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Introductie

• Complottheorieën in onze tijd

• Wat zijn complottheorieën? 



Begripsbepaling

• Complotten

• Complotten horen bij mensen 

• Ongevaarlijke en gevaarlijke complotten.

• Ongevaarlijke complotten
De aarde is plat.

De mensen zijn niet op de maan zijn geweest. 

• Complottheorieën gaan over gevaarlijke 

complotten.

• MSM zit in het complot.

• “Theorieën”



Een korte definitie

Complottheorieën veronderstellen dat er groepen of

organisaties bestaan die in het geheim samenspannen om

kwalijke doelen te realiseren. De samenzweerders zijn

immoreel en gaan vaak over lijken. Ze gebruiken onwettige

middelen om meer macht te verkrijgen of er financieel beter

van te worden. Hun plannen zouden stranden wanneer deze

bekend werden. Daarom gebruiken ze allerlei methoden en

strategieën om hun activiteiten verborgen te houden en ons een

rad voor ogen te draaien.



Wat is QAnon?

De beweging ontstond in 2017, toen de mysterieuze

‘Q’ voor het eerst anoniem cryptische boodschappen

plaatste op het internet. Veel volgers vermoeden dat

Q een hoge Amerikaanse overheidsfunctionaris is en

toegang heeft tot geheime informatie. Anderen

denken dat (ex)president Donald Trump achter de

berichten zit. Zeker is voor hen dat Trump een

geheime strijd voert tegen de deep state: een

mondiale elite die uit zou zijn op een wereldregering

en zich ook schuldig maakt aan satanisch ritueel

kindermisbruik.



Qanon en Trump

• Pizzagate

Voorloper van Q-anon.

Edgar Maddison Welch; aanval op restaurant Comet Ping 

Pong

Trump maakt(e) gebruik van deze complottheorie.

• Volgens aanhangers van Qanon is Trump waarschijnlijk de 

eerste president die de Cabal niet geselecteerd had. 

• Hij vormt een bedreiging voor de Cabal, daarom krijgt hij 

zoveel weerstand en wordt hij zwart gemaakt in de door de 

Cabal gecontroleerde media. 



• De ‘Storm van Trump’ is een metafoor die wordt gebruikt door 

Trump-supporters om de strijd tegen corruptie en 

mensenrechtenschendingen van de Deep State aan te duiden. 

De term ‘Storm’ wordt eveneens gebruikt om de 

voorbereidingen en verwachtte arrestaties van corrupte politici, 

topambtenaren en andere hooggeplaatste figuren te 

beschrijven.

https://www.ellaster.nl/2018/01/15/woordenlijst_1/
https://www.ellaster.nl/2018/01/15/woordenlijst_1/


Waar liep het op uit



Qanon wereldwijd

• In Nederland

Joost Knevel, Wouter Raatgever, Micha Kat – Bodegraven

• In Duitsland
Reichsbürger. 

•



Recente Complottheorieën

• Breivik en schietpartij op het eiland Utøya
Tegen het Eurabia-complot: de bewuste islamisering van 

Europa 

• De Dood van prinses Diana
Koninklijk Complot van de schrijfster Linda Udo. Britse 

vorstenhuis en Geheime Dienst ensceneerde het ongeluk.

• Vaccinaties
Alex Jones (de grootste complotdenker van de VS) heeft beweerd dat vaccinaties autisme veroorzaken en 

dat ‘de toestroom aan migranten zorgt voor een blanke genocide in westerse landen’.

• 5G

• Bekende complotdenkers: Alex Jones en 

David Icke.



Ontstaan en groei van 

complottheorieën
• Verklaring zoeken voor ingrijpende 

gebeurtenissen.

• Angst

• Wantrouwen tegen de MSM (mainstream 

media) 
Die zitten in het complot (pershoeren brengen nepnieuws)

• Uitbouwen van theorieën

• Sociale media 
Fabeltjesfuik



Complottheorieën en 

Religie
• Bij onderzoeken komt naar voren dat mensen 

die religieus zijn of hang hebben naar New 

Age-ideeën eerder geneigd zijn om 

complottheorieën serieus te nemen.

• Er zitten religieuze componenten in het

complotdenken. Zo praten complotdenkers

over onzichtbare machten en krachten die zij

in beeld willen brengen.



• Deze bevinden zich niet in de hemel of natuur 

– zoals dat met religie het geval is – maar 

achter de maatschappelijke coulissen.

• Verschillen: 

• In Religie gelooft men niet in kwaardaardige

samenzweringen.

• Religies brengen een evangelie (blijde 

boodschap)



Wereldbeeld van complotdenkers

• Modern manicheïsme of gnostiek. 
Licht/goed tegenover donker/kwaad.

• Bevrijdende boodschap door kennis
Rode pil.

Film de Matrix

Gedachte-experiment hersenen op het vat

• In cultuur sfeer van (be)dreiging
Globalisering

Speelfilms: 

James Bond; Mission impossible



Kwaadaardige elite

• Joden
Hostieschennis

Uitbraak van de pest

bloedsprookje

Protocollen van de wijzen van Sion.

Een Russische vervalsing (door de Ochrana) om pogroms aan 

te wakkeren. Dook in de jaren ’20 op in Duitsland. Waren zog. 

de notulen van een Zionistisch congres  om de Joodse 

wereldheerschappij te realiseren.



In 1921 in The Times door Philip Graves ontmaskert als 

vervalsing. Reactie van Hitler: het gaf zo’n overtuigend beeld van 

de slechtheid van de joden, dat het wel waar moest zijn.

• Dolchstoßlegende
Een complottheorie, die inhield dat de Eerste Wereldoorlog niet 

op het slagveld verloren was, maar doordat de linkse 

revolutionairen het land met hun Novemberrevolutie hadden 

ondermijnd en vervolgens een (linkse) burgerlijke regering aan de 

macht hadden gebracht die het bevel aan de legerleiding gaf om 

de strijd te staken. 

• Bron van antisemitisme



• Vrijmetselarij

• Illuminati
Op de website https://www.niburu.co/ stond in januari vorig jaar een artikel onder de titel Met nieuwe Illuminati 

regering staat Nederland aan het begin van totale verwoesting.

18e eeuw stortvloed van complottheorieën, vooral uit conservatieve hoek:

Illuminati bestaan niet meer

https://www.niburu.co/


Kwaadaardige elite

• Cabal, Deep State
Volgens de website Ella Ster: “De wereldwijde elite die de 

geheime schaduwregering vormt. Veel mensen kennen deze 

groep als de Illuminati of de 1%. Het is de meest machtige 

groep op aarde die achter de schermen samenzweert tegen de 

mensheid. Deze samenzwerende kliek is in allerlei 

organisaties geïnfiltreerd waarbij men opereert als de maffia.”

• Wereld Economisch Forum
Initiatief van Charles III en Klaus Schwab

Reset, Nieuwe wereldorde



• Reptilians
David Icke

Ondertoon is antisemitisch



Reptilians



(Be)Dreigingen

• Hekserij
16e eeuw een onzekere wereld (angst).

Epidemie van heksenvervolgingen.

De eerste massa-heksenprocessen begonnen rond 1590. Daarna kwamen er

complete “epidemieën” van processen. In gebieden waar de

contrareformatie heerste, vonden de meeste massaprocessen plaats. De

jezuïeten waren grote voorstanders van deze processen. Heel belangrijk

was de Malleus Maleficarum (Heksenhamer) van Heinrich Kramer.

De meeste schattingen lopen uiteen van 30.000 tot 60.000 geëxecuteerden

waarvan ongeveer 80% vrouwen.



• Reset

De Grote Reset (in het Engels: Great Reset, ofwel de Grote 

herstart) is een voorstel door prins Charles van Wales en 

Klaus Schwab van het World Economic Forum om na de 

coronapandemie de wereldeconomie duurzaam opnieuw op te 

bouwen. Doel van de plannen is om het kapitalistisch systeem 

te verbeteren door investeringen te doen die zijn gericht op 

gedeelde vooruitgang en meer aandacht voor het milieu.

Is omgebouwd tot een complottheorie: men zou uit zijn op een

werelddictatuur.



• Omvolking
Omvolking, omvolkingstheorie of vervangingstheorie is een extreem-

rechtse complottheorie met betrekking tot de vermeende vervanging van 

de Westerse inheemse bevolking door immigranten met een niet-westerse 

cultuur. Volgens diverse extreem-rechtse theorieën wordt in Westerse 

landen de oorspronkelijke bevolking via massa-immigratie geleidelijk 

geheel of voor het grootste gedeelte vervangen door vreemdelingen, met 

name moslims.

• Eurabië

• Big Pharma

• Krimp van de bevolking



Hoe om te gaan met complotdenkers?

• Niet afdoen als gekkies.

• Vragen (naar de bronnen) stellen, ook 

t.a.v. de mogelijkheid van geheimhouding. 



Filosofen over complottheorieën 

• Hoe om te gaan met complotdenkers: de filosofen Zweistra en Harambam

tegenover elkaar.

• Harambam – The Truth is Out There. Positief: hij ziet ze als creatieve 

andersdenkenden

• Cees Zweistra – Waarheidszoeker. Negatief. Onderscheid tussen klassieke 

en moderne complottheorieën.

Complotdenkers vervreemd van de werkelijkheid

• Brecht Decoene: Achterdocht tusen feit en fictie.

• Maarten Reijnders – Complotdenkers

• Sander Rietveld ‒ Nieuwe kruisvaarders. De heilige alliantie tussen

orthodoxe christenen en radicaalrechtse populisten

• Richard Evans ‒ Het nazisme en complottheorieën. De paranoïde 

verbeelding en het Hitler-tijdperk



Complottheorieën en 

Rechtspopulisme
• Volk tegenover corrupte elite

• Trump en Republikeinse Partij

• Forum voor Democratie


