
 

 Lijst complottheorieën 

Antwoordmogelijkheden: Heel onwaarschijnlijk, Onwaarschijnlijk, Waarschijnlijk, noch onwaarschijnlijk; Waarschijnlijk; Heel waarschijnlijk 

• Politici worden regelmatig omgekocht door grote bedrijven of belangengroepen 

• Het komt vaak voor dat politici banden hebben met het criminele circuit 

• De financiële crisis is bewust veroorzaakt door bankiers, om daar zelf van te profiteren 

• Pim Fortuyn is vermoord in opdracht van politieke leiders van gevestigde partijen 

• De opwarming van de aarde wordt bewust overdreven door klimaaronderzoekers 

• Overal ter wereld landen met regelmaat UFO's. De overheden doen er alles aan om dit tegen te spreken 

• NASA en andere organisaties doen er alles aan om te verhullen dat de aarde geen bol is maar een platte schijf 

• Grote bedrijven binnen de farmaceutische industrie verspreiden opzettelijk ziektes om medicijnen te kunnen verkopen 

• Straling van mobiele telefoons is schadelijk voor onze gezondheid. Zowel de telecombedrijven als de overheid weten dit en houden het bewijs hiervoor geheim 

• Illegale activiteiten van politici en managers worden meestal in de doofpot gestopt 

• De farmaceutische industrie houdt met opzet het bewijs achter over de gezondheidsrisico’s van vaccins 

• Via de sporen van vliegtuigen worden chemische stoffen uitgestort om de bevolking te verdoven 

• De Amerikaanse overheid verstopt buitenaardse wezens (aliens) en UFO's in Area 51 (Nevada, VS) 

• De echte machthebbers op deze wereld zijn hagedis-achtige wezens van een andere planeet 

• De gelijktijdige branden in de Notre-Dame in Parijs en de Al-Aqsa moskee in Jeruzalem zijn allebei aangestoken door de Israëlische geheime dienst in hun oorlog tegen de islam en het christendom 

• De Franse regering houdt bewijs achter dat de brand in de Notre-Dame is aangestoken door islamitische terroristen in hun strijd tegen de christelijke cultuur 

• NASA heeft de maanlanding in scene gezet 

• De aanslag op de Twin Towers op 11 september 2001 was een vooropgezet plan van de Amerikaanse overheid om andere landen binnen te kunnen vallen 

• Er is een klein aantal rijke mensen op de wereld die de politiek in alle landen domineert 

• Politici proberen de oorspronkelijke bevolking van ons land te vervangen 

• Overheden hebben het bewijs dat er (buitenaardse wezens) aliens op aarde zijn geweest, achtergehouden 

• Media berichten regelmatig over aanslagen die niet hebben plaatsgevonden maar in scene zijn gezet 

Antwoordmogelijkheden: Helemaal niet mee eens; Niet mee eens; Neutraal; Mee eens; Helemaal mee eens 

• De VVD is al jaren niet meer de grootste partij van Nederland, maar blijft uitsluitend aan de macht door steun en geld van multinationale bedrijven en grote banken 

• Er bestaat een vooropgezet plan om via media, kunst, onderwijs en allerlei andere invloedrijke instituties de samenleving linkse ideeën op te dringen 

• Traditionele media brengen alleen nieuws als de overheid daarmee akkoord is 

• De financiële crisis van 2008 is met opzet veroorzaakt door internationale bankiers om de macht van de Europese en Amerikaanse Centrale Banken over de wereldeconomie te versterken 

• De farmaceutische industrie koopt Europese regeringen om, zodat er meer marktwerking komt in de zorg waar die bedrijven dan meer geld mee kunnen verdienen 

• Pim Fortuyn is vermoord door machtige politici in Brussel, omdat hij een bedreiging vormde voor de traditionele partijen 

• Een kleine groep bankiers houdt in feite controle over de wereldeconomie om zichzelf te verrijken 

• Belangrijke politici in Europa geven soms opdracht om mensen te vermoorden om de illegale praktijken van machtige politieke partijen geheim te houden 

 


