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INLEIDING

Misschien ken je in je omgeving wel mensen die ervan overtuigd 
zijn dat de mens nooit een voet op de maan heeft gezet, dat Mark 
Zuckerberg één van de Illuminati is, dat de vliegtuigsporen in de 
lucht eigenlijk een soort van chemische verspreiding zijn, dat het 
aids virus in het geheim werd gecreëerd in een laboratorium, of dat 
Michael Jackson een buitenaards wezen was? Deze brochure zal je 
helpen om het complexe onderwerp “complottheorieën” beter te 
begrijpen, het te ontleden en erover te debatteren. Aan de hand 
van concrete voorbeelden en oefeningen word je stap voor stap 
wegwijs gemaakt in de wereld van complottheorieën.

We hebben allemaal ooit weleens geloofd 
dat de waarheid “elders” ligt. Op zo’n 
momenten houden we graag vast aan 
“onze” waarheid en doen we er ook alles 
aan om deze te blijven verdedigen. Deze 
brochure is dan ook niet bedoeld om te 
oordelen over wat waarheid is en wat niet, 
maar wel om handvaten aan te reiken om 
het gesprek over complottheorieën op een 
mediawijze manier aan te gaan.  
Argumenteren over of een specifieke 
complottheorie waar is of niet? Dat is 
precies wat we in deze brochure niet 
zullen doen: we zouden dan ingaan tegen 
stevig verankerde en soms bijzonder 
emotionele overtuigingen. We zouden vast 
gegroeide meningen kunnen verstevigen 
en we zouden duidelijk de kant kiezen 
van zij die het menen te weten, met een 
gevoel van minachting tegenover de 

anderen. En laat dat nu precies zijn wat 
de aanhangers van complottheorieën de 
andere partij verwijten. 
Deze brochure wil dus helpen om 
complottheorieën te benaderen, zonder 
daarbij te diep in te gaan op en zich te 
verliezen in discussies over de waarheid 
van specifieke complottheorieën zelf. We 
willen dialoog stimuleren en kritische 
inzichten over de argumentatie en 
opbouw van complottheorieën bijbrengen. 
Dit zullen we doen aan de hand van 
14 inhoudelijke capsules en enkele 
oefeningen, die zowel als geheel als los van 
elkaar behandeld kunnen worden.

HET COMPLOT, EEN THEORIE?

Wat is een complottheorie eigenlijk? 
Eenvoudig gezegd berust de complottheorie 
op een specifieke benadering van 
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historische feiten en nieuwsfeiten. 
Het discours van een complottheorie 
stelt dat gebeurtenissen in het geheim 
in scène worden gezet door individuen 
die de macht willen overnemen en de 
ons omringende wereld in hun voordeel 
willen veranderen. Vaak gaat het om 
dezelfde individuen: de Joden, de 
Amerikanen, de vrijmetselaars, de Kerk, 
de geheime diensten, de Illuminati, de 
reptilians en buitenaardse wezens. Het 
zijn dus vaak minderheden of machtige 
“elites” (regeringen, geheime diensten, 
banken, uiteenlopende industrieën) die 
gezien worden als de groep met kwalijke 
bedoelingen of als de groep met een heel 
systeem dat ons domineert.

Volgens Pascal Wagner-Egger 1 gelooft 35% 
van ons in verschillende complottheorieën, 
maar dit percentage aanhangers kan sterk 
variëren naargelang de betreffende theorie: 
we kunnen ervan overtuigd zijn dat er een 
complot schuilt achter de dood van Lady 
Di en toch lachen met anderen die denken 
dat de mens nooit een voet op de maan 
heeft gezet.

Hoe komen we erbij om te denken aan 
een “complot”? Eerst en vooral komen 
veel complottheorieën tot stand vanuit 
de stelling dat niets toevallig gebeurt. 
Bijvoorbeeld: Wanneer er zich in de Stille 
Oceaan een vloedgolf voordoet, dan is 
die vloedgolf er niet zomaar gekomen. Zo 
kan het dan binnen een complottheorie 
betekenen dat de Amerikanen een 
tsunamibom hebben ontwikkeld om 
Wall Street de mogelijkheid te bieden de 
economische macht weer over te nemen 
van de Aziaten 2.

Daarnaast komen complottheorieën 
ook tot stand vanuit de overtuiging 

dat de waarheid opzettelijk verborgen 
wordt gehouden en dat alle bewijzen 
worden vernietigd.  
Bijvoorbeeld: in de pers verscheen in 
2016 de foto van een slachtoffer van de 
aanslag in Nice. Was de vrouw echter wel 
een slachtoffer? Nee, in werkelijkheid 
zou het gaan om een actrice uit de reeks 
“Plus belle la vie3”, die werd aangetrokken 
om valse getuigenissen af te leggen na 
verschillende aanslagen: Charlie Hebdo, 
de Bataclan, Brussel. De autoriteiten 
hebben haar op mysterieuze wijze laten 
verdwijnen na de laatste aanslag, uit 
angst dat ze de “waarheid” zou onthullen, 
namelijk dat de aanslagen deel uitmaken 
van een grote manipulatie, bedoeld om 
de noodtoestand in Frankrijk langer in 
stand te houden.

EEN COMPLOTTHEORIE 
IDENTIFICEREN

Voor de aanhangers van een 
complottheorie is niets wat het lijkt. Ze 
hebben een officiële stelling nodig om 
die dan naar hun hand te zetten.  
Bijvoorbeeld: De aanslagen in de 
Bataclan zouden duidelijk gunstig zijn 
voor regeringen, die voorstanders zijn van 
een veiligheidsbeleid, of voor Washington, 
dat zou rekenen op de verdere uitbreiding 
van het racisme om zijn plan voor de 
dominantie van het Nabije-Oosten te 
realiseren.

Voor de aanhangers is alles met elkaar 
verbonden, maar dan op een verborgen 
manier. De individuen die achter het 
complot zitten proberen volgens de 
aanhangers om het complot zo goed 
mogelijk verborgen te houden.  
Bijvoorbeeld: Fluor in het water? Dat 
is niet om gaatjes in de tanden te 
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voorkomen, maar wel een onderdeel 
van een geheim programma om het 
volk apathisch te maken. Dat wordt je 
natuurlijk niet verteld, waardoor het 
heel moeilijk wordt om het complot te 
detecteren, want uiteraard wordt er alles 
aan gedaan om het geheim te houden.

In complottheorieën komen nog heel 
wat andere kenmerken naar voren, die 
verder zullen uitgelegd worden in deze 
brochure. Vaak zal je bijvoorbeeld zien 
dat complottheorieën feiten met elkaar 
verbinden die geen duidelijk verband 
vertonen. Dit doen ze door verwarring te 
creëren tussen causaliteit en correlatie 
: als twee feiten zich simultaan of kort 
na elkaar voordoen, dan is het ene feit 
volgens een complotist onmiddellijk 
de oorzaak van het andere, zonder dat 
daar bewijs voor is. Daarnaast worden 
vaak ook de “schaduwzones” die niet 
worden verklaard in de officiële versie 
van een feit in grote mate gebruikt 
om de complottheorie te verklaren. 
Hoewel bepaalde verklaringen van de 
complotisten bij de haren getrokken 
lijken, kan het dus wel zijn dat de 
argumenten die ze gebruiken heel 
coherent zijn. De hedendaagse 
complotisten verzamelen zo veel 
mogelijk bewijzen voor hun theorie 
om er een coherent geheel van te 
maken. Hun methode heeft echter ook 
een tekortkoming: het complot wordt 
voorgesteld als een vaststaand feit en 
het scenario wordt vooraf geschreven, 
waardoor de elementen die niet 
aansluiten bij de theorie worden ontkend 
en genegeerd. Een nieuw stuk informatie 
dat niet aansluit bij de theorie, wordt 
niet meegenomen. Een complottheorie 
wordt dus nooit aangepast en bijgesteld 

aan de hand van nieuwe informatie, 
en “verzwijgt” bijgevolg zelf bepaalde 
informatie, iets wat complotisten net 
anderen verwijten. 

GELOVEN OF NIET GELOVEN ...

Waarom willen we erin geloven? In de 
ontwikkeling van complottheorieën 
en hun aanhang kunnen we een soort 
“ziekte” van de kritische geest zien, die 
we “criticisme” of “hyperkritiek” zouden 
kunnen noemen.  Volgens de aanhangers 
van complottheorieën moeten we de 
media in twijfel trekken, net omdat ze de 
mogelijkheid hebben om de waarheid 
voor een groot publiek te verdraaien 
en dus foute informatie te verspreiden. 
Omdat ze dit kunnen, hebben ze veel 
macht over de bevolking. Aanhangers 
van complottheorieën verdenken snel 
mensen die macht hebben, en dus 
gaan ze er van uit dat de media hun 
macht om te informeren misbruikt. De 
officiële media zijn volgens het criticisme 
dan ook instanties die eenzijdige en 
manipulatieve informatie verspreiden.

Het succes van de complottheorieën 
benadrukt het gebrek aan vertrouwen 
in de instellingen die de samenleving 
structureren: de media, maar ook de 
wetenschap, publieke overheden en 
scholen. Het wantrouwen tegenover 
experten, journalisten en andere officiële 
informatiebronnen om kennis op te doen 
over de wereld kan de deur openzetten 
voor irrationele redeneringen en magisch 
denken. Mensen die de officiële media 
wantrouwen en een theorie vinden die 
hun wantrouwen deelt en een erg logisch 
klinkend verhaal brengt, vinden in een 
complottheorie dus een verhaal dat hun 
wantrouwen in officiële instanties deelt. 
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Vertrouwen of wantrouwen van een 
samenleving naar officiële instanties toe 
lijkt dus een grote factor te zijn om het 
succes van complottheorieën te verklaren. 

Sommige auteurs vermelden ook “de 
hedendaagse angst 4” als een factor die 
mee het succes van complottheorieën 
kan verklaren: ecologische rampen, 
terrorisme, de toenemende complexiteit 
van de samenleving, maatschappelijke 
veranderingen, de globalisering … 
leiden tot de verspreiding van nieuwe 
verklaringen over de wereld. Deze 
verklaringen zijn soms heel eenvoudig 
te begrijpen en worden in een verhaal 
gegoten dat aangenaam is om te lezen. 
Door de snelle en ongecontroleerde 
verspreiding van informatie door 
mediadragers kan zo’n theorie dan ook 
snel verspreid raken bij een groot aantal 
mensen. 

COMPLOTGENERATIE

Zo zagen we hoe verschillende generaties 
van complotisten elkaar opvolgden. De 
theorieën van vorige eeuw zagen het 
levenslicht in extremistische milieus. 
Voor het internet bestond, publiceerden 
de complotisten boeken en waren ze 
actief in politieke en religieuze kringen. 
Deze groepen begonnen hun mening 
ook stilaan te verspreiden via blogs en 
online forums.

Op het moment van de eeuwwisseling 
verscheen er een tweede, veel grotere 
generatie: een generatie die online 
sociale netwerken gebruikt om hun 
mening te verspreiden. 

Het complotisme is een algemeen 
onderdeel van de cultuur geworden, 
gaande van komische tot storende 

en zelfs waardeloze verhalen. Op 
deze manier vinden de complotisten 
“waarheden die storend zijn”  voor de 
volwassen wereld. Deze nieuwe punkers 
van de informatie (die als slogan  “No 
truth” in plaats van “No future” zouden 
kunnen hanteren) zijn op zoek naar 
aandacht en reactie, niet zozeer naar de 
ontwikkeling van een discours “over de 
waarheid”. De online informatie wordt 
gedeeld door mensen die de indruk 
hebben een samenhangende groep uit 
te bouwen en te bestendigen. Zij willen 
maar wat graag behoren tot de groep 
van uitverkorenen, van diegenen die 
weten wat de naïeve massa niet weet. 
Om een voorbeeld te geven: de fans van 
Dieudonné zijn in essentie niet allemaal 
antisemitisten die zich zomaar zonder 
voorbehoud aansluiten bij de theorieën 
van de herrieschopper. Ze genieten van 
een cultuur die verontrustend is voor 
volwassenen.

EEN COMPLOT IS EEN VORM 
VAN INTERPRETATIE VAN 
DE WERELD DIE, OP EEN 
LACHERIGE MANIER, VERSPREID 
WORDT VIA EEN CULTUUR DIE 
GEBASEERD IS OP VIDEOCLIPS 
EN FACEBOOKSTATUSSEN.



13

WAT MOETEN WE DOEN?

De aanhangers van een complottheorie minachten zal hen er niet toe aanzetten om 
een kritische houding aan te nemen en informatie uit hun eigen theorie in twijfel te 
trekken. Een complottheorie proberen te ontkrachten met tegenargumenten heeft 
ook niet echt zin. Door een complotist tegenargumenten voor te schotelen, duw je 
hem verder weg in zijn eigen overtuiging. Hij/zij sluit zich af van jouw argumenten en 
zal ervan overtuigd zijn dat jij je laat vangen door de overtuigingen die de machtige 
instanties je proberen op te leggen. Een complotist voelt zich een expert in zijn 
onderwerp en is ervan overtuigd dat hij gelijk heeft. Aan een complotist vertellen dat 
hij geen gelijk heeft zal dus vijandigheid uitlokken, waardoor respectvol in dialoog 
gaan voor beide partijen moeilijk wordt. 

Laten we een verdacht document analyseren net zoals een ander 
mediadocument, met dezelfde kritische houding die we aannemen voor 
andere documenten. We zullen proberen om het te ontcijferen en de 
mechanismen ervan te begrijpen.

1. Wagner-Egger Pascal, Bangerter Adrian, “La vérité est ailleurs : corrélats de l’adhésion aux théories du complot”, in Revue 
internationale de psychologie sociale, Presses universitaires de Grenoble, 2007/4, deel 20, p. 31 tot 61, 2007, online via:  
www.cairn.info/revue-internationale-de-psychologiesociale-2007-4-page-31.htm

2. http://rustyjames.canalblog.com/archives/2014/06/03/30002541.html
3. https://interetpourtous.com/2016/07/22/nice-le-grand-complot/
4. Parker Martin, The Age of Anxiety: Conspiracy Theory and the Human Sciences, Wiley-Blackwell, 2001.

Welkom in de 
complexe wereld  
van het complot

Welkom in de 
complexe wereld  
van het complot
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OVERZICHT VAN 
DE CAPSULES

De volgende inhoudsopgave stelt een classificatie van de 
educatieve capsules voor. Ze worden gegroepeerd per thema, 
gaande van de redenen voor het ontstaan van de complottheorieën 
tot de manier waarop ze worden onthaald.

NAAR EEN DEFINITIE VAN DE 
COMPLOTTHEORIEËN

Dit eerste deel stelt een definiëring en 
identificatie voor van de elementen van 
de complottheorieën. 

Aan de hand van de presentatie van 
definities en concrete gevallen reiken 
deze capsules een reeks concepten aan 
die u kunnen helpen om wijs te geraken 
uit de begrippen gekoppeld aan het 
complotisme.

 • Capsule 1 -> Gemeenschappelijke 
punten van de complottheorieën

 • Capsule 2 -> Gerucht, complottheorie 
en desinformatie

 • Capsule 3 -> Zoeken naar de waarheid
 • Capsule 4 -> Vier niveaus voor de 
interpretatie van de werkelijkheid

REDENEN VOOR DE 
OPKOMST VAN DE 
COMPLOTTHEORIEËN

Dit tweede deel groepeert de capsules 
die helpen om te begrijpen waar de 
complottheorieën vandaan komen.

De doelstelling bestaat erin om via deze 
capsules de elementen die een gunstige 
context vormen voor het opduiken van 
complottheorieën voor te stellen, uit te 
leggen en te bespreken.

 • Capsule 5 -> Geschiedenis van de 
complottheorieën

 • Capsule 6 -> Waarom geloven we erin?
 • Capsule 7 -> Verspreiding via de media
 • Capsule 8 -> Hyperwantrouwen van  
de media

2
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DE COMPLOTTHEORIEËN ALS 
VORM VAN DISCOURS

De capsules die voorgesteld worden 
in dit hoofdstuk analyseren de 
complottheorieën vanuit het standpunt 
van het audiovisuele taalgebruik en 
de retoriek. Het is de bedoeling om 
de deelnemers te wapenen, zodat ze 
afstand leren nemen van de effecten 
van audiovisueel taalgebruik door deze 
vormelementen te identificeren.

 • Capsule 9 -> Audiovisueel taalgebruik
 • Capsule 10 -> Retoriek van de 
complottheorieën

 • Capsule 11 -> Humor en parodie

ENSCENERING VAN DE 
COMPLOTTHEORIEËN

Dit hoofdstuk benadert de 
complettheorieën vanuit het standpunt 
van de enscenering. Deze capsules 
behandelen de integratie van de 
complottheorieën in het collectieve 
gedachtegoed en de politieke rol die ze 
kunnen spelen.

 • Capsule 12 -> Film en  
complottheorieën

 • Capsule 13 -> Propaganda

VERLENGING

Deze laatste capsule doet dienst als 
samenvatting door een concreet geval 
van een beroemde complottheorie aan te 
reiken: en wat als de mens nooit een voet 
op de maan zette? Deze capsule benadert 
deze theorie vanuit de verschillende 
standpunten die werden voorgesteld in 
de vier voorgaande delen.

 • Capsule 14 -> Case study: de missie 
van Apollo 11
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VOORBEELDEN VAN 
COMPLOTTHEORIEËN

11 SEPTEMBER 2001  
(WORLD TRADE CENTRE)
> CAPSULES 5, 1, 9, 10, 4

11 SEPTEMBER 2001: DE TERRORISTISCHE AANSLAGEN 
OP AMERIKAANSE BODEM VEROORZAKEN EEN ENORME 
GOLF VAN COMPLOTTHEORIEËN, VOORNAMELIJK VIA 
HET INTERNET. Sommigen menen dat de Amerikaanse 
regering op de hoogte was, maar de aanslagen toch heeft 
laten gebeuren. Anderen gaan nog veel verder. sommigen 
twijfelen misschien wel een beetje over de opdrachtgevers 
van de aanslagen of over bepaalde technische aspecten van 
het instorten van de torens, maar anderen ontkennen de 
terroristische aanslag helemaal en besluiten dat het gaat om 
een complot van de regering waarbij ook de CIA betrokken 
zou zijn. Bij deze klassieke complottheorie komt ook nog een 
antizionistische stelling. Alles zou kunnen worden verklaard 
door een grootse manipulatie die zou zijn georganiseerd door 
de CIA en de Mossad, met het akkoord van de Amerikaanse 
regering, om het Nabije-Oosten opnieuw vorm te geven.

Informatiebron
• https://fr.wikipedia.org/wiki/Théories_du_complot_à_propos_des_attentats_

du_11_septembre_2001
• www.hoaxbuster.com/dossiers/11-septembre-10-ans-de-rumeurs

3

http://www.hoaxbuster.com/dossiers/11-septembre-10-ans-de-rumeurs
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APOLLO 11 (MOON HOAX) DE MENS ZETTE 
NOOIT VOET OP DE MAAN

> CAPSULES 1, 14, 3, 12, 13

JULI 1969. DE MENS ZET DE EERSTE STAP OP DE MAAN. 
DE GEBEURTENIS WORDT RECHTSTREEKS UITGEZONDEN 
OP DE TELEVISIE EN GEVOLGD DOOR MILJOENEN KIJKERS. 
Volgens sommige theorieën zou het om een misleiding 
gaan: er zouden geen rechtstreekse beelden zijn geweest. De 
beelden zouden door de beroemde regisseur Stanley Kubrick 
zijn gefilmd in Hollywoodstudio’s. Sommigen beweren dat de 
Amerikanen nooit op de maan zijn geweest.

Informatiebron
•  https://fr.wikipedia.org/wiki/Rumeurs_sur_le_programme_Apollo
•  www.lemonde.fr/planète/article/2009/07/20/ils-n-ont-jamais-marchesur-la-

lune_1219430_3244.html
•  https://veriteperdue.wordpress.com/2014/08/02/missions-apollo-complot

MASSAVERNIETIGINGSWAPENS IN IRAK
> CAPSULE 2

HOEWEL WERD TOEGEGEVEN DAT IRAK CHEMISCHE 
WAPENS HEEFT GEBRUIKT IN DE JAREN 80, WERD HUN 
ONTWIKKELINGSPROGRAMMA VERHINDERD DOOR DE 
SANCTIES VAN DE UNO NA DE GOLFOORLOG. In 2003 
verklaarde Colin Powell, toen Amerikaans Staatssecretaris, 
dat het regime van Saddam Hussein in het bezit was van 
een voorraad massavernietigingswapens waarmee het 
honderden duizenden mensen kon doden. Dit argument 
werd door de UNO gebruikt om de invasie van Irak in 2003 
te rechtvaardigen. Tien jaar later gaf Colin Powell toe dat de 
Amerikaanse troepen geen enkel massavernietigingswapen 
vonden in Irak. Hij verklaarde dat de informatie waarop hij 
zich had gebaseerd voor zijn discours fout was.

Informatiebron
•  https://fr.wikipedia.org/wiki/Armes_de_destruction_massive_en_Irak
•  http://tempsreel.nouvelobs.com/l-enquete-de-l-obs/20130308.OBS1260/l-

incroyable-histoire-du-mensonge-qui-apermis-la-guerre-en-irak.html

https://veriteperdue.wordpress.com/2014/08/02/missions-apollo-complot
http://tempsreel.nouvelobs.com/l-enquete-de-l-obs/20130308.OBS1260/l-incroyable-histoire-du-mensonge-qui-apermis-la-guerre-en-irak.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/l-enquete-de-l-obs/20130308.OBS1260/l-incroyable-histoire-du-mensonge-qui-apermis-la-guerre-en-irak.html
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CHARLIE HEBDO
> CAPSULES 10, E3

NA DE AANSLAG DIE GERICHT WAS TEGEN DE REDACTIE 
VAN CHARLIE HEBDO LAGEN VERSCHILLENDE 
ELEMENTEN VAN DE ZAAK AAN DE BRON VAN  
COMPLOTSCENARIO’S. Bijvoorbeeld: de achteruitkijkspiegels 
die een andere kleur zouden hebben naargelang de 
verspreide foto’s, wat verwarring zou zaaien over de ware 
daders van de aanslag, verplaatsingen van François Hollande 
naar de plaats van de aanslag die als te snel werden 
beschouwd of de aanwezigheid van journalisten met 
een kogelvrije vest. De complottheorieën over de recente 
terroristische aanslagen hanteren hetzelfde type argumenten.

Informatiebron
• www.lexpress.fr/actualite/societe/charlie-hebdo-les-mauvaises-theories-du-

complot_1638858.html

DE MASSAGRAVEN VAN TIMISOARA
> CAPSULE 8

30 JANUARI, DE MEDIA ONTHULLEN DAT DE BEELDEN 
VAN DEZE SLACHTPARTIJ HET RESULTAAT WAREN VAN 
EEN ENSCENERING OPGEZET DOOR DE TEGENSTANDERS 
VAN HET REGIME. Eind december 1989. De dictatuur van 
Ceaucescu valt in Roemenië. Beelden van een massagraf 
worden verspreid in alle westerse media. Men spreekt over 
4000 verminkte en begraven lichamen. De reacties van de 
internationale gemeenschap blijven niet uit, de val van het 
regime komt in een stroomversnelling terecht en de dictator 
wordt neergeschoten. De lichamen die in de pers werden 
getoond waren niet de lichamen van een recente moordpartij, 
maar wel doden die werden opgegraven op een kerkhof voor 
armen.

Informatiebronnen
• www.ina.fr/video/CAB89054183
• www.acrimed.org/Les-vautours-de-Timisoara
• www.letemps.ch/no-section/1999/12/20/y-dix-ans-timisoara-devenait-symbole-

desinformation

http://www.lexpress.fr/actualite/societe/charlie-hebdo-les-mauvaises-theories-du-complot_1638858.html
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/charlie-hebdo-les-mauvaises-theories-du-complot_1638858.html
http://www.letemps.ch/no-section/1999/12/20/y-dix-ans-timisoara-devenait-symbole-desinformation
http://www.letemps.ch/no-section/1999/12/20/y-dix-ans-timisoara-devenait-symbole-desinformation
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CHEMTRAILS
> CAPSULE E2

ER BESTAAN MEERDERE VERONDERSTELDE BEDOELINGEN 
VAN DEZE CHEMTRAILS. De theorie van de chemtrails - 
een Engelse samentrekking voor “sporen van chemische 
producten” - beweert dat de witte sporen die de reactoren en 
de vleugels van de vliegtuigen achterlaten in de lucht geen 
condensatie maar wel geheime verspreidingen zouden zijn. 
Om: de bevolking te vergiftigen en ziektes te veroorzaken 
ten voordelen van de farmareuzen, de bevolkingsgroei onder 
controle te houden door het immuunsysteem van een 
bevolking te verzwakken of een kunstmatig broeikaseffect te 
creëren.

Informatiebronnen
• www.youtube.com/watch?v=O9WvCEXVm58
• https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_conspirationniste_des_chemtrails
• www.huffingtonpost.fr/2016/08/16/scientifiques-chemtrails-theorie-pas-convaa

incusconspiration_n_11540014.html

EBOLA
> CAPSULE 1

VOLGENS BEPAALDE THEORIEËN ZOU HET EBOLAVIRUS 
NIET BESTAAN. Het zou gecreëerd zijn door de Amerikaanse 
regering die een “medische tirannie” wil opdringen. Het 
zou zijn verspreid door de Amerikaanse medische teams 
die werden ingezet om een aanwezigheid te hebben in de 
gebieden van West-Afrika die rijk zijn aan hulpbronnen 
(stookolie, diamanten, enz.).

Informatiebron
• http://rue89.nouvelobs.com/2014/08/03/virus-ebola-alimente-les-theories-

complot-254042

http://www.huffingtonpost.fr/2016/08/16/scientifiques-chemtrails-theorie-pas-convaaincusconspiration_n_11540014.html
http://www.huffingtonpost.fr/2016/08/16/scientifiques-chemtrails-theorie-pas-convaaincusconspiration_n_11540014.html
http://rue89.nouvelobs.com/2014/08/03/virus-ebola-alimente-les-theories-complot-254042
http://rue89.nouvelobs.com/2014/08/03/virus-ebola-alimente-les-theories-complot-254042
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VRIJMETSELARIJ
> CAPSULE 5

DE LEDEN (OF BROEDERS) DELEN HERKENNINGSCODES, 
ENKEL ZIJ BESCHIKKEN OVER DE GEHEIMEN VAN 
HUN INSTITUUT EN ZE ZWEREN GEHEIMHOUDING. De 
vrijmetselarij verwijst naar een filosofische groepering met 
doelstellingen van ethische en humanistische orde, die ijvert 
voor de vooruitgang van de mensheid, en dit op basis van 
een ideaal van broederschap en solidariteit. De oorsprong 
van deze organisatie gaat terug tot een broederschap van 
metselaars uit de 17de eeuw in Engeland. Ze gebruiken heel 
wat symbolen waaronder de letter “G”, omringd met een 
kompas en een tekendriehoek.
In de loop der tijd kregen de vrijmetselaars heel wat 
kritiek van de religieuze en politieke klasses. Sommigen 
beschuldigden hen ervan een regering van een “nieuwe 
wereldorde”, aan de macht te willen brengen, die niet 
toegankelijk zou zijn voor het volk.

Informatiebron
• http://rue89.nouvelobs.com/2014/08/03/virus-ebola-alimente-les-theories-

complot-254042

HITLER
> CAPSULE 4

EEN THEORIE SUGGEREERT DAT HIJ NAAR ZUID-AMERIKA 
ZOU ZIJN GEVLUCHT EN DAT HIJ IN 1971 OVERLEED IN 
PARAGUAY. Pleegde Adolf Hitler echt zelfmoord in 1945 
in Berlijn toen de Russische troepen de Duitse hoofdstad 
binnenvielen, zoals alle geschiedenisboeken vertellen? Dat 
is de vraag die sommige complotisten zich stellen. Hij zou in 
1984 zijn overleden in Brazilië waar hij samenwoonde met 
een gekleurde vrouw ...

Informatiebronnen
• https://fr.sputniknews.com/international/201607071026487040-suicide-hitler-

argentine/
• www.linternaute.com/actualite/histoire/hitler-mort-en-1984-au-bresil-l-

incroyable-theorie-0214.shtml

http://rue89.nouvelobs.com/2014/08/03/virus-ebola-alimente-les-theories-complot-254042
http://rue89.nouvelobs.com/2014/08/03/virus-ebola-alimente-les-theories-complot-254042
http://www.linternaute.com/actualite/histoire/hitler-mort-en-1984-au-bresil-l-incroyable-theorie-0214.shtml
http://www.linternaute.com/actualite/histoire/hitler-mort-en-1984-au-bresil-l-incroyable-theorie-0214.shtml
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ILLUMINATI
> CAPSULES 5, 6, 9, 3, 4

EEN GEHEIME ORDE, BESCHOUWD ALS “DE MEESTERS 
VAN DE WERELD” OF “DE ELITE BINNEN DE ELITE”. Bij 
de oprichting van de orde in 1776 was het de bedoeling 
om de wereld radicaal te veranderen door de macht van de 
monarchieën die de ontwikkeling van de maatschappij en de 
ideeën vertraagden omver te werpen. Volgens de Illuminati - 
waarvan de organisatie enkele jaren na de oprichting al werd 
ontbonden - moet de wereld worden geleid door een verlichte 
elite, want zij beschouwen het volk als onwetend. Hun 
symbool is de piramide met daarboven een oog, het alziende 
en alwetende oog.

Informatiebron
• https://fr.wikipedia.org/wiki/Illumin%C3%A9s_de_Bavi%C3%A8re

JFK (MOORD)
> CAPSULES 5, 12

HET ONDERZOEK BESLUIT TOT DE 
VERANTWOORDELIJKHEID VAN EEN GEÏSOLEERDE 
SCHUTTER, LEE HARVEY OSWALD. Op 22 november 1963 
werd John Fitzgerald Kennedy, president van de Verenigde 
Staten, in Dallas op straat vermoord. De beelden van zijn 
dood gingen de wereld rond en ze werden ook gebruikt om 
de officiële stelling te betwisten. Volgens sommigen werd de 
aanslag gepleegd door verschillende schutters in opdracht 
van de tegenstanders van Kennedy: CIA, aanhangers en 
tegenstanders van Castro, maffiamilieus, USSR, extreemrechts, 
en zelfs ... buitenaardse wezens.

Informatiebron
• http://rue89.nouvelobs.com/2014/08/03/virus-ebola-alimente-les-theories-

complot-254042

https://fr.wikipedia.org/wiki/Illumin%C3%A9s_de_Bavi%C3%A8re
http://rue89.nouvelobs.com/2014/08/03/virus-ebola-alimente-les-theories-complot-254042
http://rue89.nouvelobs.com/2014/08/03/virus-ebola-alimente-les-theories-complot-254042
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LADY DI (AUTO-ONGEVAL)
> CAPSULES 1, 6

IN AUGUSTUS 1997 KOMEN PRINSES LADY DIANA EN HAAR 
MINNAAR DODI AL-FAYED IN PARIJS OM BIJ EEN AUTO-
ONGEVAL. Uit het Franse onderzoek blijkt dat het om een 
ongeluk gaat. De chauffeur, Henri Paul, was onder invloed van 
alcohol en hij reed te snel om de paparazzi af te schudden. 
Toch beweren sommige mensen, waaronder de vader van Dodi 
Al-Fayed, dat de prinses en haar minnaar het slachtoffer zijn 
geworden van een moord die werd beraamd door de Britse 
geheime diensten of het leger nadat de koninklijke familie zou 
hebben vernomen dat Lady Di zwanger was van Dodi.

Informatiebron
• www.lefigaro.fr/international/2013/08/19/01003-20130819ARTFIG00302-lady-

diana-le-retour-de-la-theorie-ducomplot.php
• www.lemonde.fr/europe/article/2013/08/18/l-assassinat-de-diana-une-saga-qui-

n-en-finit-pas_3462982_3214.html

GGO - NIEUW-ZEELAND, KATOEN EN SCHAPEN
> CAPSULE 2

DE WEBSITES TEGEN GGO VERSPREIDDEN HET VERHAAL 
DOOR HET BERICHT GEWOON TE KOPIËREN EN TE 
PLAKKEN EN HET DAARNA ZODANIG AAN TE PASSEN DAT 
SOMMIGEN DE RAMP NA EEN TIJDJE ZELFS NIET MEER 
SITUEREN IN NIEUW-ZEELAND MAAR WEL IN INDIA. 2006, 
1820 schapen stierven na te hebben gegraasd op een grond 
waar GGO-katoen werd geteeld. Deze informatie werd door 
geen enkele grote klassieke media verspreid.
GGO ligt aan de basis van heel wat complottheorieën en dit 
verhaal voedt deze alleen maar. Het verhaal begon de ronde 
te doen op het moment dat de Food Standards Australia New 
Zealand, een organisatie die instaat voor de voedselnormen, 
nadacht over de aanvragen voor de goedkeuring van het 
gebruik van GGO-katoenzaden in dierenvoeding en binnen de 
menselijke voedselketen. Dat volstond om de geruchtenmolen 
op gang te brengen ... Waar situeert de waarheid zich? In valse 
informatie of in een waarheid die wordt verborgen door de 
multinationals? Wie smeedt welke complotten?

Informatiebron
• www.slate.fr/story/105239/danger-ogm-pas-ou-vous-croyez
• www.alterinfo.net/1820-moutons-sont-morts-en-broutant-sur-la-terre-ou-a-ete-

moissonne-du-cotongenetiquement-modifie_a4888.html

http://www.alterinfo.net/1820-moutons-sont-morts-en-broutant-sur-la-terre-ou-a-ete-moissonne-du-cotongenetiquement-modifie_a4888.html
http://www.alterinfo.net/1820-moutons-sont-morts-en-broutant-sur-la-terre-ou-a-ete-moissonne-du-cotongenetiquement-modifie_a4888.html
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UFO’S
> CAPSULES 6, 3

De UFO’s (Unidentified Flying Objects) en buitenaardse 
wezens vormen al decennialang een voedingsbodem voor de 
gekste theorieën. Gewoon omdat tot hiertoe niets bewijst dat 
ze niet bestaan.

Informatiebron
• www.monde-diplomatique.fr/2009/07/LAGRANGE/17444

PIZZAGATE
> CAPSULE 13

DE “LOLITA EXPRESS”, DE CODENAAM VOOR EEN 
INTERNATIONAAL NETWERK VAN SEKSUELE KINDSLAVEN 
VOOR DE ELITE VAN WASHINGTON. 2016. In volle campagne 
voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen bevestigt een 
Twitteraar dat de New-Yorkse politie een onderzoek voert naar 
een pedofielennetwerk waarbij Hillary Clinton en haar naaste 
omgeving betrokken zouden zijn.  Hoewel deze geruchten 
door geen enkel bewijs worden gestaafd, worden ze de dag 
erna overgenomen op een complotforum.

Informatiebron
• https://fr.wikipedia.org/wiki/Illumin%C3%A9s_de_Bavi%C3%A8re

PEARL HARBOR
> CAPSULE 4

EEN STELLING WIL DOEN VERMOEDEN DAT ROOSEVELT 
DEZE AANVAL ZOU HEBBEN AANGEMOEDIGD DOOR 
ECONOMISCHE EN DIPLOMATISCHE DRUK UIT TE 
OEFENEN OP JAPAN. De aanval op Pearl Harbor is een 
verrassingsaanval die op 7 december 1941 werd uitgevoerd 
door de Japanse luchtmacht met de bedoeling de grootste 
Amerikaanse zeemachtbasis aan de Stille Oceaan te 
vernietigen. Deze aanval heeft geleid tot de inmenging van de 
Verenigde Staten in de oorlog.
Een veelbesproken stelling gaat zelfs nog verder en beweert 
dat de President op de hoogte zou zijn geweest van de aanval 
en dat hij deze heeft laten gebeuren om verontwaardiging 

http://www.monde-diplomatique.fr/2009/07/LAGRANGE/17444
https://fr.wikipedia.org/wiki/Illumin%C3%A9s_de_Bavi%C3%A8re
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te wekken bij de bevolking en zo de inmenging van zijn land 
in het conflict te rechtvaardigen. Andere stellingen beweren 
dat de oorlog de VS een enorm economisch voordeel zou 
opleveren. In ieder geval werd het voorbeeld van Pearl Harbor 
aangegrepen als voedingsbodem voor de complottheorieën 
met betrekking tot 11 september 2001.

Informatiebron
• www.conspiracywatch.info/Pearl-Harbor-Roosevelt-a-t-il-cache-l-imminence-

de-l-attaque_a759.html
• www.histoire-pour-tous.fr/dossiers/87-seconde-guerre-mondiale/579-pearl-

harbor-7decembre-1941.html

REPTILIANS
> CAPSULE 5

BARAK OBAMA ZOU ER DEEL VAN UITMAKEN, EVENALS 
KONINGIN ELISABETH VAN ENGELAND. LOGISCH, WANT 
BARAK EN ELISABETH ZOUDEN VERRE FAMILIE ZIJN. 
Volgens sommige stellingen zijn de reptilians reptielen die er 
als mensen uitzien. Ze zouden al heel lang aanwezig zijn op 
Aarde en ze zouden in onze maatschappij zijn geïnfiltreerd 
om ons vanuit de schaduw te kunnen besturen en te 
manipuleren.

Informatiebron
• http://stopmensonges.com/les-reptiliens-histoires-temoignages/
• https://8e-etage.fr/2014/11/07/les-reptiliens-la-plus-grande-conspiration-

politique-jamais-inventee/

ROSWELL
> CAPSULE 4

OP 7 JULI 1947 STORT EEN VLIEGEND OBJECT NEER IN 
ROSWELL, VS. GETUIGEN VERKLAREN DAT ZE METALEN 
BROKSTUKKEN ZAGEN, VERSPREID OVER EEN GROOT 
GEBIED. De complottheorie werd aangewakkerd door het 
Amerikaanse leger dat zijn versie van de feiten meermaals 
veranderde om het bestaan van een geheim programma 
te verbergen. De zaak dook opnieuw op in 1989 toen 
Glenn Dennis beweerde autopsies te hebben uitgevoerd op 
buitenaardse wezens die werden gevonden in Roswell. Een 
rapport van de Amerikaanse Luchtmacht besloot in 1995 
dat het materiaal dat in 1947 werd gevonden brokstukken 

http://www.histoire-pour-tous.fr/dossiers/87-seconde-guerre-mondiale/579-pearl-harbor-7decembre-1941.html
http://www.histoire-pour-tous.fr/dossiers/87-seconde-guerre-mondiale/579-pearl-harbor-7decembre-1941.html
https://8e-etage.fr/2014/11/07/les-reptiliens-la-plus-grande-conspiration-politique-jamais-inventee/
https://8e-etage.fr/2014/11/07/les-reptiliens-la-plus-grande-conspiration-politique-jamais-inventee/
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waren van een geheim regeringsprogramma: ballonnen 
op grote hoogte waren bedoeld om de geluidsgolven te 
detecteren die werden gegenereerd door Russische testen 
met atoombommen en raketten. Een tweede rapport, 
“The Roswell Report: Case Closed”, verscheen in 1997 en 
het omvatte de finale verklaring. Om het gerucht van de 
“lichamen van buitenaardse wezens” te verklaren maakte het 
rapport melding van het droppen van antropomorfe poppen 
tijdens militaire programma’s die werden uitgevoerd in de 
jaren vijftig.

Informatiebron
• https://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_de_Roswell

DE WIJZEN VAN SION (PROTOCOLLEN)
> CAPSULES 6, 4, 13

DIT VALSE DOCUMENT, OOK GEPUBLICEERD ONDER 
DE TITEL “PROGRAMMA VOOR DE VEROVERING VAN 
DE WERELD DOOR DE JODEN”, WERD GEBRUIKT OM DE 
RUSSISCHE POGROMS EN NADIEN HET NAZI-BELEID TE 
RECHTVAARDIGEN. Tijdens de 20ste baseerde de theorie van 
het grote wereldwijde Joodse complot zich op een beroemd 
vals antisemitisch document, “De Protocollen van de Wijzen 
van Sion”, gepubliceerd in een extreemrechtse Russische 
krant.  De verspreiding van dit valse document voedde 
de stelling van het grote Joodse complot in verschillende 
landen. Deze stelling beweert dat de Joden de wereld willen 
domineren. Er wordt ook naar verwezen in het handvest 
van de Hamas-beweging. Dit valse document evolueerde 
en het werd aangepast aan de context waarin het werd 
gebruikt: de nederlaag van Duitsland in 1918 zou kunnen 
worden verklaard door een Joodse samenzwering, de “hoge 
internationale financiering” zou in handen zijn van de Joden, 
het zionisme zou een wereldwijde lobby zijn om de wereld te 
domineren. 

Informatiebronnen
• http://gral.ulb.ac.be/wp-content/uploads/taguieff_protocoles_pour-le-point_

definitif-copie.pdf
• www.phdn.org/antisem/protocoles/origines.html

https://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_de_Roswell
http://www.phdn.org/antisem/protocoles/origines.html
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ZALM
> CAPSULE 2

IN 2004 LANCEERDEN DE AMERIKAANSE INDUSTRIËLEN 
EEN CAMPAGNE TEGEN DE ZOGENAAMDE “GIFTIGE” 
GEKWEEKTE ZALM In 2004 lanceerden de Amerikaanse 
industriëlen een campagne tegen de, voornamelijk Europese, 
gekweekte zalm, die zogezegd “giftig” zou zijn. Het zou de 
bedoeling geweest zijn om het aandeel wilde zalm uit Alaska 
weer op te krikken, want dat was sterk gedaald door de 
enorme olievlek van de Exxon Valdez in 1989.

Informatiebronnen
• www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT + CRE + 

20040210 + ITEM-011 + DOC + XML + V0//FR
• www.huffingtonpost.fr/jeanfrancois-narbonne/medias-et-desinformation-

lexemple-du-saumon/

AIDS (VIRUS)
> CAPSULE 6

OP SOMMIGE PLAATSEN WERDEN TRADITIONELE 
REMEDIES AANGEMOEDIGD IN PLAATS VAN DE EERSTE 
VIRUSREMMERS. Toen het aidsvirus aan het begin van de 
jaren 80 opdook, stelden heel wat mensen deze “nieuwe” 
ziekte in vraag. Volgens sommige theorieën zou het in een 
laboratorium in de Verenigde Staten zijn gecreëerd met het 
oog op een genocide. In de Democratische Republiek Congo, 
die zwaar wordt getroffen door het virus, heeft men het zelfs 
over het “syndroom dat werd uitgevonden om verliefde 
koppeltjes te ontmoedigen”.

Informatiebronnen
• http://rue89.nouvelobs.com/2014/08/03/virus-ebola-alimente-les-theories-

complot-254042
• http://rue89.nouvelobs.com/2011/06/30/le-sida-nexiste-pas-le-vih-aussi-a-ses-

theories-du-complot-211582

http://www.huffingtonpost.fr/jeanfrancois-narbonne/medias-et-desinformation-lexemple-du-saumon/
http://www.huffingtonpost.fr/jeanfrancois-narbonne/medias-et-desinformation-lexemple-du-saumon/
http://rue89.nouvelobs.com/2011/06/30/le-sida-nexiste-pas-le-vih-aussi-a-ses-theories-du-complot-211582
http://rue89.nouvelobs.com/2011/06/30/le-sida-nexiste-pas-le-vih-aussi-a-ses-theories-du-complot-211582
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HEKSERIJ > CAPSULE 5

EEN BEROEMD VOORBEELD VAN EEN “HEKS” IS 
JEANNE D’ARC, DIE NADAT ZE FRANKRIJK REDDE WERD 
VERKOCHT AAN DE ENGELSEN, WERD BESCHULDIGD VAN 
KETTERIJ EN LEVEND WERD VERBRAND. Op het einde van 
de middeleeuwen beschuldigde men sommige vrouwen 
ervan dat ze een pact met de duivel hadden gesloten en 
dat ze onder zijn invloed stonden. De “heksen” werden vaak 
als dusdanig beschouwd, omdat ze een fysieke misvorming 
hadden, omdat ze rood haar of een bochel hadden, omdat ze 
mankten, albino-kenmerken vertoonden of wanneer hen een 
“slecht leven” werd toegeschreven. Ze werden opgejaagd en 
belandden vaak op de brandstapel. Deze vrouwonvriendelijke 
complottheorie ligt aan de basis van de uitdrukking “een 
heksenjacht”.

Informatiebron
• http://rablog.unblog.fr/2011/11/06/les-sorcieres-au-moyen-age/comment-

page-1/

AARDBEVING IN HAÏTI > CAPSULE 1

DE AARDBEVING IN HAÏTI IN 2010 BRACHT DE 
COMPLOTISTEN OP IDEEËN. Volgens sommige theorieën, 
die soms zelfs werden verspreid door publieke media, zoals 
de Venezolaanse staatsradio, testten de Verenigde Staten diep 
in de zee een seismische bom uit, en die zou de aardbeving 
hebben veroorzaakt. Hetzelfde zou gelden voor de tsunami 
in Zuidoost-Azië. Zo zou ook het experimentele systeem van 
de Verenigde Staten, HAARP (High Frequency Active Research 
Program), opzettelijk klimaatverstoringen kunnen creëren om 
overstromingen, wervelwinden of droogtes te veroorzaken.

Informatiebronnen
• www.conspiracywatch.info/HAARP-ce-qu-il-faut-savoir-avant-de-se-mettre-a-

fantasmer_a634.html
• www.conspiracywatch.info/Le-regime-d-Hugo-Chavez-accuse-les-Etats-Unis-d-

avoir-cause-le-seisme-a-Haiti_a477.html
• www.slate.fr/story/15623/lexplication-du-seisme-dhaiti

http://rablog.unblog.fr/2011/11/06/les-sorcieres-au-moyen-age/comment-page-1/
http://rablog.unblog.fr/2011/11/06/les-sorcieres-au-moyen-age/comment-page-1/
http://www.slate.fr/story/15623/lexplication-du-seisme-dhaiti
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TEKSTEN VAN 
DE CAPSULES

CAPSULE 1
GEMEENSCHAPPELIJKE PUNTEN VAN DE COMPLOTTHEORIEËN

Hoewel de complottheorieën soms 
aanzienlijk van elkaar verschillen, 
hebben ze toch allemaal een aantal 
gemeenschappelijke punten. We 
overlopen de belangrijkste elementen 
even om ze beter te kunnen 
ontcijferen.

1  Laten we beginnen met een van de 
vaakst voorkomende elementen: het 
verzet tegen een officiële stelling.  
De complotisten beweren dat bepaalde 
officiële verklaringen vals zijn of de 
waarheid verbergen en dat het gaat 
om leugens die worden verspreid door 
politieke instanties, wetenschappelijke 
lobby’s of media.

Op het moment van de aanslagen van 
11 september verzetten de complotisten 
zich bijvoorbeeld tegen de officiële versie 
die werd verdedigd door de Amerikaanse 
Staat en ze beweerden dat de aanslagen in 

werkelijkheid het werk zouden zijn van de 
regering zelf en niet van de terroristen ...

2  Dit brengt ons bij een ander 
gemeenschappelijk punt van deze 
theorieën: de manipulatie van het nieuws. 
Volgens de complotisten worden 
de meeste gebeurtenissen uit het 
wereldnieuws gemanipuleerd. 
De wereld wordt gestuurd door een 
geheime organisatie die samenzweert 
voor haar eigen belangen. In 2012 
vermoordde de terrorist Mohamed Merah 
verschillende mensen waaronder ook 
kinderen waarna hij door de politie werd 
neergeschoten. Volgens de complotisten 
was hij in werkelijkheid een Franse 
geheimagent die werd opgeofferd, zodat 
Nicolas Sarkozy opnieuw zou worden 
verkozen.

3  Derde gemeenschappelijk punt: het 
toeval. Volgens de complottheorieën zou 

4
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niets aan het toeval te wijten zijn. De 
aardbeving die in 2010 Haïti verwoestte, 
zou de schuld van de Amerikanen 
geweest zijn. Zij zouden per ongeluk een 
aardbeving hebben veroorzaakt door 
testen uit te voeren met een nieuw en 
uiterst geheim seismisch wapen.

Gebeurtenissen die onbenullig lijken, 
zouden in werkelijkheid met elkaar 
verbonden zijn. Zo worden de officiële 
versies van onverwachte overlijdens vaak 
in twijfel getrokken. Toen Lady Di in 
1997 omkwam bij een auto-ongeluk in 
Parijs, meenden sommigen dat dit het 
gevolg was van een complot dat werd 
georganiseerd door de koninklijke familie 
die haar nieuwe relatie afkeurde.

4  Vierde gemeenschappelijk punt: de 
opeenstapeling van argumenten om hun 
theorieën te bevestigen. Zelfs wanneer 
er geen onderling verband is, geven hun 
argumenten de indruk dat een andere 
verklaring zich opdringt.  
De feiten die niet aansluiten bij 
hun stelling worden genegeerd, de 
feiten die hun stelling tegenspreken 
worden ontkend en de andere worden 
geïnterpreteerd zoals zij het willen. Vaak 
is het aan diegene die niet gelooft in de 
complottheorie om te bewijzen dat hij 
gelijk heeft!

Zo betwisten sommigen de landing op de 
Maan omdat de Amerikaanse vlag die in de 
grond werd geplant lijkt te bewegen in de 
wind. Wat in de ruimte onmogelijk zou zijn. 
Maar volgens de experten betreft het gewoon 
een beweging van inertie veroorzaakt door 
de manipulaties van de vlag.

Voor de complotisten wordt de 
opeenstapeling van dergelijke ambigue 
details, zelfs al zijn ze foutief, het bewijs 
van een enorme manipulatie.

5  Ten slotte een laatste 
gemeenschappelijk element: de 
waarheid die wordt onthuld door een 
complottheorie geeft de indruk dat zij die 
haar ontkennen of niet kennen naïef zijn.  
Zo menen zij die beweren dat het Ebola-
virus een biologisch wapen is dat werd 
gecreëerd door de Amerikaanse overheid 
dat ze een verborgen waarheid kennen 
over de werking van de wereld en zo 
willen zij zich onderscheiden van de 
rest van de bevolking die zich zou laten 
manipuleren. 
Zoals we al zagen volgen de 
complottheorieën gelijkaardige logica’s 
in de manier waarop ze hun ideeën en 
argumenten organiseren. En dankzij deze 
elementen kunnen we ze identificeren.

ZOU U DEZE 
ELEMENTEN KUNNEN 
HERKENNEN IN EEN 
COMPLOTTHEORIE? 
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CAPSULE 2
GERUCHT, COMPLOTTHEORIEËN EN DESINFORMATIE

Gerucht, complottheorieën, 
desinformatie: het is niet gewoon 
een kwestie van woorden. Het is 
belangrijk om geen appels met peren 
te vergelijken.

Bovendien blijkt dat we om dezelfde 
hoeveelheid vitamines uit een appel te 
halen als in 1950 we er vandaag honderd 
zouden moeten eten! Wel, nee, dat is 
een gerucht. Eind 2006 werd via het 
internet de informatie verspreid dat in 
Nieuw-Zeeland duizenden schapen waren 
vergiftigd nadat ze GGO-katoen zouden 
hebben gegeten.  Ook dit is slechts een 
gerucht.

WAT IS EEN GERUCHT 
PRECIES?

Een gerucht is een verhaal dat vaak 
verrassend of zelfs zorgwekkend is en dat 
snel wordt doorverteld. Aangezien het 
internet de uitwisselingen tussen mensen 
veel gemakkelijker maakt, bevordert het 
ook de verspreiding van deze geruchten. 
Heel vaak hebben geruchten te maken 
met onze grote angsten: de dood, 

vreemdelingen, ziektes, technologie, de 
vooruitgang, de mondialisering. Daarom 
kennen ze zoveel succes. Belangrijk 
om weten: op het moment dat een 
gerucht circuleert, weten we niet of het 
waar of niet waar is. Wordt het gerucht 
bevestigd, dan wordt het een authentieke 
informatie. Blijkt het niet correct, dan 
gaat het om valse informatie.

In tegenstelling tot een gerucht verzet 
de complottheorie zich in het kader van 
een gebeurtenis tegen de officiële versie 
die wordt gesteund door de autoriteiten 
of de grote media, en dat is haar 
uitgangspunt.  Ze beweert een verklaring 
te onthullen die opzettelijk zou worden 
geheimgehouden. Denk maar aan de 
theorieën over de Illuminati, de geheime 
diensten, bepaalde minderheden of de 
vrijmetselaars. Wat willen deze groepen? 
Ze organiseren een complot, met andere 
woorden: ze handelen in het geheim 
om de wereld te domineren, uit te 
buiten, corrupt te maken of, erger zelfs, 
te vernietigen door te profiteren van de 
medeplichtigheid van de overheden 
en de media die hun invloed zouden 
verdoezelen.

“Desinformatie” is nog iets anders. 
Bij desinformatie worden de 
informatietechnieken gebruikt 
om het publiek opzettelijk op het 
verkeerde been te zetten, om feiten te 
verbergen of te verdraaien. Ziehier het 
bekendste voorbeeld: in 2003 startten 
de Verenigde Staten de oorlog in Irak, 
zogezegd omdat dat land beschikte 
over massavernietigingswapens. Die 
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werden echter nooit gevonden en met 
reden, er waren er namelijk geen. Nog 
een voorbeeld van desinformatie: de 
ruzie over de zalm. In 2004 verklaarde 
een Amerikaanse lobby openlijk en 
zonder bewijs dat de zalm afkomstig 
van Europese kwekerijen giftig was. Hun 
bedoeling? De verkoop van de wilde zalm 

uit Alaska weer op gang trekken, omdat 
die was vervuild door een grote olievlek.

EN U, KENT U NOG 
ANDERE VOORBEELDEN 
VAN GERUCHTEN, 
COMPLOTTHEORIEËN OF 
DESINFORMATIE?

CAPSULE 3
ZOEKEN NAAR DE WAARHEID

Er bestaan wel degelijk complotten. 
Het bestaan ervan wordt echter nooit 
enkel ontdekt op basis vermoedens 
of beschuldigingen. Wat ontbreekt er 
dan vaak in de complottheorieën?

De wetenschappelijke benadering berust 
onder andere op het gebruik van de 
twijfel. Twijfel zet ons aan ons om vragen 
te stellen over de omringende wereld. 
De aanhangers van complottheorieën 
trekken deze praktijk echter door 
tot in het extreme en ze zoeken een 
manipulatie achter elk toeval of elke 
onhandigheid.

Zo verborg het Amerikaanse leger 
in de jaren 50 rapporten over niet-
geïdentificeerde vliegende objecten, 
wat enkele verdenkingen deed rijzen 
over het bestaan van een complot. Het 
Amerikaanse leger handelde echter 
niet zo, omdat het wel houdt van een 
geheim, maar wel om te verbergen dat 
het niet in staat was om de aard van de 
vliegende voorwerpen in het luchtruim 
te bepalen. Dat was vrij gênant te midden 
van de context van de koude oorlog en 
de nucleaire dreiging. De inconsistenties 

waren dus niet afkomstig van een 
Amerikaans complot, maar wel van de 
incompetentie van bepaalde diensten.

Het zijn de bewijzen die het mogelijk 
maken om te bepalen of een theorie 
correct is en overeenstemt met de 
werkelijkheid. In de wetenschappen 
wordt iets wat niet zo goed als volledig 
kan worden aangetoond beschouwd 
als onbeduidend. De complottheorieën 
doen enkel verdenkingen rijzen en 
reiken weinig bewijzen aan. Dit geldt 
ook voor de complottheorie van de 
“Moon hoax” die de eerste stappen van 
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de mens op de maan in twijfel trekt. Om 
te bewijzen dat de landing op de maan 
gewoon een videotrucage is, moesten 
concrete sporen van de filmstudio of 
rechtstreekse getuigen van de vervalsing 
worden gevonden. Dat is niet het geval. 
Logischerwijs is het aan de persoon die 
een theorie heeft om de bewijzen te 
leveren. De meeste aanhangers van een 
complottheorie gaan echter omgekeerd 
te werk: zij willen dat men hen bewijst 
dat ze ongelijk hebben. En vaak 
aanvaarden ze een theorie die de hunne 
weerlegt niet, want deze  zou uiteraard 
vervalst zijn door de autoriteiten die de 
waarheid verbergen.

Deze theorie beschermt zichzelf dus 
tegen elke vorm van kritiek door zichzelf 
te valideren. In werkelijkheid werkt ze 
als een overtuiging die gebaseerd is op 
vermoedens en niet als een onderzoek 

dat gebaseerd is op feiten. Voor zij die 
niet geloven in de landing op de maan 
is het bijvoorbeeld niet normaal dat 
men geen sterren ziet op de officiële 
foto’s. De NASA verklaart deze anomalie 
door het feit dat de apparaten niet goed 
waren afgesteld om het zwakke licht van 
de sterren te capteren. Maar volgens de 
complotisten is deze verklaring geen 
bewijs dat de foto’s authentiek zijn. In 
plaats van hun theorie zelf te bewijzen, 
verwerpen ze de officiële verklaringen.  
Kortom, hoewel de complottheorieën 
de vorm aannemen van een 
wetenschappelijke of journalistiek 
onderzoek, slagen ze er vaak niet in om 
onweerlegbare en sterke bewijzen te 
leveren.

EN U, WAT DENKT U NU VAN 
DE ARGUMENTEN VAN DE 
COMPLOTTHEORIEËN?

CAPSULE 4
VIER NIVEAUS VOOR DE INTERPRETATIE VAN DE WERKELIJKHEID

Wie twijfelt aan de schijnbare 
werkelijkheid kan wat vermoedens 
uiten over details of het bestaan van 
een gebeurtenis volledig in twijfel 
trekken.De complottheorieën bieden 
verschillende manieren om te gaan 
twijfelen over wat waar lijkt. We 
kunnen vier niveaus identificeren.

1  Het eerste niveau is het eenvoudigst: 
de vertelde gebeurtenis heeft gewoon 
niet plaatsgevonden. Zo zou Hitler op 
het einde van de tweede wereldoorlog 
bijvoorbeeld geen zelfmoord hebben 
gepleegd. Hij zou zijn gevlucht naar Zuid-

Amerika waar hij met de hulp van de FBI 
en zelfs van de Kerk een geheim leven 
zou hebben geleid.

Een variant van dit niveau is dat een 
gebeurtenis wel heeft plaatsgevonden, 
maar dat men ze volledig verborgen houdt. 
Bijvoorbeeld het bestaan van buitenaardse 
wezens dat verborgen werd gehouden door 
het Amerikaanse leger na de crash van een 
vermeende UFO in Roswell.

2  Het tweede niveau komt vaker 
voor. Dit is de theorie van de valse 
vlag. Een gebeurtenis heeft zich 
weldegelijk voorgedaan, maar het 



33

betreft een enscenering met acteurs, 
figuranten, medeplichtigen. De echte 
verantwoordelijken zijn niet diegenen die 
we denken. Het gaat erom een vijand de 
schuld te geven.

Zo zouden de aanslagen van 11 
september 2001 georganiseerd zijn door 
de Mossad, de Verenigde Staten of de 
wapenhandelaars om de oorlog in Irak en 
Afghanistan te rechtvaardigen.

3  Het derde niveau dient als basis 
voor de eerste twee. Zonder absoluut te 
moeten ingaan tegen de officiële versie 
van een gebeurtenis verklaart men dat 
wat er is gebeurd verborgen belangen 
dient. Zo vond de aanval op Pearl Harbor 
door de Japanse luchtmacht in 1941 
weldegelijk plaats. In werkelijkheid 
zou deze echter de belangen hebben 
gediend van president Roosevelt die op 
een provocatie zat te wachten om de 
deelname van de Verenigde Staten aan 
de oorlog te rechtvaardigen.

4  Het vierde niveau interpreteert elke 
gebeurtenis als een onderdeel van een 
groot complot. Er zou in de schaduw 
altijd al een enorme wereldwijde 
samenzwering hebben bestaan als we ons 
bewust zijn van deze samenzwering, dan 
zou dat helpen om zin te geven aan een 
soms chaotische actualiteit.

Zou de wereld geregeerd worden door de 
banken, de Illuminati of de “reptilians”? 
Zou dat niet alles verklaren?

Het is normaal en waarschijnlijk ook 
gezond om kant-en-klare waarheden 
die geuit worden door de samenleving 
in vraag te stellen. Het is mogelijk dat 
we allemaal geloof hechten aan de ene 
of andere verdenking van een complot 
dat ons wel waarschijnlijk lijkt, en dit 
naargelang de manier waarop we de 
wereld waarin we leven interpreteren.  
De kracht van deze twijfel varieert van 
persoon tot persoon. En ze kan ons 
allemaal aanzetten om een standpunt in 
te nemen ten opzichte van verklaringen 
over een onderwerp dat ons interesseert.

Het komt echter minder vaak voor dat 
we de volledige realiteit in twijfel trekken, 
zoals bepaalde complottheorieën doen, 
want dat zou betekenen dat we zouden 
breken met de manier waarop de meeste 
mensen de wereld beschouwen.

Uiteindelijk is het soms ook heel moeilijk 
om een onderscheid te maken tussen 
wat waar en niet waar is.

ZOU U HET 
INTERPRETATIENIVEAU 
VAN DE REALITEIT VAN EEN 
COMPLOTTHEORIE KUNNEN 
IDENTIFICEREN?
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CAPSULE 5
GESCHIEDENIS VAN DE COMPLOTTHEORIEËN

De complottheorieën dateren niet 
van gisteren, integendeel! Heel 
wat van deze theorieën maken 
deel uit van onze geschiedenis. 
Ziehier een overzicht van enkele 
complottheorieën.

Reeds in de middeleeuwen deden 
heel wat vermoedens van complotten 
over heksen de ronde. Deze vrouwen 
werden beschuldigd van zwarte magie, 
clandestiene seksuele rituelen en het 
doden van kinderen om de Kerk te 
vernietigen of schade te berokken aan de 
koning.  Duizenden onschuldige vrouwen, 
die werden beschouwd als heksen, 
werden eeuwenlang ter dood veroordeeld.

Ook al bestaan de spookbeelden van 
complotten al honderden jaren, toch is 
de uitdrukking “complottheorie” veel 
recenter.

Deze werd voor het eerst gebruikt in 
1963 na de moord op John F. Kennedy, 
toen president van de Verenigde Staten.  
Sommige mensen vermoeden dat er 
achter de schutter een groep schuilging, 
zoals de CIA of de maffia, die opdracht 
zou hebben gegeven voor de moord 
En zo is de eerste complottheorie 
ontstaan. Zelfs vandaag zaait ze nog 

steeds twijfel 
bij heel wat 
Amerikaanse 
burgers.

Na de moord op 
Kennedy volgden 
nog andere 

complottheorieën, zoals die over de 
vrijmetselaars of de Illuminati. 
De Illuminati zijn een geheim 
vennootschap dat weldegelijk heeft 
bestaan. Ze ontstond in Duitsland in 
1776. Maar uiteindelijk verdween ze in 
1785 als gevolg van wetten die dergelijke 
vennootschappen verboden. Vandaag 
zijn er echter nog steeds mensen die 
beweren dat zij de Franse revolutie 
van 1789 hebben voorbereid, ook al 
bestonden de Illuminati op dat moment 
al niet meer. Anderen beweren dat deze 
groep de Russische revolutie van 1917 
organiseerde.

Recenter nog werden ze geassocieerd 
met de aanslagen van 11 september 
2001. Beetje bij beetje verspreidde 
zich zo het idee dat een of meerdere 
verborgen groepen zouden proberen om 
de wereld te controleren: de Italiaanse 
maffia, de Amerikaanse banken, de 
oliemaatschappijen, de Israëlische 
geheime diensten, en zelfs buitenaardse 
wezens of humanoïde reptilians die 
zich onder de bevolking zouden hebben 
gemengd.

Vandaag worden nog steeds heel wat 
gebeurtenissen of verschijnselen, zoals de 
klimaatopwarming, in twijfel getrokken 
om te proberen aan te tonen dat we 
allemaal gemanipuleerd zouden worden 
door onzichtbare krachten.

EN U, KENT U ANDERE 
COMPLOTTHEORIEËN DIE 
DE GESCHIEDENIS HEBBEN 
GEKENMERKT?
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CAPSULE 6
WAAROM GELOVEN WE ERIN?

De complottheorieën willen ons 
overtuigen van hun gegrondheid. 
Maar waarom kunnen ze ons zo 
gemakkelijk aan het twijfelen 
brengen? Laten we de verschillende 
redenen waarom we soms geloof 
hechten aan deze theorieën even 
overlopen ...

De mens is een schitterende 
denkmachine: we hebben geleerd 
om te twijfelen. Dat is de basis van de 
wetenschap. Zelfs de grootste wijzen 
hebben theorieën geformuleerd die 
enkel zij verdedigden. Galileo betwijfelde 
dat de aarde het middelpunt van het 
universum was, Darwin beweerde dat 
de evolutie van de soorten het resultaat 
was van een natuurlijke selectie. Hun 
twijfel werd echter omgezet in een 
hypothese, deze werd dan bevestigd door 
bewijzen en uiteindelijk aanvaard door de 
wetenschappelijke gemeenschap.

De complottheorieën berusten 
meer op verdenking dan op ernstige 
wetenschappelijke twijfel. Het minste 
element dat wat vreemd lijkt, leidt tot 
de uitwerking van een hele theorie. In 
die mate dat het gemakkelijk wordt om 
te bedenken dat er buitenaardse wezens 
schuilgaan achter elke anomalie. 

Geloven in een complot geeft 
een verklaring die we als rationeel 
beschouwen in het kader van emotionele, 
onbegrijpelijke of onaangename 
gebeurtenissen.

Dat gebeurde ook 
na het ongeluk 
van Lady Di. 
Het ongeluk 
leek ongelofelijk 
en het leek 
aannemelijker 
dat het zou gaan 
om een moord in 
opdracht van de 
Britse koninklijke 
familie.

De complottheorie biedt de mogelijkheid 
om een eenvoudige verklaring te geven 
voor soms heel complexe gebeurtenissen. 
Zo gaan we bijvoorbeeld denken dat er 
een grote boze wolf achter elk vermeend 
complot zit.  Zo zou het aidsvirus een 
creatie zijn van de Illuminati of de CIA. 
Maar daarnaast zijn we ook allemaal 
anders. Naargelang onze affiniteiten en 
onze overtuigingen kunnen we allemaal 
anders reageren op een complottheorie.

Door de spanningen van het conflict 
tussen Israël en Palestina zullen 
complottheorieën die de Joden viseren 
zich in de Arabische wereld bijvoorbeeld 
gemakkelijker verspreiden. Ter illustratie, 
de Egyptische televisiereeks “Le Cavalier 
sans monture”  baseert haar scenario op 
de Protocollen van de Wijzen van Sion, 
een vals document met een plan voor 
de verovering van de wereld door de 
Joden. Het is moeilijk te zeggen in welke 
mate deze reeks werd gewaardeerd, maar 
ze werd zonder veel kritische afstand 
uitgezonden in niet minder dan 17 
Arabische landen.



36

Ten slotte bevorderen het internet en de 
sociale netwerken de verspreiding van 
deze theorieën. Door deze technologieën 
komen mensen die eenzelfde wereldvisie 
delen met elkaar in contact. Er worden 
gemeenschappen gecreëerd rond 
overtuigingen die ze onderhouden, 
verspreiden en promoten. Het volstaat 
“Illuminati” in te tikken in de zoekbalk 
van Google om te zien dat de meeste 
websites  waarnaar wordt verwezen het 
bestaan van deze groep verdedigen. De 
algoritmen sturen de opzoekingen ook 
en stellen automatisch inhoud voor die 
gekoppeld is aan wat we eerder bekeken. 
De internetgebruiker wordt dus gestuurd 

naar inhoud die hem gaat steunen in 
zijn visie op de wereld of naar de websites 
met de beste verwijzingen.

Deze gevoeligheid voor twijfel, onze 
behoefte aan rationaliteit, onze 
diepgewortelde overtuigingen en onze 
sociale verhoudingen vergemakkelijken 
de verspreiding van de complottheorieën.

ZIJN WIJ IN HET LICHT VAN DE 
THEORIEËN DIE INSPELEN OP 
DEZE ELEMENTEN ECHT IN 
STAAT OM DE MANIER WAAROP 
WE DE WERELD ZIEN OPNIEUW 
IN VRAAG TE STELLEN?

CAPSULE 7
VERSPREIDING IN DE MEDIA

Sinds het begin van de jaren 2000 
hebben de traditionele media niet 
langer de exclusiviteit over de 
informatie. 
Vandaag delen ze de openbare ruimte 
met alle internetgebruikers die 
inhoud kunnen verspreiden.

Internet genereert nieuwe formats: 
infografieën, videocapsules, 
webdocumentaires of online media die 
teksten, geluiden en filmpjes combineren.

De internetgebruiker kan communiceren 
met de media: door commentaar te 
geven, berichten te delen of aan te 
passen om ze dan voor eigen rekening 
te gebruiken. De mediaomgeving is 
interactief geworden. De sociale media of 
platformen zoals YouTube zorgen ervoor 
dat we onze mening op een veel vrijere 
manier kunnen uiten.

Bij de traditionele media leest een 
hoofdredacteur het artikel van zijn 
journalist na alvorens het te publiceren. 
In tegenstelling tot de journalist 
doorloopt de internetgebruiker deze 
redactionele controle niet. Voortaan 
“kan iedereen alles produceren en 
ter beschikking stellen van iedereen”. 
Sommige amateurs worden soms heel 
zichtbaar dankzij deze nieuwe middelen 
en deze vrijheid. Zoals de YouTube-
humoristen Cyprien of Norman, maar 
ook binnen ernstigere domeinen zoals 
de wetenschappelijke of politieke 
vulgarisatie met internetgebruikers zoals 
Usul.

Daarom zijn er op het internet 
video’s van heel uiteenlopende 
aard terug te vinden. Dat gaat van 
sterk geargumenteerde, collectief 
onderbouwde en gecontroleerde artikels 
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of video’s tot individuele dwaasheden 
waar kop nog staart aan te krijgen is. 
Het internet lijkt een grote grijze zone. 
Hoe kunnen we dan een onderscheid 
maken tussen “ernstige” producties en 
complottheorieën? Het is mogelijk om 
bepaalde criteria te identificeren die ze 
onderscheiden.

Filmmakers met weinig scrupules 
gebruiken vermoedens en 
veronderstellingen zonder zich te baseren 
op concrete bewijzen. Vaak wijzen ze 
naar een verantwoordelijke in plaats van 
te kijken naar de feiten en de oorzaken. 

De zogenaamde “ernstige” filmmakers, 
amateurs of professionals, reiken 
concrete en verifieerbare bewijzen aan 
door ze te vulgariseren. Er bestaat echter 
geen feilloos en automatisch recept 
om waarheden te onderscheiden van 
onwaarheden.

Het internet en de sociale netwerken 
maken het echter mogelijk om de 
kritieken van de internetgebruikers te 
delen en zij kunnen de inhoud dan 
evalueren.

Dankzij de nieuwe media kunnen we 
dus tegelijk inhoud publiceren zonder 
voorafgaande controle, maar we kunnen 
ook de kritiek die de internetgebruikers 
uiten op deze inhoud zichtbaar maken. 
In werkelijkheid moeten we zelf 
oordelen over de ernst van de inhoud 
door alle informatie die het internet ter 
beschikking stelt te mobiliseren en te 
filteren. Uiteindelijk is de ontwikkeling 
van de complottheorieën misschien een 
gevolg van de vrijheid van meningsuiting 
die het internet vandaag biedt.

MOETEN WE DAN ALTIJD 
ALLES IN TWIJFEL TREKKEN EN 
BEKRITISEREN OF KUNNEN WE 
SOMS VERTROUWEN OP WAT 
ONS WORDT GEZEGD?
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CAPSULE 8
HYPERWANTROUWEN VAN DE MEDIA

De complottheorieën beweren 
vaak een waarheid te vertellen die 
wordt verborgen door de media 
die de meeste mensen raadplegen, 
namelijk de massamedia. Aan de 
ene kant zouden dus de corrupte en 
leugenachtige massamedia staan en 
aan de andere kant de “alternatieve” 
media die de waarheid zouden 
durven vertellen.

Het doel van deze visie is om bij het 
publiek een gevoel van hyperwantrouwen 
ten opzichte van de gebruikelijke media 
in stand te houden.

Er worden twee grote argumenten 
gebruikt om de massamedia in diskrediet 
te brengen: hun financiering en de 
journalistieke fouten. Of het nu gaat 
om openbare of private financieringen, 
de media hebben geld nodig om te 
functioneren. De complottheorieën 
baseren zich op deze vaststelling om te 
verklaren dat de journalisten in dienst 
zijn van een politieke overheid of dat 
ze onderworpen zijn aan de bevelen 
van de aandeelhouders die de media 
waar ze werken in handen hebben. In 
België wordt de RTBF er bijvoorbeeld 
vaak van beschuldigd de belangen te 
dienen van de Franstalige regering 
die haar financiert. De alternatieve 
media beroemen zich er dan weer op 
onafhankelijk te zijn van dergelijke 
financiële invloed. Onafhankelijk 
betekent echter niet neutraal. Sommige 
alternatieve media zijn net heel militant. 

Ze verdedigen een eigen visie op de 
wereld en die is verre van objectief. 

Het tweede argument betreft de 
mediafouten. Als de media zich in het 
verleden hebben vergist, dan zou dat 
weldegelijk het bewijs zijn dat alles wat 
ze vertellen misschien fout is. Wel, het 
klopt: de media vergissen zich vaak. 
Bijvoorbeeld toen TF1 Molenbeek te ver 
naar het oosten plaatste op de kaart van 
België. Of toen deze zelfde televisiezender 
Vlaanderen en Wallonië van plaats 
verwisselde. En in 1989 organiseerden de 
revolutionairen tijdens de Roemeense 
revolutie tegen het regime van dictator 
Ceaucescu de enscenering van valse 
massagraven in de stad Timisoara. 
De internationale media hebben het 
onmiddellijk over een genocide.

Ze delen zogenaamd officiële cijfers 
die spreken van ongeveer 70.000 
doden in Roemenië en 4.630 alleen al 
in Timisoara. Het ging echter om een 
mediamanipulatie: de massagraven 
werden geënsceneerd om de aandacht 
te trekken van de westerse media die 
ervoor kozen om spectaculaire informatie 
te verspreiden in plaats van de feiten te 
controleren. In werkelijkheid waren de 
massagraven die op de televisie te zien 
waren lichamen die werden opgegraven 
op kerkhoven.

Uiteraard wekte deze fout wantrouwen bij 
het publiek: hoe kunnen we vertrouwen 
hebben in de journalisten?

Zij die de massamedia ervan 
beschuldigen voortdurend te liegen 
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scheren alle journalisten over één kam. 
Ze zouden allemaal in dienst zijn van 
een grote manipulatie. Nochtans moeten 
we wel vaststellen dat het meestal 
andere journalisten zijn die deze fouten, 
die nadien worden rechtgezet in de 
massamedia, onthullen en veroordelen.

In werkelijkheid duren deze journalistieke 
fouten of manipulatiepogingen 
nooit heel lang en vaak worden ze 
zelf onderwerpen in de media.  De 
complottheorieën proberen hun publiek 
ervan te overtuigen dat de media 
voortdurend liegen en manipuleren. 
Deze karikaturale visie probeert het idee 
te geven dat de massamedia altijd liegen 
en dat we beter zouden vertrouwen op 
media die alternatief en onafhankelijk 
beweren te zijn.

 

WAT GARANDEERT ECHTER 
DAT DEZE ANDERE MEDIA 
BETROUWBAARDER ZOUDEN 
ZIJN?

CAPSULE 9
AUDIOVISUEEL TAALGEBRUIK

De manier waarop een 
informatieproducent de beelden aan 
elkaar rijgt, de kaders, het ritme dat 
hij aan de montage geeft, de muziek 
die hij kiest zijn allemaal elementen 
die zijn boodschap opbouwen en 
die erop wegen door emoties te 
associëren met de informatie.

Om te proberen ons te overtuigen 
deinzen de complottheorieën er niet 
voor terug om deze elementen van het 
audiovisuele taalgebruik in hun voordeel 
te gebruiken.

Video’s over complotten maken, net zoals 
wanneer je naar een film gaat kijken in 
de cinema, gebruik van angstaanjagende, 

geheimzinnige of epische muziek 
waarmee ze een vorm van spanning in 
stand houden en het idee benadrukken 
dat ze ons een verrassend geheim 
onthullen.

Vaak gebruiken de “complotistische” 
analyses officiële foto’s of filmpjes.

Door ze uit hun context te halen wordt 
het gemakkelijk om de oorspronkelijke 
betekenis ervan te verdraaien. Om hun 
argumenten op te bouwen worden 
deze beelden gerecupereerd, aangepast 
en waarom niet herkaderd. Zo bestaat 
het risico dat de betekenis van het 
voorgestelde beeld verandert.
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Daarnaast kan je door een afbeelding 
te voorzien van een goede commentaar 
ook iets heel anders vertellen dan wat de 
foto eigenlijk laat zien. Zo betekenen de 
zinnen “Jongeren bezoeken vernietigde 
wijken in Beiroet” en “Jonge inwoners 
van Beiroet vinden hun stad in puin” iets 
helemaal anders. 

Beelden, muziek en “teksten” die 
complottheorieën ons tonen, worden dus 
niet toevallig gekozen.”

HOE MOETEN WE ONZE BLIK 
VERSCHERPEN OM ONS NIET TE 
LATEN MANIPULEREN DOOR AL 
DEZE INFORMATIE?

CAPSULE 10
RETORIEK VAN DE COMPLOTTHEORIEËN

De complottheorieën willen ons 
ervan overtuigen dat ze de waarheid 
spreken. Om deze indruk te wekken 
gebruiken ze bepaalde manieren van 
argumenteren die de zwakheid van 
hun redenering verbergen. Laten we 
enkele van deze trucjes overlopen.

Eerst en vooral zou niets te wijten zijn 
aan het toeval of een ongeluk, alles is 
altijd verbonden. Daarom worden alle 
denkbare elementen bij elkaar geteld om 
de indruk te wekken dat het gaat om een 
grote hoeveelheid argumenten.

Zelfs wanneer een of meerdere van 
deze elementen fout zijn, dan nog wekt 
deze opsomming de indruk dat er toch 
iets vreemds aan de hand moet zijn. 
Bovendien kan deze opsomming maar 
moeilijk bekritiseerd worden, want dat 

zou de beheersing van verschillende 
kennisdomeinen vereisen.

Laten we even kijken naar de aanslagen 
van 11 september. De argumenten die 
worden aangehaald tegen de officiële 
versie baseren zich op de fysica van de 
materialen om de instorting van een 
toren te interpreteren, op de chemie om 
de oorzaken van de branden te betwisten 
en op de seismologie om de mysterieuze 
ontploffingen te bewijzen. Het is moeilijk 
voor Jan met de pet om een specialist 
te zijn in al deze domeinen en dus om 
afstand te nemen van deze beweringen 
die samen twijfel zaaien.

Een tweede kenmerk is dat de 
complottheorieën uitgaan van het 
principe dat “schijn bedriegt” en dat “de 
waarheid elders ligt”.
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De complotisten zijn ervan overtuigt dat 
er een verborgen betekenis schuilgaat 
achter de zichtbare werkelijkheid en 
de officiële discours. Omdat zij die 
verborgen betekenis zien, verklaren 
ze zich te onderscheiden van de 
rest van de bevolking die naïef is en 
gemanipuleerd wordt. Aansluiten bij 
de complottheorieën betekent dus het 
kamp vervoegen van zij die weten en de 
onwetenden achterlaten.

Een derde kenmerk is de dat complotist 
zich voordoet als een burger die zich 
inzet tegen een manipulatie die iemand 
ten goede moet komen. Aangezien er 
sprake zou zijn van een leugen, lijkt het 
legitiem om de echte schuldigen te gaan 
zoeken zoals een onderzoeker zou doen 
met een politiezaak. De complottheorie 
werkt echter net omgekeerd: ze 
veronderstelt eerst dat er een leugenaar 
is om dan op zoek te gaan naar de 
bewijzen.

Een vierde kenmerk is dat de 
complotisten bijna systematisch gebruik 
maken van ironie om de officiële 
stellingen te ondermijnen. Als voorbeeld 
nemen we deze commentaar bij de 
beelden van de aanslagen tegen Charlie 
Hebdo. We zien de auto van de terroristen 
op twee verschillende plaatsen. Het moet 
wel om een enscenering gaan, want de 
achteruitkijkspiegels zijn anders op de 
twee foto’s.

De ironie, die erin bestaat het 
tegenovergestelde te zeggen van wat men 
denkt, doet vermoeden dat we wel idioot 
moeten zijn om het bedrog niet te zien. 
In dit specifieke geval kan de verandering 
van kleur nochtans eenvoudig verklaard 
worden door de weerspiegeling van 

het licht op het chroom van de 
achteruitkijkspiegels.

Kortom, de complottheorieën 
verdoezelen de zwakheid van hun 
argumentatie: ze verzamelen moeilijk 
te controleren elementen, ze bespotten 
naïevelingen die geloven in de officiële 
waarheden, ze nemen de vorm aan van 
een onderzoek naar een manipulatie 
en ze gebruiken ironie om het idee te 
versterken dat schijn bedriegt.

Deze manier van argumenteren probeert 
zich vooral te beschermen tegen 
kritiek door deze al op voorhand te 
ondermijnen.

WIE WIL ER NU DOORGAAN 
VOOR EEN SCHAAP DAT WEIGERT 
DE EVIDENTIE ONDER OGEN TE 
ZIEN? EN U, ZOU U BEREID ZIJN 
DIT RISICO TE LOPEN?
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CAPSULE 11
HUMOR EN PARODIE

De complottheorieën: soms kunnen 
we er maar beter om lachen! En wat 
is dan beter dan de draak te steken 
met de argumenten en de stijl van 
deze theorieën zelf?

In de loop der jaren zijn de 
complottheorieën een genre op zich 
geworden: er werd een hele code 
gecreëerd rond complotistische artikels 
en video’s: het muziekgenre, de manier 
van argumenteren, de beschuldigingen 
van grootschalige leugens. Deze 
elementen komen vaak terug en op die 
manier kan een complotistisch discours 
worden geïdentificeerd. En als er een 
genre bestaat, dan is het ook mogelijk 
om de vorm ervan te imiteren om er een 
parodie op te maken, net zoals men dat 
doet met een filmgenre zoals de westerns 
of de horrorfilm.

Zo kwamen er steeds meer parodieën 
op complottheorieën op het web om 
dit genre te bespotten en het publiek te 
laten lachen, maar ook om aan te tonen 
dat de mechanismen van deze theorieën 
absurd zijn.

“Een wereldwijd complot zou 
aan de basis liggen van heel wat 
complottheorieën.” Dat is de slagzin van 
de website met geparodieerde informatie 
Le Gorafi die op een absurde manier de 
spot drijft met de complottheorieën en 
hun manier van argumenteren. In het 
artikel lezen we het volgende: “Al meer 
dan 50 jaar zijn het dezelfde mensen 
die alle complottheorieën creëren en in 

stand houden met de bedoeling de echte 
waarheid te verbergen”. 

Net zoals de meeste complottheorieën 
veroordeelt Le Gorafi de actie van een 
geheime groepering die een manipulatie 
op grote schaal organiseert. Maar het 
centrale idee is uiteraard volledig uit te 
lucht gegrepen. Het lijkt onwaarschijnlijk, 
omdat niemand zich kan voorstellen dat 
de complottheorieën zelf elementen zijn 
van een groter complot.

Le Complot is de titel van een reeks clips die 
werd geproduceerd door Canal+ en waarin de 
spot wordt gedreven met de argumentatieve 
mechanismen van deze theorieën. Het 
idee is aan te tonen dat men alles kan laten 
samenvallen met om het even wat, als men 
maar probeert om twee elementen met 
elkaar in verband te brengen.

Door de kwetsbaarheid van de bewijzen 
van de complottheorieën te overdrijven 
benadrukken deze films aan de hand 
van humor dat het simplistisch is om 
elementen zonder onderling verband 
te associëren om te proberen een 
samenzwering te onthullen.

De complottheorieën zijn media-
objecten waar we gemakkelijk mee 
kunnen spotten wanneer we een van de 
kenmerken overdrijven.

EN JIJ, ZOU JIJ NOG ANDERE 
KOMISCHE AFLEIDINGEN VAN 
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COMPLOTTHEORIEËN KUNNEN 
BEDENKEN?

CAPSULE 12
FILM EN COMPLOTTHEORIEËN

De fictiefilm houdt al lang van 
het complot. Het biedt een grote 
verscheidenheid aan mogelijke 
scenario’s en ook aan gestoorde 
personages die de kijker meeslepen 
in hun paranoia.

Heel wat films gaan over complotten 
die gebaseerd zijn op reële of volledig 
verzonnen feiten. Sommige films 
vermengen realiteit en fictie, zoals 
JFK (1991) van Oliver Stone. Deze film 
combineert archiefbeelden met fictie 
en doet vermoeden dat er een complex 
complot schuilgaat achter de moord 
op president Kennedy in 1963, in 
tegenstelling tot de officiële stelling die 
uitgaat van een geïsoleerde moordenaar.

Dit filmgenre gebruikt een bijzonder 
efficiënt verhaalschema. 
Een held twijfelt over iets. Zijn vermoedens 
brengen hem ertoe een verborgen 
waarheid, zoals een Staatsgeheim, te 
onthullen.  
Naarmate zijn onderzoek vordert, wordt 
het geheim omvangrijker en vaak eindigt 
het met een uiteindelijke onthulling 
die de gevestigde orde aan de kaak stelt. 
In de film Enemy of the State (1999) 
van Tony Scott bijvoorbeeld wordt een 
jonge advocaat de laatste bezitter van 
het enige bewijs van de schuld van een 
politieke moord die werd gepleegd door 
de directeur van het NSA, nationale 

Amerikaanse veiligheidsagentschap.  Deze 
directeur probeert de held te elimineren, 
maar deze slaagt erin om de waarheid te 
onthullen aan het grote publiek. 
Het typische scenario omvat een 
hoofdpersonage waar de kijker zich 
gemakkelijk mee kan identificeren. Dit 
personage gaat twijfelen over een officiële 
versie van dingen tegen het advies van de 
andere personages in. 
Heeft hij gelijk? Is hij gek? De film speelt 
met de redenering van de kijker om zo de 
spanning op te drijven. 
Bijvoorbeeld, in Conspiracy Theory 
(1997) van Richard Donner werkt het 
hoofdpersonage theorieën uit waarvan 
alleen hij de duistere complotten kent. 
Hij zet zijn paranoia over op de kijker die 
uiteindelijk gaat hopen dat het personage 
gelijk heeft. Blijkt echter dat het 
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personage zich over de hele lijn vergist, 
dan kan het scenario als teleurstellend 
worden ervaren. Voor ons, kijkers, is 
deze omkering van wat de dingen lijken 
aangenaam. Dit mechanisme waarbij een 
geheim wordt onthuld en een gevestigde 
orde omver wordt geworpen is banaal.  
 
Is dat niet het uitgangspunt van alle 
politiefilms die leiden tot de schuld van 
diegene die we niet verdachten? 
Sommige complottheorieën worden 
soms gerecycleerd in de film. 
In de film Independence Day (1996) van 
Roland Emmerich vallen aliens onze 
planeet aan. Later in de film vernemen 
we dat een buitenaardse verkenner al op 
aarde kwam aan boord van een UFO, in 
1947 in de buurt van Roswell, maar dat 
de regering de zaak in de doofpot stopte 
om geen paniek te zaaien. Dit element 
is geïnspireerd op een theorie die echt 

bestaat: er zou een ruimteschip zijn 
neergestort en de Amerikaanse regering 
zou dit verbergen.  Wanneer de film de 
meest extravagante complotten tot leven 
brengt, is dat dan om ze geloofwaardig te 
maken? 
Waarschijnlijk vormt het principe van 
een geheime samenzwering, zoals de 
aanwezigheid van buitenaardse wezens 
onder ons, gewoon een goed verhaal. 
De kijker ontdekt graag buitengewone 
verklaringen die worden verdoezeld 
achter de schijnbare banaliteit van de 
samenleving.

IS DAT UITEINDELIJK NIET 
DE LES DIE WE TREKKEN UIT 
FICTIEVE VERHALEN? HOUDEN 
WE NIET GEWOON VAN 
COMPLOTTHEORIEËN OMDAT 
ZE EEN EFFICIËNT VERHAAL 
VERTELLEN?

CAPSULE 13
PROPAGANDA

Vaak verzetten de complottheorieën 
zich tegen de officiële versies en ze 
beloven de waarheid te vertellen. 
Nochtans is het streven naar de 
waarheid niet wat alle mensen 
die deze theorieën verspreiden en 
voeden motiveert.

Complottheorieën kunnen immers 
ook gebruikt worden als een 
propagandamiddel om politieke ideeën 
op te dringen.

Laten we even kijken naar twee grote 
voorbeelden waarbij complottheorieën 

worden geïnstrumentaliseerd voor 
ideologische doeleinden.

Een eerste voorbeeld is het “Joodse 
complot” Dit is een theorie die beweert 
dat de Joden een plan hebben om de 
wereld te domineren. Een publicatie uit 
1912 wordt gebruikt als referentie voor 
deze theorie, “De Protocollen van de 
Wijzen van Sion”. Het betreft echter een 
vals document. Het werd gemaakt door 
de Russische vervalser Matveï Golovinski 
voor de Russische tsaar. Het was hun 
bedoeling om racistische ideeën te 
verspreiden en moordpartijen op Joden 
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te rechtvaardigen. Het waarheidsgehalte 
deed er helemaal niet toe, ze wilden de 
Russische publieke opinie beïnvloeden. 

Ondanks de misleiding werd de valse 
Joodse samenzwering in de jaren 1930 
gebruikt door Adolf Hitler in zijn boek 
Mein Kampf om de uitroeiing van de 
Joden te rechtvaardigen. Aan het begin 
van de 21ste eeuw werd het protocol in 
de context van het conflict tussen Israël 
en Palestina gebruikt door de voormalige 
Iraanse president Ahmandinejad om 
een agressieve politiek tegen Israël te 
rechtvaardigen.  

Recenter kwam het zogenaamde 
complot van de “Pizzagate” in het 
nieuws. In 2016, tijdens de Amerikaanse 
verkiezingscampagne waarbij Hillary 
Clinton het opnam tegen Donald Trump, 
ontwikkelde zich een complottheorie. 
Deze was gericht tegen John Podesta, de 
campagneleider van Hillary Clinton, die 
er door heel wat internetgebruikers van 
werd beschuldigd een pedofiel netwerk 
te organiseren vanuit een pizzeria. 
Al snel gingen de officiële media dit 
onderzoeken en zij toonden aan dat deze 
beschuldigingen vals waren. Heel wat 
aanhangers van Donald Trump bleven de 
theorie echter verspreiden.

Het was een manier om Hillary Clinton in 
diskrediet te brengen en hun kandidaat 
te steunen.

Het is moeilijk te zeggen of deze 
lastercampagne een belangrijke rol heeft 
gespeeld in de verkiezing van Trump. Het 
verhaal kende echter wel een slechte afloop. 
In december 2016 viel een man, overtuigd 
van de complottheorie, de befaamde 
pizzeria binnen met een vuurwapen.

Uit deze twee voorbeelden blijkt dat de 
verspreiding van valse beschuldigingen 
ook wordt gebruikt om de publieke 
opinie politiek te beïnvloeden. 
Complottheorieën verspreiden kan echter 
ook leiden tot geweld wanneer ze voor 
radicale militanten die bereid zijn om tot 
actie over te gaan als waarheid worden 
beschouwd.

EN U, HEBT U DE POLITIEKE 
DOELSTELLING VAN BEPAALDE 
COMPLOTTHEORIEËN AL 
ACHTERHAALD?
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CAPSULE 14
CASE STUDIE: DE MISSIE VAN APOLLO 11

Om wat we in de theoretische 
capsules hebben geleerd toe te 
passen in de praktijk, gaan we over 
tot de studie van een specifiek geval: 
de “Moon Hoax”. Deze theorie trekt 
in twijfel dat de mens ooit op de 
maan is geweest.

Volgens de complotisten zou het gaan 
om een enscenering die op aarde werd 
gemaakt. Laten we deze theorie samen 
ontcijferen.

Laten we eerst het onderwerp van de 
argumentatie van naderbij bekijken: 
waarover gaat het? Wie is erbij betrokken? 
In ons geval trekt de complottheorie 
een historisch feit in twijfel, namelijk de 
eerste stappen van de mens op de maan 
in 1969 tijdens de missie van Apollo 11.

Ze verzet zich tegen het discours 
van de NASA en de Amerikaanse 
overheidsinstellingen die zelf aan de basis 
van het complot zouden liggen.

We mogen hier de context van de 
koude oorlog en de ruimtewedloop niet 
uit het oog verliezen. De Amerikanen 
concurreren met de Russen, die in 1957 
als eersten een satelliet, de beroemde 
Sputnik, in een baan rond de aarde 
brachten.  De Amerikaanse instellingen 
zouden deze gebeurtenis volledig hebben 
verzonnen om hun superioriteit ten 
opzichte van de Sovjet-Unie binnen het 
domein van de bemande ruimtevluchten 
te bevestigen.

Ten tweede moeten we kijken naar 
de manier waarop de officiële stelling 

ontkracht wordt aangepast. Worden er 
officiële documenten in vraag gesteld? 
Welke concrete bewijzen worden 
aangevoerd? De argumentatie rond 
deze theorie berust voornamelijk op de 
invraagstelling van documenten zoals 
de video-opnames en foto’s die door 
de NASA werden geleverd. Bijvoorbeeld 
van de beelden van de missie waarop de 
vlag lijkt te waaien in de wind. Volgens 
de sceptici is dat onmogelijk aangezien 
er geen lucht is in de atmosfeer van de 
maan en dus ook geen wind.

Volgens de NASA werd de vlag 
bewaard in een smalle koker en werd 
de beweging veroorzaakt door het 
uitvouwen van het textiel.

Het kan ook zijn dat de astronauten de 
vlag hebben doen bewegen door druk uit 
te oefenen op de mast.
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Andere argumenten zijn gebaseerd op 
de vorm van de schaduwen op de foto’s 
of op de afwezigheid van landingssporen 
onder de maanmodule. Naast deze 
simpele vermoedens kon echter geen 
enkel bewijs van het bedrog worden 
gegeven.

Geen enkele aanhanger van deze theorie 
heeft ooit:
 •  een eventuele acteur kunnen 
terugvinden van het zogenaamd 
vervalste videofragment van de landing,

 • kunnen bewijzen dat er geen 
enkel object van de missie op het 
maanoppervlak is achtergebleven.

Ten derde focussen we ons op het 
standpunt van de auteurs ten opzichte 
van de andere meer algemeen aanvaarde 
verklaringen?

Houden ze rekening met de 
tegenargumenten?

De aanhangers van de complottheorie 
rond de maanlanding hebben de 
neiging alle argumenten die niet in hun 
kraam passen te weerleggen. De NASA 
heeft meerdere keren geantwoord op 
de verschillende complotargumenten 
en wetenschappelijke verklaringen 
aangereikt om ze te counteren. Zo 
zijn de stenen die op de maan werden 
verzameld bijvoorbeeld een bewijs van 
de maanlanding. Ze kunnen gezien hun 
samenstelling immers niet op aarde zijn 
vervaardigd. Bovendien zijn de foto’s 
die werden genomen met een satelliet 
van de NASA duidelijk genoeg om er 
de voorwerpen te ontwaren die op het 
maanoppervlak werden achtergelaten 
tijdens de missie van Apollo. Met deze 
argumenten wordt nooit rekening 

gehouden door de aanhangers van de 
complotstelling.

Ten slotte kijken we even hoe de 
complotstelling wordt gecommuniceerd. 
Is er tijd om de bewijzen te analyseren? 
Wordt ze voorgesteld buiten de context? 
Zorgen de muziek en de beelden voor 
een beïnvloeding ten voordele van het 
complot? Om op deze vragen te kunnen 
antwoorden bekijken we een relevant 
filmpje genaamd “De Amerikanen 
konden geen voet op de maan zetten 
in 1969”, dat te bekijken is op YouTube. 
Ziehier een fragment.

De stellingen die de maanlanding 
ontkennen worden voorgesteld als een 
opsomming van aaneengeschakelde 
argumenten.

Deze argumenten gaan alle richtingen uit 
en het is voor de kijker moeilijk om alles 
te analyseren. Vaak gaat het om details 
die uit hun context worden getrokken 
en die gebaseerd zijn op bepaalde kleine 
incoherenties of toevalligheden.
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Het audiovisueel taalgebruik zet 
deze elementen in scène om ons te 
suggereren dat het gaat om de bewijzen 
van het complot. Vanaf de eerste minuut 
stellen we vast dat religieuze muziek 
wordt gebruikt om de indruk van een 
openbaring te wekken. Wat verder in de 
film zien we rakketten ontploffen. Deze 
beelden zouden doen vermoeden dat 
de mens niet in staat was om voet op de 
maan te zetten.

Na 4 minuten zien we dat er beelden 
van hongersnood en oorlog worden 
gebruikt. Men associëert archiefbeelden 
van de Apollo-missie met trieste of 
weerzinwekkende beelden die helemaal 
niets met het onderwerp te maken 
hebben.

Ontdekken dat een argumentatie slechts 
gebaseerd is op vermoedens zonder reële 
bewijzen en dat een enscenering inspeelt 
op de gevoelens in plaats van op de rede 
biedt de kijker de mogelijkheid om een 
kritische afstand te houden.

EN U, ZOU U DEZE KRITISCHE 
ANALYSE KUNNEN TOEPASSEN 
OP ANDERE THEORIEËN OF 
AUDIOVISUELE DOCUMENTEN?
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OEFENINGEN5
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OEFENING 1
EEN ONDERSCHEID MAKEN TUSSEN GERUCHT, DESINFORMATIE EN 
COMPLOTTHEORIEËN

Doelgroep: Alle doelgroepen  //  Timing: 50 min

BELANGEN EN DOELSTELLINGEN
Nadat de groep met behulp van capsule 2 “Gerucht, complottheorie en desinformatie” 
de verschillen tussen deze drie types van informatie leerde kennen, bekijkt ze drie 
videofragmenten om te bepalen of het gaat om een gerucht, een complottheorie of een 
desinformatie.

VERLOOP
De animatie begint met het bekijken van drie video’s en samen met de groep worden 
de kenmerken geïdentificeerd die eigen zijn aan de drie types voorgestelde informatie:

A Gerucht: een niet-bevestigde verrassende en zelfs zorgwekkende informatie die van 
mond-tot-mond wordt doorverteld.

B. Complottheorie:
 - Verzet tegen een officiële stelling van de autoriteiten of de grote media;
 - Onthulling van een opzettelijk geheimgehouden verklaring;
 - Groepen handelen in het geheim om de wereld te domineren.
C. Desinformatie: de informatietechnieken gebruiken om het publiek opzettelijk op 

het verkeerde been te zetten. 
Na een uitwisseling over de inhoud van deze capsule wordt de groep gevraagd om de 
drie fragmenten van de oefeningencapsule 1 te bekijken.  
Gaat het hier om een gerucht, een complottheorie of desinformatie? 

1de video: auto smelt door hittegolf:  
https://nieuws.vtm.be/moet-je-zien/153953-auto-smelt-door-extreme-hitte 

2de video: uitdelen van snoepjes met drugs met Halloween:  
https://www.youtube.com/watch?v=vK6t_WxaalI 

3de video: het aidsvirus werd gecreëerd door de Amerikanen:  
https://www.youtube.com/watch?v=k1Cxm7lT6P4 

De filmpjes bevinden zich in de oefeningencapsule.

STANDAARD CORRECTIE
In het eerste fragment – dat toont hoe een auto in Italië gesmolen is door een 
hittegolf – werden de bronnen niet goed gecheckt. In werkelijkheid ging het hier om een 
auto die naast twee afvalcontainers had gestaan die in brand gestoken waren. 

https://nieuws.vtm.be/moet-je-zien/153953-auto-smelt-door-extreme-hitte
https://www.youtube.com/watch?v=vK6t_WxaalI
https://www.youtube.com/watch?v=k1Cxm7lT6P4
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In het tweede fragment - dat waarschuwt voor het uitdelen van snoepjes met drugs 
op Halloween - kan de voorgestelde informatie worden beschouwd als een gerucht: deze 
zorgwekkende informatie berust op het feit dat sommige ecstasy-pillen op snoepjes 
lijken.

In het derde fragment - dat beweert dat het aidsvirus door de Verenigde Staten zou 
zijn gecreëerd om de zwarten en homoseksuelen uit te roeien - omvat de informatie 
twee kenmerken van de complottheorieën. Enerzijds handelen groepen (hier de 
Amerikaanse autoriteiten) in het geheim om de wereld te domineren. Anderzijds wordt 
deze politiek geheimgehouden. Ten slotte verzet het filmpje zich openlijk tegen de 
algemeen aanvaarde verklaring met betrekking tot de oorsprong van aids: een virus dat 
afkomstig is van Afrikaanse primaten en dat in de 20ste eeuw overging op de mens.

BIJKOMENDE HULPBRONNEN

Gesmolten auto 
videofragment zoals het te zien was op VTM:  
https://nieuws.vtm.be/moet-je-zien/153953-auto-smelt-door-extreme-hitte 
Uitleg van hoaxwijzer over hoe de foute informatie verspreid is geraakt:  
http://www.hoaxwijzer.be/hoaxes/oaxautosmeltwegtijdenshittegolfinitaliee 

Snoepjes met drugs die worden uitgedeeld met Halloween
artikel(s) op Snopes, een Amerikaanse website gewijd aan geruchten:  
www.snopes.com/ecstasy-halloween-candy/
artikel(s) op thatsnonsense.com, een Engelse website gewijd aan geruchten  
www.thatsnonsense.com/the-new-shapes-of-ecstasy-being-given-out-at-halloween/

Het aidsvirus gecreëerd door de Amerikanen
artikel op de website van scientias (populair-wetenschappelijke website in Nederland) 
over complottheorieën rond aids: https://www.scientias.nl/the-truth-is-out-there-het-
aidsvirus-is-een-genocide/

https://nieuws.vtm.be/moet-je-zien/153953-auto-smelt-door-extreme-hitte
http://www.hoaxwijzer.be/hoaxes/hoaxautosmeltwegtijdenshittegolfinitaliee
http://www.snopes.com/ecstasy-halloween-candy/
https://www.scientias.nl/the-truth-is-out-there-het-aidsvirus-is-een-genocide/
https://www.scientias.nl/the-truth-is-out-there-het-aidsvirus-is-een-genocide/
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OEFENINGENCAPSULE 2
OEFENING 2: COMPLOTTHEORIEËN HERKENNEN: CHEMTRAILS

Doelgroep: Alle doelgroepen // Timing: 50 min

BELANGEN EN DOELSTELLINGEN
Nadat de groep in capsule 2 “Gerucht, complottheorie en desinformatie” de grote 
kenmerken van de complottheorie leerde kennen, kijkt ze naar het videofragment over 
de Chemtrails of “chemische sporen”. Gaat het hier om een complottheorie of niet?

Video over chemtrails: https://www.youtube.com/watch?v=QRRFO2h53X8 

VERLOOP
De groep bekijkt het fragment over de chemtrails. Gaat het om een complottheorie? De 
groep wordt uitgenodigd om erover te debatteren op basis van de specifieke kenmerken 
van de complottheorieën.

STANDAARD CORRECTIE
De stelling van het bekeken filmpje kan worden beschouwd als een complottheorie:

- Verzet tegen een officiële stelling van de autoriteiten of de grote media: de officiële 
overheden verklaren dat de sporen die door de vliegtuigen worden geproduceerd 
condensatie zijn. Welnu, volgens de maker van het filmpje gaat het om chemische 
sporen.

- Onthulling van een opzettelijk geheimgehouden verklaring: de verspreidingen zijn 
verborgen en geheime programma’s met als doel een aantal van onze vermogens weg 
te nemen.

- Groepen handelen in het geheim om de wereld te domineren: het zijn de autoriteiten 
die deze geheime en dure programma’s organiseren om de bevolking te controleren.

Let wel, in tegenstelling tot het standpunt dat uiteengezet wordt in dit filmpje, verdedigt 
een aantal mensen het bestaan van de chemtrails zonder er een complot in te zien, 
maar wel een programma dat nadelig is voor de klimaatverandering of de strijd tegen 
de klimaatopwarming.

BIJKOMENDE HULPBRONNEN
Meer informatie over de chemtrails:

- Wikipedia-artikel over chemtrails: https://nl.wikipedia.org/wiki/Chemtrail 

https://www.youtube.com/watch?v=QRRFO2h53X8
https://nl.wikipedia.org/wiki/Chemtrail


53

BIBLIOGRAFIE EN 
PEDAGOGISCHE 

BRONNEN

BIBLIOGRAFIE

• Peltier M., L’ère du complotisme, La maladie van een door fracturée, Brussel, Les petits 
matins, 2016.

• Revue Politique, revue et débats, “Des complots partout ? Conspirationnisme et pensée 
critique”, no 93, januari-februari 2016.

Meer informatie op de website: www.revuepolitique.be

Szoc E., Inspirez, conspirez, le complotisme au xxie siècle, Brussel, La Muette, BePax,

Le bord de l’eau, 2016.

PEDAGOGISCHE BRONNEN
Ami ? Entends-tu… ? Tentoonstelling « L’analyse critique comme moyen de résistance 
aux théories du complot leurs dérives radicales », met pedagogisch dossier op aanvraag. 
Meer informatie online: www.amientendstu.be

AMO TCC, Esprits critiques, ondersteuning voor animatie, Anderlecht. 
Meer informatie online: www.tccaccueil.be

BePax, Déconstruire les théories du complot. 
Tool online beschikbaar: www.bepax.org

Bouko C. en Gilon O. (coord.) met het CSEM, Vivre ensemble dans un monde 
médiatisé, fiches rumeurs complot, p. 145-157 + fiches voor de leerlingen, Brussel, 2016, 
online beschikbaar: http://csem.be

6



54

Canal +, Le Before du petit journal, capsules “Le complot”, chaine YouTube, online 
beschikbaar: www.youtube.com

Clemi, D’où vient l’info ?, pedagogisch dossier van Clemi, nummer 3, Info/intox, 
théories du complot, online beschikbaar: www.ac-grenoble.fr

Clemi, Info ou intox ?, Réagir face aux théories du complot : Théories du complot, tool 
voor de klas, online beschikbaar: http ://canope.ac-besancon.fr

Cortecs, Scénarios complotistes et autodéfense intellectuelle : comment exercer son 
esprit critique ?, 17 mei 2016, online beschikbaar: https://cortecs.org

E-Media, Les théories du complot : quelle valeur leur accorder ?, pedagogische fiche, 
online beschikbaar: http://www.e-media.ch

GEOADO, Théories du complot, Gare aux mythos, nummer buiten reeks, oktober 2017, 
online beschikbaar: www.geoado.com

FRANSE REGERING, On te manipule, website van de Franse regering voor de 
deconstructie van de complottheorieën, hoaxen …  
Website: www.gouvernement.fr

FRANCE-INTER, « Comment détourner les élèves des théories du complot ? “, 
uitzending. Grand bien vous fasse !, 22 maart 2017. 
Online beschikbaar: www.franceinter.fr

LE CAFÉ PÉDAGOGIQUE, toute l’actualité pédagogique sur Internet, Travailler sur 
le 11 septembre, des écrans aux écrits, 11 septembre 2013, online beschikbaar: www.
cafepedagogique.net

UNIVERSITÉ DE PAIX, Développer l’esprit critique face au complotisme, Université de 
Paix vzw, Namen, 2017. 
Online beschikbaar: www.universitedepaix.org



55



56

COMPLOT
THEORIEËN

Disclaimer: This project has been funded with support from the European 
Commission. This publication (communication) reflects the views only of the author, 
and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of 
the information contained therein.  

Is een vertaalde versie van 
het originele initiatief 
théoriesducomplot.be van 
Média Animation asbl. 

COMPLOT-
THEORIEËN


