
I n 2017 haalde de PVV van Geert Wilders twintig zetels bij 
de verkiezingen, een winst van vijf. Forum voor Democratie 
(FvD) van Thierry Baudet maakte zijn entree in de Kamer 
met twee zetels. In recente peilingen staan de partijen 

op respectievelijk 25 en vier zetels. En dan zijn er nog een 
paar rechtse afsplitsingen die meedingen naar een plek in het 
parlement. Mochten de prognoses uitkomen, dan zal dat grote 
politieke verschuivingen tot gevolg hebben. 
Cameraman en programmamaker Frans Bromet, vader van 
GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet, raakte geïntrigeerd en 
verkent aan de vooravond van de verkiezingen de wereld van 
politiek rechts. “Ik ben nieuwsgierig naar waarom rechtse 
politici vinden dat ik op ze moet stemmen”, zegt hij.
In Bromets beleving zijn rechtse mensen voornamelijk tegen 
islamitische nieuwkomers, vinden ze de milieucrisis overdreven 
en zijn ze kritisch op de EU, maar waar zijn ze vóór? En hoe 

ziet hun toekomstige Nederland eruit? Bromet: “Ik hoop 
positief verrast te worden, ik sta overal voor open.”
Voor de antwoorden op zijn vragen spreekt Bromet op zijn 
bekende onverstoorbare manier vertegenwoordigers van ver-
schillende rechtse stromingen, opiniemakers en partijen. Hij 
ontmoet politici van gevestigde en gloednieuwe partijen die op 
rechts opereren. Zo praat hij met het opgestapte FvD-Kamerlid 
Theo Hiddema en de nieuwe nummer 2 van die partij Wybren 
van Haga. Hij gaat op bezoek bij de Haagse oud-wethouder 
Richard de Mos en advocaat Peter Plasman van de nieuwe
partij Code Oranje (volgens de peilingen kans op een zetel). 
Ook hoort hij rechtse opiniemakers zoals publicist Rutger van 
den Noort en Telegraaf-columnist Rob Hoogland uit. En hij 
probeert Geert Wilders en Thierry Baudet voor de camera 
te krijgen. Maar of dat lukt...
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Bij de komende Tweede Kamerverkiezingen zouden rechtse partijen 
weleens fl inke winst kunnen boeken. Maar waar staan ze precies voor? 

Frans Bromet onderzoekt het in het tweeluik Rechts in beeld.
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