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Vandaag, 19:18

Christelijke complotsites koesteren diep wantrouwen tegenover de regering en vegen de vloer aan met

reguliere media.  beeld RD, Anton Dommerholt

Binnenland

Rutte is in dienst van hogere machten. Die krachten willen via een duistere, satanische

vaccinatiecampagne greep krijgen op de wereldbevolking. Dat soort complottheorieën

vindt ook in reformatorische kring weerklank. Diverse websites van christelijke signatuur

geven voeding aan zulke wilde verhalen.

„Nieuwe wereldorde: uw enkele reis naar de hel. U gratis aangeboden door het World

Economic Forum”, startte Wouter Raatgever onlangs een video op weesdeweerstand.nl,

een complotsite van christelijke signatuur. Raatgever, zo beschreef het Reformatorisch

Dagblad deze week, maakt gehakt van het coronabeleid. Hij noemt de

vaccinatiecampagne tegen het virus „genocide” en omschrijft mondkapjes als „satanisch

wapen.”

Veel meer christelijke digitale kanalen

 
–nogal eens gerund door enkelingen– grossieren in samenzweringstheorieën over

bijvoorbeeld de coronapandemie. Vaak verspreiden de christelijke sites met

schreeuwerige koppen grove beschuldigingen en dubieuze of ronduit onware verhalen. Al
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dan niet met een beroep op de Bijbel. In hun pogingen hun verhaal kracht bij te zetten

tonen complotdenkers onheilspellende foto’s of filmfragmenten, bijvoorbeeld uit de

populaire filmreeks ”Narnia”, gebaseerd op romans van de christelijke apologeet C. S.

Lewis. Ook trekken ze vaak vergelijkingen met het nazisme.

Typerend voor deze sites is het hameren op alarmerende verhalen over steenrijke

zakenmensen dan wel economen die de wereld naar hun hand willen zetten. Een

organisatie zoals het World Economic Forum zou een centrale rol spelen in een duister

plan om de wereldbevolking te hersenspoelen en te knechten.

Ook koesteren auteurs op christelijke complotsites diep wantrouwen tegen de regering en

vegen ze de vloer aan met de reguliere media (vaak mainstream media, MSM, genoemd).

Niet zelden zijn dergelijke sites vernietigend over klimaatmaatregelen, migranten,

genderideologie en 5G-technologie.

Uiteraard kan kritiek op bijvoorbeeld het coronabeleid op dergelijke sites hout snijden. En

je kunt niet zomaar al die digitale platforms in het alternatieve circuit op één hoop gooien.

Een opsomming van enkele christelijke sites/kanalen met op z’n minst een hang naar

samenzweringstheorieën. Ze kunnen in delen van de reformatorische kring op

belangstelling rekenen (zie

”SGP’ers vatbaar voor complottheorie”).

Xandernieuws.net

Onduidelijk is er wie achter de knoppen zit van xandernieuws.net. Het „team” adviseert

reageerders een schuilnaam te gebruiken. Nepnieuwsexpert Peter Burger van de

Universiteit Leiden noemde xandernieuws vorig jaar bij de NOS „een van de bekende

complotsites.”

Xandernieuws.net, sinds 2008 actief, biedt „een ander perspectief op de wereld.” Op de

site verschijnen veel artikelen over corona. De toon is alarmerend.

Nadruk legt xandernieuws op de vermeende misstanden tijdens de vaccinatiecampagne.

In een recent artikel met de kop ”22 bewoners verpleeghuis Amersfoort overleden na

eerste vaccinatie”, staat een onjuiste bewering: „Het zogenaamde ‘bewijs’ van de

coronabesmettingen, de gewraakte PCR-test, is inmiddels zelfs door de hoogst geplaatste

experts in twijfel getrokken of compleet ontkend, maar dat neemt niet weg dat deze nog

altijd wordt gebruik om de pandemie-hoax in stand te houden.”

Xandernieuws veegt de vloer aan met de regering. In een videocolumn van Sven-Ake

Hulleman, wiens site eenoorlogreedsverloren.nl wordt aanbevolen, klinkt het: „Wat we nu

hebben als regering zijn in mijn ogen onderdrukkers. U, huidige regering, vervalt tot

terroristisch geweld. We hebben gezien hoe u omgaat met vreedzame demonstraties.”

Xandernieuws biedt een Geloofsforum. Iemand meldt een video gemaakt te hebben over

”Corona en de profetie van de Openbaringen”. De video laat onder meer zien dat „de paus

de hoer van Babylon is en hoe de agenda van bedrog met vaccinaties in de Bijbel
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voorspeld is.”

Xandernieuws brengt ook de kanalen van Café Weltschmerz en de geestverwante Blue

Tiger Studio onder de aandacht. In een rapport waarschuwde terreurbestrijder Pieter-

Jaap Aalbersberg vorig jaar voor de „ultraconservatieve” Groningse uitgeverij De Blauwe

Tijger, die achter de Blue Tiger Studio zit. De uitgeverij vormt „een doorgeefluik van anti-

overheidspropaganda, nepnieuws en complottheorieën”, vindt de Nationaal Coördinator

Terrorisme bestrijding en Veiligheid. Activiteiten van De Blauwe Tijger kunnen

„verharding in de hand werken.”

Tom Zwitser, christen en drijvende kracht achter uitgeverij De Blauwe Tijger, noemde het

vorig jaar oktober in het Reformatorisch Dagblad „heel intimiderend” dat zijn organisatie

op de korrel werd genomen.

Lees ook 15 oktober 2020 20:39

„Intimiderend dat uitgeverij De Blauwe Tijger in terreurrapport
opduikt”

Stopworldcontrol.com

De site stopworldcontrol.com (ook Engelstalig) deinst niet terug voor stevige taal. „De

shockerende waarheid over covid-19”, krijgt de sitebezoeker in fikse letters

voorgeschoteld. En: „Ontdek hoe superrijke criminelen de pandemie gepland hebben, om

een werelddictatuur te vestigen.”

De site stelt dat er een „Derde Wereldoorlog” gaande is. „Geen oorlog met tanks en

raketten, maar een oorlog met misleiding en bedrog. Het resultaat is hetzelfde: totale

overrompeling van de volkeren, het roven van rechten en vrijheden en totale

onderwerping aan machthebbers.”

Stopworldcontrol.com haalt de Bijbel erbij om te pleiten voor opstand tegen de overheid.

„God klaagt Zijn volk in de Bijbel juist aan, omdat ze niet rebelleren tegen het kwaad van

de overheid. Hij stuurde zijn profeten om te spreken tegen de overheid, die door en door

corrupt was.”

https://www.rd.nl/artikel/880608-intimiderend-dat-uitgeverij-de-blauwe-tijger-in-terreurrapport-opduikt
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Onder het kopje ”Bescherm jezelf” staat: „Criminele miljardairs zoals Soros, Schwab en

Gates werken samen om een nieuwe wereldorde te vestigen, onder het mom van Covid.

Leer hoe je jezelf kunt beschermen tegen de toenemende tirannie.”

In complottheorieën duiken vrijwel standaard de namen van de zakenmannen George

Soros, Bill Gates en Klaus Schwab (voorzitter van het World Economic Forum) op. Critici

dan wel complotdenkers zien in vorig jaar zomer gepresenteerde boekwerk ”The Great

Reset” (De grote herstart), waaraan Schwab meewerkte, een poging om een nieuwe

wereldorde in te voeren.

Stopworldcontrol.com beweert ten onrechte dat „Bill Gates en Mark Zuckerberg

(Facebooktopman en multimiljardair, JV) erkennen dat de nieuwe coronavaccins ons

DNA veranderen. Het einddoel is om de mens tot een cyborg (kruising tussen mens en

machine, JV) te maken.”

De Belgische prediker David Sorensen bestiert stopworldcontrol.com. Hij is ook

betrokken bij de site ontdekgod.nl. Die website stelt dat Sorensen „zich met hart en ziel

inzet om iedereen te laten zien hoe geweldig het is om God echt te kennen.”

Sorensen vraagt om donaties, iets wat je bij meer complotsites ziet. „David is niet uit op

het geld, maar op het welzijn van mensen over de hele wereld.”

Hetgekrookteriet.com

De website hetgekrookteriet.com biedt een overzicht van „schriftuurlijk-bevindelijke

predikaties en theologische artikelen”, schrijft M. G. van der Hoeven, die de site runt.

„Het belangrijkste doel is dat zondaren getrokken mogen worden uit de duisternis tot Zijn

wonderbaar Licht.”

Over de coronacrisis schrijft Van der Hoeven complotachtige verhalen die breder in

reformatorische kring rondgaan. „Alles wat er nu gebeurt, zoals de Covid-19 pandemie

(die geen pandemie blijkt te zijn), staat in het teken van de great reset om de nieuwe

wereld te creëren met een nieuwe wereldorde en nieuwe mensen.”

De paus heeft „zijn zegen al gegeven aan de plannen voor de nieuwe wereldorde”, schrijft

Van der Hoeven. „Er dient een wereldreligie te worden gevormd en daarbij zullen de

huidige valse godsdiensten gaan samensmelten, waarbij een belangrijke rol voor de paus

is weggelegd.”

Van der Hoeven trekt een vergelijking met de Tweede Wereldoorlog. „Men is bezig met

een programma van wereldwijde controle, socialisme met herverdeling van welvaart, het

creëren van een supermens en het (nu nog) buiten de maatschappij plaatsen van mensen

die zich hierin niet willen voegen (bijvoorbeeld omdat het coronavaccin geweigerd wordt).

We zien hier het plan van Adolf Hitler in een nieuw jasje. Het is niet anders dan een

fascistische reset.”
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De website poneert onjuiste theorieën, bijvoorbeeld over vaccinaties. „Vaccinaties bieden

een interessante mogelijkheid om DNA van mensen te veranderen, om onvruchtbaarheid

te bevorderen en wie weet nog andere zaken.”

Hetgekrookteriet.com haalt uit naar de „gangbare Main Stream Media (MSM).” Dat

schelden op de reguliere pers is op complotsites gebruikelijk. De NOS wordt weggezet als

een „corrupte linkse bende.” Het Reformatorisch Dagblad heet „het Rookgordijn

Dagblad.”

De site biedt een overzicht van „vrije media.” In een opsomming van een vijftigtal

(internet)kanalen duiken tal van complotachtige sites/media op, zoals

stopworldcontrol.com, xandernieuws.net, de Jensen Show, de Andere Krant en de krant

Gezond Verstand. Hetgekrookteriet.com tipt ook het FVD-journaal.

Rokendevlaswiek.com

Enigszins vergelijkbaar met hetgekrookteriet.com is rokendevlaswiek.com van G. P. P.

Burggraaf. Op die site is volop ruimte voor de complottheorie rond de moord op de

destijds 16-jarige Marianne Vaatstra in 1999. Daarvoor is de boer Jasper S. veroordeeld,

op grond van diens bekentenis en DNA-bewijs. Op de site staat echter: „Jasper S. kan de

dader niet zijn op grond van een in scène gezet DNA-onderzoek.”

Zowel op rokendevlaswiek.com als op hetgekrookteriet.com is het onlangs verschenen

document ”Vaccinatie en Gods handtekening in alle lichaamscellen” van dr. Ruth

Seldenrijk geplaatst. Dat document gaat rond in reformatorische kring. Seldenrijk stelt

daarin dat vaccinatie een verborgen code in het DNA van menselijke cellen (Gods

‘handtekening’) aantast.

Lees ook Vandaag, 08:20

Christelijke site inspireert complotdenkers Bodegraven

YouTubekanaal van Leon Kerkdijk

Complotverhalen komen ook uit de mond van de jonge Almeloër Leon Kerkdijk, die zich

op zijn YouTubekanaal omschrijft als „follower of Jesus” (volgeling van Jezus). „Het is de

hoogste tijd voor ongehoorzaamheid”, adviseerde Kerkdijk in november op zijn

https://www.rd.nl/artikel/917911-christelijke-site-inspireert-complotdenkers-bodegraven
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YouTubekanaal zijn kijkers. „Onder het kopje ”Covid-19” vindt er op dit moment een

gigantisch grote misdaad plaats door overheden en de media”, betoogt de jongeman met

geestdriftige armgebaren in zijn door 15.000 mensen bekeken video.

„Als we nu niet opstaan tegen de corruptie, misdaad en tirannie van de overheid zullen

alle vrijheden en rechten waarvoor onze voorvaderen gestorven zijn, van ons af worden

genomen, en gaan we een tijdperk van ongekende slavernij tegemoet door

vaccinatiedrang, digitale controleterreur, extreme censuur, medische terreur en zo veel

meer waar we niet eens over na durven te denken. Het is tijd om wakker te worden en een

held te zijn!”

Net zoals op stopworldcontrol.com noemt Kerkdijk een reeks Bijbelse figuren in een

poging opstand tegen de overheid te rechtvaardigen. „Mozes was ongehoorzaam aan de

overheid, met als gevolg dat het Hebreeuwse volk uit de slavernij verlost werd. Daniël was

ongehoorzaam aan de overheid, met als gevolg dat extreme afgoderij van een koning

afgebroken werd.”

Cultuurondervuur.nl

Een Hollandse molen die in brand staat. Dat is het logo van de campagne op

cultuurondervuur.nl. De campagne, gelanceerd in 2014, beoogt „de Nederlandse cultuur

en christelijke tradities te verdedigen tegen de aanvallen van politiek-correct links.” De

site valt onder de vlag van de rooms-katholieke Stichting Civitas Christiana te Heilig

Landstichting (nabij Nijmegen).

Cultuurondervuur.nl spreekt in de vorig jaar uitgebrachte brochure ”De grootste

maakbaarheidsoperatie en ideologische omkering van de geschiedenis” scherpe woorden

over het coronabeleid in Europese landen. „Is de lezer het niet met ons eens dat de

huidige wereld –dankzij onverantwoordelijkheid van de WHO

(wereldgezondheidsorganisatie, JV), haar politieke leiders en haar media, die de paniek

hebben veroorzaakt– zelfmoord pleegt uit angst te sterven aan Covid-19? Wie er garen

spint bij deze collectieve zelfmoord van onze hedendaagse maatschappij? Binnen de

westerse samenlevingen zullen drie ideologische stromingen –die zich de grote

voorstanders van radicale opsluiting van de bevolking hebben getoond– er het meest van

profiteren: de radicale ecologen, de pleitbezorgers van een wereldregering en radicaal

links.”

In de brochure veegt de site paus Franciscus de mantel uit. „Hij pleit tijdens de

coronacrisis vooral voor globalisme, klimaatrevolutie en ‘solidariteit’”, gruwt

cultuurondervuur.nl. „Het Vaticaan bezigt dezelfde taal als radicaal links.”

SGP’ers extra vatbaar voor complottheorie

SGP’ers zijn bovengemiddeld vatbaar voor complottheorieën. Dat bleek vorig jaar

augustus uit onderzoek van Kieskompas. Neem de gedachte dat met een toekomstig

vaccin een chip wordt geïnjecteerd om mensen permanent te blijven volgen. Zo’n 20

procent van de SGP-kiezers noemt die stelling (heel) geloofwaardig.
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Alleen onder PVV’ers ligt het percentage nog hoger, namelijk op zo’n 22 procent. Onder

CU- en CDA-stemmers ligt dat percentage stukken lager, namelijk rond de 3 procent. Van

alle Nederlanders hecht zo’n 5 procent waarde aan die theorie.

Een deel van de RD-lezers steekt zijn licht op bij alternatieve media, waar

complottheorieën de ronde doen. Zo surft 13 procent van hen regelmatig (bijvoorbeeld

wekelijks) naar Café Weltschmerz, dat zichzelf omschrijft als „dogmavrij, journalistiek

burgerplatform.” Dat blijkt uit in 2020 gehouden onderzoek van het Reformatorisch

Dagblad onder 1855 RD-lezers.

Van de RD-lezers volgt 7 procent regelmatig Blue Tiger Studio, ideologisch verwant met

Café Weltschmerz. Xandernieuws.net kan op belangstelling rekenen van 3 procent van de

RD’ers en Viruswaarheid op 8 procent.

Deel 2 in een serie over complotverhalen in christelijke kring. Vrijdag deel 3.

Gerelateerd nieuws

Binnenland 15 oktober 2020 20:39

„Intimiderend dat uitgeverij De Blauwe Tijger in terreurrapport
opduikt”

In een rapport over terrorisme waarschuwt terreurbestrijder Pieter-Jaap Aalbersberg

voor de „ultraconservatieve” uitgeverij De Blauwe Tijger in Groningen. Drijvende kracht

Tom Zwitser achter die uitgeverij noemt dat donderdag „heel intimiderend.”
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