
   

                                            

van de Werff: Complot-theorieën 

 

Zolang de mens bestaat, zijn er ook complottheorieën. De jager verzamelaar van vroeger had al een 

natuurlijk wantrouwen jegens andere stammen op basis van vermoedens, verzinsels en halve 

waarheden. Daardoor bleef je scherp richting je vijanden. Sommige van die theorieën bleken waar te 

zijn en velen niet. Een voorbeeld van een complottheorie die waar bleek te zijn, is het Watergate-

schandaal uit de vorige eeuw. De theorie rond 9-11 is nooit bewezen en mag worden beschouwd als 

niet waar. Op dit moment gaan er weer verschillende theorieën de ronde, waaronder de 5G theorie 

i.v.m. Corona of het verband tussen vervuilde streken en de mate van Corona uitbraak. 

Het onbekende en onwetende maakt mensen bang en achterdochtig zoals vroeger. In Nederland zijn 

nu de eerste 5G netwerken aangelegd en werkzaam. Tegelijkertijd worden zendmasten in brand 

gestoken door mensen die bang zijn voor het relatief nieuwe en onbekende 5G. Ook wordt het 

verband gelegd tussen Corona en 5G op basis van 

vermoedens en angsten. Door de sociale media 

vliegen deze theorieën de wereld over. 

Sommige steden in Nederland willen geen 5G 

netwerk, waarom niet? Zwitserland wil ook geen 5G, 

waarom niet? Misschien omdat de nieuwe straling, 

die op een andere frequentie werkt, de gezondheid 

schaadt. Een aantal wetenschappers heeft hun 

krachten gebundeld en een videoboodschap gemaakt, 

deze is te vinden op eerlijkoverstraling.nl. Voordat 

iedereen een oordeel velt, is het slim om er wat over 

te lezen. Je zult zien dat er duidelijk twee kampen zijn 

en dat een beslissing moeilijk is. (polarisatie) 

De vraag is dan of Helmond een 5G netwerk moet toelaten. Daarom vindt Helder Helmond het 

verstandig dat er een informatieve avond is (geweest) rond de wetenschap en kennis rond het 5G 

netwerk. Iedereen kon vragen stellen en hierdoor wordt veel onduidelijkheid weggenomen. De 

complotdenkers kunnen misschien worden overtuigd, maar tegenstand zal er altijd zijn. Belangrijk in 

dit geval is, dat we niet moeten polariseren, maar altijd in gesprek moeten blijven. Er zijn nog steeds 

mensen die ervan overtuigd zijn dat de aarde plat is, maar we weten wel beter. Moeten we daarom 

die mensen apart zetten of kun je beter in gesprek blijven? Ik denk het laatste. 
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