Mr. Dr. Thierry Baudet
Thierry Baudet (1983) is academicus,
journalist en schrijver. Begin 2013 riep
Baudet, samen met onder anderen Paul
Cliteur, Ewald Engelen, René Cuperus en Ad
Verbrugge, op tot een referendum "over de
toekomst van Nederland binnen de Europese
Unie". Het referendum is er gekomen. Er
tekenden ruim 56 duizend mensen de door
hem geïnitieerde petitie.
Thierry Baudet publiceerde onder meer ‘Pro
Europa, dus tegen de EU’ (Elsevier, 2012) en zijn in 2012 verschenen boek: ‘De
aanval op de natiestaat’, dat in binnen- en buitenland werd besproken en werd
genomineerd voor de Socrates Wisselbeker voor beste filosofieboek van 2012. In dit
boek betoogt Thierry dat supranationale instituties, zoals de Europese Unie, de
Wereldhandelsorganisatie en het Internationaal Strafhof, net zoals het
multiculturalisme zoals dat de afgelopen decennia is nagestreefd, fundamenteel
onverenigbaar zijn met de democratische rechtstaat. Het boek breekt een lans voor
de natiestaat als meest aantrekkelijke vorm van politieke organisatie. Eind 2013
kwam het boek ‘Oikofobie’ uit. Waarin wordt omschreven tot in welke mate WestEuropese elites niet leiden onder xenofobie, maar oikofobie; de angst voor het
eigene en stuk willen maken van het thuis.
Thierry Baudet is een van de meest markante stemmen in het hedendaagse publieke
debat. Samen met Michiel Visser publiceerde hij de succesvolle essaybundels
‘Conservatieve vooruitgang en Revolutionair verval’. In het verleden publiceerde hij
voor het blad Mare en was hij columnist voor NRC-Handelsblad. Momenteel is hij
werkzaam als redactieadviseur van het tv-programma Buitenhof.
Thierry Baudet studeerde rechten en behaalde een bachelorgraad Geschiedenis aan
de Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde op 21 juni 2012 aan de
rechtenfaculteit van de Universiteit Leiden, waar hij onder leiding van Paul Cliteur en
Roger Scruton aan een proefschrift werkte over nationale identiteit, Europese
eenwording en multiculturalisme. Aan de Universiteit van Leiden was
hij als docent verbonden. Momenteel is hij als post-doc verbonden aan
de Universiteit van Tilburg en is hij visiting fellow aan het Koninklijk
Nederlands Instituut in Rome.

Mr. Dr. Thierry Baudet
Thierry Baudet is an academic, journalist, and political analyst. As columnist for the
national newspaper NRC Handelsblad between 2011 and 2012, he frequently
appears in Dutch media, and he is a member of the advisory board of the political
TV-show Buitenhof. In 2013, Baudet acccepted a position as a post-doctoral
research fellow at Tilburg University and a visiting fellowship at the Royal Dutch
Institute in Rome. Somewhat Eurosceptic in his outlook, his writing and speaking puts
critical points under the spotlight. Thierry Baudet’s main specialisations are the
European Union, National- and International Law, Human Rights and
Multiculturalism.
His last published books were ‘Oikofobie’, the opposite of xenophobia, not the fear of
the outside world, but the fear of home. He also wrote a pamphlet ‘Pro Europe, dus
tegen de EU’, translated; Pro Europe, so against the EU.

