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Was de bestorming van het Capitool door
aanhangers van Donald Trump, op 6 januari
2021, een mislukte staatsgreep of de
zwanenzang van Trump en zijn aanhangers?
Of, speelt er heel iets anders? En was het
binnendringen van het Capitool inderdaad zo
uniek als dat wij nu denken? 

De Bestorming van het Capitool
De media deden er live verslag van. Zelf zat ik tot diep in de nacht het nieuws te volgen via CNN en
BBC World. Ondertussen op Facebook Messenger en Whatsap met vrienden uit de VS en familie 
berichten uitwisselend. Schokkend. Ik kon mijn ogen niet geloven alhoewel vrienden in de VS en ik
het er de afgelopen maanden al een paar keer over hadden gehad, en ook in de familiekring er over 
gesproken was, dat zoiets zomaar zou kúnnen gebeuren. Maar toch, je verwacht het niet. Je gaat er 
vanuit dat de politie bijvoorbeeld voorbereid was en de bewaking op orde zou zijn. 

Trump die zijn aanhangers opjutte op te trekken naar Capitol Hill, vervolgens zelf in het Witte Huis 
afwachtte op wat ging komen. Volgens CNN bevond Trump zich in de zogeheten ‘West Wing’ 
onder andere samen met dochter Ivanka en wat andere ‘getrouwen’. Volgens diverse bronnen was 
het ook met name zijn dochter Ivanka die “drie kwartier op hem ingepraat had” om er voor te 
zorgen dat hij zou gaan oproepen de bestorming te stoppen. Maar je kan ook andere gedachten 
hebben over wat daar plaatsvond in die ‘West Wing’.

Wat er gebeurde was ongehoord in de (recente) geschiedenis. 

William Barr: Trump's gedrag te midden van het geweld rondom Capitol was een 'verraad 
aan zijn ambt en aanhangers'

William Barr, de voormalige procureur-generaal en tot in december een steun en toeverlaat van 
Trump, gaf een vernietigende verklaring over het gedrag van Donald Trump, toen een menigte het 
Capitool bestormde. Barr, die eind december 2020 zijn ambt verliet omdat hij en Trump overhoop 
kwamen te liggen over de claims van Trump over vermeende verkiezingsfraude, beschreef het 
gedrag van de president als "verraad aan zijn ambt en aanhangers". In een verklaring aan de AP zei 
Barr dat "het orkestreren van een menigte om het Congres onder druk te zetten onvergeeflijk is." 
(The Guardian).

Trouw schrijft: “Door zijn aanhangers op te roepen naar het parlementsgebouw te gaan om 
Republikeinse vertegenwoordigers onder druk te zetten niet akkoord te gaan met de 
verkiezingsuitslag en door als bevelhebber na te laten in te grijpen, was dit ook een regelrechte 
aanval op de democratie.”
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Maar waarom laat een president een aanval op de democratie uitvoeren? Alleen vanwege zijn 
gekrenkte ego? Daar geloof ik niets van. En wie waren die aanvallers? Wat was hier het doel? Het 
motief voor dit alles? 

Wie waren de indringers?
We moeten mijns inziens onderscheid maken tussen de (teleurgestelde) demonstranten en de zich 
onder hen bevindende ‘harde kern’, waaronder de indringers. Inmiddels zijn er al meer dan vijftig 
geidentificeerd en is er een prijs gezet op het hoofd van de indringers. 

Laten we wel zijn, er zullen ook heel veel mensen zijn geweest die uit oprechte overtuiging 
demonstreerden tegen de bekrachtiging van de verkiezingsuitslag. Dat zij daar stonden omdat ze 
misleid zijn is een tweede, maar dat kun je ze denk ik niet echt kwalijk nemen. Ze hadden geen 
kwaad in de zin. Dat bleek ook uit hun gedrag, ze gingen niet rellen, raakten niet slaags met de 
politie. De mássa stond daar dus niet met verkeerde bedoelingen. Daar ben ik van overtuigd. 

Foto/screenshot @warnervdlouw, Twitter

Bekend is echter dat veel van de Trump-aanhangers behoren tot neo-fascistische groepen als de 
‘Proud Boys’, Qanon-aanhangers en andere militanten. Antisemitische shirts werden gedragen, de 
met racisme geassocieerde Confederate Flag en ook de ‘nazi-vlag’ uit de “4Chan”-hoek (de vlag 
van het fictieve “Kekistan”, foto boven, dat grote gelijkenissen vertoont met de Nazi-vlag). 

Mensen werden opgeroepen gewapend naar Washington te komen vanaf een paar honderd Twitter 
accounts en andere (kleinere) online kanalen. Gelukkig viel het qua wapens wel mee maar wel 
waren er die flitsgranaten, pijpbommen en traangas hadden meegebracht en gebruikten. Ook is er 
een politieman die het Capitool bewaakte, en ironisch genoeg Trump-aanhanger was, omgebracht 
met- of door een brandblusser.
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Sommige video’s die rouleren op Twitter suggereren zelfs dat de onder de politie er agenten waren 
die meewerkten aan de bestorming van het Capitool door de deuren open te zetten. De 
betrouwbaarheid van dergelijke video’s is niet te verifieëren, overigens. Het is ook mogelijk dat er 
al mensen binnen waren die de agenten dwongen. 

Het gaat hier dus absoluut niet om de gemiddelde ‘boze witte man’ (of vrouw). Het gaat hier om 
mensen die bereid zijn geweldadige, gewapende, strijd te leveren tegen een fictieve, verzonnen, 
“vijand” door leugens en complottheorieën! 

Met het definitief uitroepen van Biden als winnaar van de verkiezingen is hun verzet zeker niet 
gebroken. Brian Hughes van de American University zegt: "Dit inspireert deze militante beweging 
tot meer gewelddadigheden." (EenVandaag). 

Ze hebben nu zelfs een ‘martelaar’, een door een politieman neergeschoten jonge vrouw, de 35-
jarige Ashli Babbitt. Een geradicaliseerde Trump-fan en fervent aanhanger van complotbeweging 
QAnon. Ze was vanuit San Diego naar Washington DC afgereisd om president Donald Trump te 
steunen. Babbit, voormalige militair, was er van overtuigd dat Donald Trump door God gezonden 
was. Samen met anderen, die onder meer volgens eigen zeggen flitsgranaten en traangas 
gebruikten tijdens hun bestorming, drong deze geoefende militair binnen en werd fataal geraakt.

Complottheorieën, extreem-rechtse racistische opvattingen en godsdienst (religie) lijkt bij deze 
mensen hand-in-hand te gaan. Dat moet ons niet verbazen. We zien het vaker gebeuren, immers: 
kijk naar de Islamitische terreur die vaak ook gevoed wordt door complotdenken (tegen de westerse
wereld, tegen het Jodendom). Of de Nazi’s in WOII. Die ook gretig gebruik maakten van de 
complot-theorieën (‘protocollen van Zion’), het anti-semitisme tot bizarre vormen doordreven met 
zes miljoen vermoorde Joden als gevolg én ze wisten ook veel religieuzen aan zich te binden. 

Maar zoals we ook uit de geschiedenis weten komt zoiets nooit zomaar spontaan opzetten. Daar 
gaat een lange periode van voorbereiding aan vooraf.

Christenen gaan niet vrijuit
In Augustus 2020 waarschuwde Christianity Today, een Christelijk tijdschrift, de christenen om 
toch vooral niet mee te gaan in de samenzweringstheorieën van Qanon. 

“Tot de meest verontrustende aspecten van QAnon behoren het gebruik van de taal en de stijl van 
het evangelische christendom, het misbruik van de Bijbel om zijn misleiding te verhullen, en zijn 
toenemende functie als een syncretische cultus van semi-christelijke ketterij.” (Christianity Today)

Ook de anti-vaccinatie beweging behoort tot de groep beïnvloed door complot-denkers uit rechts-
radicale hoek en over en weer vindt er ‘kruisbesmetting’ plaats tussen deze groepen. Je ziet dan ook 
op websites die tot de alt-right beweging 

Christenen, in de VS maar ook in Nederland, gaan niet vrijuit. Zij laten zich ook beïnvloeden door 
deze rechts-radicale opvattingen, gaan er in mee en steunen ze zelfs. Ook de invloed van 
complotdenkers binnen het Christendom is sterk waarneembaar – en een aantal Christelijke leiders 
loopt er zelfs in voorop, zoals Jaap Dieleman en David Sorensen. Sorensen woont, naar ik hoorde, 
tegenwoordig in Amerika en is, zo kun je op onder andere zijn facebookpagina en websites lezen, 
uitgesproken “Trumpist”. 
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Sorensen – 'Veel erkende christelijke profeten wereldwijd hebben Donald Trump voorspeld als de 
man die God zou gebruiken om zijn plan met Amerika terug op de rails te brengen,' zo schijft hij op 
zijn website. 'Trump is omringd door tientallen bekende christelijke leiders en wordt gedragen door 
gebed van miljoenen christenen. Tegelijk spannen alle heksen van Amerika samen om Donald 
Trump te vervloeken. Er zijn twee werelden die tegenover elkaar staan…. Gods koninkrijk en de 
macht van duisternis.' (CIP).

De profeten van Achab
Deze ‘erkende christelijke profeten’ kunnen we vergelijken met de profeten die naar de mond van 
de tirannieke leider spreken. Zij hebben zich schuldig gemaakt aan valse profetie, zoals ik hier al 
eens schreef. Zij hebben als werktuigen van de ‘leugengeest’ -net als de 400 profeten van Achab-  
geen waarschuwing gegeven aan Donald Trump maar hem bevestigd in zijn gedrag. Daarvoor had 
hij eerder al een ‘dealtje’ met ze gemaakt. Hij had hen, in ruil voor hun steun, invloed en   macht 
beloofd. 

Daardoor zijn ze niet alleen verantwoordelijk voor het verleiden en voorliegen van hun eigen 
‘volgelingen’ maar ook voor de val van Trump. Profeten die een leider naar de mond praten, waar 
kennen we dat van? 

19 (Micha) zeide: Daarom, hoor het woord des Heren. Ik zag de Here op zijn troon zitten, 
terwijl het ganse heer des hemels aan zijn rechter- en aan zijn linkerhand stond. 20 En de Here 
zeide: wie zal Achab verleiden, zodat hij optrekt en sneuvelt te Ramot in Gilead? De een zeide 
dit en de ander dat. 21 Toen trad er een geest naar voren en stelde zich voor de Here en zeide: ik
zal hem verleiden. De Here vroeg hem: waarmede? 22 Hij antwoordde: ik zal heengaan en een 
leugengeest worden in de mond van al zijn profeten. Toen zeide Hij: gij moet hem verleiden, en
gij zult er ook toe in staat zijn; ga heen en doe het. 23 Nu dan, zie, de Here heeft een 
leugengeest gegeven in de mond van al deze profeten van u, en de Here heeft onheil over u 
besloten. – Lees het volledige verhaal in 1 Koningen 22.

Zoals ik in 2018 ook al schreef is Trump namelijk niet een ‘man van God’ maar, integendeel, een 
type van de anti-christ. Een vergelijking, in die zin, met Achab is nog niet eens zo vreemd.. 
Een artikel dat er toe leidde dat ik met name op sociale media veel kritiek en tegenstand kreeg. Toen
werd mij ook duidelijk hoeveel (Evangelische) broeders en zusters in Nederland inmiddels ook deze
gedachten al aanhingen. Mensen waarvan ik had verwacht dat ze beter zouden weten; mensen die 
bijvoorbeeld Bijbelstudie-avonden organiseren, Christelijke websites hebben. Mensen in 
behoudende Evangelische- en Reformatorische kring.

Ook Peter Scheele roer  de   zich in dit verband weer: “Scheele werd vorige week verbannen van 
netwerksite LinkedIn omdat hij berichten bleef plaatsen over stembusfraude bij de Amerikaanse 
verkiezingen. Scheele schreef een boek over Bijbelboek Openbaring en bespeurt een verband tussen
een naderende burgeroorlog in de VS en het einde der tijden. Hij is ervan overtuigd dat Trump de 
overwinning is afgepakt. De bestorming van het Capitool vergelijkt hij daarom met de 
legitieme volksopstanden tegen dictaturen in Hongkong en Wit-Rusland.” – Telegraaf.

Hoe is het toch mogelijk dat deze ‘christelijke voormannen’ zich zo laten misleiden. Waarom 
misleiden ze anderen, die naar hen opzien als mensen waarvan ‘geestelijk inzicht en leiderschap’ 
valt te verwachten? Ze hadden Trump, net als Micha bij Achab deed, de wáárheid moeten zeggen. 
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Wat bindt de aanhangers van Trump samen? 
Wat samenbindt is frustratie, onvrede, wantrouwen en verzet tegen de overheden, tegen de 
“gevestigde orde”. Dit wantrouwen en de onvrede werd door Trump voluit uitgebuit toen hij zich 
verkiesbaar stelde. Zijn slogan ‘Make America Great Again’ speelde al in op het onderbuik-gevoel 
van onvrede. Het ‘christelijke kamp’ wist hij aan zich te binden door wat toezeggingen te doen over 
anti-abortus maatregelen, invloed te beloven, enzovoorts (zie eerder).

Van wat ik weet van vrienden en wat ik zoal gelezen en gezien heb de laatste decennia, over de VS, 
was er natuurlijk ook wel reden voor onvrede voor veel mensen. Ook Obama maakte daar met zijn 
verkiezingsleus “Change” (Verandering) in feite al gebruik van, maar dan bij andere groepen.

Trump echter sprak dus een andere groep ontevredenen aan, waaronder de ‘alt-right’: racisten, anti-
semieten, “white supremacy”... Het wantrouwen tegen de gevestigde orde wist hij verder uit te 
buiten. 

De reguliere media, de “main stream media” (MSM) die kritiek op hem publiceerde of kritische 
vragen stelde, werd bestempeld tot ‘Fake News’. Iets wat snel werd overgenomen door veel 
mensen, ook in ons land. Ook door christenen (in ons land). Opmerkelijk, want Trump is juist mede 
groot gemaakt door ultra-rechtse, fake-news, outlets als Breitbart. 

Steve Bannon, lange tijd de baas van Breitbart, was Trump’s campagneleider. Hij wordt wel ‘de 
architekt van het Trumpisme’ genoemd. Iets wat niet onbekend was. Net als Bannon’s ultra-rechtse 
sympathieën. Sterker, Bannon heeft daar nimmer een geheim van gemaakt, hij had een bloedhekel 
aan de democraten (vanwege een oorlogstrauma, zie “American Dharma”).

On August 17 [2016], Bannon stepped down from his role as executive chairman to join the 
Trump campaign as its new CEO. [..] Bannon was appointed White House Chief Strategist in 
the administration of US President Donald Trump and served in that role for seven months; he 
was dismissed from the White House on August 17, 2017. (Wikipedia)

Zijn opponenten maakte Trump belachelijk, ze werden gekleineerd, buiten spel gezet middels 
oneigenlijke trucs en argumenten. Hij prees de racistische en zwaar bewapende milites, noemde 
aanhangers van Qanon ‘mensen die van hun land houden’, zette de BLM-beweging weg als 
terroristen (en ja, er was geweld en terreur in naam van BLM maar het is in principe een vreedzame
beweging die wel degelijk een ernstig probleem aankaart), deed alsof corona geen probleem was… 
Allemaal zaken die precies de eerdergenoemde groepen sterkte in hun overtuiging dat niet alleen 
Trump ‘de man’ voor hen was maar ook ‘voor hen opkwam’. 

Daarnaast steunde Trump de National Rifle Assocation fanatiek. Een zeer grote organisatie van 
mensen die wapenbezit en het dragen, en gebruiken, er van als ‘grondrecht’ zien. In ruil voor zijn 
steun werd hij binnen deze kringen dan ook op handen gedragen. Totdat hij geconfronteerd werd 
met de diverse schietpartijen en financiële malversaties binnen de NRA tijdens zijn presidentschap. 
Toen hij de NRA aan kon pakken deed hij dat niet echter niet en maakte een ommezwaai. En kreeg 
voor de verkiezingen van 2020 dan ook weer hun steun, inclusief miljoenen dollars (ABC News 
Australië, Youtube). 
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Belachelijk maken
Mensen belachelijk maken of belasteren is een methode die vaak zeer effectief is. En Trump deed 
ook dit. Wanneer iemand gekleineerd wordt (bijvoorbeeld: “jij spoort niet”, “fake news”, nadoen 
van iemand die gehandicapt is), politieke tegenstanders met scheldnamen aanspreken (zoals “sleepy
Joe”) kan iemand zich daar nauwelijks tegen verzetten. Dan moet je al een ijzersterke ‘one-liner’ 
terug kunnen kaatsen. 

Doordat anderen, die niet behoren tot ‘hun’ groep door hun leider (Trump) belachelijk werden 
gemaakt verenigde ook dat de ‘trumpisten’. Hún leider durfde immers gewoon te zeggen wat zij 
vonden? Durfde te doen wat zij eigenlijk ook wel zouden willen doen? 

De “birthers”-beweging
Trump speelde ruimschoots voor zijn gooi naar het presidentschap al een prominente rol in het 
verzet tegen de Democraten, in het bijzonder tegen Obama:

Tijdens Barack Obama's campagne voor zijn presidentsverkiezingen, in 2008, en gedurende zijn 
hele presidentschap en daarna, "was er uitgebreide berichtgeving over Obama's religieuze 
voorkeur, geboorteplaats en van de individuen die zijn religieuze overtuiging en burgerschap in 
twijfel trokken - inspanningen die uiteindelijk bekend werden als de 'birther movement' .'' (..)

Er circuleerden theorieën dat de gepubliceerde geboorteakte van Obama een vervalsing was - dat 
zijn werkelijke geboorteplaats niet Hawaï was, maar Kenia. Andere theorieën beweerden dat 
Obama in zijn kinderjaren een burger van Indonesië werd, waardoor hij zijn Amerikaans 
staatsburgerschap verloor. Weer anderen beweerden dat Obama geen geboren Amerikaans 
staatsburger was omdat hij een dubbele nationaliteit had (Brits en Amerikaans). Een aantal 
politieke commentatoren heeft deze verschillende claims gekarakteriseerd als een racistische 
reactie op Obama's status als de eerste Afro-Amerikaanse president van de Verenigde Staten.

Deze beweringen werden gepromoot door marginale theoretici (aangeduid als "birthers"), onder 
wie de toenmalige zakenman en televisiepersoonlijkheid Donald Trump, die later Obama als 
president zou opvolgen. (Wikipedia)

Zoals ook hier te lezen is speelt
racisme waarschijnlijk een rol. 
Wat ik persoonlijk heb gemerkt in
discussies met ‘pro-Trumpers’ in
Nederland, is dat ook hier er vaak
sprake was van nauw verholen
racisme. Veel van hen waren in de
tijd van Obama’s presidentschap ook
‘birthers’.

Afb. Screenshot, Video van de bestorming
Capitool. Mensen zwaaien met de
‘Confederate Flag’, de vlag van de
zuidelijke staten toen zij in oorlog raakten
met de staten die de slavernij wilden afschaffen en tegenwoordig vaak in verband gebracht met racisme.
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Persoonlijkheidscultus
Trump, of de mensen achter hem zoals Bannon, heeft zeer succesvol een ‘persoonlijkheidscultus’ 
rondom zichzelf weten te creëren. Dat is een kenmerk van totalitaire leiders. Hij had dit zorgvuldig 
opgebouwd rondom zijn persoon, door zich in bewegingen als de birthers te laten horen en door 
aansluiting te zoeken bij allerlei ‘randgroepen’. Hij moet hebben gezien dat dit een enorm 
kiezerspotentieel was. 

Trump die jaren geleden nog beweerde, tijdens een TV-interview bij Letterman waarbij hij eerst de 
Burgemeester van New York “tot de enkels afbreekt”, dat hij totaal geen interesse had om zelf in de 
politiek te gaan (Letterman stelt hem voor om zich beschikbaar te stellen als Burgemeester) werd na
gedegen planning en voorbereiding President.

Ook in dat interview echter geeft hij al aan er van overtuigd te zijn dat wannéér hij zich beschikbaar
zou stellen hij de verkiezingen zou winnen. Hij wilde echter niet gaan voor een lange politieke 
carière, zo geloof ik, met de nodige problemen en de kans onderweg te struikelen. Hij heeft een 
lange, strategische, aanloop genomen om te bereiken wat hij (kennelijk) wilde: President worden. 

Herverkiezing
Persoonsverheerlijking staat, zoals gezegd, vaak centraal bij totalitaire leiders. Dat Trump geen 
enkel serieus politiek plan had doet er dan niet meer toe voor de volgelingen. 

Toen Fox News-presentator en Trump-steunpilaar Sean Hannity eind juni in zijn tv-programma aan
de president vroeg wat zijn voornemens voor een tweede termijn zijn, had Trump geen antwoord. 
Hannity legde de bal nog wel voor open doel door te vragen naar het verschil met de 
Democratische presidentskandidaat Joe Biden, maar Trump leek overvallen door de kwestie en 
stamelde iets over ervaring: ‘Weet je, het woord ‘ervaring’ is nog steeds goed. Ik zeg altijd: talent is
belangrijker dan ervaring. Maar het woord ‘ervaring’ is een heel belangrijk woord.’ (Volkskrant)

Verkiezingsfraude?
Ondanks dat hij totaal géén verkiezings-
programma had bij de laatste verkiezingen
stemden er bij de verkiezingen van 2020 vier
miljoen mensen méér op hem dan in 2016! 

Hij had echter de pech dat de opkomst véél hoger
was en er nóg meer mensen op Biden stemden.
Per saldo een verschil van ruim 7 miljoen mensen.
Dat zullen dan ook voornamelijk mensen zijn geweest die zó zat van het ‘trumpisme’ waren dat ze 
zijn gaan stemmen op Biden onder het motto “Dan zijn we tenminste van Trump af”. 

Maar waren dat er “slechts” 7 miljoen? Als we kijken naar de aantallen: in 2016 gingen er 136 
miljoen mensen stemmen. In 2020 maar liefst 159 miljoen. Van de extra opkomst van 23 miljoen 
mensen waren er dus 19 miljoen stemmers die voor Biden stemden. Dat zijn méér mensen dan in 
ons land wonen! 

Trump’s claims dat er sprake zou zijn van fraude zou, bij zo’n massaal verschil, eenvoudig 
aantoonbaar moeten zijn. Het is gebleken dat het niet aantoonbaar was; integendeel. 
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Zelfs veel waarnemers uit de eigen, republikeinse, partij deden de claims als dat er fraude zou zijn 
gepleegd af als regelrechte onzin. Het verschil in de ‘popular vote’ lijkt dus op het eerste gezicht 
slechts “marginaal” (maar zo’n 7 miljoen stemmen kun je ook al moeilijk marginaal noemen!). Het 
onderliggende verschil van maar liefst 19 miljoen mensen is echt enórm! 

Hoe kon het dat de bestorming plaats kon vinden?
De cultus die we nu rondom Trump zien zagen we in het verleden vaker bij totalitaire leiders (denk 
alleen al aan Napoleon, Adolf Hitler, Lenin, Stalin, Mao, Fidel Castro) en, zoals ik aangaf, is het 
typerend voor de opkomst van de anti-christ. Ook rondom hem zal een persoonlijkheidscultus 
ontstaan. 

Het is deze persoonlijkheidscultus die de ‘trumpisten’ vaak samenbindt. Je ziet het in hun reacties. 
Elke vorm van ‘kritiek’ of zelfs maar ‘kritische vragen’ wordt furieus van repliek gediend. Het is die
‘woede’ die Trump als geen ander wist te kanaliseren en probeerde te gebruiken. 

Hoe deed hij dat? 

Trump is de ‘commander in chief’. De Nationale Garde valt onder zijn bevoegdheid en hij 
weigerde het verzoek van de burgemeester om de Nationale Garde in te zetten te accorderen. Met 
andere woorden: Trump is verantwoordelijk voor het feit dat deze bestorming plaats kon vinden.

Enerzijds hitste hij dus zijn aanhangers op, anderzijds zorgde hij voor onvoldoende bescherming 
van de leden van het congres en senaat. Dat is een doelbewust plan, lijkt mij. Dat is áánsturen op 
escallatie. 

Hoopte Trump hiermee een soort van ‘staatsgreep’ te realiseren, met steun van zijn aanhang? Of 
wilde hij voor de laatste keer laten zien hoe groot zijn macht en invloed wel niet was? 

Dat er uiteindelijk “slechts” vier doden zijn gevallen mag een Godswonder heten. 

De ‘aanloop’ naar de bestorming? 
“We’re gonna walk down and I’ll be there with you!”, zo beloofde Trump de demonstranten. Trump 
riep ‘Fight like hell’. Zijn advocaat, Rudy Guiliani, schreeuwde ‘let’s have a trial by combat’.

Ze trokken op naar het Capitool. Zónder Trump. Hij was er niet samen met hen. Trump zat 
verscholen in de West Wing, te wachten op wat ging komen. Het was ook niet zijn éérste leugen 
tijdens zijn presidentschap. Liegen en bedriegen is Trump’s 2  e   natuur gebleken de afgelopen jaren.

Vervolgens liet hij de mensen die het vuile werk opknapten keihard vallen in zijn toespraak, een 
paar dagen later, waarin hij het geweld veroordeelde… (video Foxnews). En claimt dat de mensen 
die het Capitool bestormden “geen supporter van hem” waren.

Hij had de bestorming op het Capitool goed voorbereid. Wekenlang bleef hij mensen oproepen zich 
te verzetten, zoals hij zelf ook deed, tegen de verkiezingsuitslag. Hij bleef herhalen dat hij met ‘a 
landslide’ had gewonnen. Hij bleef zijn aanhangers ophitsen. Tot op het laatste moment. En toen ze 
binnen waren weigerde hij ze tot de orde te roepen.  
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Tientallen rechtszaken spande hij aan tegen de uitslagen van de verkiezingen, géén heeft hij 
gewonnen. Ook veel Republikeinse toezichthouders van de verkiezingen, gouverneurs en 
congresleden vonden het onbestaanbaar dat hij dat deed omdat ze constateerden dat het simpelweg 
niet waar was.  

Persoonlijk geloof ik dus dat hij wel degelijk aanstuurde op een bestorming van het Capitool door 
‘een woedende menigte’. Alle bewijzen zijn tégen hem. 

Volgens veel commentatoren was dit om zodoende middels een laatste, ultieme poging, te 
voorkomen dat Biden tot zijn opvolger zou worden benoemd. Daarnaast probeerde hij Pence voor 
zijn karretje te spannen. Die moest er maar voor zorgen dat de stemming “gecorrigeerd” werd. 

Pence, die een wedergeboren Christen is, weigerde het spelletje mee te spelen. Ook omdat het 
natuurlijk helemaal niet kon (wat Trump ook wel weet uiteraard). Hij gaf aan ‘de wet te volgen’. En
vervolgens legde Trump op Twitter Pence’s hoofd op het blok... Dat is de ‘dank’ die Pence, die 
daadwerkelijk de wet volgde, ontving na vier jaar samenwerking?! 

Keihard zette Trump hem het mes in de rug én bracht Pence én andere partijgenoten van zijn eigen 
partij én de leden van de Democratische partij doelbewust in levensgevaar!

Maar waarom toch allemaal? 
“Erkenning, dat is waar alle despoten naar smachtten. Zonder de hielenlikkers om zich heen waren 
ze niets, al werden diezelfde discipelen vaak wel een kopje kleiner gemaakt als ze uit de gratie 
waren geraakt.” – Historiek. 

Herkenbaar gedrag. Maar is dat de volledige verklaring? Niet helemaal. Denk ik. Alhoewel je uit de
publicatie van zijn nicht, klinisch psychologe Mary Trump (dochter van de inmiddels overleden 
oudere broer van Donald, Fred Trump) wel zou kunnen concluderen. 

Mary Tump stelt "Donald onderging ontberingen die hem voor de rest van zijn leven zouden 
beschadigen." en "Donald is nog steeds dezelfde als toen hij drie jaar oud was: incapabel om te 
groeien, leren, of evolueren, niet in staat om zijn emoties te reguleren, na te denken over zijn 
reacties of informatie tot zich te nemen en te construeren." (RTL).

Zijn leven lang zocht hij erkenning die hij nooit kreeg. Hij wilde de grootste zijn. De Rijkste. En 
uiteindelijk ‘de machtigste man ter wereld’ zodat iedereen hem wel móest erkennen. Het liep, zo op 
het eerste gezicht, heel anders dan hij had gedacht. 
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Ook hier een mislukt project, zoals die er zoveel waren in zijn leven (naast uiteraard ook veel 
zakelijke successen). Het moet uiterst pijnlijk voor hem zijn geweest en als je het gedrag zo ziet van
de laatste maanden kon hij het absoluut niet verteren dat iemand anders van hem had gewonnen, 
populairder was, méér “erkenning” kreeg. 

Er is echter nog een andere opvatting. En Trump zelf heeft al een tipje van de sluier opgelicht. Het 
heeft er alle schijn van dat hij in 2024 wederom wil deelnemen aan de verkiezingen.

Maarten van Rossum, Amerika-deskundige, zei in een liveuitzending op Facebook dat hij er vanuit 
gaat dat Trump deze hele toestand heeft veroorzaakt om duidelijk te maken dat de strijd nog niet 
voorbij is. 

In de video zegt hij: 

“Het is onderdeel van een veel groter toneelstuk [..] Dit is niet [alleen] het slotaccoord van vier 
jaar waanzin, dit is ook de overture, het begin, van vier jaar lastig vallen van Joe Biden, en vier 
jaar –en dat is eigenlijk de kern van de zaak- vier jaar moet hij zijn electoraat in een 
opgewonden toestand zien te houden”. 

Trump liet, in een van zijn laatste toespraken (helaas verwijderd van Twitter) dan ook weten dat de 
machstwisseling, en de bestorming uiteraard, ‘slechts het begin’ waren.  Tenzij Trump door zijn 
eigen partij aan de kant wordt gezet, geloof ik zeker dat van Rossum’s analyse hout snijdt, tot op 
zekere hoogte. 

In elk geval vind ik zijn duiding van wat er gebeurde en de aanloop er naar toe behoorlijk beter 
geanalyseerd en in overeenstemming met wat ik met o.a. vrienden uit Amerika en familie de 
afgelopen maanden zag aankomen. En waar we helaas gelijk in hebben gekregen. 

Briljant Strateeg
Een ravage veroorzaken. Ontwrichten van de democratie. Even ‘met de spierballen rollen’ en laten 
zien wie er écht ‘De Baas’ was? Een ‘staatsgreep’ of een rookgordijn…? Of, de opmaat naar zijn 
beoogde (her)verkeizing in 2024 zoals van Rossum suggereert? De basis hiervoor is al jaren 
geleden gelegd, zoals we hebben kunnen zien, en Trump is iemand van de strategie, de lange adem. 
Immers, zou hij dat niet zijn dan was “Trump B.V.” al láng failliet gegaan. 

Veel mensen denken dat Trump ‘een gestoorde gek’ is. Tot op zekere hoogte dacht ik dat ook. Hoe 
langer ik er echter over nadenk en alle feiten en gebeurtenissen over de afgelopen jaren bekijk, hoe 
meer ik onderzoek doe naar de feiten, hoe meer ik tot de conclusie kom dat hij  een “briljant 
strateeg” is. Wél een strateeg die met zijn schip drijft op golven van verschrikkelijke, duistere, 
krachten en machten in deze maatschappij. Hij is de typische strateeg die vind dat de waarheid nou 
niet bepaald in de weg moet staan voor een “goed verhaal”. 

Niemand, behalve Trump (en waarschijnlijk dochter Ivanka), weet het echt. Maar om tot een 
‘ongeleid projectiel’ te worden bestempeld is hij véél te lang op zijn plaats en positie gebleven.

Er zijn naast bovenstaande theorieën ook andere opvattingen. Zo suggereerde historicus Jona 
Lendering op zijn blog dat er nog iets anders kan spelen. 
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In zijn artikel “Een Goocheltruc in de Verenigde Staten” schrijft hij, verwijzend naar de “Qanon-
sjamaan” op het spreekgestoelte het volgende: 

Ik heb zo’n vermoeden dat, terwijl iedereen kijkt naar dit soort mediagenieke types, iets minder
mediagenieke mensen op de kamers van de volksvertegenwoordigers zijn geweest. Ik zou er 
niet van opkijken als die hebben gezocht naar compromitterend materiaal. Of dat ze 
compromitterend materiaal hebben achtergelaten. Computerinbraken sluit ik evenmin uit.
[..]
Maar ook als u niet bent geconditioneerd, kunt u het mechanisme herkennen: een wonderlijk 
type op het spreekgestoelte, dat is zoiets als de mooie meid naast goochelaar. Als je het mij 
vraagt, zijn de Verenigde Staten getuige van een goocheltruc.

Dat men op de kamers is geweest konden we zien inmiddels. Een enorme ravage op de werkkamers 
van diverse congres- en senaatsleden. 
Ook dit is daarom een optie die wel degelijk mogelijk is – en combineer het eens met de gedachten 
van van Rossum dat de komende vier jaar Trump en zijn aanhangers het Joe Biden lastig willen 
gaan maken? 

Denk alleen al aan de klucht over de vermeende laptop van de zoon van Biden (“Hunter-gate” 
genoemd)? De Telegraaf nam het verhaal, een door Steve Bannon (op de achtergrond nog steeds 
actief voor Trump’s “beweging”!) en Rudy Giuliani in scene gezette situatie, zonder blikken en 
blozen over. 

De NOS heeft in detail uitgelegd wat de tactiek is die men gebruikt in dit soort situaties, in Steve 
Bannon’s woorden: “flooding the zone with shit”. Er voor zorgen dat er zó veel beschuldigingen, 
halve waarheden én leugens rondwaren dat het één moeras is. Waartegen je als belasterde 
presidents-kandidaat niet kunt verzetten en in wegzinkt.

Kennelijk doorzag echter, gelukkig, de meerderheid van de kiezers dit spel. Of, ondanks dat ze het 
niet doorzagen, kwamen ze massaal naar de stembus en stemden ze uit pure frustratie en wanhoop 
op Biden. Hoe dan ook, de tactiek werkte (nu) niet. Maar toch, de twijfel is gezaaid.

Het zou ons dan ook niet moeten verbazen als er straks opeens staatsgeheimen, of andere 
compromitterende stukken, online komen – meegenomen door de zogenaamde “relschoppers” 
vanuit het Witte Huis. Eventueel zelfs gefalsificeerde stukken. Op briefpapier dat meegepikt is 
bijvoorbeeld. Of dat er stukken “geplant” zijn: een laptop met materiaal er op dat hoogst belastend 
is. Een USB-stick. Een notitieboekje.. 

Dat Lendering’s gedachten helemaal niet zo vreemd zijn, bleek een paar dagen later. Maar ook van 
Rossum zat er niet naast met zijn commentaar dat dit nog maandenlang zal nagalmen:

We have reports that items were stolen. One report comes from acting US Attorney for DC, Michael
Sherwin, who stated "items, electronic items were stolen from senators' offices, documents and ... 
we have to identify what was done to mitigate that."  [..] Amid stolen laptops, lost data and 
potential espionage, the cybersecurity consequences of this attack will take months to sort out. 
(ZDnet)
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Laptops, documenten, mogelijke spionage. Het gaat maanden duren voor alles goed is uitgezocht. 
En dan heb je het nog niet over de consequenties!

Een andere optie, en ik speculeer nu even hardop, is dat Trump en Ivanka zaken hebben 
“opgeruimd” die hén in discrediet kunnen brengen. Terwijl alle ogen gericht waren op het tumult 
konden zij urenlang ongestoord hun gang gaan… 

Wat is waarheid?
Trump’s jarenlange aanloop, op de golven van racisme, onvrede, samenzweringstheoriën en 
gesteund door belangrijke organisaties als de NRA en door een groot deel van de Republikeinse 
partij alsmede (helaas!!) zeer veer Evangelicale Christenen in Amerika heeft er toe geleid dat hij 
vier jaar lang de meest machtige man in de Verenigde Staten was.

Politieke successen
Hij heeft een aantal opmerkelijke politieke successen gehad. Zo bloeide de economie tijdens zijn 
eerste jaren op. De ‘man in de straat’ is daar duidelijk over: Trump zorgt voor eten op tafel. Dat is 
voor mensen het meest belangrijke. Dat was bijvoorbeeld ook zo toen Hitler aan de macht kwam. 
Werk, geld, eten.  Als je maar voldoende mensen daarvan voorziet (“brood en spelen”!) dan is je 
machtsbasis gegarandeerd.

Israël
Daarnaast is hij geen enkele oorlog gestart en heeft bovenal in het Midden-Oosten successen 
behaald door staten die Israël vijandig gezind waren verdragen met hen te laten sluiten. 

Wie de Bijbel kent, herkent wellicht iets. Massa’s leugens. Duistere krachten die hem steunen. 
Vrede brengend ‘aan Israël’. Misleiding van de Christenen, zélfs van hen die de Bijbel “van voor tot
achter kennen”. 

Op het risico af dat ik er volledig naast zit: ik denk dat het gedrag van Trump voldoet aan het profiel
dat we kennen van de anti-christ. Zoals ik eerder schreef is hij ‘het type’ van de anti-christ. Ik hou 
mijn hart vast voor wat er gaat gebeuren. Trump heeft laten zien hoe eenvoudig het is om de 
mensen te misleiden en zal dit, als het aan hem ligt, nogmaals doen.

Laat niemand u misleiden
Lang is door Christenen, onder invloed van Amerikaanse schrijvers als Hal Lindsey e.a. geloofd dat 
‘de anti-christ uit Europa moest komen’. Er is geen enkele Bijbelse grond daarvoor. 

Het kan net zo goed een Amerikaanse leider of een leider uit een ander land zijn. Zie hiervoor dit 
uitgebreide artikel.

Los daarvan zijn veel Amerikanen bijvoorbeeld Europees van afkomst (Trump is bijvoorbeeld een 
Duitse migranten-familie, zijn huidige vrouw is van Europese herkomst).
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Het einddoel: Jeruzalem

Afb. Walkerssk from Pixabay

Het einddoel van de antichrist zal zijn: Jeruzalem.

In 2 Tess. 2:3,4 schrijft Paulus

3 Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens 
der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, 4 de tegenstander, die zich verheft 
tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om 
aan zich te laten zien, dat hij een god is.

Mannen als Trump zijn, zo is gebleken, ‘wettelozen’. Ze trekken zich van niets- of niemand wat 
aan, ook niet van de wet. Niet van de wetten van een land, laat staan van de wetten van God. 
Dergelijke mannen vinden het héérlijk als ze ‘aanbeden’ worden, willen dit ook. 

Helaas is gebleken dat de mensheid er (wederom) kennelijk toe bereid is dit soort mensen een 
dergelijke status te geven en hen te ‘aanbidden’. Oók de Christenen.

Laat niemand u misleiden!
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