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DOOR SJOUKJE DIJKSTRA

De opmars van Forum voor Democratie lijkt niet te stuiten. In de zoektocht naar praktiserend katholieken die actief lid 
zijn van de partij, stuitten we op een ex-lid, een ‘slapend’ lid en een lid dat zichzelf expliciet “géén FvD’er” noemt. Wat 
trekt hen als katholiek aan in Forum voor Democratie en wat staat hun juist tegen?

Katholieken rondom Baudet ‘Thierry kan 
het debat flink opschudden’

interview

Michiel Hemminga
Filosoof, CitizenGO, Ex-lid

‘Hopelijk komt Forum tot 
betere inzichten’

Michiel Hemminga weet de aantrekkingskracht van 
FvD op katholieken wel te verklaren. Ook waarom 
de liefde in sommige gevallen snel bekoelt…

Hoe raakte je betrokken bij FvD?
“In het begin speelde vooral mee dat ik Thierry 
sympathiek vind. Hij is een aardige jongen. Hij 
sprak mij zelf aan: ‘Word toch lid.’ Ik kwam ook al 
bij de bijeenkomsten van de denktank voordat het 
een politieke partij werd. Ze hadden interessante 
thema’s en discussies. Dus dacht ik: vooruit, ik 
steun ze…”

Welke thema’s herken je als katholiek bij Forum?
“Het partijprogramma was nog niet direct duide-
lijk. Het was helder dat de partij kritisch zou zijn 
ten aanzien van de Europese Unie en migratie, 
verder lagen de standpunten redelijk open. Wat 
mij aansprak, was dat deze partij insprong op de 

onvrede onder veel gelovigen over wat Thierry ‘het 
partijkartel’ noemt. De gevestigde orde van grote 
partijen die qua inhoud dicht op elkaar zitten, biedt 
weinig alternatieven. Thierry beloofde om daar een 
nieuw en intellectueel alternatief voor te bieden.
Dat is voor een groot deel zijn aantrekkingskracht: 
dat hij niet echt een politicus is, maar iemand die 
boeken heeft geschreven. Hij heeft nagedacht over 
de toekomst van dit land en heeft er grote plannen 
voor. In die zin lijkt hij op wijlen Pim Fortuyn. Hij 
komt van buitenaf in een bestel dat vastgeroest 
zit.”

Hoe ga je om met standpunten die vanuit katholiek 
oogpunt dubieus zijn? Bijvoorbeeld over euthana-
sie en abortus…
“Op een gegeven moment zouden religieuze 
mensen volgens een plan van FvD er hun hand-
tekening onder moeten zetten dat de wet van de 
Nederlandse staat altijd boven de eigen religieuze 
overtuiging gaat. Dat kan voor mij als christen niet. 
Ik ga nu niet opeens het homohuwelijk of abortus 
steunen, omdat het in de wet staat.
Met name op de ethische punten heeft Forum 
jammer genoeg een draai gemaakt. Eerst stond de 
partij bijvoorbeeld neutraal ten opzichte van het 

onderwerp voltooid leven, toen was ze opeens toch 
vóór. Dit is niet duidelijk gecommuniceerd naar 
leden. Naar mijn idee zijn door deze onduidelijk-
heid over standpunten ook andere leden weggelo-
pen.”

Heb je vanuit kerkelijke hoek kritiek gehad op je 
betrokkenheid bij FvD?
“Nee, nooit. Lid zijn van een partij was vooral 
een experiment voor mij, maar het was niet zo’n 
succes. Ik voelde me verantwoordelijk voor alle 
standpunten, met name die waar ik het niet mee 
eens was, terwijl ik er weinig of geen invloed op 
had.
Bovendien staat mijn huidige functie bij CitizenGO 
(een burgerorganisatie die zich door middel van 
online petities inzet voor de waarden van leven, 
gezin en vrijheid, red.) lidmaatschap van een poli-
tieke partij in de weg. In die functie wil ik politiek 
onafhankelijk zijn, omdat ik alle partijen zonder 
terughoudendheid moet kunnen bekritiseren. Je 
kunt als lid van een partij wel zeggen dat je onaf-
hankelijk bent, maar dan word je toch scheef aan-
gekeken. Dus ik zal niet zo snel weer lid worden. 
Toch hoop ik dat FvD als partij tot een beter 
inzicht kan komen wat ethiek en religie betreft.” b

Thierry Baudet en zijn partij Forum voor Democratie zijn populair – ook onder een deel van de katholieken. | Foto: Werry Crone - Hollandse Hoogte


