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19e eeuw: 

vaccinatie 

is een soort 

monster 

dat 

kinderen 

gevoed 

krijgt. 





belangrijkste samenzweringstheorieën over Covid 19

• Connectie met 5G (microchips via vaccins, controle denken 
& handelen wereldbevolking)

• Bill Gates = spin in het web (‘voorspelde’ pandemie in TED 
talk 2015) Alternatieven: George Soros, de illuminati….

• Virus ontsnapte uit Wuhan Institute of Virology (en 
vervolgens: doofpot)

• Het virus is gecreëerd als biologisch wapen.



• Chinese complottheorie: De US Military bracht 
het virus binnen in China.

• Het virus bestaat niet.

• Het virus bestaat, maar is niet gevaarlijker dan 
het griepvirus. Het dodental is fictief, of zeer fel 
overdreven. 

• Het virus is bedacht door de “deep state”, waar 
onder meer Dr. Anthony Fauci toe behoort. 
(bv. om president Trump te ondergraven)



• De hele pandemie is bedacht & georkestreerd 
door Big Pharma (om vaccins te verkopen). 
Qui bono?-variaties 

• Covid 19 is gecreëerd om de oudere 
populatie te elimineren (want die is te duur 
voor de overheid). 

• De pandemie is gecreëerd om de 
klimaatopwarming te bestrijden (door 
decimering wereldbevolking)

• De pandemie is georkestreerd om ‘de nieuwe 
wereldorde’ te installeren. 



















Connecting the dots…



Onzichtbare machthebbers houden achter de schermen de 

touwtjes in handen.



Ook experten



















Waarom hecht men geloof aan 
complottheorieën? 

• Stepping stone: begint met twijfel, een vermoeden… kan eindigen in 
“parallel universum”.

• Epistemische en psychologische redenen: mensen willen begrip & 
verklaring – in het bijzonder voor dramatische gebeurtenissen. 
Rationaliseren van random, angstaanjagende situaties. Behoefte aan 
patroonherkenning en inzicht in causaliteit; ‘doorgeschoten’ agency 
detection.

• Grote gevolgen moeten grote oorzaken hebben (bv. JFK, prinses Diana, 
9/11, corona pandemie)

• Existentiële redenen: mensen willen een gevoel van controle en 
veiligheid over hun omgeving & hun leven. Bovendien: het rebelse 
karakter van complotdenken geeft een gevoel van belangrijkheid, van 
zingeving, van “doing the right thing”. 



• Sociale motieven: in group versus out group.

• Believers hebben geen vertrouwen meer in “reguliere” 
(mainstream) media, noch in politici en wetenschappers 
etc. Vaak groot wantrouwen tegenover de overheid. Ze 
vertrouwen eerder de rebel, de underdog, de 
zogenaamde klokkenluider, en insider die uit biecht 
praat, de anti-establishment persoon. 

• Vertrouwen verloren in wetenschap, politiek, media 
omwille van schandalen, leugens, fraude… Wantrouwen 
tegenover Big Pharma e.d. Wetenschappers zijn het vaak 
oneens: geeft foute indruk. 



Waarom hechten ook hoog opgeleide mensen –
zoals artsen – er geloof aan? 

Om dezelfde redenen, plus:

Verstandige mensen zijn goed in het vinden van 
slimme argumenten om onverstandige opinies te 
onderbouwen. (bv. ‘vaccins’ zijn onnatuurlijk etc.)

Positieve feedback toehoorders.

Cognitieve dissonantiereductie: escalatie en 
radicalisering complotdenken.



Is – een deel – van de mensheid 
onvermijdelijk “dom”? 





























Menselijke lichtgelovigheid lijkt niet te verminderen…..







• Intelligente/hoger opgeleide 
mensen vallen voor meer 
gesofisticeerde misvattingen. 

• Ze zijn beter in het 
rationaliseren van diverse 
vormen van irrationalisme. 







Merkwaardig gebrek aan 

feitenkennis, ook bij hoger 

opgeleiden & experten





Per honderd Belgen, hoeveel % 
is moslim? 









2. Where does the majority of 
the world population live?

•A. Low income countries

•B. Middle income countries

•C. High income countries?



3. In the last 20 years the proportion of 
the world population living in extreme 
poverty has?

• A. almost doubled

• B. remained more or less the same

• C. almost halved



4. What is the life expectancy of 
the world today?

• A. 50 years

• B. 60 years

• C. 70 years



12. How many people in the world 
have some access to electricity?

• A. 20%

• B. 50%

• C. 80%



Onze cognitieve vermogens gaan vaak 
de mist in – “denkputten”. 

Het brein is niet geëvolueerd “om” 
objectieve kennis te genereren, maar 
in functie van overleving & 
voortplanting. 



Steven Pinker: 

“Humans today rely 
on cognitive 
faculties that 
worked well enough 
in traditional 
societies, but which 
we now see are 
infested with bugs”.

(Enlighenment Now, 
2018)





Er zijn 64 vakjes. Na bv. acht vakjes 
liggen er op het schaakbord: 1 + 2 + 4 + 8 
+ 16 + 32 + 64 + 128 = 255 graankorrels. 

Hoeveel in totaal, na 64 vakjes? 



18,446,744,073,709,551,615 = 18 triljoen. 
(miljoen, miljard, biljoen, biljard, triljoen…)



Wie een put graaft voor zichzelf, geraakt 

er moeilijk uit…





“We don’t like their sound. Groups of guitars are on the way out.”

Decca recording Company executive, turning down The Beatles, 1962.

“There is not the slightest indication that nuclear energy will ever be 
obtainable.”

Albert Einstein, 1932

“If excessive smoking actually plays a role in the production of lung 
cancer, it seems to be a minor one”

Dr W. Heuper, National Cancer Institute, 1954

“I think there is a world market for about five computers”

Thomas J. Watson, Chairman of the Board of International Business 
Machines, 1943.



Ingenieurs? 











Han Van Meegeren
(Henricus Antonius, 1889-1947)

Leerlingen van Emmaüs
1936
(zes maanden
onafgebroken werk)



Abraham Bredius



Hoe kan het dat 
experten zo relatief 
makkelijk bedrogen 
worden door vervalsers? 



Een getalenteerde con man speelt 

handig in op onze psychologie – in 

het bijzonder die van de expert: hij 

weet dat de expert bepaalde 

verwachtingen heeft; kwetsbaar is 

voor confirmation bias; voor 

wensdenken; een tunnelvisie kan 

hebben; onderhevig is aan 

groepsdruk….



De voormalige directeur van het 
Metropolitan Museum of Art 
Thomas Hoving: 

“Approximately 40 percent of all 
art in museums is either a fake or a 
forgery.” (1996)



Toont dit alles aan dat 
blunderende experten 
geen “echte”, of geen 
goede experten zijn? 



kernredenen die onze kwetsbaarheid verklaren

• De kracht van anekdotische informatie

• Intuïtieve benadering van de werkelijkheid

• Rationalisaties en drogredenen (fallacies)

• Zelfbedrog (en geheugenconstructie en -

reconstructie)



• In group/out group psychologie

• Immunisatiestrategieën

• Statistische ongeletterdheid

• Compulsief zoeken naar orde, betekenis en 

patronen

• Het natuurlijke = het goede


