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1. Een stille revolutie? 

 

‘De Uil van Minerva spreidt zijn vleugels bij het vallen van de avond. 

En dat geldt niet alleen voor deze avond, beste vrienden, beste 

campagne-genoten, beste partijgenoten, beste kompanen. Nu pas in 

deze laatste uren van de dag namelijk, komen de polls binnen, komen 

de nieuwtjes binnen, weten we hoe we ervoor staan, hebben we kennis 

over wat er vandaag gebeurd is. Maar die Uil van Minerva, die slaat 

niet alleen op deze avond pas zijn vleugels op, het is breder, vaak duurt 

het tot het moment dat het bijna voorbij is, voordat we ons realiseren 

wat we hebben en wat we hadden moeten koesteren, als het bijna te 

laat is. En zo staan we hier vanavond, te elfder ure, letterlijk, te midden 

van de brokstukken van wat ooit de grootste en mooiste beschaving 

was die de wereld ooit heeft gekend.’ 

 

Met deze woorden begint Thierry Baudet zijn overwinningsspeech op 

20 maart 2019, als Forum voor Democratie (FvD) bij de Provinciale 

Statenverkiezingen de grootste partij wordt. De speech wekt alom 

verbazing, irritatie en ongeloof. Baudet heeft het over ‘de boreale 

wereld’, ‘masochistische ketterij’ en ‘oikofobie’. Al snel zeggen 

commentatoren dat er hondenfluitjes in zitten.1 Vooral de term 

‘boreaal’ valt op: een codewoord van extreemrechts Arisch denken uit 

Frankrijk. De term kan gebruikt worden om te laten zien dat je een 

rassenleer aanhangt, terwijl je dat niet met zoveel woorden zegt. 

Rechts-extremisten zouden – in tegenstelling tot het grote publiek – 

meteen begrijpen wat Baudet bedoelt. 

 
1 De Uil van Minerva en de boreale wereld: wat zei Baudet nou eigenlijk? Trouw, 21 

maart 2019.  
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De speech is een voorproefje van wat de jaren daarna zou volgen: 

Baudet is een rechts-extreme complotdenker. Zijn ideeën waren in de 

aanloop naar de verkiezingen al controversieel, maar het extremistische 

karakter ervan gaat dan nog aan velen voorbij. Na de ‘Uil van Minerva-

speech’ volgen talloze extremistische uitingen. Het leidt eind 2020 tot 

een implosie van Forum, als tientallen politici uit de partij stappen 

vanwege antisemitisme in de jongerenorganisatie waar Baudet niet 

tegen op wil treden. De partij wordt daarna nog extremer door het 

omarmen van complotdenkers rond het coronavirus en de openlijke 

sympathie van Baudet voor de Russische president Poetin. Het levert 

een nieuwe uitstroom aan FvD’ers op die eerder Baudet nog het 

voordeel van de twijfel gaven.  

 

Zo verandert FvD in een paar jaar van de grootste partij in een 

extremistische splinter waar het grote publiek niets mee te maken wil 

hebben. Dat geldt ook voor mensen die zich ooit in het hart van Forum 

bevonden: een voor een stappen kopstukken op: eerst Henk Otten, 

daarna Annabel Nanninga, Joost Eerdmans en Derk Jan Eppink en later 

ook Wybren van Haga en Theo Hiddema. Er zijn inmiddels drie nieuwe 

partijen gestart en twee daarvan zijn de komende verkiezingen voor de 

Provinciale Staten verkiesbaar. Een deel van de politici die in 2019 op 

de kandidatenlijsten van Forum stonden zijn weer op het stembiljet te 

vinden. De vraag komt op of er meer is veranderd dan de partijlogo’s. Is 

er de afgelopen jaren iets van FvD geleerd? Zijn de nieuwe partijen JA21 

en BVNL anders?  
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Een onderbelichte bestuurslaag 

Het doel van de Forum-campagne was een eigen fractie in de Eerste 

Kamer. Het idee was dat die fractie het landelijk beleid zou veranderen. 

De samenstelling van de Eerste Kamer wordt echter niet bepaald door 

kiezers, maar door Provinciale Statenleden. En dus moest Forum in de 

provincies meedoen om een Eerste Kamerfractie te kunnen vormen. De 

partij had tientallen mensen nodig die zich verkiesbaar stelden voor de 

provincies, die na hun verkiezing Forum in de Eerste Kamer konden 

stemmen. Zo ging het: FvD kreeg in totaal 86 zetels in de verschillende 

provincies. De partij werd qua grootte overal de eerste, tweede of 

derde. Vervolgens stemden de Statenleden twaalf FvD-senatoren de 

Eerste Kamer in.  

 

Toen werd het stil. De Provinciale Staten zijn een bestuurslaag die wel 

direct door burgers wordt verkozen, maar waar ontzettend weinig 

aandacht voor is. De bevoegdheden van de provincie zijn beperkt en 

interesseren veel kiezers niet of nauwelijks. Daarom blijft ook de media-

aandacht achter. Statenleden gaan onbekend door het leven, evenals 

gedeputeerden, de dagelijkse bestuurders van de provincie. De komst 

van FvD heeft daar niets aan veranderd. Na de installatie en de 

coalitievorming werd het stil.  

 

Daar zaten ze dan: 86 FvD’ers die waren verkozen op de slippen van een 

populaire leider. Wie ze waren en wat ze deden kwam hooguit een paar 

keer in de media, maar hun rol bleef verder onderbelicht. We weten 

vooral hoe het afliep: voor velen was hun affiliatie eind 2020 alweer ten 

einde. Zij waren toen weer even in het nieuws: de Statenleden waren 

boos en liepen weg, om zich soms weer bij een andere partij aan te 
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sluiten. In de meeste gevallen was dat JA21. Hoe ze bij Forum waren 

gekomen, wat ze hadden gedaan, hoe hun werk eruitzag, wat ze hebben 

bereikt en waarom het tussen hen en FvD misging bleef onderbelicht. 

Later splitste nog een andere groep Statenleden af die zich zouden 

aansluiten bij Wybren van Haga. Ook in hun verhaal was nauwelijks 

interesse.  

 

Dit essay is een poging het verhaal van deze Statenleden te 

reconstrueren en er lessen uit te trekken. Dat is geen gemakkelijke 

opgave: deze Statenleden willen massaal niet praten over de afgelopen 

periode. Dat is omdat ze sowieso niet terug willen kijken, maar ook 

omdat ze er niet met mij over willen praten. Ze vinden dat ik te kritisch 

over hen en hun voormalige partij heb geschreven. Een paar 

Statenleden wilden wel praten, maar vrijwel uitsluitend op anonieme 

basis. Dit bemoeilijkt een reconstructie, maar maakt deze ook niet 

onmogelijk. Veel Statenleden heb ik de afgelopen jaren gesproken 

omdat we elkaar bij partijbijeenkomsten tegenkwamen. Op basis van 

deze informatie, plus openbare bronnen over het werk van deze 

Statenleden en mijn eigen observaties probeer ik hun verhaal te 

vertellen.  

 

Conservatieve stroming  

Forum is altijd een controversiële partij geweest, maar de controverses 

zijn nu wel groter dan voorheen. De partij is inhoudelijk extremer 

geworden en daarom zijn ook de meningen over FvD scherper. Er is 

sprake van een leerproces: in 2017 had Baudet het al over 

‘homeopathische verdunning’ en ‘een dominant blank Europa’ maar 

veel mensen vonden dat toen nog geen illustraties van extremisme. Pas 
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veel later hebben deze uitlatingen een rechts-extreme klank gekregen, 

terwijl dit eigenlijk veel eerder had moeten worden erkend. Dit 

leerproces vond plaats bij het grote publiek, maar ook bij de meeste 

FvD-politici: zij hebben door de tijd heen geleerd bij wie ze zich 

aansloten en wie hun politiek leider altijd al was geweest. Wat ze 

aanvankelijk zagen als min of meer gewone rechts-conservatieve 

standpunten, werden later bewijzen voor politieke visies waar ze 

eigenlijk altijd verre van hadden willen blijven. Ze hadden het verkeerd 

gezien, kwamen door hun slechte inschattingsvermogen in de 

problemen en schamen zich daar nu voor. Ze willen er niet aan 

herinnerd worden.  

 

De opkomst van Forum moet vooral geweten worden aan het 

onvermogen om de grens tussen acceptabele en onacceptabele 

politieke standpunten scherp te trekken. Voor velen ging de opkomst 

van Forum simpelweg om een wens om ander beleid, met name op 

thema’s rond de multiculturele samenleving. Over dat onderwerp ging 

het bij Forum al sinds het prille begin. Praat met voormalige FvD-

Statenleden en hun kiezers en je hoort een verlangen naar een rechts-

conservatieve partij die politieke invloed heeft. Herinneringen aan Pim 

Fortuyn zijn dan nooit ver weg: zijn pleidooien om de grenzen te sluiten 

en de integratie van minderheden steviger aan te pakken zijn voor velen 

jaren na dato nog steeds aantrekkelijk. Er is voor deze burgers een 

probleem met die herinnering: Pims visies werden nooit werkelijkheid, 

zijn altijd boekenwijsheden gebleven en vonden – in de opinie van 

betrokkenen – nooit hun ingang in het beleid. Plat gezegd zijn de 

grenzen nooit gesloten. 
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Deze stroming bekritiseert massaal de VVD: een partij die rechts-

conservatief zou kunnen zijn en dat in het verleden ook is geweest. 

Rechts-conservatieven weten politici als Frits Bolkestein en Hans Wiegel 

zeker te waarderen, maar de VVD heeft volgens hen een andere afslag 

genomen. Onder Mark Rutte is de partij bezig met klimaatbeleid, 

diversiteit, Europese samenwerking en open grenzen. De VVD is daar in 

hun ogen hypocriet over: Rutte was in het verleden wel kritisch over 

zaken als immigratie en windmolens, maar nu hij al jaren premier is zie 

je van die standpunten niets meer terug. Dit maakt een alternatief 

noodzakelijk. Fortuyn wijst hier de weg: een LPF-achtig programma kan 

veel kiezers aanspreken, zo is het idee, hetgeen wordt ‘bewezen’ door 

de enorme overwinning die Fortuyn in 2002 postuum haalde. Een 

rechts-conservatieve partij die op een nette manier problemen als 

migratie en de EU-machtshonger aan de orde stelt, is in deze visie 

kansrijk.  

 

Voor deze conservatieve kiezers zijn er nauwelijks opties. We weten hoe 

de LPF in korte tijd in elkaar plofte. Sindsdien hebben veel partijen op 

rechts geprobeerd deze leemte te vullen. Die pogingen zijn allemaal 

mislukt, met Trots op Nederland van Rita Verdonk als een van de 

belangrijkste voorbeelden. Er is maar één partij die rechts van de VVD 

wel succes heeft: de PVV. Deze voldoet echter niet aan wat veel van 

deze kiezers willen, al stemmen ze er regelmatig wel op. Deze kiezers 

willen een partij die mee kan besturen en dat doet de PVV per definitie 

niet. In de publieke opinie is Wilders invloedrijk maar in het parlement 

is hij eerder vleugellam. En dus gaat het beleid rond migratie en de EU 

gewoon door. De PVV heeft bovendien de neiging te radicaliseren 

waardoor samenwerking alleen maar moeilijker wordt. Zo is de PVV een 
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soort hindermacht geworden: deze bemoeilijkt de komst van een rechts 

VVD-alternatief. 

 

Hier ligt de kern van de komst van Forum als de grootste partij van 

Nederland: een PVV-achtig programma in een gematigd jasje, 

vakkundig in de markt gezet door Henk Otten, de partijbestuurder op 

de achtergrond, in de media verkocht door Thierry Baudet. FvD zou een 

partij moeten zijn die de loze beloften van de VVD wel waarmaakt en 

waarmee in tegenstelling tot de PVV wel samen te werken valt. Dit is de 

oude positie van de LPF en vele andere partijen die de afgelopen twintig 

jaar een poging hebben gewaagd. Dit is het FvD waarbij de provinciale 

kandidaten zich dachten aan te sluiten om Nederland te veranderen. Zij 

wilden meebouwen aan deze nieuwe stroming tussen VVD en PVV. Het 

moest een gewone partij worden. Sommige buitenstaanders vonden 

toen al dat iedereen die zich met Forum inliet een enorme fout beging. 

Zelf zagen de betrokkenen dat toen anders, maar vaak zijn ze inmiddels 

tot andere inzichten gekomen. 

 

Leren van Forum  

Ook bij de Provinciale Statenverkiezingen van 2023 zijn er weer partijen 

die meedoen om in de Eerste Kamer te komen met een in hun ogen 

bestuurswaardig programma rechts van de VVD. Zij zeggen bereid te 

zijn verantwoordelijkheid te nemen. Forum heeft twee van deze 

partijen gebaard: JA21 en BVNL. Er doen in maart nu drie partijen mee 

in plaats van één, want ook FvD is er weer bij. Ook de Boer Burger 

Beweging (BBB) bevindt zich in deze rechts-conservatieve hoek. In de 

peilingen doen vooral JA21 en BBB het goed. We weten inmiddels dat 

kiezers bereid zijn nieuwe partijen heel groot te maken. Zo kan de 
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situatie van een paar jaar geleden zich zomaar herhalen: een grote 

groep nieuwelingen zonder enige politieke ervaring wordt op basis van 

het landelijk partij-imago de provinciale politiek ingeslingerd, vooral 

omdat de moederpartij een Eerste Kamerfractie wil. Hoe loopt zoiets 

af?  

 

In dit essay gaat het om de plek waar het effect van de FvD-overwinning 

het grootst was maar de aandacht ervoor het kleinst: de Provinciale 

Staten. We horen maar nauwelijks iets over deze 86 zetels: zowel 

kiezers als journalisten halen er vaak hun schouders over op. Toch is het 

nuttig te kijken wat we kunnen leren van de lichting FvD-politici uit 

2019, want in maart kunnen zomaar opnieuw heel veel onervaren 

nieuwkomers op rechts worden verkozen. Ik beschrijf in dit essay 

daarom de opeenvolgende stappen in de politieke carrière van de FvD-

Statenleden. Daarin staat het nemen van afstand van hun 

radicaliserende partij centraal. Het zou een bron van reflectie voor 

kandidaten en kiezers moeten zijn.  
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2. Een landelijk programma volstaat 

 

Het is twee weken voor de Provinciale Statenverkiezingen en FvD toert 

door het land. In Amsterdam strijkt de partij neer in Panama.2 Thierry 

Baudet beklimt het podium en vertelt waar hij met Nederland naartoe 

wil. De politiek gaat te veel over details en niet over de grote vragen, 

zegt hij. De mainstream media geven bijvoorbeeld geen antwoord op 

de vraag wat de impact is van ‘weer een nieuw kinderpardon’. Het zou 

moeten gaan over de vraag of we ons over een paar decennia nog thuis 

voelen in ons land. Dit soort vragen zouden voor de aanwezigen de 

reden moeten zijn om in de zaal te zitten. Hun band met FvD moet niet 

gaan over een of ander klein programmapuntje. Bij Forum gaat het om 

de fundamentele keuze voor Nederland en ‘de laatste kans in de 

geschiedenis van deze kosmos’ om de Europese beschaving te redden.  

 

Een dag later staat Forum in Tivoli/Vredenburg in Utrecht.3 Baudet 

presenteert drie concrete punten: Forum wil de migratie stoppen, de 

soevereiniteit van Nederland herstellen en een einde maken aan de 

klimaatgekte. Dit alles zal enorme besparingen opleveren en zo komt er 

meer geld voor onderwijs, veiligheid en digitalisering. Eerste Kamer-

lijsttrekker Henk Otten vertelt alvast waar het geld aan kan worden 

besteed: aan studenten, gepensioneerden en allerlei anderen. De 

koopkracht moet flink omhoog. Dit vierde punt heeft een belangrijke 

overeenkomst met de drie punten van Baudet: dit zijn allemaal 

landelijke thema’s die via de Eerste Kamer bereikt moeten worden. Hoe 

 
2 Campagneavond FvD, 5 maart 2019, Panama Amsterdam.  

3 Campagneavond FvD, 6 maart 2019, Tivoli/Vredenburg, Utrecht. 
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realistisch het is dat Forum kan afdwingen dat het kabinet-Rutte met 

rechts gaat samenwerken, wordt niet besproken: daar gaat men 

simpelweg vanuit.  

 

De tour door het land slaat aan. Forum staat al een tijdje hoog in de 

peilingen, maar nu is de grote doorbraak. Bij een avond in Drachten is 

het zo druk dat honderd mensen niet in de zaal passen en buiten in de 

regen moeten blijven staan. In Enschede staat een klein uur voor 

aanvang al een groep van vijftig fans voor het Willem Wilminktheater.4 

Uiteindelijk zijn er zevenhonderd mensen. Het zijn voor een politieke 

partij enorme aantallen. In Den Helder zit de zaal eveneens afgeladen 

vol.5 Baudet meldt daar trots dat FvD in de peilingen al bijna even groot 

is als de VVD. Er komt een mega-overwinning aan. Alle sprekers roepen 

op ook echt naar de stembus te gaan. Een lage opkomst lijkt de 

belangrijkste reden waarom het alsnog mis kan gaan.  

 

Een verstopt programma  

De landelijke visie van Forum is opmerkelijk omdat het in de eerste 

plaats om provinciale verkiezingen gaat. Forum heeft voor elke 

provincie wel een programma geschreven, maar legt dat niet in de 

etalage. Op de website zijn ze met een paar keer klikken wel te vinden, 

maar uit alles blijkt dat ze niet belangrijk zijn. Het gaat om de landelijke 

visie: de provinciale politiek interesseert de kiezer immers zo goed als 

niets en journalisten ook niet. De provinciale programma’s – die 

inmiddels offline zijn gehaald – bestaan uit wat rijtjes bulletpoints en 

 
4 Campagneavond FvD, 13 maart 2019, Willem Wilminktheater, Enschede.  

5 Campagneavond FvD, 16 maart 2019, De Kampanje, Den Helder.  
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lijken vooral te zijn gepubliceerd om te kunnen zeggen dat er 

programma’s zijn. Een samenhangende visie op de provincie – zoals die 

door Baudet wel over Nederland als geheel wordt geformuleerd – is 

afwezig.  

 

De verstopte provinciale programma’s zijn een stille hint over de rol van 

de kandidaten: zij zijn niet betrokken bij de campagne, komen niet in 

beeld en schreven ook niet mee aan hun eigen beleidsvoornemens. Zij 

hebben eenmalig de kans gehad standpunten aan te dragen, waarna de 

partijleiding besloot of die werden opgenomen. Zo zijn de 

verkiezingsprogramma’s van de twaalf provincies niet hetzelfde. Soms 

zijn er specifieke provinciale voorstellen en ook de verwoording 

verschilt. Dit is allemaal een product van de besluiten van de leiding, 

niet van de leden, die sowieso niet over de programma’s hebben 

meegepraat. Vanuit de partij gezien zijn de provinciale kandidaten niets 

meer dan gewone leden en dus hebben ze alleen de mogelijkheid te 

adviseren, niet om te beslissen. 

 

Forum heeft twee provinciale speerpunten: bestuur en energie. De 

partij wil in alle provincies een slanke overheid: terug naar de 

kerntaken. Welke dat zijn legt Forum niet uit, maar ze liggen 

vermoedelijk vooral op het gebied van ruimtelijke ordening. FvD wil 

daarnaast democratisering: de Commissaris van de Koning moet 

worden gekozen en gemeentelijke fusies zijn voortaan alleen nog 

toegestaan als de bewoners er voorstander van zijn. Hier loopt Forum 

tegen de grenzen aan van wat men in de provincies kan bereiken. Daar 

kan men de verkiezing van de Commissaris van de Koning niet regelen. 

Forum wil in alle provincies stoppen met de energietransitie: geen 
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nieuwe windmolenparken en zonneweides. Hoewel dit relevant is voor 

dit bestuursniveau, maakt FvD niet duidelijk wat de prioriteiten zijn als 

de energietransitie toch op een lager tempo doorgaat.  

 

Veel andere standpunten krijgen in elke provincie hun eigen 

verwoording, maar ze komen vaak wel op hetzelfde neer. Forum is een 

middle-of-the-road partij die zaken wil die ook andere partijen beloven, 

maar niet realiseren. Nergens wordt duidelijk waarom dit bij Forum 

harde toezeggingen in plaats van loze beloften zijn. FvD moet het ervan 

hebben dat de partij nieuw is en daarom nog niet teleur heeft kunnen 

stellen, een verwijt waar andere partijen zich continu tegen moeten 

verweren. FvD wil de leefbaarheid in krimpregio’s en buitengebieden 

behouden en kleine dorpskernen revitaliseren. De partij wil het 

provinciale landschap houden zoals het is, toerisme in rustige provincies 

stimuleren en in drukke provincies spreiden. Verder wil de partij meer 

woningbouw, minder bureaucratie en stroomlijning van ambtelijke 

procedures. De bulletpoints maken niet duidelijk hoe Forum dit wil 

bereiken, wat suggereert dat er aan deze daadkracht geen 

gedetailleerde plannen ten grondslag liggen. Dat is logisch, want de 

kandidaten die straks in de provincie deze punten moeten waarmaken, 

hebben niet meegeschreven. 

 

Forum laat vooral zien zich in de buurt van de VVD te begeven: een partij 

voor mensen die willen ondernemen, waaronder boeren. Het midden- 

en kleinbedrijf moet mee kunnen doen aan provinciale aanbestedingen 

en de facturen van MKB en ZZP’ers moeten sneller worden betaald. Er 

moet geen extra provinciale regelgeving komen op het gebied van 

landbouw, eventuele extra regelgeving moet worden beëindigd en de 
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agrarische sector zoveel mogelijk gesteund. De provinciale belastingen 

moeten omlaag en subsidies naar beneden. Eventuele reserves moeten 

ten goede komen aan burgers. Er moet worden geïnvesteerd in 

infrastructuur en FvD heeft de kandidaten gevraagd wat de meest 

logische projecten zijn: dat blijken de A2, A27, A76, N33 en N35. In 

Zeeland wil de partij de Westerscheldetunnel tolvrij maken.  

 

Er is ook een verschil met de VVD: fietsers en reizigers in het openbaar 

vervoer kunnen eveneens op Forum rekenen. FvD noemt allerlei 

plannen: de treinverbinding Roermond-Nijmegen moet worden 

gemoderniseerd en Emmen-Zwolle verdubbeld. Forum wil lijnen tussen 

Enschede en Groningen en tussen Terneuzen en België. In Limburg moet 

goed openbaar vervoer over de landsgrenzen zijn, in Zuid-Holland moet 

meer lightrail komen, net als tussen Flevoland en Utrecht. De partij wil 

de Amsterdamse Noord/Zuidlijn doortrekken naar Schiphol en in de 

Randstad moeten meer snelfietspaden komen. Het zijn vooral de 

punten over infrastructuur die laten zien dat de visie van Forum 

helemaal niet is doordacht. Zo kost alleen al het doortrekken van de 

Noord/Zuidlijn minstens anderhalf miljard,6 een bedrag waarvan Forum 

niet duidelijk maakt waar het vandaan moet komen. Ook de prioriteiten 

zijn niet duidelijk: als er een beperkt budget is – en dat is standaard het 

geval – is het de vraag wat de partij het meest urgent vindt. 

 

Improvisatie alom  

Zowel de partijbijeenkomsten als het partijprogramma suggereren dat 

FvD niemand van zich wil vervreemden. Tussen de bulletpoints is altijd 

 
6 Kabinet trekt 1,5 miljard uit voor doortrekken Noord/Zuidlijn. Het Parool, 9 april 2021.  
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wel een maatregel te vinden die kiezers bevalt en dat is ook zo op de 

campagne-avonden in het land. Behalve bij windmolenparken en 

zonneweides zegt Forum eigenlijk nooit dat bepaalde voorzieningen 

ongewenst zijn. Wat de prioriteiten zijn blijft onduidelijk, laat staan hoe 

ze betaald moeten worden. Hoe onduidelijk het provinciale programma 

echt is, merken we als het publiek vragen mag stellen. De provincie 

komt dan regelmatig alsnog aan de orde.  

 

Op de avond in Amsterdam wordt meteen duidelijk waarom Baudet 

zegt dat aanwezigen voor de grote visie moeten komen en niet voor 

kleine puntjes. We horen lijsttrekker Johan Dessing praten over 

Schiphol. Het geeft de indruk dat zijn standpunten erg afhankelijk zijn 

van zijn eigen ervaringen. Dessing werkt zelf in de verkeerstoren en 

vertelt dat je daar een mooi uitzicht hebt. Hij houdt erg van vliegen, net 

als zijn zus Floortje. Schiphol zorgt voor geluidsoverlast en er is een 

gebrek aan woningbouwlocaties. Dessing legt uit dat vliegveld Lelystad 

daar geen oplossing voor is en daarom wil hij een luchthaven op zee. 

Dat de provincie daar niet over gaat, deert hem niet. De wegen naar de 

te bouwen luchthaven zullen wel een provinciale aangelegenheid zijn. 

Over vliegverkeer heeft Dessing al met al duidelijke meningen, maar als 

het publiek naar provinciale infrastructuurprojecten vraagt, heeft hij 

geen idee.  

 

Ook in Utrecht horen we provinciale standpunten die erg samen lijken 

te hangen met het werk van de lijsttrekker. Wouter Weyers, die 

werkzaam is bij de Kamer van Koophandel, vertelt dat hij in de praktijk 

kan zien dat er veel dingen misgaan. Hij heeft veel ideeën over het 

midden- en kleinbedrijf en krijgt de tijd om daarover te vertellen. Het 
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gaat letterlijk over zaken die hem tijdens zijn werk zijn opgevallen. De 

ideeën van Weyers over openbaar vervoer zijn een stuk minder 

specifiek: veel mensen die door Nederland reizen komen langs Utrecht 

en daarom moet het lokale en landelijke verkeer gescheiden worden. 

Meer detail krijgt de zaal niet. Weyers praat vervolgens over de 

Utrechtse Uithoflijn, een tramlijn die al meerdere keren is vertraagd en 

die het budget ruimschoots heeft overschreden. Hij vindt dit een lastig 

onderwerp, maar de problemen zijn wel exemplarisch voor hoe dit 

soort dingen vaker gaan in Nederland, zo horen we. 

 

Als er uit de zaal vragen komen over de provincie, improviseert men 

erop los. Een man in Amsterdam zegt dat FvD het nooit over 

milieuvervuiling heeft. Dessing vindt dat dat goed uitgewerkt moet 

worden. Op de vraag waar de luchthaven in zee precies gaat komen, 

meldt hij dat het ergens tussen IJmuiden en Scheveningen zal zijn. 

Dessing moet zich nog oriënteren op de onderwerpen in Noord-Holland, 

zo zegt hij letterlijk: hij wil problemen oplossen, uitdagingen aangaan en 

de toekomst vol vertrouwen tegemoetzien. Ook anderen praten zich al 

snel vast. Op een avond in Den Helder ontstaat discussie over de 

bereikbaarheid van de regio. Baudet zegt dat Forum infrastructuur hoog 

in het vaandel heeft staan, wat meteen leidt tot de klacht van een vrouw 

die bang is dat dit de rust verstoort. Baudet improviseert dat rust en 

goede wegen prima samengaan.  

 

Het sluitstuk  

Het programma voor de provincies is het sluitstuk van de Forum-

campagne, niet het beginpunt. Soms zijn standpunten duidelijk, 

bijvoorbeeld dat Forum geen windmolens wil, maar bij vragen over 
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natuur en wegen begint Forum al snel te misten. De strategie houdt in 

de praktijk in dat men geen beloften doet zodat de nieuwe provinciale 

fracties alle ruimte houden om hun programma op hun eigen manier in 

te vullen. Dit kan ook niet anders: de provinciale kandidaten hebben 

niet meegepraat over de inhoud. Het is onbekend wat hun exacte visie 

op allerlei regionale vraagstukken is. De landelijke top voert meestal het 

woord en heeft ook geen idee. Daarom blijven de antwoorden vaag. Zo 

schuift Forum de vraag welke standpunten de Statenleden straks gaan 

innemen voor zich uit. Dat ziet men na de verkiezingen wel. De 

Statenleden zijn alleen gebonden aan de landelijke visie. Dat zullen ze 

nog vaak te horen krijgen.  
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3. Laat anderen het werk doen   

 

In de provincies heeft Forum geen gemeenschappelijke aanpak. Dit is te 

merken als de kersverse Statenleden moeten meepraten over de 

coalitieakkoorden. Het patroon is bijna overal hetzelfde: FvD doet niet 

of maar kort mee aan de onderhandelingen, vooral omdat de 

standpunten over klimaat te veel afwijken.7 Bij FvD is duidelijk geen lijn 

afgesproken over de vraag of men wil meebesturen. Elke fractie doet 

iets anders en dat leidt – behalve in Limburg – telkens tot een plek in de 

oppositie. In Noord-Holland kiest de fractie daar vrijwel meteen voor, 

maar wil dat niet toegeven.8 Bij het debat over het coalitieakkoord 

noemt statenlid Annabel Nanninga de samenwerking tussen GroenLinks 

en VVD een linkse overwinning. FvD heeft altijd al gezegd dat je niet op 

de VVD moet stemmen, want je krijgt er GroenLinks gratis bij. De VVD 

merkt fijntjes op dat men graag met Forum om tafel wilde omdat er 

inhoudelijke aanknopingspunten waren. Met een andere houding was 

er rechtser beleid geweest. FvD heeft zelf voor het isolement gekozen. 

Als de coalitiefracties bij hetzelfde debat zeggen dat ze willen 

samenwerken met de oppositie, gaat Forum daar niet op in.  

 

Het contrast met de fractie in Overijssel is immens. Daar wil FvD juist 

graag in de coalitie en heeft zelfs al een kandidaat-gedeputeerde 

geselecteerd. De coalitiedeelname gaat echter niet door omdat de PvdA 

er geen zin in heeft. Bij het debat over het coalitieakkoord vindt 

fractieleider Johan Almekinders het een rare gewaarwording: het maakt 

 
7 Geen coalitie met Forum voor Democratie in Noord-Holland. AD, 1 april 2019.  

8 Statenvergadering Noord-Holland, 17 juni 2019.  
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namelijk inhoudelijk niet of nauwelijks verschil.9 Er staan nauwelijks 

maatregelen in het akkoord waar Forum niet aan mee zou kunnen 

werken. De nieuwe coalitie loopt bijvoorbeeld bij de energietransitie 

niet ver voor de troepen uit. Almekinders heeft vooral kritiek op het feit 

dat FvD is uitgesloten. Dit doet immers geen recht aan de 

verkiezingsuitslag: de tweede partij en grootste winnaar belandt nu in 

de oppositie. Toch wil Forum zich constructief opstellen. Een eerste 

motie over een wildtunnel onder de N737 haalt direct een meerderheid.  

 

De vraag doemt op hoe onderscheidend Forum precies is. In Utrecht 

blijkt het voornaamste verschil de ervaring. Hier is een links 

coalitieakkoord gesloten en Forum komt met andere rechtse partijen in 

de oppositie terecht. Bij het debat blijkt FvD nauwelijks te 

onderscheiden van VVD en PVV, die min of meer dezelfde standpunten 

hebben.10 De VVD heeft als grootste oppositiepartij het initiatief en 

komt met alle punten die Forum ook heeft: het akkoord is vaag, veel 

details zijn niet uitgewerkt en de financiële onderbouwing ontbreekt. 

Later komt ook de PVV met deze punten. Het belangrijkste verschil is de 

stijl: de VVD en PVV hebben ervaring én goede oneliners, terwijl dit voor 

FvD-fractievoorzitter Wouter Weyers een van zijn eerste debatten is. Hij 

zegt constructief naar de coalitievoorstellen te willen kijken en 

interrumpeert vervolgens maar weinig. VVD en PVV lopen af en aan. Is 

er in de voorbereiding wel rekening gehouden met de mogelijkheid dat 

Forum zich nauwelijks onderscheidt van de directe concurrentie?  

 

 
9 Statenvergadering Overijssel, 19 juni 2019. 

10 Statenvergadering Utrecht, 5 juni 2019.  
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Risico’s vermijden  

De partijtop ziet provinciale kandidaten als een risico. Dat is niet 

onlogisch: er is een rijke geschiedenis van mislukte partijen op rechts. 

Kandidaten kunnen andere meningen hebben dan de partijtop, er kan 

ruzie komen, kandidaten kunnen zichzelf te belangrijk vinden en zo kan 

er ruis ontstaan. Er zouden bovendien potentiële rechtsextremisten 

onder de kandidaten kunnen zitten en dat zou Forum nog meer naar 

rechts trekken. Dat zou de mogelijkheden om in coalities te komen, met 

name landelijk, in de wielen rijden. Forum moet niet in het vaarwater 

van de PVV terechtkomen en met een cordon sanitaire te maken 

krijgen. Dat is immers het verkoopargument: Forum gaat wél het 

verschil maken, niet zinloos in de oppositie zitten.  

 

De makkelijkste manier om risico’s te beperken is het aantal kandidaten 

te beperken. De kandidatenlijsten zijn kort: in sommige provincies maar 

tien mensen. Zo wordt het risico dat te veel mensen zich met de partij 

gaan bemoeien beperkt. FvD wil ook voorkeurscampagnes van 

laaggeplaatste kandidaten tegengaan. Een deel van de kandidaten 

woont daarom niet eens in de provincie zelf. Zij vormen zo geen risico 

omdat ze ook elders zijn gekandideerd en sowieso niet op twee plekken 

een functie kunnen aanvaarden. Deze dubbele kandidaturen leveren 

ook minder mensen op die gescreend moeten worden. Gekke situaties 

creëert het wel: zo is Annabel Nanninga kandidaat in Utrecht terwijl 

iedereen weet dat ze in Amsterdam woont. Ze kan in Utrecht geen 

Statenlid worden omdat ze dan moet stoppen als raadslid in de 
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hoofdstad.11 Er is bij veel van deze lijstvullers hooguit een verband met 

de regio waar ze oorspronkelijk vandaan komen of eerder hebben 

gewoond. 

 

De terughoudendheid van de partijtop wordt versterkt tijdens de 

kandidatenselectie. Er komen soms mensen op de selectiedagen af die 

extreme standpunten hebben en daarom beslist ongeschikt worden 

gevonden. Soms zijn er sowieso nauwelijks kandidaten te vinden en 

moet Forum zich behelpen met mensen die de partijtop ronduit slecht 

vindt. In Zeeland is de partijleiding over slechts twee kandidaten te 

spreken. Forum wil per se overal meedoen, omdat dit anders landelijk 

een slechte indruk zou maken. Dat de Zeeuwse Statenleden voor de 

Eerste Kamer nauwelijks het verschil maken doet er niet toe. Het gaat 

al snel mis: lijsttrekker Fred Walravens blijkt niet sociaal vaardig en laat 

een journalist voor de dichte deur van zijn huis staan.12 Voor de partijtop 

illustreert dit dat de provinciale FvD’ers uit de media moeten blijven. 

Ook in Groningen komen kandidaten op de lijst terwijl de partijtop 

twijfels over ze heeft. Een van hen staat bekend als ‘PVV’er’ die eigenlijk 

te extreem is. Het is een extra reden de kandidaten nooit in beeld te 

laten komen. Forum verstopt hun namen op de website en introduceert 

alleen de lijsttrekkers.   

 

  

 
11 Amsterdamse Nanninga van Forum voor Democratie met voorkeursstemmen gekozen 

in Utrecht gekozen. AD, 25 maart 2019.  

12 Zeeuwse lijsttrekker Forum voor Democratie is vooral onzichtbaar en onbereikbaar. 

Omroep Zeeland, 28 februari 2019.  
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Geen training 

Forum is geen ledenorganisatie waar kandidaten als vrijwilliger kunnen 

warmlopen. Er moet daarom met iedere kandidaat afzonderlijk een 

kennismaking plaatsvinden. FvD roept leden op om zich aan te melden. 

Er komen massale selectiedagen waar tientallen kandidaten tegelijk 

worden gescreend. Henk Otten, Jeroen de Vries en Robert Baljeu doen 

het merendeel van de gesprekken. Soms is Thierry Baudet er ook. De 

gesprekken duren maar een paar minuten. Bij twijfel wordt een 

kandidaat direct geschrapt. Hoeveel kandidaten een gesprek krijgen 

blijft vaag: op een campagnebijeenkomst in Utrecht noemt Baudet een 

getal van 1300. Voor de kandidaten is het een leuke ervaring: vooral een 

ontmoeting met Baudet spreekt hen aan. Hij is charmant en praat over 

gemeenschappelijke interesses. Het geeft de kandidaten een positief 

gevoel. Deze werkwijze heeft een belangrijk gevolg: de kandidaten leren 

de partij niet echt kennen en moeten afgaan op het beeld uit de media. 

Wie partijbestuurders Baudet en Otten precies zijn weten ze niet, laat 

staan hoe ze leidinggeven aan de partij. De kandidaten nemen op basis 

van hun eerste indruk aan dat het goed zit.  

 

Na deze eerste selectie blijft een groep over die een langer 

sollicitatiegesprek krijgt. In Utrecht noemt Baudet een getal van 

vijfhonderd mensen. Een kandidaat herinnert zich dat er ook in deze 

fase eigenlijk maar weinig interesse in hem bestaat. Het zou logisch zijn 

dat het contact oppervlakkig is: er zijn immers veel kandidaten en de 

meesten van hen worden sowieso niet verkozen. Ook na deze 

gesprekken vindt een verdere inkrimping van het kandidatenbestand 

plaats. De rest krijgt een mediatraining. Die is in veel opzichten zinloos: 

de kandidaten worden tijdens de campagne sowieso van de media 
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afgeschermd dus is de kans dat ze een journalist tegenkomen bijna nul. 

Zelfs de lijsttrekkers komen maar weinig journalisten tegen. Ook 

miskent de mediatraining dat journalisten de provincies nauwelijks 

weten te vinden.  

 

Kandidaten weten in deze periode helemaal niet met wie ze in het 

selectieproces zitten. In de verschillende rondes zien ze verschillende 

groepen: op de eerste selectiedag is er een enorme mensenmassa, later 

wordt de groep kleiner en weer later wordt die nog eens kleiner. Deze 

groepen zijn vaak ook verschillend samengesteld. Zo zien kandidaten de 

mensen die ze eerder hebben ontmoet vrijwel nooit meer terug. Het 

levert een positieve indruk op: zo herinnert een kandidaat zich dat een 

man vrouwonvriendelijke opmerkingen maakte. Hij wordt apart 

genomen en verdwijnt. Zo krijgen kandidaten het gevoel dat er wordt 

geselecteerd en dat de oude fouten van rechtse partijen niet worden 

herhaald. Extremisme is niet welkom. Tegelijk is er ook sprake van 

vervreemding: het is moeilijk een beeld van de partij te krijgen als er zo 

weinig terugkerende persoonlijke contacten zijn.  

 

Inhoudelijke training is er niet. Uit niets blijkt dat de kandidaten vooraf 

weten wat het Statenwerk gaat inhouden. Ze zijn vaak nog nooit in het 

provinciehuis geweest, hebben geen idee van de vergaderorde, de 

verplichtingen en de ondersteuning. Ook welke thema’s bij de provincie 

horen is hen veelal onbekend. Het zou geholpen hebben als iemand ooit 

ergens fractiemedewerker was geweest, verzucht een betrokkene, 

maar zelfs dat zat er meestal niet in. Het gevolg is een enorme sprong 

in het diepe als men eenmaal verkozen is. Het heeft veel weg van 

blufpoker: Statenleden weten niet precies waar ze terecht zijn 
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gekomen, wat ze precies willen en wat ze kunnen bereiken, maar doen 

wel alsof ze dat weten. Het gebrek aan terugkerende contacten helpt 

daar niet bij. Pas vlak voor de verkiezingen weten kandidaten met wie 

ze op de lijst staan. Ze nemen aan dat hun collega’s uit juiste hout zijn 

gesneden. Ze kunnen niet veel anders, want er is geen tijd meer voor 

een echte kennismaking.  

 

Een rare kongsie  

De veronderstelling van de partijtop en de kandidaten is eigenlijk 

hetzelfde: de Statenleden leren het werk na de verkiezingen wel. Veel 

kandidaten denken ondertussen dat ze toch niet verkiesbaar zijn, dus 

hun gebrek aan voorbereiding is geen probleem. Zo beginnen velen 

minder serieus aan hun politieke carrière dan noodzakelijk is, al ervaren 

ze dat zelf anders. Als ze na de verkiezingen verkozen zijn, weten ze niet 

wat ze moeten doen, laat staan hoe. Ze schoppen er geen stennis over 

en gaan aan de slag. De partijleiding heeft hetzelfde idee: de nieuwe 

Statenleden moeten de kat maar uit de boom kijken en 

experimenteren. Zo is de kans al meteen klein dat ze na de verkiezingen 

effectief gaan functioneren, bijvoorbeeld tijdens de formatie. De 

verwachting dat Forum in coalities terechtkomt, komt zo al meteen niet 

uit.  

 

Er ontstaat een vreemde kongsie. De leiding heeft kandidaten nodig om 

een fractie in de Eerste Kamer te krijgen. De kandidaten zijn daar een 

middel voor. In meerdere provincies blijkt het lastig goede mensen te 

vinden die geen enkel risico vormen. De leiding krijgt hierdoor nog meer 

het idee dat de kandidatenlijsten kort moeten zijn, de selectie streng en 

de kandidaten buiten beeld. Zo wordt alles vooruitgeschoven in de hoop 
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dat het na de verkiezingen wel goed komt. De kandidaten laten dit 

gebeuren, want ze zijn enthousiast over de partij op zich. Ze weten ook 

dat Forum controversieel is en dus is het voor hen makkelijk dat ze niet 

in de wind staan. Ze hoeven geen verantwoordelijkheid te nemen en 

dat wil de leiding ook niet. Het is ook niet duidelijk hoe de kandidaten 

überhaupt een grotere rol kunnen claimen. Zo heeft iedereen de lusten 

en niet de lasten: kandidaten worden door vrijwel niemand 

aangesproken, krijgen geen lastige vragen en hoeven niets uit te leggen, 

maar maken wel kans op een functie. De leiding heeft kandidaten die 

noodzakelijk zijn voor de verkiezing van de Eerste Kamer, maar ze lopen 

hen niet voor de voeten.   
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4. Leg je nergens op vast 

 

De Statenleden zijn nog maar nauwelijks bekomen van hun verkiezing 

of de partijtop organiseert een rondgang door het land. In elke provincie 

verzorgen de landelijke gezichten een optreden en kunnen de 

Statenleden hun achterban ontmoeten. De karavaan geeft leden en 

belangstellenden de kans een beeld te krijgen wie er in de provincies 

actief zijn. Elke avond gaat over landelijke thema’s. Dit blijkt 

bijvoorbeeld in Berkel-Enschot, waar de Brabantse fractievoorzitter Eric 

de Bie het publiek van honderden mensen toespreekt over de landelijke 

standpunten over migratie, Europa en klimaat.13 Hij geeft een analyse 

waarom FvD de verkiezingen heeft gewonnen: het broeit in het land en 

dus moet er nu ‘een lange mars door de instituties’ komen. Daar zitten 

nu nog allerlei ‘linksige typjes’.  

 

Over Forum in Brabant worden we nauwelijks wijzer. De Statenleden 

stellen zich voor, vertellen waarom ze lid zijn geworden en leggen uit 

dat ze moties indienen. Ze vertellen het eens te zijn met allerlei 

landelijke FvD-standpunten, dat een FvD-Europarlementariër een 

goede column heeft geschreven, dat ze veel stukken lezen en dat ze al 

heel serieus worden genomen. Forum heeft hier in Brabant een paar 

globale doelen opgesteld, zo lijkt het. Verkeersveiligheid is erg 

belangrijk en ook de werkgelegenheid moet aandacht krijgen. Wat 

Forum preciezer wil, horen we niet. Ook blijft onduidelijk of de fractie 

al bepaalde acties heeft ondernomen. We horen dat in Oss, de 

woonplaats van twee FvD-Statenleden, windturbines komen en dat 

 
13 Borrel FvD Noord-Brabant, Berkel-Enschot, 16 oktober 2019.  
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Forum daartegen is, geheel in lijn met de landelijke ambities. Wat 

Forum er precies aan gaat doen, behalve zeggen dat men tegen is, blijft 

duister.  

 

Veel aanwezigen missen kennis om te beoordelen hoe zinvol of effectief 

de activiteiten van provinciale FvD’ers zijn. Bij een avond in Ede vertelt 

de Gelderse fractievoorzitter Arjan de Kok dat Forum voor het 

burgerinitiatief is: een procedure waarmee burgers thema’s op de 

politieke agenda kunnen plaatsen.14 Dat is niet helemaal waar, want in 

Limburg is Forum hier juist tegen. In Gelderland heeft FvD ervoor 

gezorgd dat een eerste initiatief is aangenomen. Dit is ook niet erg 

logisch: of een initiatief aangenomen moet worden hangt sowieso van 

de inhoud af en die vermeldt De Kok niet. Statenlid Armita Taheri vertelt 

dat het in de provincie te vaak over windmolens en te weinig over het 

sociaal domein gaat. Het valt niemand op dat dit komt omdat de 

provincie wel over energie gaat, maar niet of nauwelijks over zorg. Haar 

collega Kees Claassen heeft een motie ingediend over het 

handelsverdrag tussen de EU en Canada. Het is een advies aan de 

Tweede Kamer om niet met dit verdrag in te stemmen. De kans dat dit 

effect heeft is op voorhand vrijwel nul. Claassen wil ook een bindend 

provinciaal referendum, iets wat Forum alleen in de Tweede Kamer kan 

regelen. In de zaal zegt niemand er iets van.  

 

In Terneuzen vertelt Forum dat er moties zijn ingediend, maar dat de 

partij te klein is om echt verschil te maken.15 Dat komt door het 

 
14 Borrel FvD Gelderland, Ede, 17 oktober 2019.  

15 Borrel FvD Zeeland, Terneuzen, 2 november 2019.  
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partijkartel en dus moet FvD eerst groeien. Met de koers is niets mis, 

dus de partij moet continu haar ideeën blijven uitdragen en dan worden 

deze vanzelf werkelijkheid als de aanhang eenmaal is gegroeid. Zo 

worden de uitgangspunten duidelijk: de Statenleden zijn er om de 

landelijke visie te verspreiden, met name in de provinciehuizen. Dat 

nergens een uitgewerkt plan ligt deert niet, want FvD kan vooralsnog 

alleen campagne voeren. Niemand vraagt de Statenleden wat ze al in 

deze fase kunnen doen. Zo kapitaliseert de rondgang langs de provincies 

op het gebrek aan kennis bij leden over politiek in het algemeen en de 

provincie in het bijzonder. De Statenleden kunnen de aanwezigen alles 

wijsmaken, want men heeft sowieso geen idee. De ene keer vertellen 

Statenleden over ambities die ze niet waar kunnen maken, de andere 

keer vertellen ze ten onrechte dat ze niets kunnen bereiken.  

 

Vrije samenwerking  

In Limburg is de Statenfractie de eerste maanden bezig met het 

vastleggen van de eigen visie, vertelt lijsttrekker Ruud Burlet me tijdens 

een interview. De fractie mist informatie over allerlei provinciale 

thema’s en dus moeten de leden zich eerst in alle dossiers verdiepen. 

Ze stellen daarom veel vragen. Voor de buitenwereld is dit verwarrend: 

zo stelt FvD veel vragen over Maastricht Aachen Airport, hetgeen de 

indruk wekt dat Forum tegen dat vliegveld is. Die conclusie is voorbarig: 

Forum is juist voorstander, maar wil eerst van de hoed en de rand 

weten. Burlet noemt dat ‘je hersens gebruiken’: weten hoe het zit en 

wat de overwegingen zijn. Forum komt op deze manier soms verrassend 

uit de hoek: de verwachting is dat Forum altijd tegen subsidies is, maar 

FvD blijkt vooral bezig met de vraag of subsidie het gewenste doel 

efficiënt bereikt.  
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Limburg is de enige provincie waar FvD meteen meebestuurt. Er wordt 

een speciale constructie bedacht om de samenwerking mogelijk te 

maken. Er komt een buitenparlementair college: een verzameling 

gedeputeerden die werkt met wisselende meerderheden in de 

Provinciale Staten. Ze zitten op persoonlijke titel in het college, niet 

namens hun partij. Linkse partijen leveren geen gedeputeerden en 

noemen het een gewoon coalitieakkoord dat steunt op een rechtse 

meerderheid. Zij noemen de constructie ‘een rookgordijn’, vooral 

bedoeld om het CDA in bedwang te houden. Een deel van de partij wil 

namelijk niet samenwerken met PVV en Forum. De christendemocraten 

kunnen door de bijzondere constructie volhouden dat ze dat niet doen. 

Er zitten immers alleen individuen in het college.  

 

De uitgangspunten van het nieuwe college zijn met alle partijen 

besproken en worden breed onderschreven. Dit is veelzeggend over de 

Limburgse koers van Forum: het college werkt bijvoorbeeld gewoon 

mee aan de EU. De landelijke weerstand tegen Europa is dus 

verdwenen. Forum zit direct in de compromismodus. De 

energietransitie gaat eveneens verder, maar op een manier die het 

landschap zo min mogelijk schaadt: er komen verplichte zonnepanelen 

op nieuwe gebouwen. Ook komt er geen correctief referendum. Bij het 

debat over het bestuursakkoord zegt Statenlid Cees van der Sande dat 

de fractie een kleine overheid wil, maar accepteert dat de provincie 

meer taken krijgt als gemeenten gefaciliteerd moeten worden en er een 

maatschappelijk belang ligt.16 Al een paar weken later breekt ruzie uit: 

 
16 Vergadering Provinciale Staten Limburg, 28 juni 2019.  
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Van der Sande vindt de compromisbereidheid te groot, noemt zijn 

collega’s ‘FvD Light’ en trekt zich terug. Hij heeft een punt: nu FvD 

meebestuurt verandert er maar weinig. 

 

De Limburgse coalitie houdt een kleine twee jaar stand, waarna deze 

struikelt over een integriteitsaffaire.17 Burlet vindt de samenwerking 

achteraf een succes: er werd veel over de inhoud gesproken en het 

politieke debat vond weer plaats in de Statenzaal, niet in 

achterkamertjes. Als gedeputeerde heeft hij naar circulaire economie 

gekeken en daar een beleidsplan over geschreven. Burlet analyseerde 

wat bedrijven op dat terrein doen en welke belemmeringen ze ervaren. 

Bedrijven willen volgens hem niet meer geld, maar hopen dat de 

provincie betrokken partijen bij elkaar brengt en startende projecten 

steunt. Ook vinden ze dat de provincie het goede voorbeeld moet 

geven. Onder Burlets leiding ging de provincie Limburg daarom circulair 

inkopen. Dit is ongetwijfeld niet wat Forum-kiezers hadden verwacht.  

 

Omstreden compromissen  

De samenwerking in Limburg is het voorland voor Noord-Brabant, de 

enige provincie waar Forum ook formeel coalitiepartner wordt. Na de 

voortijdige val van de vorige coalitie proberen VVD, CDA en Lokaal 

Brabant een akkoord te smeden met Forum. Ook nu is er bij het CDA 

verzet. Prominente leden en hele afdelingen roepen de Brabantse 

fractie tevergeefs op er niet aan mee te werken. Bij de presentatie van 

het akkoord komen de toekomstige gedeputeerden met 

 
17 Limburgse bestuurscrisis compleet: gedeputeerden én gouverneur weg om 

integriteitsschandaal. NOS, 9 april 2021. 
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gemeenplaatsen over het realiteitsgehalte van de plannen, het 

draagvlak, de interne kritiek bij het CDA en de veranderingen door de 

deelname van Forum.18 De VVD-leider praat over de rumoerige periode 

die nu ten einde komt. Het bestuur wordt weer stabiel, zo is zijn 

verwachting, al heeft de nieuwe coalitie een meerderheid van maar één 

zetel. Volgens de VVD is er draagvlak voor de samenwerking, terwijl 

iedere buitenstaander ziet dat het daar juist aan ontbreekt. De VVD-

gedeputeerde praat over ‘een bijzondere tijd’ en wil ‘resultaten’ 

neerzetten. Het CDA is duidelijk gespannen: de fractievoorzitter 

benadrukt dat het CDA een middenpartij is, niet wil weglopen voor 

discussie en afspraken wil uitvoeren. We horen dat de 

onderhandelingen constructief verliepen. De leden van het CDA mogen 

binnenkort nog hun zegje doen, maar de afspraken liggen vast.  

 

FvD-fractievoorzitter Eric de Bie wordt gedeputeerde en legt eveneens 

nadruk op ‘draagvlak’. Er komt een bindend correctief referendum. Dat 

kan grondwettelijk niet, maar de coalitie heeft afgesproken de uitslagen 

van adviserende referenda te volgen en noemt ze daarom bindend. Die 

afspraak loopt sowieso af bij de volgende verkiezingen. Er hoeft maar 

één Statenlid tegen te stemmen en de referendumuitslag ligt in de 

prullenbak. De kans dat een controversiële uitslag wordt overgenomen 

is dus op voorhand klein. De Bie houdt zich bij het energiedossier aan 

alle bestaande afspraken. Geen afschaling van de ambities dus, terwijl 

Forum dat wel had beloofd. Brabant blijft inzetten op het dubbele van 

de landelijke eis voor duurzame energie. De Bie meldt dat het klimaat 

nu eenmaal verandert en dat daar oplossingen voor moeten komen. 

 
18 Presentatie coalitieakkoord Noord-Brabant, 7 mei 2020.  
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Peter Smit wordt de tweede FvD-gedeputeerde. Hij bouwde als 

wethouder in Oisterwijk windmolens en gaat in zijn nieuwe rol een 

oplossing verzinnen voor de bosbranden in de Peel. Dat moet door meer 

water vast te houden en beter samen te werken met de waterschappen. 

Het zijn thema’s waar Forum nog nooit over heeft gepraat.  

 

De compromisbereidheid van de Brabantse fractie is al met al groot, zo 

blijkt ook in de maanden daarna. Eind 2020 valt FvD uit elkaar. Begin 

2021 vertrekken drie Brabantse Statenleden naar JA21. Die partij blijft 

de coalitie steunen. Peter Smit noemt zich vanaf dat moment 

onafhankelijk. De resterende FvD’ers zeggen onafhankelijk te zijn van 

de landelijke partij, maar blijven er wel aan verbonden. Later stappen 

ze over naar BVNL. Twee zetels zijn dan inmiddels vacant en zullen dat 

blijven. Het is het logische gevolg van de korte kandidatenlijst waarmee 

het partijbestuur risico’s wilde vermijden. Nu is de coalitie echter zo 

wankel geworden dat deze ten einde komt.19 De Bie wordt weer 

Statenlid, nu voor BVNL.  

 

Onafhankelijk oordelen 

De coalities in Limburg en Brabant laten zien dat Forum zeer 

compromisbereid kan zijn en soms zelfs als een blad aan een boom 

draait. Er vormt zich een informele lijn: Forum staat voor een no-

nonsense overheid die klein en efficiënt is en geen overbodige dingen 

doet. Wat dit concreet betekent wordt niet uitgewerkt en dus kan 

Forum er nog alle kanten mee uit. Er verandert daarom weinig. Alles 

gebeurt ad hoc bij gebrek aan heldere uitgangspunten. Het 

 
19 CDA beëindigt samenwerking met Forum voor Democratie. CDA, 20 mei 2021. 
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belangrijkste kenmerk is dat het een stuk constructiever is dan hoe 

Forum landelijk bekend staat. Statenleden van andere partijen vinden 

hun FvD-collega’s erg meevallen.  

 

Dat er geen programma is waar FvD’ers aan gehouden kunnen worden, 

deert ze niet. Sterker nog: het komt ze goed uit. Er ontstaat gaandeweg 

een idee wat daarmee in overeenstemming is: Statenleden willen bij 

ieder voorstel onafhankelijk beoordelen of ze het kunnen steunen. Ze 

leggen zich het liefst nergens op vast. Deze filosofie gaat in tegen het 

idee dat je met andere partijen compromissen sluit en je daar 

vervolgens aan houdt. Het stoort FvD’ers dat andere fracties vanwege 

compromissen tegen hun eigen mening in stemmen. Zij zien dit als een 

reden dat Forum weinig of niets bereikt: andere Statenleden zouden het 

eigenlijk wel met FvD eens zijn, zo is de redenering, maar stemmen 

vanwege de gesloten compromissen anders. Er zou volgens Forum echt 

dualisme moeten zijn, waarbij volksvertegenwoordigers bij elk dossier 

intrinsiek overtuigd moeten raken van de waarde van een voorstel. Als 

dit de praktijk wordt, zal Forum vaker zijn zin krijgen. Toch blijkt met 

name in Brabant dat FvD prima compromissen kan sluiten die 

rechtstreeks tegen de eigen politieke overtuigingen ingaan.   
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5. Zwem een fuik in 

 

Terwijl de nieuwe Statenleden aan het werk zijn, gaat de interne 

ontwikkeling van Forum verder. Ze krijgen er maar weinig van mee: ze 

zijn druk met hun nieuwe taken. De Statenleden hebben een excuus: 

volgens hen kijken hun collega’s van bijvoorbeeld D66 of CDA ook niet 

hoe hun partij precies in elkaar zit. Daar kandideren mensen zich omdat 

ze politieke ambities hebben en iets willen veranderen. Zo gaat dat bij 

FvD ook: het gaat om de inhoud. Zo veronderstellen de Statenleden 

impliciet dat andere partijen min of meer hetzelfde zijn georganiseerd 

en dat FvD dus wel in orde zal zijn. Statenleden maken nog een tweede 

vergelijking die tot de conclusie leidt dat ze de partijorganisatie kunnen 

negeren: ook in een bedrijf heeft niet iedereen zeggenschap over alles. 

Iedereen heeft een eigen rol en er is een hiërarchische lijn: de leiding 

bepaalt waar de organisatie voor staat. Als iemand het er niet mee eens 

is, kan hij ontslag nemen. Het is vanwege de verschillende rollen niet 

nodig te weten hoe de partijorganisatie precies in elkaar zit, want dat is 

niet de verantwoordelijkheid van ondergeschikten. 

 

De Statenleden denken te weten waar Forum voor staat: ze hebben de 

partij in de eerste twee jaar in de Tweede Kamer zien opereren. Ze gaan 

ervan uit dat de partij tegen migratie is, tegen soevereiniteitsoverdracht 

aan de EU en tegen duur en zinloos klimaatbeleid. Ook is FvD voor 

referenda. Dit is de visie die de Statenleden steunen. Ze nemen binnen 

de organisatie een rol op zich die dienend is aan dit grotere geheel. Dat 

blijkt al snel een enorme misrekening.  
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Een hiërarchische structuur  

Traditionele partijen zijn verenigingen waarbinnen leden het voor het 

zeggen hebben. Bij Forum is dat niet zo. Door de problemen bij eerdere 

rechtse partijen, heeft partijbestuurder Henk Otten een hiërarchische 

structuur bedacht waarbij de top alles bepaalt en leden geen macht 

hebben. Dit blijkt vooral uit de manier waarop het bestuur wordt 

aangewezen. Het partijbestuur bepaalt zelf wie er toetreden en ontslag 

nemen en heeft daar geen toestemming van leden voor nodig. Zij 

kunnen alleen in theorie wijzigingen aanbrengen: tweederde van de 

leden moet een bestuurslid willen wegsturen bij een vergadering 

waarbij tweederde van alle leden aanwezig is. Dat is bij Forum praktisch 

onmogelijk, want dit betekent dat er een voetbalstadion moet worden 

afgehuurd. Het partijbestuur heeft dus carte blanche. Na een tijdje 

besluit het bestuur ook ad interim leden met stemrecht aan te mogen 

stellen, zonder dat de leden ze formeel hebben goedgekeurd.  

 

De Statenleden hebben aanvankelijk niet goed door dat zij in dit 

bestuursmodel geen rol spelen. Zij zijn in de praktijk gewone leden die 

de koers niet kunnen wijzigen. Ze kunnen met elkaar discussiëren en 

hun mening laten horen, maar het partijbestuur hoeft er nooit naar te 

luisteren. Omdat het bestuur niet weggestuurd kan worden, hoeft men 

sowieso geen verantwoording af te leggen. Dit maakt de verhouding 

met de partijtop anders dan bij andere partijen: daar hebben 

Statenleden tenminste nog de macht van een regulier lid. Bij FvD komt 

het volledig aan op vertrouwen. 

 

De macht van de partijtop gaat ver: het huishoudelijk reglement wordt 

door het bestuur vastgesteld. Het bestuur kan bovendien de regels 
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veranderen zonder daarover te communiceren. Toch kan het bestuur 

eisen dat leden zich er meteen aan houden. Het partijbestuur bouwt zo 

de organisatie na de verkiezingen verder uit.20 Er komen provinciale 

afdelingen die events organiseren en campagne voeren. Dit is geen 

democratisering: er komt in elke provincie een afdelingsleider die 

contact onderhoudt met het partijkantoor en die het gedachtengoed 

bewaakt. Deze afdelingsleider is voortaan de baas: als hij twijfelt of 

Statenleden de FvD-standpunten goed naar voren brengen, kan hij dit 

bij het partijbestuur melden. De afdelingsleider staat hiërarchisch 

boven de Statenleden, terwijl dat formeel helemaal niet kan: zij hebben 

een eigen mandaat en zijn niet in dienst van de partij. De afdelingsleider 

wordt door het partijbestuur aangesteld. Zo ontstaat een structuur die 

het werk van Statenleden probeert te controleren.  

 

Er zijn redenen om deze structuur irrelevant te vinden. Statenleden zijn 

vrij om te doen wat ze willen, zeker als ze niet te veel van de koers 

afwijken. Dat laatste is waarschijnlijk sowieso het geval, want ze hebben 

zich om inhoudelijke redenen bij Forum aangesloten. Er is dus weinig 

reden om te klagen, want alle controle heeft nauwelijks praktische 

gevolgen. De fracties hoeven alleen voor de Eerste Kamer te stemmen, 

want daar begon het allemaal om. Vervolgens zijn er weinig 

verplichtingen. Ook hier zien we dat de top en de Statenleden daar 

allebei belang bij hebben: de Statenleden hebben vrijheid, de top de 

macht. Het bestuursmodel leidt ertoe dat verschillende fracties elkaar 

nauwelijks leren kennen. De leden zijn druk met hun werk en de top 

 
20 Dit is de nieuwe partijstructuur van FvD: veel bureaucratie, geen democratie. 

ThePostOnline, 23 oktober 2019.  
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krijgt nooit te maken met georganiseerde oppositie. De partij blijft los 

zand en de top profiteert daarvan.  

 

Een sektarische koers  

Forum krijgt langzaam een sektarisch karakter. Of de Statenleden dit 

helder voor ogen hebben wordt niet duidelijk. Zij groeien hier langzaam 

in mee. De Amerikaanse socioloog Janja Lalich beschreef dit proces ooit 

in een boek over sektes: Bounded choice.21 Sektes zijn organisaties die 

bijeen worden gehouden door een gedeeld commitment aan een 

charismatische leider. Er is sprake van een ideologie waar de volgers in 

hoge mate aan gecommitteerd zijn. Zij ontwikkelen een nieuw 

perspectief, veranderen hun wereldbeeld, committeren zich aan een 

bepaalde visie en aan degene die hen daarbij de weg wijst.   

 

Een sekte vindt zijn oorsprong in ideeën die een zekere populariteit 

hebben. Bij Forum gaat het over migratie- en EU-kritiek die onder grote 

groepen Nederlanders leeft. In een latere fase gaat het ook om kritiek 

op de maatregelen tegen het corona-virus. Dit zijn geen uitzonderlijke 

meningen maar juist gewone opvattingen die binnen de sekte een 

extreme ondertoon kregen. De leider ontwikkelt deterministische 

antwoorden op allerlei vragen: er is voor ieder probleem maar één juist 

antwoord, namelijk dat van de leider. Er wordt een belofte gedaan voor 

de prachtige toekomst, maar die komt er alleen als men naar de leider 

blijft luisteren. Door Forum groot te maken wordt Nederland in ere 

hersteld, met dichte grenzen, het landschap van vroeger en een eigen 

 
21 Janja Lalich: Bounded choice: true believers and charismatic cults. University of 

California Press, 2020.  
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politieke koers zonder buitenlandse bemoeienis. Complotten worden 

binnen deze visie steeds belangrijker: aanvankelijk alleen over andere 

politieke partijen, later ook over corona, Klaus Schwab en het World 

Economic Forum.   

 

Charismatisch leiderschap is in dit proces essentieel. Volgers kennen 

hun leider bijzondere kwaliteiten toe, zonder te bedenken of daar veel 

reden voor is. De leider bepaalt in zijn eentje de koers en volgers hebben 

de taak te gehoorzamen. Zij hebben een ondergeschikte positie en 

schikken zich in hun rol. Zo worden ze door de tijd afhankelijker. Dit is 

precies hoe Forum zich ontwikkelt: Baudet wordt belangrijker omdat 

het andere kopstuk – Henk Otten – al snel na de Provinciale 

Statenverkiezingen verdwijnt. Baudet dwingt vervolgens volgzaamheid 

af door een controlestructuur te bouwen, treedt steeds vaker 

narcistisch en autoritair op en duldt geen anderen naast zich. Hij luistert 

soms naar zijn adviseurs, maar doet dat meestal niet, geheel indachtig 

zijn positie als leider en formele rol als niet-afzetbaar partijvoorzitter.  

 

Er vindt vrijwel ongemerkt een omslag plaats. De organisatie van Forum 

was bedrijfsmatig opgezet om interne problemen te voorkomen en 

verkiezingen te winnen, maar wordt een beweging waarbij de leider zijn 

volgelingen onder controle houdt. De bedrijfsmatige 

organisatiestructuur kan prima voor dit doel worden gebruikt. Er 

ontstaat een organisatie met stevige sociale controle waarin mensen 

het juiste gedrag moeten vertonen en zelf overtuigd moeten raken van 

de visie van de leider. Leden praten het goed en groeien erin mee, de 

Statenleden incluis. 
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Ruzie in de top  

De sektarische structuur werkt in de praktijk als een fuik waar 

Statenleden niet gemakkelijk uit kunnen ontsnappen. De beste 

illustratie zien we in de eerste weken na de verkiezingen als de 

Statenleden nog onervaren zijn. De landelijke top blijkt ruzie te hebben. 

Partijbestuurder Henk Otten zoekt met een interview de publiciteit: hij 

vindt dat Thierry Baudet anderen te veel in de wind zet met radicale 

uitspraken en de partij te veel naar rechts trekt.22 In de dagen erna 

volgen beschuldigingen aan Ottens adres.23 Er komt een paar maanden 

later ook een rapport over uit.24 Er staat in dat er contant geld is 

verdwenen uit de verkoop van boeken en merchandise. Dit zou ertoe 

hebben geleid dat de jaarrekening van Forum niet is goedgekeurd door 

de accountant. Otten zou zijn minnares geld hebben toegestopt, 

accountantsrapporten hebben achtergehouden, een overeenkomst zijn 

aangegaan buiten zijn medebestuurders om, een ondeugdelijke 

administratie hebben gevoerd en een poging tot fraude hebben gedaan. 

Uiteindelijk ruimt Otten het veld: hij vertrekt als partijbestuurder en 

begint later een eigen fractie in de Eerste Kamer. 

 

De Statenleden zien de crisis in de media. Het is een vreemde 

gewaarwording: tijdens de selectieprocedure hebben ze nooit iets van 

dit conflict gemerkt. Ze hebben vaak meer contact gehad met Otten dan 

met Baudet. Otten is ook bepalender geweest tijdens de 

 
22 Tweede man van Forum Henk Otten: ‘Baudet trekt de partij te veel naar rechts. NRC, 

20 april 2019.  

23 FvD: Otten deed ‘greep in de kas’ en moet uit partijbestuur. NOS, 25 april 2019.  

24 Otten doet aangifte van smaad tegen Forum voor Democratie. NOS, 30 augustus 2019.  
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voorbereidingen, maar de Statenleden kennen beide mannen niet goed 

en weten niet hoe het er in de partij aan toegaat. Dat zagen ze immers 

niet als hun taak en ze dachten dat ze dat niet hoefden te weten. Ze 

horen beschuldigingen, maar hebben geen informatie om die te 

toetsen. Er zijn gerede twijfels of de verhalen kloppen, want het 

ministerie van Binnenlandse Zaken ziet geen aanwijzingen voor fraude 

en ook de accountant ontkent de problemen.25 Via Twitter levert Otten 

meerdere keren bewijs dat de aantijgingen zijn verzonnen. 

 

Bij deze ruzie blijkt hoe het sektarische Forum-model werkt. De 

Statenleden hebben niets met dit conflict te maken, maar worden er 

toch partij in. De beeldvorming doet zijn werk: Baudet lijkt een punt te 

hebben en hij is het gezicht waar de Statenleden op af zijn gekomen. 

Otten is een secundaire figuur die weliswaar op de achtergrond 

essentieel was, maar niet degene die de partij bij het grote publiek 

populair maakt. Bovendien horen Statenleden dat Otten een nare man 

is, die regelmatig met zijn vuist op tafel slaat, geen tegenspraak duldt 

en al heel wat interne vijanden heeft gemaakt. Zij kennen hem niet goed 

genoeg om te weten of dit waar is. In de niet-democratische organisatie 

van Forum draait alles om sociale druk, niet om ordentelijke procedures 

waarlangs onderzoek kan worden geïnitieerd over wat er aan de hand 

is. 

 

Baudet gaat – in tegenstelling tot Otten – meerdere keren het land in 

om de Statenleden te overtuigen dat hij gelijk heeft. Net als tijdens de 

 
25 Accountant Forum: boekhouding Otten was correct, geen aanwijzing fraude. NRC, 25 

juli 2019.  
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kandidaatstelling werkt zijn charme aanstekelijk, wat direct een enorm 

contrast oplevert met de impopulaire Otten. Deze periode bevestigt 

definitief Baudets leiderschap. Er verschijnt online een verklaring dat de 

politici van Forum de beschuldigingen aan het adres van Otten steunen. 

Aanvankelijk suggereert Forum dat alle Statenleden achter de brief 

staan, maar nadat het Zuid-Hollandse Statenlid Ewald Kegel klaagt dat 

hij niets van de verklaring weet, maakt FvD daar de fractievoorzitters 

van. Het is een vreemde brief, want deze bevat feitelijke onjuistheden. 

De fractievoorzitters volgen de zienswijze van Baudet, al is er geen 

sprake van hoor en wederhoor, laat staan van serieus onderzoek. Het 

rapport over Otten kan geen enkele kritische toets doorstaan, maar de 

fractievoorzitters accepteren het en in hun kielzog de Statenleden ook. 

Zo voegen zij zich allen in hun ondergeschikte rol.  
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6. Verdedig het onverdedigbare 

 

Er zijn maar weinig Statenleden die door een krant worden 

geïnterviewd. Een uitzondering is Armita Taheri, die uitgebreid aan het 

woord komt in de Gelderlander. Ze is een van de weinige FvD’ers met 

een migratieachtergrond en staat eind 2019 op het podium van het FvD-

congres in Barneveld. Het is een speech die door Forum vaak via sociale 

media wordt gedeeld. Taheri is gevlucht uit Iran vanwege de 

onderdrukking door de islam. Sadistische moslimleiders hebben het 

land en haar cultuur kapotgemaakt, zegt ze. In Nederland is weliswaar 

vrijheid en veiligheid, maar geweld en onderdrukking nemen toe door 

toedoen van het partijkartel dat sharia en salafisme toelaat. Ze krijgt 

enorm applaus: een migrant die scherp en compromisloos Westerse 

waarden uitspreekt en omarmt. Taheri is het schoolvoorbeeld van een 

migrant die achter het FvD-gedachtengoed staat, zich heeft aangepast 

aan haar tweede vaderland, trots is op haar nieuwverworven cultuur en 

die nog wil beschermen ook. 

 

Taheri is een ideale kandidaat om verwijten van racisme binnen FvD te 

weerspreken. Haar speech levert het beeld op dat Forum er voor 

iedereen is, ook als je elders bent geboren. Er kan bij deze partij geen 

sprake zijn van racisme: het gaat slechts om de vraag of migranten de 

Nederlandse cultuur omarmen. De Gelderlander geeft die spanning 

goed weer. De journalisten confronteren Taheri met een tweet van 

Baudet die veel stof deed opwaaien. Deze ging over de in Amsterdam 

geboren en getogen Daniel Buter, die door bureaucratische rompslomp 

geen Nederlands paspoort had en dreigde te worden uitgezet. De NOS 

noemde de jongen ‘een Amsterdammer’, waarop Baudet twitterde dat 
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dat ‘propaganda’, ‘framing’ en ‘hilarisch’ zou zijn. Er volgden verwijten 

van racisme omdat Buter niet wit is.26 Baudet trekt zijn tweet niet in en 

excuses komen er ook niet. De journalisten willen graag weten wat 

Taheri ervan denkt, maar ze gaat er niet op in.  

 

Langzame bewustwording  

Het interview met Taheri roept de vraag op of Statenleden de leider 

willen, durven of mogen bekritiseren. Zij zien daar aanvankelijk geen 

reden voor: Baudet verwoordt immers hun standpunten, dus waarom 

zouden ze hem tegenspreken? Er komt door de tijd heen steeds meer 

reden dat wel te doen, maar de Statenleden houden zich stil. Taheri is 

een goed voorbeeld. In de media vertelt de vertrokken partijbestuurder 

Henk Otten dat hij Baudet al heel lang corrigeerde als hij extremistische 

uitspraken deed. De grote vraag is wie Baudet intern nog tegenspreekt 

nu Otten weg is. Dat is extra relevant vanwege het feit dat Baudet als 

partijvoorzitter niet weggestuurd kan worden. Het is deze 

partijstructuur waar Statenleden zich niet van bewust waren toen ze 

zich kandideerden. Pas na het vertrek van Otten wordt duidelijk dat hij 

gelijk heeft: Forum zag er met Otten een stuk acceptabeler uit dan 

zonder.  

 

Het aantal controversiële uitspraken en incidenten neemt snel toe. 

Baudet schrijft bijvoorbeeld een essay waarin hij meldt dat abortus en 

 
26 Volgens Thierry Baudet is een zwarte Amsterdammer geen Amsterdammer. 

Welingelichte Kringen, 7 december 2019.  
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werkende vrouwen de oorzaak zijn van de afbraak van Europa.27 De 

Statenleden kijken ervan op. Toen er tijdens de kandidatenselectie 

mensen waren die dergelijke uitspraken deden, werden ze verwijderd, 

nu zegt hun politiek leider dit. Het staat in geen enkel programma van 

FvD, maar de Statenleden worden er wel door de buitenwereld op 

aangesproken. Ze hebben er nooit mee ingestemd maar kunnen hun 

politiek leider niet temmen. Een ander voorbeeld is Baudets tweet over 

twee vriendinnen die in de trein zouden zijn lastiggevallen door 

Marokkanen.28 Dat blijkt een aperte leugen, maar Baudet wil er geen 

afstand van nemen. De lijst controverses groeit gestaag: Baudet begint 

een meldpunt voor linkse leraren,29 gaat eten met racist Jared Taylor,30 

trekt het onderzoek naar MH17 in twijfel,31 klaagt journalisten aan32 of 

intimideert ze,33 ontkent klimaatverandering,34 retweet antisemieten,35 

 
27 Woede en verbazing over standpunt Baudet over vrouwen, abortus en euthanasie. 

RTL Nieuws, 20 mei 2019.  

28 Baudet onder vuur na ‘opruiende’ tweet over ‘lastiggevallen’ vriendinnen in trein. AD, 

2 februari 2020.   

29 Meldpunt ‘geef je linkse leraar aan’ van Forum voor Democratie roept woede op. RTL 

Nieuws, 27 maart 2019.  

30 Thierry Baudet ontmoette in het geheim een Amerikaanse racist van Alt-right. De 

Correspondent, 20 december 2017. 

31 Nabestaanden MH17 zeer geschokt door Thierry Baudet: ‘Dit is schandalig’. RTL 

Nieuws, 23 mei 2019.  

32 Thierry Baudet trommelt de media op en verrek, daar zijn ze al. ThePostOnline, 11 

maart 2020. 

33 Bij FvD klapt men harder voor intimidatie van journalisten dan voor eigen Statenleden. 

ThePostOnline, 21 september 2019.  

34 Baudet is klimaatontkenner van het jaar 2019. Joop, 1 november 2019.  

35 Onderzoek FvD-politici geven antisemitische Twitter-accounts groter bereik. De 

Volkskrant, 24 mei 2022. 
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verspreidt complotten over het coronavirus36 en ondersteunt 

propaganda van Poetin.37 Theo Hiddema doet met het n-woord ook een 

duit in het zakje.38  

 

Al deze ophef levert de Statenleden een enorm dilemma op. Forum is 

nooit vrij geweest van dubieuze standpunten. Baudet gebruikt al sinds 

de start hondenfluitjes als ‘homeopathische verdunning’ en ‘dominant 

blank Europa’. Ook is breed bekend dat hij eens sprak bij de 

extreemrechtse IJzerwake.39 FvD-critici zeggen daarom dat de 

Statenleden altijd al hadden kunnen weten bij wie ze zich aansloten. 

FvD is in de ogen van critici nooit een normale partij geweest en dus ligt 

het voor de hand dat er meer controverses zouden ontstaan. De 

Statenleden hebben iets uit te leggen. Forum is weliswaar steeds 

extremer geworden, maar de Statenleden heulen al sinds het prille 

begin met dubieus gedachtengoed. Zelf zien ze dat vaak anders. Het zou 

juist het tegenovergestelde zijn: FvD was niet extreem, hetgeen zou 

blijken uit de uiteenlopende mensen die bij de partij betrokken waren 

tot maart 2019. Baudet had weliswaar toen al extremistische uitspraken 

gedaan, maar hij had die min of meer afgezworen. Na de boreale speech 

ging hij echter weer zijn eigen koers varen en ontstond een breuk met 

de partij die FvD tot dat moment was geweest. Jammer voor de 

Statenleden: de buitenwereld deelt deze analyse vaak niet.  

 
36 Thierry Baudet: Het Coronabedrog: de globalistische machtsgreep en de Great Reset. 

Amsterdam Books, 2022. 

37 Woede in Kamer om Kremlin-propaganda Thierry Baudet. Joop, 28 februari 2022.  

38 Hiddema zegt ‘neger’ in Kamer. De Telegraaf, 29 november 2017.  

39 De Vlaamse IJzerwake: opvallend veel jongeren, SS-vlag wappert vrijelijk rond. De 

Kanttekening, 28 augustus 2019.    
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Het nooit goed doen  

Statenleden kunnen het probleem steeds moeilijker negeren. Ze 

worden er in hun dagelijks leven continu op aangesproken. Een 

Statenlid vertelt dat hij overal waar hij komt moet uitleggen dat hij niet 

hetzelfde is als Baudet. Collega’s spreken Statenleden erop aan, 

familieleden doen moeilijk en vrienden vinden het lastig of nemen geen 

contact meer op. Sommige Statenleden zeggen door hun politieke werk 

tientallen contacten te zijn kwijtgeraakt. Ze krijgen door onbekenden 

het label ‘rechts-extremist’ opgeplakt maar herkennen zich daar niet in. 

Waar ze ook komen, er wordt altijd weer aan hun ideeën en intenties 

getwijfeld. Het is voor buitenstaanders vaak wel duidelijk dat ze niet 

hetzelfde zijn als Baudet, maar waarom blijven ze dan bij Forum?  

 

Een reden is dat er moed voor nodig is om in je eentje op te stappen, 

zeker als je de kans loopt ‘voor de bus te worden gegooid’. Het beste 

voorbeeld hiervan is Henk Otten, maar er zijn daarna ook wat 

provinciale voorbeelden. Zo stapt het Overijsselse Statenlid Chilion 

Snoek om inhoudelijke redenen over naar Ottens partij. Snoeks 

fractievoorzitter haast zich om te melden dat Snoek sowieso maar 

weinig doet: hij is een luiwammes. De hypocrisie spat ervan af omdat 

iedereen in het Overijsselse provinciehuis weet dat FvD’er Andreas 

Bakir nooit op zijn afwezigheid wordt aangesproken.40 Als Snoek 

vertrekt, moet hij kennelijk slecht in beeld komen. Later gebeurt dit ook 

de Limburger Roel Westhoff, als hij bezwaar maakt tegen Baudets 

 
40 Amper aanwezig, wél volledige vergoeding: wat doet het enige Forum-Statenlid voor 

zijn geld? RTV Oost, 24 november 2021.   
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Poetin-aanbidding. Hij wordt door FvD uit de fractie gegooid en als 

onbetrouwbaar weggezet.41 

 

De Statenleden raken steeds meer in de goedpraatmodus.42 Ze vertellen 

verhalen om te laten zien dat het allemaal wel meevalt: Baudet is een 

flapuit die het allemaal niet meent, de reacties zijn overdreven, er zijn 

ook goede kanten, bij FvD is intern veel diversiteit, ze steunen niet alles 

wat de leider zegt, de provinciale fractie is onafhankelijk van de 

landelijke partij, het is niet zo bedoeld, het is allemaal nepnieuws en de 

aanvallen zijn onterecht. Statenleden definiëren hun fractie in 

toenemende mate als afzonderlijke, onafhankelijke eenheid die Baudet 

niet per definitie volgt. Een deel van de Statenleden ziet het probleem 

sowieso niet en praat alles uit volle overtuiging goed. Een medewerker 

die anoniem wil blijven heeft jarenlang persoonlijk contact met Baudet 

en zegt nooit iets van extremisme te hebben gemerkt. Er zou jarenlang 

geen enkele aanleiding zijn geweest te denken dat daar sprake van was. 

Er waren wel incidenten, zoals de uitspraak over dominant blank 

Europa, maar dat waren uitzonderingen. 

 

Waar de Statenleden zelf precies staan, blijft meestal onduidelijk. Zij 

kunnen voor zichzelf het extremisme relativeren omdat ze ‘gewone’ 

collega’s in de fractie hebben en ook elders in de partij geen extremisten 

zien. Voorbeelden zijn de Amsterdamse raadsleden Annabel Nanninga 

 
41 FvD Statenlid Limburg Roel Westhoff per direct uit partij gezet. ThePostOnline, 24 

auguatus 2022.  

42 FvD-Statenlid Ruby Driessen: ‘Jammer dat de uitspraken van vijf of zes mensen binnen 

onze partij op de rest afstralen. De Limburger, 26 december 2022.  
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en Kevin Kreuger, die de gematigde flank van de partij vormen. Ook 

andere provinciale fracties maken een degelijke indruk, zoals Utrecht en 

Drenthe. FvD is nadrukkelijk meer dan Baudet, zo is de redenering. In 

de beeldvorming is dit niet overtuigend, want Baudet is als leider 

continu in beeld en formeel ook de baas. De belangrijkste repliek van 

Statenleden is aanvankelijk dat hun partij te kritisch wordt benaderd. Er 

worden ook goede dingen in de Tweede Kamer gedaan. Er worden wel 

verkeerde dingen gezegd, maar men trekt in Nederland wel erg snel de 

racisme-kaart. Intern is de partij netjes en ook Baudet is in de 

persoonlijke omgang correct. De Statenleden zijn er met goede 

bedoelingen ingestapt en het is niet hun schuld dat het soms misgaat. 

Toch slaat de twijfel langzaam toe, want de incidenten houden niet 

meer op. Waar ligt de grens? Soms is er intern kritiek en geeft Baudet 

de Statenleden de indruk dat hij luistert. Dat geeft wat verlichting, maar 

het gaat daarna altijd weer snel mis.   

 

De investering van de Statenleden is te groot. Ze zijn aan dit avontuur 

begonnen, hebben de misstappen te vaak uitgelegd en blijven dat doen. 

Ze zien zeker in het eerste jaar geen interne rebellie en dus is hun twijfel 

vooral hun eigen probleem. Sommige mensen bij Forum hebben een 

prachtige staat van dienst en zeggen niets van alle controverses. Een 

voorbeeld is Ralf Dekker, een Statenlid uit Noord-Holland die eerder in 

de raad van bestuur van de Rabobank zat.43 Hij had met zijn carrière en 

expertise geen problemen met de koers, dus waarom zou je dat dan zelf 

wel hebben? Ook mede-Statenleden zeggen er maar mondjesmaat iets 

 
43 Hoe ex-Rabo-topman Ralf Dekker bij Forum voor Democratie belandde. Sociale 

Vraagstukken, 4 juli 2019.  
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van. Pas veel later verandert de interpretatie: Dekker is een warhoofd 

en lang niet alle collega’s hebben hun zaken goed op een rijtje. Hier 

wreekt zich dat Statenleden buiten hun eigen fractie weinig FvD’ers 

kennen maar wel graag op ze vertrouwen. Als die onbekende collega’s 

niet rebelleren, doen de Statenleden dat zelf ook niet. Meerdere 

mensen waar de Statenleden bij de start in geloofden, blijken tegen te 

vallen. Het duurt lang om te accepteren dat de aanvankelijke indruk van 

sommige collega’s de verkeerde was.  

 

Grenzen trekken 

De Statenleden begrijpen langzaam maar zeker dat ze een probleem 

hebben: ze zijn te lang meegegaan in de uitspraken van Baudet. Deze 

misstap is fundamenteel: ze hebben nooit bedacht waar hun grens ligt. 

De metafoor is die van de kikker in een pan warm water die aan de kook 

wordt gebracht. De kikker moet er een keer uitspringen, maar de vraag 

is wanneer. De kikker kan ook te lang in het water blijven en zal het dan 

niet overleven. In Amsterdam is men er snel uit: daar komt men al 

maanden voor de crisis van eind 2020 tot de conclusie dat er sowieso 

een splitsing moet komen, alleen is er nog een goede aanleiding nodig. 

Ook in Utrecht wordt al ruim voor de crisis hardop getwijfeld. Het idee 

dat er intern nog verandering kan komen raakt buiten beeld: Baudet is 

als partijvoorzitter immers niet weg te sturen. Men moet zelf 

opstappen.  

 

De Statenleden zijn te diep de fuik ingezwommen: ze hebben veel 

extremisme geaccepteerd dus wanneer moeten ze daarmee stoppen? 

Het moment voelt inmiddels willekeurig. Nu wreekt zich hun passieve 

houding in de begindagen. Ze kwamen bij Forum vanwege een aantal 
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standpunten, maar zijn niet voorbereid op de vraag of sommige 

uitspraken of incidenten per definitie buiten de orde zijn. Ze weten niet 

waar hun grens precies ligt en missen een voorbeeld die hen moreel de 

weg wijst. Dat voorbeeld leek een tijdlang Baudet, maar juist hij is het 

probleem. Ze voelen in de praktijk wel dat er overschrijdingen van 

basale normen plaatsvinden, al is het maar omdat de buitenwereld hen 

dat laat weten. Dit is echter niet genoeg om in actie te komen: ze missen 

een morele benaderingswijze van politieke thema’s met rode lijnen die 

niet overschreden mogen worden. Wanneer gaat migratiekritiek over in 

racisme? Wat is het verschil tussen een grapje over Joden en 

antisemitisme? Wat is het onderscheid tussen kritiek op uitspraken van 

de rechter en ondermijning van de rechtsstaat? En wat is het verschil 

tussen conservatieve standpunten en vrouwenhaat? De Statenleden 

hebben er te weinig over nagedacht en dus staan ze steeds vaker met 

hun mond vol tanden. Wanneer afstand te nemen?   
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7. Vertrek met het team 

 

De Statenleden trekken geen grens, maar Annabel Nanninga doet dat 

wel.44 Als er bij JFvD in app-groepen antisemitische berichten worden 

uitgewisseld, levert dat in april 2020 nog geen rimpeling in de vijver op, 

want de partijleiding zegt in te grijpen. Een paar maanden later blijkt 

dat niet te zijn gebeurd, want Baudet is er niet toe bereid. Er ontstaat 

eind 2020 tevens een rel rond een etentje van de top van de 

kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen, waar Baudet 

antisemitische uitspraken doet.45 Nanninga wil dat er orde op zaken 

wordt gesteld en tientallen FvD’ers blijken dat met haar eens. Het is 

voor Statenleden een gemakkelijke manier om zich uit te spreken: als 

groep hoeft niemand individueel uit te leggen welke grens Baudet 

precies heeft overschreden en wat persoonlijk de spreekwoordelijke 

druppel was. Omdat een grote groep vertrekt is het beeld dat iedereen 

het met Nanninga eens is en wordt niemand er individueel nog op 

bevraagd. Wel zo gemakkelijk, want de Statenleden hebben nog steeds 

geen helder antwoord op de vraag waarom ze jarenlang Baudet hebben 

gesteund en waarom dat nu opeens is veranderd.  

 

De actie van Nanninga, die het standpunt inneemt dat zij of Baudet uit 

de partij moet, leidt tot chaos. In een week tijd treedt Baudet af als 

politiek leider, wordt door het partijbestuur geroyeerd en komt na een 

ledenreferendum weer terug. De criticasters vertrekken: Annabel 

 
44 Annabel Nanninga: Ik stap nu niet op maar Thierry Baudet moet wel uit het bestuur en 

niet op de kieslijst. ThePostOnline, 24 november 2020.  

45 Brief over Baudet vol ruzie en complottheorieën. NOS, 25 november 2020.   
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Nanninga, Kamerkandidaten Joost Eerdmans en Nicki Pouw-Verweij, de 

Europese fractie, de Amsterdamse fractie, meer dan de helft van de 

Eerste Kamerfractie en tientallen Statenleden. Waar de Statenleden het 

lange tijd moeilijk vonden om consequenties te verbinden aan Baudets 

uitspraken, blijkt dat heel gemakkelijk als een ander de eerste stap zet. 

Er zijn maar weinig provincies waar helemaal niemand conclusies trekt.  

 

Samen optrekken  

Statenleden stappen bijna altijd groepsgewijs op. Dat ze samen willen 

blijven met hun fractie ligt voor de hand. Ze hebben als groep jarenlang 

alleen gestaan, zowel beleidsmatig als in de beeldvorming. Ze hebben 

enorme hoeveelheden kritiek uit hun netwerk gekregen, van buren tot 

werkgevers, vrienden en collega’s. Ze verloren door hun politieke werk 

soms tientallen contacten. Ze hebben lange tijd de druk weten te 

weerstaan. Politiek waren ze continu de gebeten hond als Baudet weer 

extremistische uitlatingen deed. De enige plek waar ze 

onvoorwaardelijke steun kregen was hun fractie. Het levert een band 

op met mensen die ze aanvankelijk niet kenden en waarmee ze – zoals 

een Statenlid het uitdrukt – normaal niet in de kroeg zouden staan. De 

omstandigheden hebben hen zielsverwanten gemaakt: hun band gaat 

inmiddels verder dan alleen hun politieke standpunten. Ze delen niet 

alleen dezelfde problemen, ze moeten ook erkennen dat ze dezelfde 

fout hebben gemaakt. Ze zijn onderling divers, maar hebben ook goed 

kunnen samenwerken.  

 

Er zijn allerlei redenen om als fractie samen te blijven: politiek zijn de 

Statenleden nauwelijks opgeleid en ze zitten in een politieke hoek waar 

de klappen vallen. Ze zijn nooit echt door de wol geverfd geraakt en 
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weten door hun eerste anderhalf jaar dat ze anderen nodig hebben om 

politiek te overleven. Zonder zielsverwanten maken ze sowieso niets 

klaar. Forum heeft hen nooit geholpen, want Baudet was nooit 

geïnteresseerd in de provincies. Als ze weglopen is de vraag wie ze nog 

over hebben. Het meest logische en dus meest gewenste antwoord is: 

hun fractiegenoten. De neiging is daarom samen te vertrekken. Waar in 

de eerste anderhalf jaar slechts enkele individuele Statenleden 

wegliepen, lopen nu delen van fracties als één blok weg. In veel fracties 

zitten mensen die willen blijven en mensen die weg willen. Zo ontstaat 

er meestal een scheuring. Alleen in Utrecht splitst iedereen als één blok 

af.  

 

Friesland laat deze dynamiek goed zien. De Statenleden willen bij elkaar 

blijven en zijn het eens dat het antisemitisme bij JFvD moet worden 

aangepakt. Zo leidt een lange vergadering tot het gezamenlijke besluit 

om af te splitsen. Er komt een persbericht. Het is voor de fractie een 

voorlopige oplossing. Men wil bij elkaar blijven, is kwaad over de gang 

van zaken én is het oneens over de eigen politieke toekomst. Een week 

later is er opnieuw een vergadering: behalve fractievoorzitter Maarten 

Goudzwaard heeft iedereen spijt. Twee Statenleden zijn in dubio of de 

afsplitsing verstandig was, drie anderen zijn er bij nader inzien tegen. 

Tijdens de vergadering worden vele tranen weggepinkt. De fractie kan 

niet bij elkaar blijven: Goudzwaard wil sowieso weg, de rest wil het kind 

niet met het badwater weggooien. Na drie vergaderingen komt er 

alsnog een splitsing en gaat Goudzwaard alleen verder. De rest gaat 

terug naar Forum. De Friese FvD’ers hebben zich door de ophef laten 

overreden iets te doen waar ze eigenlijk niet achterstonden. Een 

betrokkene denkt dat ze de opties buiten Forum niet goed kennen en 
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dan is de oude situatie altijd de minst slechte, al is het maar omdat die 

bekend is. 

 

Hoe belangrijk het is bij elkaar te blijven zien we ook elders. In 

Gelderland is aanvankelijk helemaal geen splitsing en blijft iedereen bij 

Forum. Dit is niet los te zien van de rol van fractievoorzitter Arjan de 

Kok, die een persoonlijke bekende is van Baudet. In Gelderland is de 

consensus simpelweg anders dan in bijvoorbeeld Utrecht: men vindt dat 

Baudet een nieuwe kans verdient en overtuigt elkaar dat een 

gezamenlijke toekomst bij FvD het beste is. Toch lopen ook hier in de 

maanden daarna fractieleden een voor een weg, waaronder De Kok en 

de eerder nog zo populaire Armita Taheri. 

 

Weglopen is niet eenvoudig want de partijtop heeft ieders 

telefoonnummer. Baudet belt actief rond om afsplitsingen te 

voorkomen. Een Statenlid denkt dat Baudet ‘dagen heeft zitten bellen’ 

om zoveel mogelijk mensen te behouden. Veel afhakers geloven hem 

niet meer: Baudet zegt dat zijn uitspraken verkeerd zijn uitgelegd, dat 

iedereen het verkeerd heeft begrepen en dat iedereen tegen hem is. 

Het sluit aan bij verhalen die hij al jaren vertelt en die de Statenleden 

zelf ook lang hebben verdedigd. Soms heeft Baudet wat succes: in 

Friesland lukt het de meeste Statenleden terug te laten keren. In 

Groningen is er ook succes omdat sommige Statenleden ervan worden 

weerhouden weg te gaan. De hele fractie is aanvankelijk kritisch, maar 

al snel zijn twee Statenleden terug in het kamp-Baudet: Bart van der 

Werf en Daniël Osseweijer.  
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Verraad 

De kritiek van Nanninga heeft de situatie binnen Forum fundamenteel 

veranderd. Twijfels over de partij zijn intern al langer aanwezig, maar ze 

waren geen openlijk gespreksthema. Al voor hun afsplitsing tasten 

sommige Statenleden hun opties voorzichtig af. Het probleem is dat 

alleen al de gedachte aan afsplitsing controversieel is. In Noord-Holland 

tasten fractieleden af wie er openstaan voor verandering. Het 

functioneren van Baudet is geen normaal onderwerp en dus moet dit 

behoedzaam gebeuren. Wie is te vertrouwen? Hoe zou een toekomst 

zonder Baudet eruitzien? De critici weten al snel met wie ze niet hoeven 

te praten: Ralf Dekker en Johan Dessing. Zij zijn op de hand van Baudet. 

De rest van de fractie lijkt wel bereid te bewegen. Een ongeluk zit in een 

klein hoekje: Joyce Vastenhouw wordt ook gepolst, maar ze blijkt fan 

van Baudet. Toch blijft het in deze periode bij losse gesprekken. Pas 

nadat Nanninga haar kritiek in het openbaar uit, verandert dat. 

 

De achterblijvende Statenleden van FvD vinden vaak dat afsplitsers 

verraad plegen aan hun voormalige partij en hun leider. Soms vinden ze 

het zelfs een mislukte couppoging. Het past bij het sektarische karakter 

dat FvD inmiddels heeft: een rationele discussie is nog maar nauwelijks 

mogelijk. In Friesland krijgt Maarten Goudzwaard het verwijt dat hij de 

partij heeft verraden. De anderen zien in zijn vertrek een vooropgezet 

plan. Een reden daarvoor is dat de fractieondersteuning al een 

persbericht maakt over een vertrek bij FvD, voordat de fractie daartoe 

heeft besloten. Dit verhaal negeert dat de ondersteuners ook 

persberichten hebben gemaakt voor andere opties. De Statenleden die 

trouw blijven aan Baudet menen echter dat er al is voorgesorteerd op 

JA21. Dit maakt het onmogelijk later alsnog met elkaar samen te gaan 
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werken. Als Grite Wymenga later alsnog vertrekt, komt ze bij BVNL 

terecht. Ze heeft geen keus, want de verhoudingen met JA21 zijn 

getroebleerd.  

 

Verwijten van verraad spelen ook in Groningen. Statenlid Robert 

Pestman wil weg, maar gaat niet mee naar JA21. Tijdens de crisis heeft 

hij naar eigen zeggen contact met Joost Eerdmans. Hij zou het met 

Pestman eens zijn dat Annabel Nanninga de vuile was niet buiten moet 

hangen, maar juist moet proberen de FvD-problemen binnenskamers 

op te lossen. Pestman en Eerdmans staan daar op dat moment 

hetzelfde in, terwijl Statenleden uit andere provincies meteen voor 

Nanninga kiezen. Pestman denkt dat Eerdmans Forum nog een kans wil 

geven, maar een dag later blijkt hij opeens met Nanninga een partij op 

te willen richten. Pestman voelt zich verraden en gaat daarom niet naar 

JA21, al is dat inhoudelijk wel een optie. 

 

Vriendennetwerken 

Bestaande sociale banden bepalen wie bij welke nieuwe partij 

terechtkomt. Op het moment van de crisis is er bij FvD al een 

conceptversie van de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer. Een deel 

ervan loopt weg, een ander deel blijft. Dit onderscheid valt samen met 

de mening van Baudet. Hij wil Freek Jansen, Wybren van Haga en Olaf 

Ephraïm op de kandidatenlijst en zij blijven op dat moment allemaal aan 

zijn zijde. Kandidaten die Baudet niet wilde, maar de voorkeur genoten 

van de rest van het partijbestuur, lopen juist weg, zoals Joost Eerdmans 

en Nicki Pouw-Verweij. Zij worden JA21. Daar komen ook de 

partijbestuurders terecht die het met Baudet oneens waren over de 

lijst: Rob Rooken en Lennart van der Linden. Bij Statenleden gaat dit op 
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een soortgelijke manier: Frederik Tattersall (Overijssel) is een vriend van 

de man van Annabel Nanninga en dus gaat hij naar JA21. Statenleden 

die relatief veel contact hadden met Baudet en al langer bij FvD actief 

waren blijven juist bij Forum, zoals Hendrikus Velzing (Drenthe) en Roel 

Westhoff (Limburg). 

 

Het Groningse Statenlid Pestman komt op een soortgelijke manier juist 

terecht bij eendagsvlieg Code Oranje onder leiding van Richard de Mos. 

Pestman wil niet bij Forum blijven en ook niet naar JA21. Via Jan Roos 

komt Pestman in contact met De Mos. Ze hebben elkaar nog nooit 

ontmoet en het blijkt te klikken. Pestman wil net als andere afsplitsers 

bij een club horen en niet in zijn eentje een losse fractie gaan vormen. 

Hij sluit zich daarom aan bij De Mos en als Code Oranje mislukt, volgt hij 

hem naar BVNL. Persoonlijke banden prevaleren vrijwel altijd.   
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8. Vorm gelegenheidscoalities  

 

Wybren van Haga toert door het land. Hij heeft een eigen partij 

opgericht onder de naam BVNL: Belang van Nederland. Hij splitst vlak 

na de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021 af en probeert 

sindsdien een alternatief te zijn voor Forum. Zijn belangrijkste 

probleem: zijn partij is totaal onbekend. De concurrentie is hevig. Overal 

waar Van Haga komt maant hij de aanwezigen om actief te worden, op 

welke manier dan ook. BVNL is op zoek naar kandidaten, want Van Haga 

wil in maart 2023 overal aan de Provinciale Statenverkiezingen 

meedoen. In sommige provincies is dit makkelijker dan elders: soms 

heeft de partij al Statenleden die met Van Haga zijn meegegaan naar 

BVNL, zoals in Gelderland en in Noord-Brabant. Elders heeft Van Haga 

het een stuk moeilijker.  

 

Bij een partijbijeenkomst in Elst staat Van Haga op een golfbaan.46 Het 

evenement vindt plaats in een winkel met golfkleding voor de beter 

verdienende bovenlaag. Dat blijkt ook het publiek te zijn: mensen die er 

tiptop uitzien, niet kijken op een euro meer of minder, een flinke auto 

rijden en graag een goed wijntje drinken. De boodschap van Van Haga 

slaat hier prima aan: BVNL is een klassiek liberale partij, horen we. De 

overheid is bezig de vrijheid te beknotten en dat vindt Van Haga een 

vorm van communisme. Het verder belasten van vermogens is uit den 

boze, zegt hij, want dat is een vorm van diefstal. Van Haga wordt 

geïnspireerd door politici als Bolkestein, Verdonk en de Republikeinen 

in de VS. Het verschil met de VVD is dat die partij ‘collectivistisch 

 
46 Partijbijeenkomst BVNL in Elst, 2 september 2022.  
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liberaal’ is geworden, aldus Van Haga: individuele vrijheid delft steeds 

vaker het onderspit als gevolg van ‘totalitaire trekken’ zoals 

stikstofregels.  

 

Van Haga blijkt meer fans te hebben. Er zijn ook corona-wappies. Ze 

stellen vragen over het World Economic Forum en Klaus Schwab, de 

man die door Thierry Baudet wordt beschuldigd van het initiëren van 

The Great Reset. Van Haga houdt de zaal voor dat ook in het corona-

dossier sprake is van totalitarisme. Hij maakt grapjes over de corona-

maatregelen, zegt dat de wetenschap hem inmiddels gelijk geeft en dat 

de coronamaatregelen sowieso een te grote inbreuk hebben gemaakt 

op de individuele vrijheid. Er was veel sociale druk om de maatregelen 

te volgen, maar hij piekerde er niet over erin mee te gaan. Er blijken al 

snel meer verbanden met de wappies: hun voorman Michel Reijinga is 

eventmanager en Raisa Blommestijn heeft meegeschreven aan het 

partijmanifest. 

 

In Elst worden concurrerende partijen niet of nauwelijks genoemd. 

Alleen kritiek op de VVD klinkt luid en duidelijk. Dit is immers de partij 

waar populistisch rechts altijd veel kritiek op heeft. De moeilijkste vraag 

blijft buiten beeld: waarin verschilt BVNL van andere FvD-afsplitsers en 

dan met name van JA21? Waarom zitten de aanwezigen bij Van Haga en 

niet elders? Waarin zijn ze anders dan Forum? Van Haga heeft het 

moeilijk het verschil met JA21 uit te leggen: de partij van Joost 

Eerdmans zou christelijker zijn, maar dat klopt niet, want conservatieve 

christenen zijn in de top van beide partijen te vinden. Het antwoord is 

eenvoudiger: beide partijen zijn het product van de FvD-geschiedenis. 

Politicologen noemen dat pad-afhankelijk: hun ontstaan is alleen te 
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begrijpen door de geschiedenis. Dat is fundamenteel anders dan 

partijen met verschillende ideologieën. Waar afsplitsers van Forum 

terechtkomen is een functie van het moment, veel minder van de 

inhoud.  

 

GO – Groep Otten  

De eerste afsplitsing ontstaat al in de zomer van 2019, als 

partijbestuurder Henk Otten uit FvD wordt gezet. Hij neemt twee Eerste 

Kamerleden mee: Jeroen de Vries en Dorien Rookmaker. Er voegen zich 

in korte tijd nog drie Statenleden bij de partij: Robert Baljeu is uit de 

Noord-Hollandse Forum-fractie gezet en was voorheen al bij de opbouw 

van de partij betrokken. Ook Cornelis van den Berg (Flevoland) en 

Caroline Persenaire (Zuid-Holland) sluiten zich aan. Zo ontstaat een 

eerste FvD-alternatief bestaande uit mensen die vinden dat FvD te 

extreem wordt en zich boos maken over de manier waarop Otten is 

behandeld. Het zijn de enigen die consequenties verbinden aan het feit 

dat Forum zonder gedegen onderzoek Otten uit de partij heeft gezet. 

 

Het probleem van de Groep Otten – GO – laat zich raden: de partij zit 

niet in de Tweede Kamer en mist daardoor het belangrijkste platform 

dat publiciteit genereert. GO komt nooit in opiniepeilingen voor. Wel is 

het in het eerste jaar een vluchtheuvel voor iedereen die weg wil bij FvD 

en ergens bij wil blijven horen: in Overijssel sluit Chilion Snoek zich aan 

en in Zuid-Holland Ewald Kegel. Dorien Rookmaker gaat na een tijdje 

naar het Europees Parlement waardoor GO ook in Brussel is 

vertegenwoordigd. Publicitair helpt het niet. De enige keer dat Otten 

publiciteit krijgt is door zijn samenwerking met de voormalige 50Plus-

leider Henk Krol. Ze werken korte tijd samen maar krijgen ruzie. Daarna 



68 

 

schrompelt GO ineen: Chilion Snoek gaat zonder GO verder, Ewald Kegel 

gaat terug naar FvD en Dorien Rookmaker en Cornelis van den Berg 

vertrekken in stilte. Alleen de mensen van het eerste uur blijven over.  

 

JA21 

Eind 2020 stappen tientallen FvD-politici op, inclusief vele Statenleden, 

vanwege het antisemitisme in de jongerenbeweging en de partijtop. Dit 

creëert voor een aantal weglopers een acuut probleem: ze zijn 

partijloos geworden terwijl de verkiezingen voor de Tweede Kamer 

naderen. Een deel van hen stond zelfs al op de kandidatenlijst van 

Forum en zou vrijwel zeker zijn verkozen. Zo ontstaat een 

gelegenheidscoalitie: een nieuwe partij van vrijwel uitsluitend oud-

FvD’ers, bedacht aan de keukentafel van Annabel Nanninga. Zij komt 

met Joost Eerdmans tot het ‘Juiste Antwoord’. Vooral afgesplitste 

Statenleden uit Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Flevoland en 

Drenthe sluiten zich aan, net als de afgesplitste Eerste Kamerleden en 

Europarlementariërs. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021 

haalt JA21 drie zetels.  

 

JA21 praat niet met GO over samenwerking: de doelen van de partijen 

zijn weliswaar grotendeels hetzelfde, maar de onderlinge relaties zijn 

stuk. De mensen van JA21 hebben anderhalf jaar eerder geaccepteerd 

dat Otten zonder reden door de mangel werd gehaald. Ze steunden hem 

niet en dus wil Otten niet meer met ze samenwerken. Andersom wil 

JA21 dat ook niet met Otten: hij leidde Forum met harde hand en daar 

heeft men bij JA21 geen zin meer in. Dat doet men liever zelf: net als 

FvD is JA21 geen democratische partijorganisatie. De partij heeft een 

structuur waarbij het partijbestuur zichzelf vervangt en niet door leden 
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wordt gekozen, net als bij Forum. Ook de partijtop van JA21 hoeft zich 

dus niet echt aan leden te verantwoorden. JA21 belooft die constructie 

te wijzigen, maar daar komt niets van terecht.47 Een belangrijk verschil 

met Forum is dat er weliswaar een niet-democratische structuur is, 

maar dat er geen overlap is tussen het partijbestuur en de Tweede 

Kamerfractie. Zo zijn er toch enige checks and balances.  

 

Of deze gelegenheidsconstructie standhoudt, staat nog te bezien. Het 

programma van JA21 lijkt opvallend veel op dat van FvD met kritiek op 

migratie, de EU en de energietransitie. Wel is de aanpak breder met 

aandacht voor de menselijke maat in de publieke sector, kleinere 

klassen en zorg. Inmiddels is de focus zelfs nog breder: JA21 doet 

voorstellen voor de koopkrachtcrisis en de hoge energierekening. De 

partij wil een gematigde variant van FvD zijn zonder extremisme. De 

partij laat daarom niet alle weggelopen FvD’ers toe. Een voorbeeld is 

FvD-Kamerkandidaat Eva Vlaardingerbroek, die te extreem zou zijn en 

alleen om opportunistische redenen bij Forum zou zijn vertrokken. Ook 

het Zeeuwse Statenlid Eelco van Hoecke is enige tijd aangesloten maar 

vertrekt alweer snel. Dat maakt JA21 echter nog geen consistent geheel. 

Een oud-medewerker zegt dat de partij feitelijk twee stromingen kent: 

de sociaal-conservatieve met een licht religieuze ondertoon en een 

liberale die vooral bezig is met migratie. Een warm bad is JA21 ook al 

niet: veel van de overgestapte Statenleden zijn in 2023 niet herkiesbaar.  

 

  

 
47 De partijtop van JA21 denkt dat de leden gek zijn. ThePostOnline, 20 mei 2022.  
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BVNL  

Toen sommige FvD’ers afsplitsten en JA21 werden, bleven anderen bij 

Forum achter, maar die zouden soms later alsnog vertrekken. Wybren 

van Haga, Olaf Ephraïm en Hans Smolders bleven op de kandidatenlijst 

voor de Tweede Kamer staan en werden verkozen. Al een paar weken 

na de verkiezingen vertrokken ze en namen enkele Statenleden mee. Ze 

vonden dat FvD te veel een partij voor ophef was geworden die niet 

echt zaken wil veranderen. Zo ontstond BVNL. De partij deed met enig 

succes mee aan de verkiezingen voor de gemeenteraden in maart 2022, 

toen men in een tiental gemeenten een of meer zetels haalde. 

 

Het inhoudelijke onderscheid tussen BVNL en JA21 is vooral duidelijk bij 

corona. JA21 is kritisch over het corona-beleid, maar probeert zich 

meestal verre te houden van complottheorieën en medische 

desinformatie. Van Haga doet dat niet: hij werd in 2022 met 

voorkeursstemmen in de Tweede Kamer gekozen, juist omdat de 

corona-wappies een belangrijke doelgroep van hem zijn. Het is niet 

duidelijk of dit ook structureel de doelgroep van de nieuwe partij is. 

BVNL lijkt de corona-kritiek te herformuleren als een te grote 

bemoeienis van de overheid met de privésfeer. Dit sluit aan bij tweede 

doelgroep die ook kritiek heeft op te veel overheid: ondernemers. Zo 

presenteert BVNL zich als klassiek liberale partij voor een kleine 

overheid, een label waar JA21 geen gebruik van maakt.  

 

Ook voor BVNL geldt dat de partij is ontstaan door een afsplitsing op 

een specifiek moment. De politici kunnen niet goed door een deur met 

die van JA21. Daar had men kritiek op het antisemitisme bij FvD en de 

latere BVNL-politici bagatelliseerden dat. Van Haga werkte zelfs mee 
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aan een rapport dat probeerde de partij ervan vrij te pleiten.48 BVNL 

vindt dat de politici van JA21 te snel oordeelden, Baudet voor de bus 

gooiden en niet loyaal waren. Ook klinkt de kritiek dat zij probeerden 

een coup te plegen en wegliepen toen dat mislukte. JA21 suggereert 

netjes te zijn, maar het zijn vooral opportunisten, zo is het idee. 

Inmiddels is Van Haga een vluchtheuvel geworden voor mensen die bij 

elders zijn weggelopen of niet herkiesbaar waren, zoals oud-senator 

René Dercksen en oud-Kamerlid Roy van Aalst, beide voorheen van de 

PVV. 

 

Regionale splinters  

Bij alle FvD-afsplitsingen is de vraag of ze in staat zijn kiezers aan zich te 

binden en inhoudelijk onderscheidend te zijn. Sommige Statenleden 

wilden niet nogmaals aan een avontuur beginnen en hielden daarom in 

eerste instantie afstand van de landelijke afsplitsingen. In maar liefst 

vier provincies zijn zo onafhankelijke fracties ontstaan. In Zeeland 

richten Robert Brunke en Robert Koevoets ProZeeland op. De 

samenwerking is geen lang leven beschoren: er ontstaat ruzie en alleen 

Brunke gaat met de partij verder. Henk Scholtz begint Ons Groningen 

en Chilion Snoek gaat samen met oud-Statenlid Fred Kerkhof van 50Plus 

verder als Mooi Overijssel. De grootste regionale fractie zien we in 

Limburg, waar vier afsplitsers Samen voor Limburg beginnen.  

 

Bijna alle regionale afsplitsingen zijn binnen de kortste keren weer 

verleden tijd. ProZeeland gaat op in BVNL, Henk Scholtz is in 2023 

 
48Onderzoek naar jongerenafdeling FvD compleet ongeloofwaardig. CIDI, 17 december 

2020.  
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kandidaat voor BBB, Fred Kerkhof wordt lijsttrekker van JA21 en Chilion 

Snoek stopt met het Statenwerk. Samen voor Limburg heeft zich een 

paar maanden voor de verkiezingen bij JA21 aangesloten, maar vertrekt 

daar weer na onenigheid over de kandidatenlijst. De fractie neemt 

vervolgens weer de oude naam aan, maar de toekomst is inmiddels 

ongewis. 
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9. Vergeet de verantwoording 

 

Ik stuur ruim twintig afsplitsers van Forum een interviewverzoek. Mijn 

voorstel is te praten over wat ze de afgelopen jaren hebben bereikt en 

wat ze hebben geleerd. Mijn actie levert een enorme hoeveelheid 

weigeringen op. Alleen Ruud Burlet (Limburg), Robert Pestman 

(Groningen), Wouter Weyers (Utrecht) en Ted Dinklo (Utrecht) willen 

praten. Een vijfde Statenlid wil alleen anoniem koffiedrinken. Bij zijn 

nieuwe partij ligt een interview gevoelig. Drie partijmedewerkers willen 

op eigen initiatief wel praten, maar zijn als de dood dat het uitlekt. De 

een is bang ‘een soort Eva Vlaardingerbroek’ te worden die nog jaren 

last houdt van haar voormalige affiliatie. De ander wil niet dat zijn 

nieuwe partij erachter komt, want daar sta ik als ‘gevaarlijk’ bekend. Een 

gesprek met mij wordt opgevat als een gebrek aan loyaliteit. Een ander 

vertelt dat er bij FvD sowieso niet met externen gepraat mocht worden. 

Bij JA21 lijkt dat inmiddels ook de praktijk: nieuwe kandidaten krijgen 

daar een zwijgcontract voorgelegd. Onduidelijk is of ze deze 

overeenkomst daadwerkelijk moeten tekenen.  

 

Meerdere Statenleden reageren helemaal niet. Annabel Nanninga 

(Noord-Holland) laat weten dat ze ‘niet de minste behoefte heeft om 

het twee jaar na dato nog over FvD te hebben’. Haar fractievoorzitter 

Gerard Kohler meldt dat hij stopt met de politiek en rustig van zijn 

pensioen gaat genieten. Hij gaat ‘vooruit in plaats van terugkijken’. In 

een krant staan speculaties dat hij gedeputeerde wil worden.49 Frederik 

 
49 Bergenaar Gerard Kohler mogelijk straks gedeputeerde provincie voor natuur? Bergen 

in het Nieuws, 22 december 2022.   
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Tattersall (Overijssel) vindt het een lastig verzoek omdat hij inmiddels 

bestuurslid van JA21 is. Hij wil mij graag te woord staan maar ‘ik heb 

FvD ver achter mij gelaten en probeer me volop te focussen op JA21.’ 

Niek Beenen (Flevoland) vindt het ‘een hele eer dat jij mij wil 

interviewen, maar ik heb daar geen interesse in. Forum is voorbij, voor 

mij.’ Fractievoorzitter Matthijs Sandmann (Zuid-Holland) doet het ook 

niet. ‘De FvD-tijd heb ik afgesloten en wil ik liefst niet meer oprakelen.’ 

Deze vreemde reacties miskennen dat het interview juist ook 

betrekking heeft op de periode na FvD. De Brabantse oud-

gedeputeerde Peter Smit meldt: ‘ik wil het achter mij laten. Ik heb mijn 

eigen bedrijf nu’. Ivo Mantel (Noord-Holland) ‘bedankt hartelijk voor de 

eer’ en Sharon de Lely (Flevoland) begrijpt mijn vraag maar ‘staat er niet 

voor open.’ Haar fractievoorzitter Gert-Jan Ransijn dankt me voor mijn 

interesse in zijn werk en partij, maar voelt er niet voor een interview te 

geven.  

 

Harry Omlo (Drenthe) vindt het leuk me bij een partijbijeenkomst te 

hebben gesproken, maar zegt voorlopig nee. Zijn fractievoorzitter 

Thomas Blinde gaat ‘wikken en wegen wat verstandig is’ en komt daar 

niet meer op terug. Frank Duijs (Noord-Brabant) heeft ‘geen interesse 

in een interview’. Zijn tussentijds weggelopen collega Stijn Roeles heeft 

ook geen interesse en wenst niet benaderd te worden via zijn werkmail. 

Loek van Wely is ‘over het algemeen best open naar de media toe’, 

maar: 'ik vind het nu nog te vroeg voor een terugblik. Ik zal stoppen in 

de Provinciale Staten en de senaat en pas daarna is er tijd voor 

bezinning en reflectie.’ Grite Wymenga (Friesland) gaat er nog even 

over nadenken en komt er vervolgens niet op terug. Ze heeft zich 

gestoord aan de wijze waarop ik over haar heb geschreven. Henk 
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Scholtz (Groningen) deelt me mee niet aan mijn verzoek te voldoen 

‘aangezien ik geen reden zie u ter wille te zijn’. Ik zou zijn naam 

bovendien verkeerd spellen, al gebruik ik dezelfde spelling als zijn 

nieuwe partij BBB. De Brabantse oud-gedeputeerde Eric de Bie meldt: 

‘We hebben elkaar nog nooit gesproken, maar dat heeft je er niet van 

weerhouden over mij en de partij waartoe ik op dat moment behoorde, 

te schrijven. Tot op heden was dat weinig positief en evenmin 

genuanceerd.’  

 

Op mijn vraag of Statenleden niet een verplichting hebben zich te 

verantwoorden en het dus niet gaat om hun interesse in 

verantwoording, maar om die van de buitenwereld, laat 

fractievoorzitter Matthijs Sandmann (Zuid-Holland) weten:  

 

‘Er valt voor een oppositiepartij niet heel veel te reflecteren. JA21 

bepaalt het beleid (nog) niet. De mensen die wel veel te reflecteren 

hebben zijn de verantwoordelijken voor ons vastgelopen asielbeleid 

(waarom geen opvang volgens het Deense model in een veilig land 

waar wel ruimte is? Er is geen EU regel die dat verbiedt, lees de 

verdragen maar). Of neem alle politici die jarenlang riepen dat 

biomassa stoken groen en duurzaam is, maar kernenergie niet. Die 

hebben wel wat te reflecteren. Nog niks van gehoord!’ 

 

Inhoudelijke resultaten  

Een Statenlid zegt in een gesprek dat hij geen enkel resultaat heeft 

geboekt. Een ander zegt dat zijn fractie ‘geen reet’ bereikte, behalve dat 

hij wekelijks een dag niet kon werken. Er zijn her en der wel moties 

aangenomen, maar dat is alles. De teleurstelling is duidelijk: de 
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Statenleden hadden vaak gedacht dat ze invloed konden hebben, 

bijvoorbeeld op de Regionale Energie Transitie of op infrastructuur, 

maar dat viel tegen. Forum staat te ver van het politieke midden af en 

is te weinig bereid tot compromissen. Het belangrijkste resultaat is het 

energiebeleid. Dat is de afgelopen jaren volgens de Statenleden 

realistischer geworden. Kernenergie wordt nu serieus overwogen, in 

tegenstelling tot een paar jaar geleden. Biomassacentrales waren een 

duurzaam paradepaardje, maar hebben hun glans verloren en staan nu 

eerder als milieuonvriendelijk te boek. Er is meer bewustwording over 

hoe lastig de energietransitie is en dat windmolens niet de heilige graal 

zijn. FvD heeft hier een rol in kunnen spelen, denken sommigen, maar 

het blijft de vraag of die bewustwording er met de stijgende 

energieprijzen niet sowieso zou zijn geweest.  

 

De Statenleden kenden de provinciale politiek niet of nauwelijks en 

stapten achteraf naïef de politieke arena in. Zo hadden ze zich vaak geen 

rekenschap gegeven van het fenomeen ‘coalitieakkoord’. Ze wisten niet 

goed wat een plek in de oppositie zou betekenen. Voor hen betekende 

dit vaak politiek bedrijven zonder resultaat. Er klinkt een hoop geklaag: 

coalitieakkoorden zijn dichtgetimmerd en zelfs coalitiepartijen die 

ervan willen afwijken worden teruggefloten. Als coalitiepartijen zich 

niet flexibel opstellen, is de oppositie vleugellam en kan deze niets 

bereiken. Zelfs op kleine thema’s is een motie meestal niet mogelijk 

omdat de coalitie de oppositie geen succesje gunt. Als een motie wordt 

aangenomen zou dat immers een traject inluiden naar tientallen vragen 

waarom deze nog niet is uitgevoerd. Statenleden hadden de 

mogelijkheid om tegengas te geven en andere partijen bewust te maken 

van nieuwe argumenten, maar dat is iets anders dan de koers wijzigen. 
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Het is al heel wat als je de olietanker een of twee graden naar links of 

rechts weet te krijgen, verzucht een Statenlid. Deze ervaringen lijken tot 

meer enthousiasme te leiden voor bestuurlijke vernieuwing, omdat er 

dan ook voor oppositiepartijen meer mogelijk is. Een extra-

parlementair college zoals in Limburg vinden de Statenleden vaak een 

goed idee.  

 

Twee Statenleden vinden de vraag over resultaten niet helemaal 

terecht. Je moet ook kijken naar wat er in de provincie te bereiken valt. 

De beleidsruimte van het middenbestuur is heel klein. De provincie kan 

bijvoorbeeld geen windmolens doordrukken, want men heeft 

medewerking van gemeenten nodig. De provincie komt ook vaak in 

beeld als pure uitvoerder van landelijk beleid. Een voorbeeld zien we in 

de stikstofcrisis. De Provinciale Staten hebben dan betrekkelijk weinig 

te willen, laat staan te veranderen. Veel vergaderingen in de Staten zijn 

daarmee in de ogen van sommige Statenleden secundair, zoals bij kleine 

subsidietrajecten en publieke uitingen van gezagsdragers in binnen- of 

buitenland. Tevens wordt bij de vraag naar ‘resultaten’ een hele 

belangrijke taak vergeten, namelijk het simpelweg controleren van het 

dagelijks bestuur. Daar haal je de krant niet mee, aldus een Statenlid. 

Dit werk wordt in de buitenwereld niet als belangrijk gezien, maar het 

is juist essentieel voor een goed functionerend bestuur. Het leidt echter 

wederom niet tot het verleggen van de koers, al is de vraag of daar op 

provinciaal niveau überhaupt echt sprake van zou kunnen zijn.  

 

De afgelopen jaren hebben vooral rechtse politici met enige ervaring 

opgeleverd, denkt een partijmedewerker. Statenleden zijn tijdens hun 

tweede periode waarschijnlijk effectiever door hun ervaring. JA21 heeft 
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sowieso meer expertise dan destijds Forum. Dat klopt maar half: meer 

dan de helft van de Statenleden van JA21 is niet herkiesbaar. Toch blijft 

de verwachting positief: er is ook bij kleine JA21-fracties kans op 

invloed, omdat de partij niet meer wordt gegijzeld door het extremisme 

van Baudet, denken meerdere medewerkers. Er is nu minder twijfel 

over de goede intenties van de partij. Je kunt geen interne tegenwerking 

gebruiken, denken de medewerkers. Je moet je dossiers goed kiezen en 

niet alleen maar wat roepen. Toch kwamen velen de laatste jaren niet 

verder dan dat laatste.  

 

Eigen inzet  

Henk Otten deed destijds veel moeite om goede Statenleden voor 

Forum te vinden. Of dat altijd is gelukt is twijfelachtig. Betrokkenen zien 

in ieder geval genoeg slechte voorbeelden. Zo waren veel kandidaten 

inhoudelijk niet onderlegd en bleek het niet duidelijk waar ze voor 

stonden. Soms maakten Statenleden vreemde sprongen: Grite 

Wymenga was op een gegeven moment geen FvD-lid meer, maar bleef 

in de Friese fractie. Wat dit betekende voor haar standpunten bleef 

mistig. Ook anderen deden iets dergelijks: Ewald Kegel (Zuid-Holland) 

ging van Forum naar GO en weer terug en ook Robert Koevoets 

(Zeeland) kwam na twee jaar afwezigheid terug bij Baudet. Het is 

moeilijk te begrijpen wat ze drijft. Hetzelfde geldt voor de FvD’ers die 

na de crisis van eind 2020 zijn gebleven. Wat is nu precies hun positie 

ten aanzien van extremisme? Zijn ze het ermee eens, zien ze het niet of 

willen ze het niet zien?  

 

Sommige FvD’ers raakten hun geloofwaardigheid kwijt om andere 

redenen. De Gelderse fractievoorzitter Arjan de Kok riep in maart 2021 
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christelijke kiezers op om Forum te stemmen, maar verliet de partij kort 

daarna terwijl hij Baudet al langer goed kende. Sommige Statenleden 

hadden een voorkeur voor ideologische verhalen in de Statenzaal, ook 

als het ze ervan weerhield politieke punten te scoren. Sommige 

Statenleden kwamen tot de conclusie dat iets bereiken zo moeilijk is dat 

ze het niet eens meer hoefden te proberen. Anderen hebben die 

intentie eigenlijk nooit gehad. Zij ventileerden vooral een opinie, al was 

die politiek irrelevant. Dat geldt volgens afsplitsers met name voor de 

mensen die bij Forum bleven. Zij zijn geen bedreiging, maar ook geen 

potentiële samenwerkingspartner meer, voor zover ze dat al ooit 

waren. Het feit dat de Provinciale Staten ook de controleur van de 

macht zijn, verdwijnt hier helemaal buiten beeld.  

 

Sommige Statenleden hebben de taak verkeerd ingeschat: ze stapten 

op vanwege tijdsgebrek of de onmogelijkheid de functie met hun werk 

te combineren. Johan Stuut deed dat in Overijssel, Alex van Wijhe in 

Gelderland en Patrick Bauduin in Utrecht. Erwin Jousma (Friesland) wil 

om deze reden geen tweede periode en Maxim Gortworst (Flevoland) 

was om deze reden al binnen twee jaar weg. Opvallend is dat dit excuus 

niet of nauwelijks wordt gebruikt door mensen die reden hebben om 

het te gebruiken, omdat ze op meerdere niveaus actief zijn. Zo is de 

Gelderse fractievoorzitter Peter Vermaas ook raadslid in Epe. Maikel de 

Bekker is Statenlid in Noord-Brabant en raadslid in Bergen op Zoom. 

Annabel Nanninga is actief in Amsterdam, Noord-Holland en de Eerste 

Kamer. Hans Smolders zat enige tijd naast de gemeenteraad van Tilburg 

in de Provinciale Staten. Als iemand van een andere partij dit zou doen, 

zouden deze politici roepen dat het om baantjesjagers gaat.  
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Het meest opvallend zijn de vele FvD’ers en ex-FvD’ers die niet 

opstapten maar gewoon niet meer kwamen opdagen. Cornelis van den 

Berg (Flevoland) was er eerlijk over. Hij kwam ongeveer een jaar niet 

naar de vergaderingen en schreef in een essay: ‘Mijn wegblijven is 

gevolg van gevoelens van teleurstelling, weerzin en zinloosheid, maar 

tegelijk een rationele actie: een protest tegen de gang van zaken, een 

oproep tot bezinning met motivatie om het anders te gaan doen, in de 

Staten en in heel het politieke bedrijf in Nederland.’ In Gelderland 

noteerde een journalist dat de leden van Forum het minst aanwezig zijn 

van alle fracties.50 Bijna de helft van alle afmeldingen komt van iemand 

die is verkozen via FvD. Afsplitser Tom Roetert is er nauwelijks en wijt 

dat aan zijn werk. Ook Armita Taheri - eveneens afgesplitst - is er een 

tijdlang nooit en stopt daarna helemaal. In Groningen is Eddy Kuiper zo 

weinig aanwezig dat hij door FvD uit de fractie wordt gegooid, waarna 

hij na enige tijd later zelf opstapt. Ook Andreas Bakir (Overijssel) is er 

opvallend weinig.  

 

Statenleden verkeken zich op wat er van ze verwacht werd en dat is niet 

raar, want velen van hen hadden zich nooit terdege op hun taak 

voorbereid. Dat hun inhoudelijke resultaten minimaal waren en dat 

velen niet bereid zijn zich daarover te verantwoorden, mag eigenlijk 

geen verrassing zijn.  

  

 
50 Afgesplitste Statenleden FvD zijn vaak afwezig, Gelderse commissaris vindt het 

beschamend. AD, 26 januari 2022.  
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10. Een herhaling van zetten?  
 

In maart 2019 werden 86 Statenleden namens FvD verkozen. In dit 

essay ging het om de vraag hoe het hen is vergaan. Hadden ze vooraf 

kunnen inschatten hoe hun politieke loopbaan zou verlopen? Het 

antwoord op die vraag is: grotendeels wel. Kandidaten lieten zich 

tijdens de campagne niet zien, hadden niet meegeschreven aan hun 

eigen programma, hadden niet of nauwelijks een beeld van hun eigen 

partij en ook niet van het Statenwerk. Ze kenden elkaar niet, kenden de 

leiding van hun partij niet en hadden geen inhoudelijke training voor het 

Statenwerk gehad. Ze schikten zich in een ondergeschikte rol waarbij ze 

nauwelijks iets hoefden te doen en dachten nauwelijks na wat hun eigen 

rol in de Provinciale Staten zou kunnen of moeten zijn. Dat was wel zo 

makkelijk, want dan hoefden ze de controversiële standpunten van 

Forum nooit uit te leggen. Dat deed de partijleiding wel. Die had ook 

helemaal geen zin in kandidaten die het hoogste woord zouden voeren, 

de koers verleggen en uitgebreid in de media komen. Dat was alleen 

maar lastig en zou slechts de kans op ruzie en slechte publiciteit 

vergroten.  

 

Als Statenleden zo slecht voorbereid aan een politieke carrière 

beginnen, is dat vragen om ongelukken. Om echt het verschil te maken 

had Forum in de provinciale coalities moeten komen. Dat gebeurde 

aanvankelijk alleen in Limburg. Dat was verklaarbaar: de Statenleden 

waren politiek onervaren en onvoldoende geëquipeerd om de coalitie-

onderhandelingen tot een goed einde te brengen. De keuze was dus 

snel gemaakt: de oppositie was een veiligere plek om met het politieke 

handwerk te beginnen. De ervaringen in Limburg lieten dat eveneens 
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zien. Daar kwam Forum wel in de coalitie, maar het bleef onduidelijk 

wat dat echt veranderde. Een jaar later gebeurde hetzelfde in Noord-

Brabant: daar kwam FvD zelfs in een coalitie waarmee van het Forum-

geluid - bv. tegen de energietransitie - niets overbleef. Beide coalities 

waren geen lang leven beschoren en zo werd de oppositie min of meer 

de vaste plek van Forum in het politieke landschap. In de 

oppositiebankjes leerden Statenleden dat het makkelijk is dingen te 

roepen, maar dat iets veranderen ontzettend moeilijk is.  

 

Meer politieke ervaring had de Statenleden voor allerlei 

beginnersfouten kunnen behoeden. Dat geldt ook voor hun aansluiting 

bij Forum zelf. Critici hadden hen talloze keren gewaarschuwd om niet 

met Baudet in zee te gaan, maar niemand wilde luisteren. Het past bij 

het soort organisatie dat Forum is geworden: een sektarische club waar 

iedereen blind achter de leider aanloopt, niemand hem tegenspreekt en 

nooit twijfel uit over de koers. Dat die al snel na de verkiezingen van 

2019 veranderde, was intern onvoldoende onderwerp van gesprek. Dit 

is wat altijd gebeurt binnen sektes: leden uiten geen openlijke twijfel en 

zo blijft de massa achter de leider staan, al hebben individuele leden wel 

hun bedenkingen. Zij spreken zich - op een enkele uitzondering na - pas 

echt uit als een prominent lid dat doet. Bij Forum was dat Annabel 

Nanninga. Pas toen zij openlijk kritiek had, kwam ook de rest van de 

partij in beweging. Henk Otten had weliswaar al eerder verteld hoe de 

vork in de steel zat, maar hij deed dat te vroeg: veel FvD’ers hadden in 

april 2019 nog niet door dat het helemaal de verkeerde kant op ging. 

Dat zou nog anderhalf jaar duren.  
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Geen verantwoording  

Zal het de komende vier jaar beter gaan? Het politieke landschap op 

rechts ziet er heel anders uit dan in 2019. Inmiddels zijn er twee rechtse 

partijen aan het politieke spectrum toegevoegd: BVNL en JA21. Veel 

politici van vier jaar geleden zijn weg: meer dan de helft van de 

Statenleden die overstapten naar JA21 zijn niet herkiesbaar en veel 

politici die bij FvD bleven gaan stoppen: ze zijn niet meer verkiesbaar of 

staan op een onverkiesbare plek. Op rechts zijn partijen nooit zuinig 

geweest op hun politici, waardoor er niet of nauwelijks ervaring wordt 

opgebouwd. Dat is vooral een probleem voor kiezers, die denken dat ze 

op een partij stemmen die in hun provincie de plaatsing van 

windmolens onmogelijk gaat maken of een correctief referendum gaat 

invoeren. We hebben de afgelopen jaren kunnen zien dat zij steeds 

weer teleurgesteld raken, omdat rechtse partijen - naast talloze andere 

problemen - steeds weer heel veel onervaren mensen aandragen. Zo is 

de kans dat er ooit iets verandert klein. Het voordeel is dat er altijd 

ontevreden kiezers blijven die op deze partijen kunnen stemmen, 

omdat er niet naar ze zou zijn geluisterd. Het zou logischer zijn als die 

kiezers hun eigen politici eens op hun functioneren aanspreken.  

 

Zijn deze politici echt afrekenbaar? Over de lichting Statenleden uit 

2019 kunnen we kort zijn: de meesten weigeren verantwoording af te 

leggen. Dat verbaast niet want ze functioneren in een partijstructuur 

waarbinnen verantwoording niet wordt gewaardeerd. Leden hebben 

niet of nauwelijks macht om de partijkoers te wijzigen of partijgenoten 

op hun daden af te rekenen. Ze mogen alleen applaudisseren voor de 

politieke leiding. Zo zal Thierry Baudet nooit worden bevraagd waarom 

hij zijn eigen partij in een paar jaar tijd kapot maakte. Leden - of politici 
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- stellen geen vragen en als ze die wel stellen, merken ze al snel dat dat 

ongewenst is. Als het ze niet bevalt, kunnen ze immers hun 

lidmaatschap opzeggen. Dit geldt niet alleen voor Forum: ook BVNL en 

JA21 werken hiërarchisch zodat van interne verantwoording geen 

sprake is. Afsplitsingen liggen daarom voor de hand: er is niet of 

nauwelijks ruimte voor het accommoderen van inhoudelijke 

meningsverschillen. De Statenleden kunnen - ook na de Provinciale 

Statenverkiezingen - nooit tegen de partijleiding zeggen dat ze het 

oneens zijn met de koers. Ook staan ze nooit voor een ledenvergadering 

die hen het vuur aan de schenen legt over hun prestaties. 

 

Het is algemeen bekend dat de PVV een eenmanspartij is en daarmee 

geen interne democratie kent. Forum kent deze eveneens niet. JA21 en 

BVNL modelleren zich naar FvD, al zegt JA21 de partij te willen 

democratiseren. De eerste mogelijkheid daartoe zou direct voor dat 

doel worden aangegrepen, zo beloofde JA21 ooit, maar daarvan is niets 

meer vernomen. Daarom zijn er nu geen twee maar vier 

ondemocratische partijen op rechts. Het gevolg laat zich raden: als 

kandidaten bij de ene partij bot vangen, wagen ze een gokje bij de 

andere. Met name bij BVNL zien we hier veel voorbeelden van. Politici 

op deze flank hebben alleen vertrouwen van de partijtop nodig en een 

partij die met een landelijke campagne stemmen binnenhaalt. Zo 

kunnen ze zich jarenlang aan publieke verantwoording onttrekken. Er 

ontstaat een circuit van politici die op basis van persoonlijke relaties 

partijen vormen, niet omdat het partijen zijn die inhoudelijk iets 

toevoegen aan het politieke spectrum. Deze worden niet 

professioneler, bouwen geen ervaring op en leiden ook nieuwelingen 

niet op. De kans is groot dat men steeds weer vanaf een nulpunt begint, 
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precies wat JA21 nu in veel provincies doet. Wat de rechtse kiezer 

daaraan heeft is een raadsel.  

 

Een nieuw begin?  

Komt er ooit een stabiele, nette, realistische en constructieve partij 

rechts van de VVD, die extremisme buiten de deur weet te houden? 

Vooral JA21 zegt die partij te willen zijn, maar de voortekenen zijn 

slecht. Hier zitten - net als bij BVNL - politici die lang bij FvD bleven 

terwijl ze het extremisme van Baudet allang hadden kunnen 

onderkennen. We weten niet of deze Statenleden de problemen van 

FvD oprecht niet zagen, ze wel zagen maar relativeerden of zich er 

terdege van bewust waren en ze toch ontkenden, uit opportunisme of 

omdat ze het er gewoon mee eens waren. Ook die verantwoording 

ontbreekt en dat zal zo blijven. Hoe het ook zit, het toont sowieso de 

ongeschiktheid aan voor welke vertegenwoordigende functie dan ook 

en het past zeker niet bij partijen die een alternatief willen zijn voor 

concurrenten die heulen met extremisme. Politici van partijen die 

duiken voor de vraag wat hun eigen rol binnen FvD is geweest, zullen in 

de toekomst bij lastige vragen hetzelfde doen. Als ze destijds niet in 

staat waren extremisme te erkennen en daar afstand van te nemen, 

waarom zouden ze dat in de toekomst wel kunnen?  
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Verantwoording  

 

In de zomer van 2015 bezocht ik de eerste bijeenkomst van Forum voor 

Democratie in een kelder aan de Amsterdamse Herengracht. FvD was 

toen nog een denktank, werd ruim een jaar later een politieke partij en 

breidde zich uit met fracties in Amsterdam, de provincies, de Eerste 

Kamer en het Europees Parlement. Ik volgde de partij en schreef er een 

boek over. De partij dat ben ik kwam eind 2020 uit, twee weken voordat 

Forum implodeerde. Antisemitische uitingen van de partijleider en 

binnen de jongerenorganisatie waren voor veel FvD’ers aanleiding om 

hun biezen te pakken. Dit essay probeert het verhaal te reconstrueren 

van de Statenleden die sinds maart 2019 bij Forum vertrokken. Hoe zijn 

ze bij FvD gekomen, wat waren hun ervaringen en wat heeft dat 

opgeleverd? Dit essay is een langere versie van het hoofdstuk Fracties 

zonder programma uit De partij dat ben ik.51  

 

De basis van dit essay bestaat uit mijn observaties op verschillende 

momenten in de ontwikkeling van Forum. In de aanloop naar de 

Provinciale Statenverkiezingen woonde ik campagnebijeenkomsten bij 

in Amsterdam, Enschede, Den Helder en Utrecht. Toen de verkiezingen 

eenmaal achter de rug waren woonde ik de eerste vergaderingen van 

de nieuwgekozen Provinciale Staten bij in Flevoland, Friesland, Limburg, 

Noord-Holland, Overijssel, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland. Dit waren 

in de meeste gevallen vergaderingen waar het nieuwe coalitieakkoord 

werd besproken. Alleen in Limburg had Forum over dat akkoord 

 
51 Chris Aalberts: De partij dat ben ik: de politieke beweging van Thierry Baudet. 

Amsterdam: Jurgen Maas, 2020.  



88 

 

meegepraat. In Flevoland en Noord-Holland was ik nog een aantal keer 

bij een vergadering van de Provinciale Staten aanwezig. In het najaar 

van 2019 organiseerde FvD een serie borrels voor leden om de 

nieuwgekozen Provinciale Statenleden voor te stellen. Ik was aanwezig 

bij borrels in Berkel-Enschot, Ede, Rotterdam, Spier, Terneuzen en 

Utrecht. In de zomer van 2020 ging FvD meebesturen in Noord-Brabant. 

In deze corona-periode volgde ik de presentatie van het coalitieakkoord 

vanuit huis. 

 

Het partijcongres van eind 2019 in Barneveld was de laatste keer dat ik 

bij Forum aanwezig was. In het jaar daarna werd vanwege het 

coronavirus niets meer georganiseerd en toen de crisis voorbij was, was 

Forum uit elkaar gevallen. FvD ging in die periode weer evenementen 

organiseren, maar ik bleek niet meer welkom. De partij weigerde me 

toe te laten bij het China-congres in Nieuwegein en een borrellezing van 

het Renaissance Instituut. Bij de twee partijen die uit FvD zijn 

voortgekomen was ik wel welkom: JA21 en BVNL. Ik was bij 

bijeenkomsten van JA21 in Almelo, Arnhem, Den Bosch, Ede, 

Gorinchem, Leeuwarden en Roermond. Bij twee ledenvergaderingen 

waren journalisten niet welkom, maar keek ik met behulp van een 

kritisch partijlid wel online mee. Bij BVNL was ik welkom bij het 

openbare deel van het partijcongres in Utrecht. Tevens was ik aanwezig 

bij bijeenkomsten in Almere, Amsterdam, Dokkum, Elst en Gilze.  

 

Sinds de start van de provinciale Forum-fracties heb ik bijgehouden 

welke Statenleden zich van de partij afsplitsten en om welke redenen. 

Ik bracht gedurende de hele periode alle wijzigingen in kaart. De politici 

die in de eerste twee jaar afsplitsten bleken regelmatig bereid mij te 
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woord te staan. De gesprekken met hen zijn in dit essay gebruikt, net 

als in De partij dat ben ik. Het gaat om partijbestuurder Henk Otten, 

persvoorlichter Jeroen de Vries en de Statenleden Robert Baljeu 

(Noord-Holland), Cornelis van den Berg (Flevoland), Robert Brunke 

(Zeeland), Ewald Kegel (Zuid-Holland), Robert Koevoets (Zeeland) en 

Chilion Snoek (Overijssel).  

 

Sinds de crisis bij Forum in november 2020 is de bereidheid te praten 

enorm afgenomen. Het lijkt erop dat JA21 de eigen Statenleden heeft 

laten weten dat ze niet mee mogen doen aan deze reconstructie. 

Kandidaten voor maart 2023 kregen een geheimhoudingsverklaring 

voorgelegd. Het is onbekend of JA21 die verklaring echt heeft 

ingevoerd. Voor dit essay zijn ruim twintig oud-FvD-Statenleden 

benaderd die inmiddels actief zijn bij JA21, BVNL of een eigen fractie zijn 

begonnen. De respons op de uitnodigingen was vrijwel altijd afwijzend. 

Ruud Burlet (Limburg), Robert Pestman (Groningen), Wouter Weyers en 

Ted Dinklo (beide Utrecht) wilden openlijk over hun ervaringen praten. 

Een ander Statenlid wilde alleen praten onder strikte vertrouwelijkheid. 

Hetzelfde geldt voor drie beleidsmedewerkers die op provinciaal niveau 

actief zijn of zijn geweest. 

 

De informatie uit eigen observaties, de gegevens over afsplitsers en de 

interviews met betrokkenen zijn aangevuld met talloze informele 

conversaties, vooral bij partijbijeenkomsten. Vaak bleek men in deze 

setting wel bereid over de eigen ervaringen te praten, maar altijd nadat 

was gevraagd of het ‘off the record’ bleef. Die wens is gerespecteerd. 

Meerdere Statenleden bleken tevens bereid schriftelijk antwoord te 

geven op feitelijke vragen. Deze informatie is aangevuld met gegevens 
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uit berichtgeving uit kranten en tijdschriften. Op deze manier ontstaat 

een beeld wat de politieke omwenteling van maart 2019 in de 

provincies heeft opgeleverd. Helaas blijkt het vanwege de beperkte 

medewerking niet mogelijk dit per provincie specifieker uit te werken. 

Wat zegt het dat politici niet bereid zijn om aan zo’n reconstructie mee 

te werken? 

 

Amsterdam, 1 februari 2023 

 

Chris Aalberts   
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Bijlage: Statenleden FvD 2019-2023 

 

Dit is een overzicht van iedereen die via een FvD-kandidatenlijst 

Statenlid is worden vanaf maart 2019. De onderstaande fractie-indeling 

is gebaseerd op de situatie van eind januari 2023. Tussentijdse 

wijzigingen worden steeds vermeld. Opgestapte Statenleden staan 

cursief. Hun affiliatie is die op het moment van vertrek. Die kan 

inmiddels gewijzigd zijn. Fractievoorzitters van januari 2023 worden 

aangeduid met vz. Bij eenpersoonsfracties is dit weggelaten. 

 

Drenthe (6 zetels) 

 

FvD   Johnny Bos  

Hendrikus Velzing (vz) 

 

JA21  Thomas Blinde (vz)   Afgesplitst november 2020 

Rob Camies   Afgesplitst november 2020 

JW Drukker  Afgesplitst november 2020 

Harry Omlo   Afgesplitst november 2020  

 

Flevoland (8 zetels, één vacant) 

 

FvD   Anton de Lange  

 

Onafhankelijk Cornelis van den Berg  Afgesplitst augustus 2019,  

werd GO tot mei 2022  

 

JA21  Niek Beenen  Afgesplitst november 2020 

Sharon de Lely   Afgesplitst november 2020 

Eric Raap    Afgesplitst november 2020 

Gert-Jan Ransijn (vz)   Afgesplitst november 2020 

Han Thomassen   Afgesplitst november 2020 
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Vertrokken Maxim Gortworst   Augustus 2020, was FvD 

 

Friesland (6 zetels) 

 

FvD  Albert van Dijk (vz)   Afgesplitst december 2020, kwam 

     maand later terug  

Durk Dijkstra   Afgesplitst december 2020, kwam 

    maand later terug 

Erwin Jousma   Afgesplitst december 2020, kwam

    maand later terug 

 

JA21  Maarten Goudzwaard  Afgesplitst december 2020 

 

Onafhankelijk Samuel van Swol  Verving Stellema 

 

BVNL  Grite Wymenga  Afgesplitst december 2020, kwam 

     maand later terug, lidmaatschap 

     FvD opgezegd in mei 2021, maar 

     bleef in de fractie. Afgesplitst in  

     januari 2022  

 

Vertrokken  Johann Stellema  Februari 2021, was FvD 

 

Gelderland (8 zetels) 

 

FvD  Kees Claassen 

Anita van Iperen   

Ilze van Rozendaal 

Peter Vermaas (vz)  Verving Van Wijhe 

Alex van Wijhe  Opgestapt juni 2019, kwam later 

    terug als vervanger van Taheri  

 



93 

 

De Kok  Tom Roetert  Afgesplitst december 2020, tot 

     september 2022 onafhankelijk  

  Krijn Mout   Afgesplitst januari 2021, tot  

     september 2022 onafhankelijk 

  Arjan de Kok (vz)   Afgesplitst mei 2021 

 

Vertrokken Armita Taheri   Augustus 2022, was  

      onafhankelijk 

 

Groningen (5 zetels, één vacant) 

 

FvD  Bart van der Werf (vz)  

 

BVNL  Robert Pestman   Afgesplitst december 2020, werd

     Code Oranje, stapte augustus  

     2021 over naar BVNL  

 

Ons Groningen Henk Scholtz   Afgesplitst februari 2021, werd 

     december 2022 kandidaat BBB  

 

GO   Jeroen de Vries   Verving Kuiper 

 

Vertrokken Eddy Kuiper  April 2021, was FvD 

Daniël Osseweijer  Januari 2023, was FvD  

 

Limburg (7 zetels) 

 

FvD   Ruby Driessen (vz)  Verving Burlet  

Simone Kerseboom  

 

Samen voor Hans Reuser  Afgesplitst december 2020, eind 

Limburg     2022 kortstondig JA21 

   Bart Smeets  Afgesplitst december 2020, eind 

     2022 kortstondig JA21 
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Marcel Thewissen (vz) Afgesplitst december 2020, eind 

  2022 kortstondig JA21 

Nico Vincken  Afgesplitst december 2020, eind 

    2022 kortstondig JA21 

 

BVNL  Roel Westhoff  Verving Van der Sande, werd 

     augustus 2022 uit FvD-fractie  

gezet, sinds januari 2023 BVNL 

 

Vertrokken Ruud Burlet  Juni 2019, was FvD (werd  

gedeputeerde) 

  Cees van der Sande  November 2019, was FvD 

 

Noord-Brabant (9 zetels, twee vacant) 

 

FvD   Joris van den Oetelaar  

 

JA21   Frank Duijs  Afgesplitst januari 2021 

Willem Rutjens (vz)  Afgesplitst januari 2021  

Loek van Wely  Afgesplitst januari 2021  

 

BVNL   Maikel de Bekker  Afgesplitst juli 2021 

Eric de Bie (vz)   Vertrok in mei 2020 (werd 

gedeputeerde) en kwam terug in 

juli 2021 

  Camiel van der Meeren Afgesplitst juli 2021  

 

  

Vertrokken Stijn Roeles  Januari 2021, was FvD 

Hans Smolders  Mei 2021, was FvD    

Gemma van Heusden  Juli 2021, was FvD (had eerder  

    De Bie vervangen)  
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Noord-Holland (9 zetels) 

 

FvD   Thierry Baudet  Verving Vastenhouw  

Ralf Dekker 

Johan Dessing (vz) 

 

GO   Robert Baljeu  Afgesplitst mei 2019 

 

JA21   Daniel van den Berg  Afgesplitst november 2020 

Eric Jensen  Afgesplitst november 2020 

Gerard Kohler (vz)  Afgesplitst november 2020  

Ivo Mantel   Afgesplitst november 2020 

Annabel Nanninga  Afgesplitst november 2020 

 

Vertrokken Joyce Vastenhouw  December 2022, was FvD 

 

Overijssel (6 zetels, één vacant) 

 

FvD   Andreas Bakir 

 

Mooi Overijssel  Chilion Snoek  Afgesplitst mei 2020, werd GO en 

   vlak daarna PvdT. Werd in   

   oktober 2020 Mooi Overijssel,  

   met een Statenlid van 50Plus  

 

OCL52   Johan Almekinders (vz) Afgesplitst november 2020 

  Stijn Hesselink  Afgesplitst november 2020 

  Frederik Tattersall  Afgesplitst november 2020 

 

Vertrokken Johan Stuut   Augustus 2021, was OCL 

Theo Nuijten  Maart 2022, was OCL (had  

    eerder Stuut vervangen) 

 

 
52 OCL staat voor Onafhankelijke Conservatieven en Liberalen. 
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Utrecht (6 zetels, één vacant) 

 

JA21   Stefan Berlijn  Afgesplitst november 2020 

Ted Dinklo   Afgesplitst november 2020 

Michiel Fiscalini   Afgesplitst november 2020, had  

    al eerder Bauduin vervangen 

Wouter Weyers (vz)  Afgesplitst november 2020 

Chris van Wijk   Opgestapt juli 2020, kwam later 

    terug als vervanger Pouw-Verweij 

 

Vertrokken  Patrick Bauduin   Februari 2020, was FvD  

Nicki Pouw-Verweij   Maart 2021 (werd Tweede  

    Kamerlid), was JA21 

Yael Potjer   September 2021, was JA21 (had  

    eerder Van Wijk vervangen)  

 

Zeeland (5 zetels) 

 

FvD   Martin Bos (vz) 

Fred Walravens  

  Robert Koevoets  Afgesplitst februari 2020, werd 

     ProZeeland, splitste af in 

     december 2021 en ging december

     terug naar FvD  

 

BVNL   Robert Brunke  Afgesplitst augustus 2019, werd 

     later ProZeeland, sloot zich in  

     oktober 2022 tevens aan bij BVNL 

 

Onafhankelijk Eelco van Hoecke  Afgesplitst december 2020, was 

kortstondig lid van JA21. Werd 

Partij voor Zeeland tot augustus 

2022, sindsdien zelfstandig  

 



97 

 

Zuid-Holland (11 zetels)  

 

FvD   Geert Jeelof  Verving De Groot 

Ewald Kegel (vz)  Afgesplitst februari 2020, werd 

    GO tot oktober 2021, toen weer 

    FvD  

Gideon van Meijeren  

 

GO   Caroline Persenaire   Afgesplitst september 2019  

 

JA21   Marcus Breet   Verving Hillebrand  

Toine Beukering   Afgesplitst november 2020 

Rien Lutmers   Afgesplitst december 2020 

Bob van Pareren   Afgesplitst november 2020 

Matthijs Sandmann (vz) Afgesplitst december 2020 

Leendert Verheij   Afgesplitst december 2020 

Rob Weber   Afgesplitst december 2020, 

verving Roos 

 

Vertrokken  Rob Roos    September 2019 (werd  

Europarlementariër), was FvD 

Michiel Hoogeveen  Mei 2021 (werd  

Europarlementariër), was JA21  

Gerben Hillbrand  Oktober 2021, was JA21 (had  

   eerder Hoogeveen vervangen) 

Silvio de Groot  Mei 2022, was FvD  

 

 

 

 


