
In het kort
In januari 2022 werd een folder in Arnhem verspreid (zie screenshot 1) met
als titel Zoek het verschil waarna een vergelijking wordt gemaakt tussen
gebeurtenissen in 1940 en in 2020 hoewel de bijgaande foto’s naar verluidt
stammen uit 1941 en 2021. De beide foto’s zijn niet voorzien van
commentaar maar op de linker foto uit 1941 zien we een soldaat van de
Duitse bezetters een vrouw op straat controleren en op de foto rechts zien
we Nederlandse politieagenten een vrouw controleren. Nergens wordt het
woord Corona of Covid genoemd maar de vergelijking past in de golf van
vergelijkingen die wordt gemaakt tussen de maatregelen tegen Corona en
maatregelen tegen Nederlanders en Nederlandse joden in de Tweede
Wereldoorlog. Op 14 punten zou de situatie toen en nu identiek zijn. Het
Telegramadres FallBall Official Channel, met 64.250 abonnees (op 21 april
2022) onder de flyer is van Janet Ossebaard en Cynthia Koeter. Janet
Ossebaard is een bekende Corona-complotdenker evenals Cynthia Koeter;
samen beweren ze ook dat er een wereldwijd Pedofielencomplot bestaat.

Case Study 3
Zoek het verschil 1940 2020

https://pointer.kro-ncrv.nl/de-wereld-van-complotdenker-janet-ossebaard
https://revolutionaironline.com/tag/cynthia-koeter/
https://revolutionaironline.com/tag/cynthia-koeter/
https://www.gelderlander.nl/arnhem/ergernis-om-folder-met-vergelijking-tussen-coronaregels-en-tweede-wereldoorlog-in-arnhem-marcouch-vraagt-justitie-om-onderzoek~a2bafdc2/


Screenshot 1: de folder ‘Zoek het verschil 1940-2020’.

Belangrijke punten
Van de 14 punten die op de flyer genoemd worden, worden er in 13
gevallen identieke woorden gebruikt. Alleen in het paar ‘Reisdocument-
Vaccin paspoort’ is er verschil in terminologie. De Nazibezetting van
Nederland werd gekenmerkt door het opschorten van de democratie, de
burgerlijke vrijheden en een meedogenloze jacht op joden van wie meer
dan 80% in Nazivernietigingskampen omkwamen. De in de flyer genoemde
maatregelen zijn voor wat betreft 1940 dan ook vooral van toepassing op de
joden in Nederland. Bizar is dat de ontwerpers van de flyer de ‘quarantaine
centra’ van nu niet op een lijn stellen met concentratiekampen of
vernietigingskampen. Overigens blijft het in nevelen gehuld wat huidige
quarantaine centra zijn. Als de definitie er een is van het verplichte
samenbrengen van Coronapatiënten in dat soort centra, dan is het de vraag
waar die dan ooit stonden of staan. 



De controlemaatregelen van de Duitse bezetter indertijd hadden als doel
de Nederlandse bevolking te controleren, illegalen te arresteren, joden vast
te zetten en weg te voeren naar een wisse dood en in zijn algemeenheid
Nederland leeg te roven ten bate van de Duitse oorlogsvoering en
bevolking. De Coronamaatregelen zijn bedoeld om de Nederlandse
bevolking te beschermen tegen een potentieel dodelijke ziekte en om te
voorkomen dat Covid-19 zich verder zou verspreiden. De Nazimaatregelen
dienden een dodelijk doel; de Coronamaatregelen dienden een levend
doel. 

De vergelijking tussen de Coronamaatregelen en de Nazimaatregelen in de
Tweede Wereldoorlog gaat zo volkomen mank. Elders op deze website staat
een gids waarin beschreven is hoe wij de diverse Internetposts beoordelen
in termen van onwaar nieuws. Voor wat betreft het onderhavige geval stellen
we vast dat het gebruik van een foto uit de Tweede Wereldoorlog in deze
context past in categorie 3: ‘gemanipuleerde inhoud’, ‘een oorspronkelijk
echt beeld wordt gebruikt om te misleiden’. De post als geheel kan worden
opgevat als passende in categorie 4 ‘misleidende inhoud’ omdat echte
informatie wordt gebruikt om lezers en kijkers om de tuin te leiden: ‘wat er
nu gebeurt met de Coronamaatregelen hebben we exact eerder gezien in
de Tweede Wereldoorlog’.



Commentaren
Op onderstaand screenshot van De Gelderlander van 5 januari 2022 staat
een aantal reacties:

Screenshot 2: reacties op de folder in De Gelderlander van 5 januari 2022

Jessica Berends stelt in afkeurende termen:

‘Met wappies die een Godwin (=vergelijking met nazi’s als onderdeel van
een discussie. Zie link) doen kun je geen discussie beginnen. Misschien
moet je ze maar een tijdje naar echt oorlogsgebied sturen zodat ze
misschien inzien dat een prikje en een mondkapje helemaal niks voorstellen
in vergelijking met echt oorlogsleed. Slecht overigens dat de Gelderlander
deze folder nu via het Internet verspreidt’

https://www.gelderlander.nl/arnhem/ergernis-om-folder-met-vergelijking-tussen-coronaregels-en-tweede-wereldoorlog-in-arnhem-marcouch-vraagt-justitie-om-onderzoek~a2bafdc2/
https://www.gelderlander.nl/arnhem/ergernis-om-folder-met-vergelijking-tussen-coronaregels-en-tweede-wereldoorlog-in-arnhem-marcouch-vraagt-justitie-om-onderzoek~a2bafdc2/


Bryan de Goede kijkt relativerend naar de inhoud van de folder:

‘Ergernis of niet, de vergelijking van vlak voor de oorlog (dus niet de
kampen) komen wel degelijk akelig overeen. Het gaat om de weg er naar
toe. Mensen denken kennelijk dat het allemaal uit de lucht kwam vallen,
maar in plaats van verontwaardigd de andere kant op te kijken, denk ik dat
het beter is om lering te trekken uit het verleden. Ik vind het juist belangrijk
dat de huidige maatschappij getoetst wordt aan het verleden, en dus ook
de oorlog, juist om herhaling te voorkomen.’

Jessica ziet scherp in dat de maatregelen indertijd genomen werden om het
volk verder uit te buiten en te vervolgen. Bryan heeft geen oog voor dat
cruciale verschil en probeert aan te geven dat de opmaat tot de
maatregelen toen vergelijkbaar zijn met de opmaat nu. 

In zijn algemeenheid zijn de reacties op de site van De Gelderlander
afkeurend van aard.

Samenvatting
In het debat over de Coronamaatregelen waren er verschillende stemmen
die vergelijkingen maakten tussen genoemde maatregelen en algemene
maatregelen van de Duitse bezetter tegen de Nederlandse bevolking en
tegen de joden onder hen in het bijzonder. Deze vergelijking deed opgeld in
anti-vaccinatie-kringen (‘wappies’). Nadere analyse leert echter dat de
maatregelen van toen leidden tot de dood van velen en de maatregelen van
nu als doel hebben mensen zo veel als maar mogelijk is te laten leven en
overleven. Kijken we naar de categorieën waarin deze zaak geplaats kunnen
worden in termen van onwaar nieuws, dan zijn dat de categorieën 3 en 4:
‘gemanipuleerde inhoud’, en ‘misleidende inhoud’.


