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Inleiding

n de ijzertijd in Europa werden jonge mannen met 

hun armen op hun rug gebonden naar moerasland 

gebracht. Aan de rand daarvan werden ze geslagen 

met knuppels, gestoken met messen en gewurgd. Hun 

bloed stroomde uit hun lichamen toen hun kelen 

werden doorgesneden. Daarna werden de lichamen 

onder water geduwd en werden er zware stenen op hun 

borst gelegd en werden de lichamen vastgebonden met 

twijgen (van wilgen of  hazelaar) om ervoor te zorgen 

dat ze onder water bleven. Wat voor geloof  leidde tot 

zulke vreselijke moorden? Waarom werden goden met 

zoveel geweld aanbeden?

Een gewelddadige geschiedenis

We denken misschien dat de moderne samenleving deze barbaarse praktijken achter 
zich heeft gelaten, maar het bewijs is niet overtuigend. In de loop van de menselijke 
geschiedenis waren er beruchte sekten en geheime genootschappen die talloze mensen 
ongekend hebben laten lijden.

In de middeleeuwen vestigden de Assassijnen in het Midden-Oosten een heerschap-
pij van terreur die voortkwam uit een fanatieke verering van Allah en een grote voorraad 
drugs. Ook in de Azteekse cultuur speelden drugs een belangrijke 
rol, waarbij de heersers van de Mexica en hun vorsten hallucino-
gene stoffen innamen terwijl ze getuige waren van het doden en 
offeren van 80.000 mensen (volgens de bronnen) in slechts drie 
dagen tijd. En zoals de Azteken de oude veroveraars schokten met 
hun brute mensenoffers, martelde en doodde de Spaanse Inquisitie 
medechristenen met stokken, vuur en wurgtouwen. Waar de Azte-
ken duizenden mensen offerden aan hun bloeddorstige goden, 

I

L I N K S  De katholieke kerk 
predikte vrede, liefde en 
nederigheid, maar 
andersdenkenden gingen op de 
brandstapel. Hier gaat een 
Nederlandse anabaptist de 
vlammen in.
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doodde de Inquisitie in naam van Jezus, een pro-
feet die geweld en aardse goederen afwees. Maar 
de meesterwurgers waren de Thugs uit India 
waarvan sommige leden individueel verantwoor-
delijk zouden zijn geweest voor het wurgen van 
honderden onschuldige reizigers.

Enkele eeuwen later, in China, kreeg de leider 
van de Taiping, Hong Xiuquan (1814-1864) visi-
oenen en raakte ervan overtuigd dat hij de broer 
van Jezus was. Er volgde tien jaar van bloedbaden 
waarin tientallen miljoenen Chinezen omkwa-
men in een reeks opstanden. Hong begon met 
een trend die latere sekten overnamen. Hij ver-
bood seksuele relaties tussen zijn volgelingen, 
maar had zelf een grote schare bruiden en concu-
bines, zelfs zoveel dat iedere vrouw een nummer 
in plaats van een naam zou hebben gehad. De 
Taiping werden gevolgd door de Boksers, een 
sekte die ten onrechte geloofde dat vechtkunst en 
een rode sjaal beschermden tegen westerse 
kogels.

Het christendom heeft vrij veel extreme 
sekten voortgebracht. Een opmerkelijke was de 

Branch Davidians onder leiding van David Koresh (1959-1993), 
een man die eigenlijk nergens goed in was, maar wel zijn gewillige 
discipelen wist te hersenspoelen. Maar Koresh was niet de eerste 
die schoot bij het gevecht dat zijn kudde uitschakelde, anders dan 

dominee Jim Jones (1931-1978) die een massale ‘revolutionaire zelfmoord’ in gang 
zette door zijn volgelingen te dwingen een drankje met cyanide erin te drinken.

Laatste-oordeelsekten kwamen tot bloei met de komst van wetenschap en tech-
nologie. Aum Shinrikyo werd geleid door Shoko Asahara (1955-2018), die onder 
meer de Japanse regering ten val wilde brengen door massale vergiftiging. Asahara 
werd in 2018 opgehangen voor zijn sarinaanslagen in de metro van Tokio.

Marshall Applewhite (1931-1997) overleefde zijn Armageddon niet. De leden 
van deze sekte beroofden zich van het leven, omdat ze geloofden dat ze mee konden 
vliegen met de Hale-Bopp-komeet en overgingen naar een ander niveau. De wereld 
hoorde dit voor het eerst toen de politie het hoofdkwartier van de sekte betrad. Ze 
lagen op bedden, gekleed in nieuwe Nike-sneakers en joggingbroeken, en hadden gif 
ingenomen voordat ze stikten door een plastic zak over hun hoofd. Maar de leden 

B O V E N  Door de traditie van 
honderden jaren vechtkunst 
voelden de Boksers zich 
onkwetsbaar.
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van Applewhites Heaven’s Gate-sekte stierven in elk geval vrijwillig. Dat geldt niet 
voor de leden van de Orde van de Zonnetempel, een sekte uit de jaren negentig in 
veel Franssprekende landen, van wie velen werden neergeschoten of neergestoken 
om aan het kwaad van deze wereld te ontkomen.

Broederschappen van haat

Religieuze sekten willen vooral hun spirituele superioriteit boven algemenere 
geloofsvormen laten zien, maar er zijn ook broederschappen van haat die alleen 
geweld gebruiken om hun medemensen te onderwerpen of uit te buiten voor per-
soonlijk gewin. Himmler kleedde de SS als moderne ridders in het zwart, maar hun 
echte taak was het elimineren van circa zes miljoen Europese joden en elf miljoen 
Slaven en anderen. Die moordzuchtige wensen verborg hij achter mystiek gebrabbel 
dat werd ondersteund door de occulte groep de Thule-Gesellschaft. Ook de Ku Klux 
Klan bleef als een feniks uit zijn as verrijzen om witte Amerikanen 
te doordringen van haat voor hun landgenoten van Afrikaanse 
afkomst. Federale overheden hebben jarenlang geprobeerd om de 
orde uit te roeien, maar dan doken de leden onder om later weer 
op te duiken in de samenleving. De KKK en de nazi’s gebruikten 

O N D E R  De Ku Klux Klan was het 
onkruid in de Amerikaanse 
samenleving. Het kwam telkens 
weer terug.
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quasireligieuze terminologie en onzinfilosofie om hun beweerde superioriteit boven 
andere rassen te onderbouwen. Ook criminele broederschappen zoals de Yakuza uit 
Japan en de Siciliaanse Cosa Nostra gebruiken geheime praktijken om hun misdaden 
te verbergen. In plaats van andere rassen of maatschappelijke groepen te willen over-
heersen, gebruiken zij extreem geweld, of dreigen daarmee, om hulpeloze ‘burgers’ 
af te persen.

Schimmige organisaties

Die sekten schrikken af door hun gruwelijke praktijken, maar er zijn andere, gehei-
mere genootschappen die publiciteit schuwen. Schimmige organisaties zoals de 
vrijmetselaars en de Illuminati worden er vaak van beschuldigd dat ze de wereld naar 
hun eigen beeld willen veranderen. Maar worden deze organisaties alleen gevreesd 
omdat ze geheim zijn? Zijn ze verder goedaardig?

Van veel geheime genootschappen is maar weinig bekend. Ze zijn dan ook 
geheim. Voordat leden kunnen worden ingewijd, moeten ze zweren dat ze de schim-
mige activiteiten geheim houden. Soms moesten leden hun lidmaatschap geheim 

houden. De Beierse Illuminati uit de achttiende eeuw en de rozen-
kruisers uit de zeventiende eeuw wilden de maatschappij 
verbeteren. Ze wilden de oude feodale orde omver werpen waarin 
de koning of keizer regeerde vanuit goddelijk recht. Ze vonden dat 
de katholieke en protestante kerken betrokken waren bij de onder-
werping van miljoenen mensen door bijgeloof en angst. Vooral de 

O N D E R  De vrijmetselaars bestaan 
al honderden jaren. De 
inwijding, zoals op deze tekening 
uit ca.1800, gaf toegang tot 
macht en invloed.
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B O V E N  Door de eeuwen heen zijn 
duizenden ketters levend 
verbrand. Rechters mochten 
slachtoffers laten wurgen voordat 
ze op de brandstapel gingen, 
maar velen stierven een akelige 
dood en werden levend verteerd 
door de vlammen.

Illuminati wilden een nieuw tijdperk inluiden 
op basis van rede en mensenrechten. Ze 
wisten dat machtige tegenstanders hen 
hierom in diskrediet wilden brengen en 
wilden vernietigen. Leden kenden de gevaren 
van het worden aangemerkt als ‘ketter’ door 
de christelijke autoriteiten.

Ook het veemgericht, dat bloeide in de 
renaissance in Duitsland, wilde de criminele 
activiteiten van rovende baronnen of bendes 
uitroeien. Midden in de nacht vingen, 
berechtten en veroordeelden ze gewelddadige 
onverlaten. Maar als de doelwitten van het 
veemgericht ook maar een idee hadden wie 
er bij die burgerwacht hoorde, zou er bloedige wraak volgen. 
Geheimhouding betekende overleven.

Organisaties zoals de vrijmetselarij en de Independent Order 
of Odd Fellows begonnen als geheime genootschappen, zodat ze 
medeleden konden steunen zonder te worden beschuldigd van 
voortrekkerij. Deze wereldwijde netwerken hadden tekens en sig-
nalen afgesproken waaraan broeders van andere continenten elkaar 
konden herkennen. Pas nu wordt de geheimhouding van deze 
organisaties opgeheven, omdat ze zich aan willen passen aan de 
moderne wereld. Dat geldt niet voor de Bilderbergconferentie van 
Amerikaanse en Europese leiders die ontstond in 1954. Naar hun 
enorme invloed kun je alleen maar raden. 

Geniet van het uitstapje naar deze extreme sekten en geheim-
zinnige genootschappen. De inhoud kan afschrikken en de feiten 
kunnen moeilijk te verifiëren zijn, maar we hebben er alles aan 
gedaan om tot de waarheid te komen.

De v r i j m e t s e la a r s e n D e il lu m i n at i  wo r D e n e rva n b e s c h u l D i g D 
Dat z e D e w e r e l D n a a r h u n e i g e n b e e l D w i l l e n v e r a n D e r e n. 
ma a r wo r D e n D e z e o rga n i s at i e s a l l e e n g e v r e e s D o m Dat z e 
g e h e i m z i j n?  zi j n z e v e r D e r g o e Da a r D i g?
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