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Kan jij verzinnen?

Verzin met jouw groepje een verhaal met dezelfde structuur als het verhaal over de dood van Paul McCartney.

1. Een (machtige) groep… (de populaire popgroep The Beatles)

2. ...heeft een geheim plan… (de dood van muzikant Paul McCartney verzwijgen)

3. ...dat nadelig is voor de meerderheid… (de fans weten niet dat hun idool dood is)

4. ...en een voordeel oplevert voor die (machtige) groep. (de andere Beatles blijven veel geld verdienen)

Later leggen we jullie verhaal samen met de andere verhalen uit de klas, maar ook met enkele andere verhalen.  
Eens alle verhalen verteld zijn, is er een stemming: welke verhalen zijn door de klasgroep verzonnen? En welke niet?
Probeer jullie verhaal dus zo geloofwaardig te maken, zodat anderen het niet zullen doorprikken!

Ter inspiratie:
• Mogelijke machtige groepen: een koning en zijn omgeving, popsterren, tech-industrie,  …
• Mogelijke voordelen voor die machtige groep: de macht overnemen, de waarheid verbergen, extreem rijk worden, …
• Groepen voor wie zo’n plan nadelig zou kunnen zijn: arbeiders, studenten, vegetariërs, bankdirecteurs, ...

Jullie verhaal:

1. Een (machtige) groep…

2. ...heeft een geheim plan…

3. ...dat nadelig is voor de meerderheid…

4. ...en een voordeel oplevert voor die (machtige) groep.

opdracht 1opdracht 1
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opdracht 2opdracht 2

Een geheim bewaren

Hoe lang kan je iets geheim houden? 

Rangschik onderstaande “geheimen”: welk geheim kan het makkelijkst bewaard worden? Welk minder?
Bespreek ook volgende vragen: 
• Zou dit een geheim mogen blijven? Of moet dit aan het licht komen?
• Waarom zou iemand die het weet, het geheim doorvertellen? Aan wie?
• Hoe lang zou je het geheim kunnen bewaren? (dit mag een wilde gok zijn)

Jullie verhaal:

Het “geheim”
Zou het moeten 

uitkomen?
Waarom zou iemand het 

doorvertellen?
Hoe lang te bewaren? 

(wilde gok)

Dit kan 
het langste 
geheim blijven

Dit zal eerst 
aan het licht 
komen

PLAATS DE GEHEIMEN IN DE TABEL:

11  Samen met je broer heb je ooit geld gestolen van je moeder.

22  Je hebt een limonade gemaakt met geheime ingrediënten. De limonade verkoopt in grote getale over heel de wereld.

33  Je doet met je wetenschappelijk team in het geheim medische experimenten op een groep van 400 mensen. Ze 

zijn ziek, maar je geeft hen geen werkende medicatie. Je wil zien wat het effect is.

44  Je organisatie infiltreert in de overheid. Je wil overal “spionnen” hebben die je vertellen welke plannen er worden 

gemaakt. Om plannen te dwarsbomen, steel je ook documenten.

55  Je hebt als president van de VS een relatie met een stagiaire.
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Ga in gesprek met andere studenten en beantwoord samen volgende vragen:

Welke gebeurtenissen in de wereld maken deze theorie geloofwaardig? 

• 

• 

• 

• 

Welke gebeurtenissen kunnen mensen eraan doen twijfelen?

• 

• 

• 

• 

Wie zou deze theorie (bewust) verspreiden?

• 

• 

• 

• 

opdracht 3opdracht 3

Waarom zou iemand 

erin geloven??

Het Kroatische filmpje (“10.000 migranten breken 
door de grenzen van Kroatië”) sluit aan bij de grote 
vervangingstheorie.
https://youtu.be/hP_kJ0xJDD8

LE GRAND REMPLACEMENT 
(‘DE GROTE VERVANGING’). 

Volgens deze theorie importeren niet nader 

gedefinieerde westerse elites op grote schaal niet-

westerse immigranten (zoals: zwarten en moslims). Het 

doel: de oorspronkelijke witte bevolking ‘vervangen’ 

en zo de weg effenen voor een geglobaliseerde orde 

zonder grenzen of natiestaten. Hierdoor staat de 

westerse beschaving op het spel.

https://youtu.be/hP_kJ0xJDD8


Een theorie onder de loep

Medegefinancierd 
door de Europese Unie

De video ‘Prinses Diana: Ongeluk of Moord?’ (https://youtu.be/ItcZYMTskw8) is een spectaculair gemaakte video die vragen stelt 
bij de dood van prinses Diana, maar niet vertelt wat er wél gebeurd is. Bovendien zeggen de makers van de video expliciet in 
hun disclaimer dat de uitspraken in de video NIET gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderzoek. Het blijven slechts theorieën.

Dit filmpje geeft dus geen antwoord op wat er is gebeurd. Bovendien is het als buitenstaander onmogelijk om dit allemaal 
uit te zoeken.
Onderstaande bronnen geven informatie over de dood van Diana. Welke vind jij het meest geloofwaardig? En waarom?

Ga zelf op zoek naar andere bronnen en geef aan hoe geloofwaardig je ze vindt.

Wie is de auteur?
Datum van 
publicatie?

Geloofwaardig 
omdat...

Niet geloofwaardig 
omdat...

NOS Journaal 31-08-1997 
Achtuurjournaal opening 
dood Prinses Diana - 
https://youtu.be/RBno4GJowtg

VTM Nieuws 31 augustus 
1997: dood Prinses Diana 
van Engeland
https://youtu.be/5I5sxOCZf28

Dood van Diana: Ongeluk 
of opzet?
https://isgeschiedenis.nl/nieuws/
dood-van-diana-ongeluk-of-opzet

Diana tot in haar dood 
gefotografeerd: welke les 
leerden de tabloids?
https://nos.nl/artikel/2190631-
diana-tot-in-haar-dood-
gefotografeerd-welke-les-leerden-de-
tabloids.html

De dood van Diana: een 
tragisch ongeval, voer voor 
complottheorieën
https://www.vrt.be/vrtnws/
nl/2017/08/31/de-dood-van-diana-
-een-tragisch-ongeval--voer-voor-
complottheori/

Welke drie bronnen vind jij het meeste geloofwaardig?
1. 

2. 

3. 

opdracht 4opdracht 4
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