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De hoofdstelling van Zwitser is dat er een Anglo-Amerikaanse jihad aan de gang is tegen de 

rest van de wereld om die onder de invloed van het neoliberalisme te brengen. Tom Zwitser 

ziet duidelijk dat het liberalisme alle niet-liberale vormen van godsdienst bestrijdt, zowel het 

rooms-katholicisme, protestantisme, judaïsme en de islam. Het Westers imperialisme, 

gedragen door financiële schaduw elites met hun vage waarden als vrijheid, gelijkheid, 

democratie en vrije markt,  polariseren de wereld. Een nieuw totalitarisme ontstaat waarbij 

de basis onmondig wordt. De oligarchie van onze tijd, een zeer kleine groep, leidt de 

politiek, de media en de economie vanuit de coulissen.  

 

 

De uitgeverij 'de Blauwe tijger' beveelt voorts het boek van Wim 

van Rooy aan om hun standpunt tegenover de Islam te 

verduidelijken: “Waarover men niet spreekt”. Daarin wordt de 

islam het grote gevaar genoemd en per definitie gewelddadig. 

Wim Van Rooy is een vrijmetselaar (Bron >> ). Typisch voor de 

vrijmetselaars is het anti-islam en het pro-zionistisch verhaal. Daarbij hoort ook het pro-

Amerika verhaal. Hier lezen we ook tussen de regels door hoe de anti-Israëlpolitiek als 

antisemitisme wordt afgedaan. Deze standpunten worden jammer genoeg overgenomen door 

Vlaams Belang. Sam Van Rooy, de zoon van de schrijver. werkt bij de studiedienst van 

Vlaams Belang en was eerste opvolger op de Europese lijst! Niet toevallig mijns inziens. De 

trouwe VB-leden kunnen daar maar van dromen. Het zionisme wil de schuld van het 

Israëlisch-Palestijns conflict toeschrijven aan de islam. Ze willen er een religieus conflict van 

maken.  Dan moet het zionisme zijn machtswellust en het steeds inpalmen van meer land en 

rechten niet verdedigen. Eerst ging het om de nederzettingen, nu om Jeruzalem zelf! 

 

 

Dat Wim Van Roy het opneemt voor de christenen in de islamitische cultuur past bij zijn 

verhaal. De christenen zijn het slachtoffer, de islam is de boeman. Ondertussen komt het 

zionisme met zijn vele oorlogen tegen de Arabische wereld niet aan bod, die de oorzaak zijn 

van het ontstaan van de haat tegen christenen. Vele christenen lopen echter makkelijk mee in 

dit anti-islamverhaal omdat ze de aard van het zionisme niet ten volle kennen en blij zijn te 

horen dat men het voor de christenen opneemt. 

 

 

Voorts wordt migratie en islam in één adem genoemd en negatief afgeschilderd. De islam is 

geen probleem, maar het terrorisme dat voornamelijk in de soennitische tak voorkomt. De 

migratie is wel een groot probleem die door de geldelite wordt gestuurd en gesponsord, o.a. 

door Georges Soros. Opzettelijk verweeft men het islam- en migratiedebat om het publiek in 

het anti-islamdiscours mee te krijgen. De laatste tijd is er voornamelijk migratie vanuit het 

overwegend christelijk Afrikaanse continent naar Europa.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wim_van_Rooy


 

 

Wat betreft de geopolitiek, enerzijds ziet Tom Zwitsers een voorbeeld in Rusland, anderzijds 

beweert hij niet anti-Amerikaans te zijn. Of hij deze spreidstand lang zal kunnen volhouden 

is de vraag. 

 

Ik kan me zeker vinden in het betoog van Tom Zwitsers. Jammer dat Wim van Roy en zijn 

boek zo’n groot aandeel krijgt in dit artikel. Wim van Roy gedraagt zich als een underdog, 

maar heeft zijn rol te spelen om het Zionisme te versterken, net zoals Wilders dit doet in 

Nederland. En als vrijmetselaar weet hij dat verdraaid goed. Daarom dat de media hem ook 

welgezind is. Ik hoop dat het initiatief van Tom Zwitsers, de uitgeverij 'de Blauwe Tijger', 

niet ondergesneeuwd raakt onder de ideeën van Wim van Rooy, die imperialistisch en elitair 

zijn. 
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