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De Amsterdamse viroloog prof.dr. Roel 
A. Coutinho, directeur van het Centrum 

voor Infectieziektebestrijding van het RIVM, 
noemde de anti-vaccinatiemissie van Désirée 
Röver ‘gevaarlijk en onverantwoordelijk’, meld-
de De Telegraaf. Inhoudelijk noemt Coutinho de 
woorden van Röver ‘volstrekte kolder’.
Maar Röver staat niet alleen in haar kolde-
rieke ‘geloof’, en de verspreiding van dergelijke 
ideeën is wel degelijk gevaarlijk. In interviews 
en youtube-filmpjes wordt duidelijk dat zij 
haar ideeën ontleent aan samenzweringsweb-
sites en -geschriften. Zij deelt haar theorieën 
met bijvoorbeeld de Engelsman David Icke, 
ex-voetballer, sportcommentator en woord-
voerder van de Engelse Groene Partij en nu 
grossier in samenzweringstheorieën. Rövers 
vaccinwaarschuwingen zijn letterlijk terug te 
vinden op de voorpagina van een van Ickes 
websites, die verder ontsierd wordt door (an-
dere) antisemitische en Holocaustontkennende 
ideeën en links. Hier is ook de achtergrond te 
vinden voor Rövers idee dat het griepvaccin en 
alle andere vaccins massavernietigingswapens 
zijn, geproduceerd door een joodse ‘Elite’ die 
uit is op de wereldheerschappij. Deze complot-
theorie wordt, ook in Nederland, met ware 
bekeringsdrang gepropageerd door individuen 
die een totaal gestoorde indruk maken. Maar 
onderdelen ervan zijn steeds vaker te vinden 
in het ‘normale’ politieke discours.

Nieuwe Wereld Orde • Röver, Icke en geest-
verwanten (over wie verderop meer) hangen 
net als de nazi’s voor hen de klassieke sa-

Anti-vaccinbeweging 

Oude complottheorieën met  
een New Age-sausje
Elise Friedmann

In De Telegraaf van 8 augustus j.l. mocht een Nederlandse adept van de anti-vacci-
natiebeweging, Désirée Röver (��), haar complottheorieën ventileren. Röver stelt dat 
er een complot is waarbij er in laboratoria virussen zijn ontwikkeld die leiden tot de 
Mexicaanse griep, met als doel de mensheid grotendeels uit te roeien.  
Ze legt ook een verband tussen joden en virusmateriaal voor andere vormen van 
influenza-A. Een multinational zou ruim �2 kilo H3N2 griepvirusmateriaal heb-
ben verspreid dat was besmet met H�N�. Dat had volgens haar op grote schaal de 
langverwachte vogelgriep kunnen doen uitbreken. De groep die hiervoor verant-
woordelijk is bestaat volgens haar uit afstammelingen van de Chazaren, een Turks 
sprekend volk dat zich in de zevende eeuw vestigde aan de Kaspische Zee en zich in 
de achtste of negende eeuw bekeerde tot het jodendom. (Haar onwetendheid en het 
feit dat zij haar denkbeelden geheel van internet haalt, blijken wel uit het feit dat ze 
de Chazaren in het Engels aanduidt met ‘Khazars’.) 

menzweringstheorie aan dat de wereld in het 
geheim wordt geregeerd door een ‘Joodse Elite’ 
die de hele wereld wil overheersen. Die wordt 
soms aangeduid als de ‘Illuminati’, soms als 
‘de Zionisten’ of ‘Khazaren’ (Chazaren). Er zijn 
meer en minder gestoorde varianten, maar 
volgens de aanhangers van deze theorie maken 
vooral bekende bankiersfamilies met joodse 
namen zoals Rothschild hier de kern van uit 
en stammen alle leden af van de Chazaren. Zij 
zouden een Nieuwe Wereld Orde (NWO) na-
streven die alle regeringen moet vervangen. 
Volgens aanhangers van het NWO-complot-
denken zou deze kleine joodse kliek om zijn 
doel te bereiken de wereldbevolking drastisch 
willen reduceren tot 500 miljoen, onder andere 
door middel van inentingen met ‘massaver-
nietigingswapens’ zoals het antigriep- en an-
tibaarmoederhalskankervaccin. Diezelfde elite 
zou alle grote rampen van de twintigste eeuw 
hebben veroorzaakt en gefinancierd: de Eerste 

Désirée Röver, ‘epidemioloog’
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Wereldoorlog, de Russische Revolutie, de op-
komst van Hitler en de Tweede Wereldoorlog, 
9 september, en zo verder. 
Een echte complotgroeimarkt is op dit moment 
de New Age-achtige en antiglobalistische alter-
natieve geneeskunde, waar ook Röver zich 
op stort. Deze tak van NWO-complotdenkers 
propageert dezelfde ideeën als Röver: vaccins, 
het voedsel dat de supermarkt verkoopt en de 
meeste geneesmiddelen zijn volgens hen even 
zovele middelen waarmee de Nieuwe Wereld 
Orde de mensheid tracht uit te roeien. Al ogen 
zij ieder apart gestoord, het legt ze geen wind-
eieren. 
In Canada verdient de gezondheidscolumnist 
Joseph Duggan, die zeer door Icke wordt ge-
promoot, de kost met het organiseren van 
spreekbeurten door een hele reeks lieden die 
een mengsel van antisemitisch getinte samen-
zweringstheorieën en alternatieve genees- en 
voedingswijzen propageren. 
Ook in Nederland vinden we dergelijke goe-
roes. In oktober start er weer een tournee in 
onder meer Den Haag, Eindhoven en Ommen 
van seminars over de Nieuwe Germaanse 
Geneeskunde, een bedenksel van de geschrap-
te en wegens kwakzalverij veroordeelde Duitse 
arts Ryke Geerd Hamer (zie ook NTtdK 2, 
2008: 9-12). Die belooft een 95% tot 98% kans 
op genezing van kanker. Hij stelt dat een ge-
nocidale zionistische samenzwering hem de 
mond tracht te snoeren:  volgens hem genezen 
joden zichzelf van kanker met zijn Nieuwe 
Germaanse Geneeskunde  en willen zij niet-jo-
den de toegang tot genezing ontzeggen. Vanuit 
België worden hierover seminars georgani-
seerd die meestal twee dagen duren en 65 euro 
per persoon per dag kosten. In het buitenland 
verdient Icke een goede boterham aan zijn 
complottheorieën door het uitgeven en verko-
pen van boeken en video’s (voor zo’n $50 per 
stuk) en het houden van betaalde spreekbeur-
ten, waarvoor een entree wordt geheven van 
$67. Hij is voortdurend op tournee. Zo goed 
doet Röver het nog niet, maar ook zij houdt 
‘alleen op verzoek’ spreekbeurten over haar in-
entingstheorieën. Zij rekent een toegangsprijs 
van 15 euro per persoon.  

Het woord ‘genocide’ komt aanhangers van de 
‘gezondheidstak’ van NWO-complottheorieën 
gemakkelijk uit de mond. In Eindhoven deed 
onlangs Susan Wolfrey, een medestandster van 
Röver, bij de politie aangifte van de genoci-
dale plannen van individuen die mensen met 
het ‘levensgevaarlijke’ vaccin tegen griep wil-
len inenten. Al de NWO-adepten mogen hun 
woordje doen op de complotwebsite Argusoog, 
die zich tegen alle complotten van Illuminati, 
Chazaren enzovoort richt met aan het hoofd de 
zelfbenoemde ‘onderzoeksjournalist’ Nexus, 
en op sites en bijeenkomsten van Niburu, dat 
zich voornamelijk richt op complotten tegen 
de gezondheid. In de webwinkel van Niburu 
vindt u behalve het boekje van Röver ook een 
ruime keuze aan samenzweringsboeken. 

Protocollen • Veel aanhangers van de NWO-
theorie, onder wie Icke, voeren graag de 
‘Protocollen van de Wijzen van Zion’ aan als 
‘bewijs’. De Protocollen zijn een gefantaseerd, 
zogenaamd door joden opgesteld plan uit 1897 
om de wereldheerschappij te veroveren. Het 
pamflet, waarschijnlijk gefabriceerd door de 
Russische geheime dienst, werd voor het eerst 
in 1905 gepubliceerd door de Rus Sergej Niloes, 
een agent van de Russische geheime dienst. 
Gedurende de hele twintigste eeuw werden 
de ‘Protocollen’, met name in Rusland en nazi-
Duitsland, gebruikt om pogroms en genocide 
te rechtvaardigen. Vertalingen ervan worden 
op dit moment op grote schaal via internet 
en obscure boekwerken verspreid, ook in het 
Nederlands, door aanhangers van de NWO-
samenzweringstheorie. 
Denkbeelden van figuren als Röver en Icke 
zijn niet af te doen als incidentele uitingen 
van doorgeslagen New Age-goeroes: dit is een 
beweging met nazistisch aandoende denkbeel-
den, die slachtoffers kan maken door een hetze 
tegen vaccins en medicijnen. l

Elise Friedmann is verbonden aan het Centrum Informatie  
en Documentatie Israel, waar zij zich bezig houdt met  
onderzoek naar antisemitisme


