kijkers, zal er steeds meer een 
positieve mentaliteit ontstaan, waardoor hopelijk de oude poppetjes uit zichzelf voor de 
goede kant kiezen, en dat mag wat mij betreft met behoud van baan en bonus, als ze 
het “Blauwe” denken maar wel in de praktijk brengen. Als Baudet er in slaagt op bv bo- 
venstaande simpele manier aan de burger duidelijk te maken waar het probleem zit  
(manier van zwart kijken) dan heb ik goede hoop dat er vanuit de samenleving een  
nieuwe verlichting gaat ontstaan die hierin meegaat. Dat betekent dan het einde van 
de “DeugMens”, (met zijn mentaliteit van ‘het goede doel heiligt ook de slechte mid- 
delen’) en komt er hopelijk ruimte voor een soort ‘holistische’ mens, die snapt dat we 
maar 1 aarde hebben, en misschien toch iets dat hoger is dan onszelf, waar we mis- 
schien bij overlijden verantwoording aan moeten afleggen, en die dus niet denkt in ‘alle 
tegenstellingen moeten afgebroken worden’ (Marxisme) maar in mogelijkheden zonder 
daarbij opportunistisch te worden, dus wel met behoud van zorgvuldigheid en respect. 
Dit alles is minder “zweverig” dan het op het eerste gezicht lijkt. Het is gewoon een  
‘gezonde’ levenshouding à la een Dalai Lama, of Moeder Theresa, die heeft laten zien 
hoe het kan werken. Is Baudet dan een soort “witte” Dalai Lama? Nee, want hij is 
te narcistisch, zelf-ingenomen, hij hunkert naar adoratie, en kent ‘nederigheid’  
en bescheidenheid niet. Zo hij al bescheiden is, dan speelt hij dat. Zijn ware aard 
zie je soms. Het zou fijn zijn als hij zijn taak om zijn filosofie ook in de praktijk te bren- 
gen, kon opbrengen, elke dag, want de zwartkijkers (vooral de DeugMensjes in de Link- 
seKerk) liggen als aasgieren op de loer om hem te demoniseren als er maar de gering- 
ste aanleiding voor is, BANG als ze zijn dat hun ideologie wordt onderuit gehaald... 


