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Naam hitser Wat heeft de hitser gezegd? (korte quote)

Ging het over 
Wilders of over 
Fortuyn

19-jarige 1e-jaars 
rechtenstudente 
Fatima

 Op de vraag van Twan Huys 'Heb je zelf 
een naam in gedachten van iemand die 
vergelijkbaar is met Hitler, aan wie denk 
je?' antwoordde Fatima 'Ja, Geert 
Wilders'. (College Tour) 'Ik vind de 
vergelijking van Wilders met Hitler terecht 
vanwege haatzaaien' (M-show) Wilders

10/2/2011 (College 
Tour en VARA: 
MaDiWoDoVrijdags
how)

10/2/2011 (College 
Tour en VARA: 
MaDiWoDoVrijdags
how)

 'Hitler, het ligt nogal gevoelig, ook nog 
zoveel jaar later, maar ik zou ook niet 
weten wie je dan moet zeggen' over de 
vraag met wie rechtenstudente Fatima 
Wilders dan had moeten vergelijken. 
Bovendien in deze uitzending twee 
megagrote foto's van Hitler en Wilders 
naast elkaar in beeld. Wilders

VARA: 
MaDiWoDoVrijdags
how

Paul de Leeuw zingt 
in januari 2008 het 
lied ‘We zijn zo 
vrolijk want Geert 
Wilders is dood’. 
(http://home.kpn.nl/c
.brendel/PeterR.htm
)

Thomas von der 
Dunk

"Een laatste - althans voorlopig - verschil 
tussen Sarazzin en Wilders, mocht de 
eerste tot de oprichting van een nieuwe 
partij overgaan: Führerprincipes zijn 
Sarazzin tot dusverre nog vreemd. Bij de 
PVV is Wilders in zijn eentje De Partij en 
zijn z'n kamerleden zijn horigen. Zijn 
rechterhand en partij-ideoloog Martin 
Bosma, die als een nieuwe Alfred 
Rosenberg nu net zijn eigen Mythos des 
zwanzigsten Jahrhunderts heeft 
gepubliceerd - zijn boek over de massa-
immigratie als linkse samenzwering - 
windt er ook geen doekjes om dat dat zo 
blijft. Geen partij met leden." Wilders

"Psychiater Bram Bakker vreest voor de 
opkomst van Wilders aangezien Hitler 
ook democratisch was verkozen" Wilders

http://www.inc-
nieuws.com/index.p
hp?news=12448

Fawaz Jneid

"Figuren als Hitler en Mussolini zijn ook 
door eerlijke verkiezingen aan de macht 
gekomen. Zij werden ook gesteund door 
de mensen, vaak door soortgelijke 
uitspraken", zegt Fawaz. Wilders

do 18 feb 2010, 
22:05

http://www.telegraaf.
nl/binnenland/60719
04/__Imam_vergelijk
t_Wilders_met_Hitle
r__.html?p=38,2

Fatima Elatik

 'Nog ff en ze gaan ons DNA analyseren 
om aan te tonne dat we niet deugen. 
Volgens mij was er een andere politicus in 
Europa zo'n 60 jaar geleden die dat ook 
deed bij n ander semitisch volk.'
'@SamielG oeps maar dat mag ik 
natuurlijk allemaal 
niet zeggen. Hitler was ook democratisch 
gekozen. Dat vergeten w 
soms.'  Wilders

12/8/2009 en 
13/8/2009 twitter

Fatima Elatik
 'Het beleid dat de PVV wil voeren lijkt op 
dat van nazi-Duitsland.' Wilders

http://www.hpdetijd.
nl/2009-08-
13/fatima-elatik-
wilders-hitler

 'Ik vind dat ik er in een vroegtijdig 
stadium iets van moeten zeggen (....) Nou 
ik ben bang dat (...) hij (Wilders, redactie) 
aan het bewind komt, dat we dan het 
ware gezicht te zien krijgen en dat het 
allemaal nog veel erger wordt. (...) Hij is 
een gevaarlijke politicus, een 
kwaadaardige man en een volksmenner 
in de dop.' Wilders

VARA: Pauw en 
Witteman

rechtsgeleerde 
Afshin Ellian 
bestempelt dit in zijn 
blog van 5/2/2010 
als een oproep tot 
geweld
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Joop van Riessen

 "In wezen zou je de neiging hebben om 
te zeggen 'Nou we mollen hem'. Hij moet 
gewoon vandaag weg en hij mag niet 
meer boven tafel komen. Dat zou, da's 
een normale reactie.' Over de (toen) ruim 
500.000 PVV-stemmers: 'Dat zijn er dus 
nog duizenden die op een of andere 
manier niet in deze wereld van de nieuwe 
samenleving die we met elkaar aan het 
maken zijn, die daarin passen, waarvan je 
eigenlijk zou moeten zeggen 'die mensen 
moeten het land uit gewoon. Die horen 
hier dus niet meer thuis.'" Wilders

VARA: Pauw & 
Witteman

ex-commissaris van 
politie Amsterdam

Noemt 'Geert Wilders en zijn beweging 
het prototype van het hedendaags 
fascisme'. Wilders

Essay 'De eeuwige 
terugkeer van het 
fascisme'

Bolkestein op 13-11-
2010 in de 
Volkskrant: 'Rob 
Riemen moest zich 
schamen zoveel 
onzin de wereld in te 
sturen.'

Han Warmelink

 'Tal van aspecten van het fascisme 
komen pregnant terug in de ideologie, 
samenstelling en presentatie van de PVV: 
de organische sociale ordening, het 
autoriteitsprincipe, de politiek van de 
daad, de afkeer van gevestigde politieke 
partijen en de daaraan ten grondslag 
liggende sociale klassen, extreem 
nationalisme, de afkeer van 'weke' 
gevoelens als humaniteit, medelijden en 
vredelievendheid, het verkiezen van de 
intuïtie boven de rede.' Wilders

docent staatsrecht in 
Groningen

Jack Biskop

Opende vergadering van CDA-fractie met 
beschouwing. Hij ziet overeenkomsten 
tussen de Duitse nationaal-socialisten in 
de jaren dertig en de PVV van Geert 
Wilders Wilders

Tweede Kamerlid 
CDA

Abttoy

Omslag van boek met Wilders als 
Vrijheidsbeeld, maar met zwart snorretje 
en Hitlergroet Wilders

cartoonbundel 'De 
as van het kwaad'

Gerda Dijksman

Plaatste als 'Grote Dame' tweet met tekst 
'politiek is nu goed wakker en buitelt over 
elkaar als het gaat om terechte zorg voor 
fascistische pvv'. Wilders Twitter

politiechef, ex-
Tweede Kamerlid 
PvdA

Mohammed Rabbae

Noemde als voorzitter van het LBM 
(Landelijk Beraad Marokkanen) tijdens 
het jaarlijkse Marxisme Festival van de 
Internationale Socialisten (24/25-04-2010) 
Wilders 'een kleine Hitler'. Wilders www.carelbrendel.nl

Mohammed Enait
Noemde op 18-10-2010 Wilders tijdens 
het Wilders-proces 'een kleine Hitler'. Wilders www.elsevier.nl

advocaat die weigert 
op te staan voor 
rechters

Adriaan Soeterbroek Wilders
VARA-website 
joop.nl

Artikel met tabel waarin Wilders met Hitler 
wordt vergeleken. Volgens Blok komen 
Wilders en Hitler op 30 van zijn 37 punten 
overeen. Wilders

VARA-website 
joop.nl

Geke van Velzen

Ze sprak in de raadsvergadering van 
'kabinet-Bruin 1' en vergeleek daarmee 
het aanstaande kabinet van VVD en 
CDA, met gedoogsteun van de PVV, met 
nazi's en NSB'ers. Wilders www.elsevier.nl

Amsterdams PvdA-
raadslid, voormalige 
rechterhand van 
Wouter Bos
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