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Marcel de Graaff

Forum voor Democratie (FvD)

In het kort:

• De Graaff is een moslimhater die etnische zuivering aanmoedigt (‘deïslamisering’).

• De  Graaff  gelooft  dat  er  sprake  is  van  bewuste,  door  Europese  elites  aangemoedigde
‘omvolking’.

• De Graaff is tegenstander van het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen.

• De Graaff is een coronaontkenner.

• De Graaff verdedigt stelselmatig de Russische inval in Oekraïne en noemt Oekraïners die
zichzelf verdedigen ‘oorlogsmisdadigers’. Hij ontkent het bloedbad van Bucha.

• De Graaff vergelijkt vakbonden met het nazisme.

• De Graaff is een klimaatontkenner.

Enkele uitspraken:

Islamofobie, racisme en migrantenhaat: 

• ‘Met  tienduizenden  komen  jonge  mannen  uit  Afrika  en  het  Midden-Oosten  via
gammele boten en luxejachten naar luilekkerland Europa, gelokt met de belofte van
het gratis geld, gedaan door socialisten die volstrekt de weg kwijt zijn. Wanneer je
generaties achter de kamelen hebt gelopen, voor je hut onder een dadelpalm hebt
gelegen, wanneer je niet eens kan lezen of schrijven, blijft dat dan lekker doen in je
eigen  land.  De  EU  heeft  geschoolde  en  hardwerkende  mensen  nodig,  geen
gelukszoekers en profiteurs, en al helemaal geen jihadisten en ander tuig. Wat de
Middellandse Zee oversteekt komt  halen, in plaats van  brengen. Die gasten willen
wij hier niet. Australië laat zien hoe het moet: onderscheppen en terugslepen.’1

• Interviewer: ‘Vindt u de Marokkaanse cultuur minderwaardig aan de Nederlandse?’ 
De Graaff: ‘Ja. Ik vind het een minderwaardige cultuur’.2

• ‘If you kneel, you surrender. BLM is  just another trick of socialists trying to destroy
the free world.’3

• ‘There are no refugees at the border with Greece. There are invaders, send by the
government of Turkey. #stopislam’4

1https://www.youtube.com/watch?v=sRt_ozsrACs   
2https://eenvandaag.avrotros.nl/item/lijsttrekker-pvv-marokkaanse-cultuur-minderwaardig/  .
3https://twitter.com/MJRLdeGraaff/status/1270459741639245824   
4https://twitter.com/MJRLdeGraaff/status/1236365194848358403   
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Etnische zuivering (‘deislamisering’): 

• ‘Europe will be torn apart by religious and ideological wars. That is the warning we
get  from almost  every ex-muslim who dares to  speak out.  That is  the future  of
Europe,  unless  the  European  countries  start  a  program  of  deislamizing  now.  It
opened its borders and spent billions to invite millions of uneducated people from a
backward culture that will launch Europe straight back into the Middle Ages. Islam
means gender inequality, polygamy, child marriage, slavery, honor killings. It means
“death” for unbelievers. It means absolute power to a political and religious elite.’5

• De Graaff retweette ‘Dood aan moslims’.6

Cultuurmarxisme-complottheorie:

• ‘Hier heerst een volksvijandige elite over een goedgelovig volk, dat dag in dag uit
een deken van leugens over zich uitgespreid krijgt van de omgekochte massamedia.
Ik dorst naar gerechtigheid.’7

• They want to control what you think. They want you to believe their lies. Therefore,
fake news, censorship, election fraud, digital ID’s and all the fear hoaxes like Corona
and climate change. Don’t comply!8

• There is no racism problem in the EU. There is a problem with violent marxists.9

Anti-abortus:

• ‘As expected, but still WOW, GREAT NEWS! Supreme Court protects unborn human
beings. ❤ ’.10

Coronaontkenning:

• MOORDENAARS! Meta-onderzoek liet zien dat Ivermectine wel werkt tegen Covid-
19.  Onder  druk  van  de  door  Bill  Gates  betaalde  “schaduw-auteurs”  werden  de
conclusies  “aangepast”.  Ivermectine  werd  afgeserveerd.  Het  gevolg:  ontelbare
gevallen van ernstige en fatale vaccinatieschade.11

• From the beginning of the covid hoax it was clear that face masks are harmful. Those
people making face masks mandatory should be prosecuted. #COVID1912

• 8,5%  van  de  gevaccineerde  zwangere  vrouwen  kreeg  een  miskraam.  Echt
onbeschrijfelijk vreselijk.13

• ‘Corona is vergelijkbaar met seizoensgriep.’14 

5https://www.ad.nl/buitenland/europarlementariers-willen-forse-straf-pvv-er-de-graaff-voor-  
haatzaaierij~a8e71ad2/ 
6https://eenvandaag.avrotros.nl/item/marcel-de-graaff-retweet-dood-aan-moslims/  .
7https://twitter.com/MJRLdeGraaff/status/1535892556071976964   
8https://twitter.com/MJRLdeGraaff/status/1519024659882291200   
9https://twitter.com/MJRLdeGraaff/status/1276939840765022211   
10https://twitter.com/MJRLdeGraaff/status/1540348627578658832  .
11https://twitter.com/MJRLdeGraaff/status/1538927564265226241   
12https://twitter.com/MJRLdeGraaff/status/1520632866421583873   
13https://twitter.com/MJRLdeGraaff/status/1500730529641295873   
14https://twitter.com/MJRLdeGraaff/status/1470828648932458507   
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Nepnieuws over Russische invasie van Oekraïne: 

• ‘En de EU en De Nederlandse regering maar heulen met deze oorlogsmisdadigers.
Sluit vrede met Rusland. Veroordeel de Oekraïense oorlogsmisdaden.’15

• What a morally depraved country is Ukraine.16

• Wat een ziek land is dat Oekraïne toch.17

Ontkenning Buchabloedbad

• ‘Volkskrant verspreidt fake news uit Oekraïne. De beelden uit Bucha zijn van na de
‘cleaning’  door  Azov.  Het  is  wel  duidelijk  waar  de  oorlogsmisdadigers  zitten:  in
Oekraïne.’18

• Ukrainian forces clearing Bucha of saboteurs and accomplices of Russian forces. Now
we know what that means: hundreds killed and left in the streets by Ukrainian war
criminals.19

• As expected, Bucha is the work of the Ukranian Azov nazi’s.20

Vakbond vergelijken met nazisme:

• ‘Vakbond is gevaar voor de democratie: http://bit.ly/k1NBjt #SP roep om buitenparl.
actie herinnert aan nazisme 30'jaren http://bit.ly/joEK8b’  21  

Klimaatontkenner

• ‘Climate change is volksverlakkerij’22

• Er is geen global warming.23

Neonazi-fan

• De Graaff promoot het radioprogromma van de veroordeelde neonazi Hal Turner:
‘Hal  Turner Radio Show - 8:00 AM EST Sunday -  Russia Puts Nukes into "Special
Combat Mode" - This is now a "DEFCON" Situation’24. 

15https://pbs.twimg.com/media/FU3pG1eWQAACfv3?format=jpg&name=large   
16https://twitter.com/MJRLdeGraaff/status/1506326774782865418   
17https://twitter.com/MJRLdeGraaff/status/1506262086824992770   
18https://twitter.com/MJRLdeGraaff/status/1510863703507447813   
19https://twitter.com/MJRLdeGraaff/status/1510691110812798980   
20https://twitter.com/MJRLdeGraaff/status/1510671868264595458   
21https://twitter.com/MJRLdeGraaff/status/79129475605991424   
22https://twitter.com/MJRLdeGraaff/status/1536604432569356291   
23https://twitter.com/MJRLdeGraaff/status/1493138281663541249   
24https://twitter.com/MJRLdeGraaff/status/1497957454948319239   
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Joachim Kuhs MEP

Alternative für Deutschland (AfD)

In het kort:

• Kuhs is politicus voor een extreemrechtse partij waarvan leden volgens de Duitse rechtbank 
‘fascist’ genoemd mogen worden, aangezien die beschrijving volgens de rechters berust op 
‘verifieerbare feiten’.25

• Kuhs is een aanhanger van de fascistische ‘omvolkingstheorie’.

• Kuhs is een transfoob.

• Kuhs is een fel tegenstander van abortus.

Enkele uitspraken:

Omvolkingstheorie:

• ‘Met de goedkeuring van de oude partijen wordt de Afrikanisering van onze cultuur
geforceerd’.26

Anti-abortus:

• ‘De abortuscultus die in sommige EU-landen wordt gepraktiseerd, is verontrustend
(…) We zetten ons in voor een gastvrije cultuur voor kinderen en eisen een recht op
leven in plaats van een recht op abortus.’27

Transfobie:

• ‘Zie in mijn videoboodschap welke bedragen de EU en de federale regering uitgeven
om de transgender-hype verder aan te wakkeren en leer welke gevaren dit inhoudt
voor onze jongeren. De EU en de Duitse regering (...) staan erop alleen positieve en
eufemistische dingen over transseksuelen te zeggen. Zij gebruiken het vermeende
zelfmoordrisico  van  jongeren  als  een  doeddoener  om  elke  criticus  de  mond  te
snoeren. Maar studies bewijzen het tegendeel van deze propaganda.’28

25 De Duitse rechtbank bepaalde in 2019 dat een van de leidende figuren binnen AfD, Björn Höcke, rechtmatig
een ‘fascist’ genoemd mag worden aangezien die beschrijving op verifieerbare feiten berust. Zie: 
https://www.theguardian.com/world/2020/feb/05/centre-right-german-parties-vote-with-afd-to-oust-
thuringia-premier-bodo-ramelow 
26 ‘Mit Zustimmung der Altparteien wird die Afrikanisierung unserer Kultur forciert’. 
https://www.afd.de/joachim-kuhs-mit-zustimmung-der-altparteien-wird-die-afrikanisierung-unserer-kultur-
forciert/
27   https://www.afd.de/joachim-kuhs-herzschlag-gesetz-in-texas-jede-abtreibung-ist-eine-tragoedie/   
28 Volgens Kuhs wakkeren de EU en de Duitse federale overheid een ‘transgenderhype’ aan. Kuhs zegt dat 
deze instituten hiermee leed en suïcidale gedachten onder jongeren expres stimuleren en tegelijkertijd alleen 
positieve uitspraken over trans mensen toestaan. Dezelfde elites zouden volgens Kuhs het door hen 
aangewakkerde zelfmoordrisico onder jongeren misbruiken als wapen om elke criticus (lees: transfoob) de 
mond te snoeren. https://www.facebook.com/joachimkuhs/videos/1439471066503463/ 

5

https://www.facebook.com/joachimkuhs/videos/1439471066503463/
https://www.afd.de/joachim-kuhs-herzschlag-gesetz-in-texas-jede-abtreibung-ist-eine-tragoedie/
https://www.afd.de/joachim-kuhs-mit-zustimmung-der-altparteien-wird-die-afrikanisierung-unserer-kultur-forciert/
https://www.afd.de/joachim-kuhs-mit-zustimmung-der-altparteien-wird-die-afrikanisierung-unserer-kultur-forciert/
https://www.theguardian.com/world/2020/feb/05/centre-right-german-parties-vote-with-afd-to-oust-thuringia-premier-bodo-ramelow
https://www.theguardian.com/world/2020/feb/05/centre-right-german-parties-vote-with-afd-to-oust-thuringia-premier-bodo-ramelow


Pieter Stuurman 

Redacteur bij desinformatieblad Gezond Verstand, columnist bij complotkrant Andere Krant, 
en interviewer bij het radicaal-rechtse mediaplatform Café Weltschmerz

In het kort:

• Stuurman verspreidt antisemitische leugens over de Holocaust.

• Stuurman is een COVID-ontkenner.

• Stuurman gelooft dat de terreuraanslagen van 9/11 een ‘inside job’ zijn.

• Stuurman is een aanhanger van de ‘Great Reset’-complottheorie.

• Stuurman verspreidt complottheorieën over de Russische invasie van Oekraïne.

Enkele uitspraken:

Antisemitische leugens over de NSDAP en de Holocaust: 

• [De NSDAP werd] door de zionistische bankiers rijkelijk gefinancierd. Met dat geld
kon Hitler vliegensvlug (tussen 1933 en 1939) de economie herstellen, het sterkste
leger van Europa opbouwen en met de eer strijken om zo het Duitse volk achter zich
te krijgen. Voorwaarde van de bankiers was echter dat Hitler de joden zou vervolgen
op een historisch ongekend wrede manier. Voorstellen van de nazi’s om de joden te
laten emigreren en zo Duitsland van de door hen gehate joden te verlossen, werden
door  de  bankiers  dan  ook  van  tafel  geveegd.  De  joodse  identiteit  werd  eerst
misbruikt,  en  de  joden  werden  vervolgens  letterlijk  opgeofferd  om  het  doel  te
bereiken.’29

Complottheorieën over 9/11: 

• ‘Een veelgehoord argument is bijvoorbeeld dat 9/11 geen inside job kan zijn, omdat
Amerikaanse  autoriteiten  nooit  drieduizend  van  hun  eigen  mensen  zouden
opofferen. Nou, dan heb ik nieuws voor ze: de dood van 3000 mensen is niets meer
dan wisselgeld voor ze,  een verwaarloosbare investering om hun verlangen naar
macht een controle te realiseren.’30

Coronaleugens

• Volgens Stuurman  zijn  coronamaatregelen  in  werkelijkheid  een ‘oorlog  tegen  de
gehele mensheid, vermomd als strijd tegen een “virus”’.31

29http://pieterstuurman.blogspot.com/2010/11/over-geld-macht-islam-en-wilders.html   
30https://www.youtube.com/watch?v=MdBNhQsZVlw   , vanaf minuut 17:17.
31https://gezondverstand.eu/2021/12/27/vermomde-oorlog/  
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• ‘De wereld [heeft] sinds de Spaanse griep (1918-1920) geen werkelijke pandemie
meer gekend’32.

• ‘(...) de coronacampagne [was] slechts een strategische fase (...) in een meerjarige
oorlog,  die  tot  doel  heeft  alle  bestaande  sociale  en  economische  structuren  te
vernietigen  en  te  vervangen  door  een  mondiaal,  op  technologie  gebaseerd
slavernijsysteem.  Een  oorlog  die  zich  nu  gemakkelijk  in  een  volgende  fase  kan
begeven, omdat de wereld gelooft dat hij voorbij is.33

Great Reset-complottheorie

• Stuurman is een aanhanger van de ‘Great Reset’-complottheorie. Hij is van mening
dat de wereld beheerst wordt door een duistere ‘groep machtige particulieren’, wie
‘er veel aan gelegen is om de omvang van hun macht verborgen te houden’.  Voor
deze groep zijn ‘coronamaatregelen (...) nooit het werkelijke doel geweest. Ze zijn
ingezet als eerste instrument om een herinrichting van de wereld te forceren’.34

• ‘De korte-termijnstrategie lijkt (...) te veranderen, maar het einddoel blijft overeind;
een  wereld  waarin  ieder  individu  onder  voortdurende  digitale  en  genetische
controle komt te staan, en waarin er geen sprake meer zal zijn van enige vorm van
zelfredzaamheid.  Daarvoor  moet  het  huidige  monetair-economisch  stelsel  in  zijn
geheel ontmanteld worden, en plaats maken voor een sociaal-kredietsysteem, dat
vormgegeven  wordt  middels  een  centraal  gecontroleerde  digitale  currency,
gekoppeld aan een digitaal ID, waaraan momenteel door (onder andere) de EU en
de  centrale  banken  wordt  gewerkt.  Bovendien  moet  er  een  systeem  worden
opgetuigd  dat  het  mogelijk  maakt  om  iedereen  in  de  wereld  periodiek  te
injecteren.’35

Leugens over Russische inval van Oekraïne: 

• ‘De bedoeling is een kunstmatig conflict met Rusland te creëren, waardoor er een
aanleiding ontstaat om de gasimport te stoppen, en daarmee schaarste te creëren.
Gas zal daardoor voor veel mensen onbetaalbaar worden, en dat betekent dat ze
geen geld meer hebben voor andere aankopen, waardoor de economie stilvalt. Zo
creëert  men een noodsituatie, en daarmee de rechtvaardiging voor de gewenste
"great reset''.  Anders gezegd: de oorlog wordt niet gevoerd tegen Rusland, maar
tegen jou en mij.’36

32https://gezondverstand.eu/2022/02/22/ommekeer-of-koerswijziging/   
33https://gezondverstand.eu/2022/02/22/ommekeer-of-koerswijziging/   
34https://gezondverstand.eu/2021/04/07/de-machten-achter-de-grote-herstart/  .
35https://gezondverstand.eu/2022/02/22/ommekeer-of-koerswijziging/   
36https://www.instagram.com/p/CbGERtHsk7l/   
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Joost Niemöller

Antisemitische complotdenker

In het kort: 

• Verspreidt antisemitische complottheorieën van neonazi-ideoloog Kevin MacDonald.

• Is een bewonderaar van Holocaustontkenner David Irving.

• Is een aanhanger van de racistische, fascistische ‘omvolking’-leugen.

• Promoot racistische pseudowetenschap zoals schedelmeten (frenologie en craniometrie).

• Vormde samen met de antisemitische complotdenker Taco Dankers een duo bij de 
extreemrechtse omroep Ongehoord Nederland.37

Enkele uitspraken:

Antisemitische complottheorie

• ‘Joden zitten hoog in de boom, bijna overal. (...) Wat langer geleden verscheen een
interessant boek van Kevin MacDonald, een Amerikaanse professor en die heeft de
Joodse  overlevingsstrategie  in  beeld  gebracht.  Die  heeft gezegd:  kijk,  wat  Joden
doen is eigenlijk heel slim – ze willen zich zo min mogelijk als Joden voordoen want
ze  hebben  ervaring  dat  dat  slecht  voor  ze  uitpakt,  niet  alleen  met  Hitler  maar
daarvoor een enorme geschiedenis.  Maar intern wél,  want intern is  het wel van
belang  dat  je  als  Joodse  groep  blijft  voortbestaan.  Dus  ze  hebben een  dubbele
strategie: naar buiten toe een andere. (…) Dat is een theorie die deze man tamelijk
overtuigend uitwerkt. (…) Hij zegt, er is een bepaalde strategie, een etnisch bepaalde
strategie. (…) Hem is wel antisemitisme aangewreven, maar ik vind dat dus niet.’   38

Racistische pseudowetenschap

• ‘Er  worden  veel  grapjes  gemaakt  over  'schedelmeten.'  Maar  er  bestaat  gewoon
serieus wetenschappelijk onderzoek naar. En er is een relatie tussen grootte van de
schedel en IQ.’39

37  Niemöller maakte verschillende video’s met Dankers. Deze video’s heeft Ongehoord Nederland verwijderd 
na berichtgeving over Dankers’ antisemitisme in de media. Ten minste een video uit de tweegesprekreeks 
tussen Dankers en Niemöller is door derden op YouTube geüpload, zie: https://www.youtube.com/watch?
v=3823LOlEuJw&ab_channel=OMG. 
38https://opiniez.com/2016/02/07/joost-niemoller-meet-zijn-eigen-schedel/rubenilan/  , vanaf 
minuut 21:10.
39https://twitter.com/joostniemoller/status/1136311925112016896   
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Fan van een Holocaustontkenner

• Volgens Niemöller is de Holocaustontkenner David Irving ‘de beste historicus over 
WOII’ en ‘een van de belangrijkste historici over WOII’.

De fascistische omvolkingscomplottheorie

• ‘Dat de omvolking in Nederland door de overheid is georganiseerd, is levende kennis
bij de klassieke emigratielanden. Alle voorwaarden zijn geschapen voor de implosie.
Het is geeneens een complot. Want complotten zijn geheim. Het gebeurt openlijk.’40

40https://mobile.twitter.com/JoostNiemoller/status/1533374444202254336   
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John Laughland 

Putinpropagandist

Belangrijkste punten: 

• Laughland was jarenlang werkzaam voor het door het Kremlin  gefinancierde Institute of
Democracy and Cooperation.

• Ontkenning  genocide  Srebrenica:  http://balkanstudies.net/articles/srebrenica-genocide-
totem-new-world-order

• Verdedigen Milosevic: https://www.spectator.co.uk/article/a-chat-with-milosevic

• Laughland’s banden met FvD en zo pro-Poetin beïnvloeding in kamer en EP.

• Door Baudet uitgenodigd voor rondetafel in 2e kamer. Noemt EHRM-rechters Soros-vazallen:

• De Kamer hield een rondetafelgesprek met deskundigen over de mogelijke inmenging
van rechters in de politiek. Onder de deskundigen bevond zich de Brit John Laughland
(56), een trouwe apologeet van Poetin die in het recente verleden een pro-Russische
denktank in Parijs leidde, gefinancierd met Russisch geld.

• In de Kamer ging Laughland onder meer los op magistraten van het Europees Hof voor
de  Rechten  van  de  Mens  (EHRM).  Kritiek  die  ze  in  Rusland  al  kenden:  op  Poetins
propagandakanaal  RT  schetste  Laughland,  een  vaste  RT-medewerker,  twee  weken
eerder  eenzelfde  verhaal,  waarbij  hij  EHRM-rechters  voorstelde  als  paladijnen  van
George Soros.

• https://www.nrc.nl/nieuws/2020/03/15/hoe-fvd-afdwong-dat-een-vazal-van-poetin-  
het-woord-in-de-kamer-kreeg-a3993813 

• https://twitter.com/mmeeuw/status/1498255975899402240  

• https://www.nrc.nl/nieuws/2019/09/14/de-logica-waarmee-ze-in-den-haag-te-inhalige-  
tegenspelers-altijd-afstraffen-a3973366?t=1656277971

• Laatst  stond al op deze pagina dat Baudet vorig jaar een pro-Russische Brit, in 2008-2018
werkzaam bij een pro-Russische denktank in Parijs, tweede op de Europese FVD-lijst wilde
zetten. Medebestuurslid Henk Otten verzette zich destijds, en het ging niet door. Wat blijkt:
nu is deze man, John Laughland (56), aangesteld als medewerker van de FVD-fractie in het
Europees parlement.

• Laughlands opvattingen zijn  bepaald  bijzonder.  Hij  steunde  talrijke  autocratische  Poetin-
vazallen in de Russische regio. Hij ontkent de Bosnisch-Servische genocide in Srebrenica. Hij
verdedigde wijlen  Slobodan  Milosevic,  de  socialistische  oud-president  van  Servië
(cultuurmarxisme, iemand?), en bekritiseerde zijn vervolging voor oorlogsmisdaden.

• https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/16/wat-zit-er-achter-baudets-flirt-met-rusland-  
a3997009

• https://twitter.com/mmeeuw/status/1244291254474682369  

• Nog 1 over Laughland en band met Doegin de godfather van de Nazbols: 
https://threadreaderapp.com/thread/1208367117961252864.html
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Alexander Shulgin

Russian Ambassador to the Netherlands

Belangrijkste punten: 

• over Shulgin is heel weinig te vinden behalve dat hij sinds 2015 ambassadeur in NL is en tot
voor kort gewoon meedeed aan het diplomatieke circuit.

• Russische ambassadeur Shulgin waarschuwt Den Haag Terwijl het kabinet-Rutte IV zich buigt
over een verzoek van Oekraïne voor wapenleveranties, waarschuwt de Russische 
ambassadeur voor oorlogshitsers: 
https://www.ewmagazine.nl/buitenland/achtergrond/2022/01/russische-ambassadeur-
shulgin-waarschuwt-den-haag-866692/

• hier  een  opinie  van  hem  uit  2019: https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/verkeerde-
interpretaties-van-het-begin-verloop-en-einde-van-wo2-moeten-we-met-kracht-
verwerpen~b2786dbe/

• 2 spionnen werkzaam op ambassade uitgezet ivm vergiftiging dubbelspion Skripal

• en er is zijn interview in Buitenhof en Nieuwsuur waar hij  natuurlijk de standaard Poetin
propaganda ophoest

• Russische ambassadeur in Nederland tracht te verwarren | De Volkskrant. De ingezonden
lezersbrieven van vrijdag 6 september: https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/russische-
ambassadeur-in-nederland-tracht-te-verwarren~bbe37125/
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