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Complottheorieën

door Jelle van Buuren
Complotdenken werd lang gezien als de wat 
merkwaardige hobby van mensen in de mar-
ge van de samenleving. Sinds de coronacrisis 
is dat standpunt niet langer houdbaar. Een 
grote verscheidenheid aan complottheorieën 
stak de kop op en resoneerde in alle lagen van 
de bevolking. Dat roept de vraag op wat de 
aantrekkingskracht is van complottheorieën.

Met de uitbraak van de coronapandemie 
stak er nog een virus de kop op: complot-
theorieën tierden welig en verspreidden 
zich in sneltreinvaart onder de bevolking. 
Complottheorieën zijn niet nieuw, maar le-
ken lange tijd slechts een marginaal bestaan 

te leiden in Nederland. Een aantal malen 
eerder werd Nederland overigens wel ge-
confronteerd met hardnekkige complotthe-
orieën. De moord op Pim Fortuyn in 2002 
leidde tot verschillende complottheorieën, 
variërend van de suggestie dat de (linkse) 
elite in het geheim verantwoordelijk was, 
tot het militair-industriële complex dat van 
Fortuyn af wilde omdat hij tegen de aanschaf 
van de JSF was. Ook rond de oud-topamb-
tenaar van Justitie Joris Demmink deden 
jarenlang de wildste complottheorieën de 
ronde, waarin pedoseksuele netwerken van 
de elite kinderen zouden ontvoeren, mis-
bruiken en martelen – een vroege polder-
variant op de QAnon-complottheorie van 

De lokroep van complottheorieën
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de afgelopen jaren. De komst van migran-
ten en vluchtelingen midden jaren 90 leidde 
ook tot complotbeschuldigingen. Onder de 
noemer ‘Eurabia’ werd gesuggereerd dat de 
elite doelbewust mensen van buitenlandse 
komaf naar Europa haalde om het conti-
nent zo te islamiseren – een complottheorie 
die nu onder het vaandel van ‘omvolking’ 
nog steeds circuleert (Van Buuren 2016).

De huidige mainstreaming van complotden-
ken maakt het noodzakelijk om te begrijpen 
wat de kennelijke aantrekkingskracht is van 
complottheorieën. Complotdenkers weg-
zetten als wappies, als domme, slecht geïn-
formeerde en gevaarlijke mensen waar zeer 
waarschijnlijk een steekje bij los zit, is daarbij 
weinig behulpzaam. Overigens is en blijft het 
woord ‘complottheorie’ of ‘complotdenker’ 
omstreden, hoe genuanceerd de definitie ook 
is. Dat komt vooral door de pejoratieve (ne-
gatieve) connotatie die aan het begrip kleeft. 
‘Complotdenkers’ zullen zichzelf niet snel als 
zodanig definiëren. Ze zien zichzelf als ‘kri-
tische denkers’ of ‘vrijdenkers’ met culturele 
idealen over autonomie en rebellie tegen het 
systeem (Harambam & Aupers 2017, 144). 
In dit artikel verstaan we onder complotthe-
orieën ‘constructies die een als onrechtvaar-
dig of onverdraaglijk ervaren individuele of 
maatschappelijke situatie of ontwikkeling 
verklaren door deze situatie voor te stellen 
als het doelbewuste resultaat van een groep 
mensen die in het geheim samenwerkt met 
kwade bedoelingen’ (Birchall 2006, 34). Of 
een complottheorie empirisch klopt of niet 
laten we buiten beschouwing. Het is per de-
finitie lastig om de grens te trekken tussen 

een complottheorie en een kritische analyse 
van gebeurtenissen en machtsverhoudingen 
waarin geconstateerd wordt dat politieke en 
economische belangengroepen alles in het 
werk stellen om hun belangen veilig te stellen. 

In de wetenschap zijn verschillende verkla-
ringen voorhanden die de aantrekkings-
kracht van complottheorieën kunnen verkla-
ren: epistemologisch, existentieel en sociaal.

Strijd om de waarheid
De in de inleiding genoemde voorbeelden 
laten zien dat ingrijpende gebeurtenissen 
of maatschappelijk controversiële thema’s 
voeding bieden aan complottheorieën. Gro-
te gebeurtenissen vragen om grote verkla-
ringen, met een duidelijke schuldige, een 
causaal verband en een heldere scheidslijn 
tussen goed en fout. Complottheorieën zijn 
een vorm van complexiteitsreductie, hoe uit-
gebreid en ingewikkeld de theorieën zelf ook 
soms kunnen zijn. In de wetenschap wordt 
dit de epistemologische (kennistheoretische) 
functie van complottheorieën genoemd: het 
‘kenbaar’ maken van een complexe, verwar-
rende en dynamische werkelijkheid. Het 
komt tegemoet aan de zeer menselijke be-
hoefte om controle (of op zijn minst de illu-
sie van controle) en invloed te willen hebben 
op het eigen leven: niet slechts de speelbal te 
zijn van ongrijpbare krachten en machten 
die zich ver boven het eigen hoofd afspelen.

In en met complottheorieën vindt ook al-
tijd een slag plaats over de epistemologische 
regulering in een samenleving: wie bepaalt 
wat valide kennis is, wie bepaalt wat ‘waar’ 
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is, wie krijgt het stempel ‘deskundig’ mee 
en wie mag als gezaghebbende autoriteit 
uitspraken doen over hoe de werkelijkheid 
in elkaar steekt. Elke historische periode 
kent een eigen epistemologisch regime, een 
‘waarheidsregime’. Eeuwen geleden kwam de 
onverbiddelijke en onveranderlijke waarheid 
uit de Bijbel en golden religieuze geleerden 
als de legitieme waarheidszeggers – tot onder 
meer de wetenschap aan dat regime begon 
te knagen en stapsgewijs een nieuw episte-
mologisch regime vorm kreeg, nu met we-
tenschappers als de producenten van valide 
kennis, feiten en verklaringen. De ongemak-
kelijke boodschap is dat waarheidsregimes 
nooit volledig stabiel zijn en terecht kunnen 
worden bekritiseerd en uitgedaagd, ook van-
daag de dag. In en met complotconstructies 
vindt (ook) een ideologisch en politiek gela-
den strijd plaats over de betrouwbaarheid en 
legitimiteit van politieke en sociale instituties 
en over de vraag wie bepaalt wat geldige ken-
nis en waarheid is (Van Buuren 2016, 40).

Zingeving
Naast de epistemologische functie van com-
plottheorieën wordt in de literatuur ook een 
existentiële functie benoemd die de aantrek-
kingskracht van complottheorieën verklaart. 
Daarbij gaat het wezenlijk om betekenisge-
ving, zingeving en identiteitsvraagstukken: 
hoe zit de wereld in elkaar en wat is mijn rol 
en positie daarin? Het is het meest zichtbaar 
in de vervlechting tussen complotdenken en 
spiritualiteit: ‘conspirituality’ (Ward & Voas 
2011). De populariteit van allerlei vormen van 
spiritualiteit, alternatieve gezondheidspro-
ducten en alternatieve levensstijlen is (deels) 

een reactie op een seculiere, moreel lege con-
sumptiesamenleving waarin het leven geen 
diepere zin of betekenis meer heeft. ‘Wakker 
worden’ is de (quasi) religieuze strijdkreet 
waarmee wordt aangegeven dat een ande-
re waarheid en werkelijkheid is gevonden.

In conspirituality zien we ook epistemolo-
gische kritiek terug: er bestaat een geheel 
ander idee over wat relevante en valide ken-
nis is en hoe toegang tot deze kennis wordt 
verkregen. Kennis wordt geacht in het uni-
versum aanwezig te zijn en een eeuwige 
waarheid te vertegenwoordigen; de kunst is 
toegang tot deze kennis te krijgen. Het eigen 
gevoel is daarbij leidend. Ook de waarheid 
is geïndividualiseerd. Epistemologie is ver-
vangen door I-pistemologie: kennis afkom-
stig van officiële instituties en deskundigen 
wordt gewantrouwd en vervangen door de 
waarheid die voortkomt uit individuele er-
varingen, opinies en gevoel. Het ‘zelf ’ als 
bron en scheidsrechter van de waarheid: 
‘The truth is in here’ (Van Zoonen 2012, 57).

Tegenover de harde, dystopische taal van 
de komende dictatuur die in complotthe-
orieën vervat zit, staat een zachtere taal met 
als centrale begrippen liefde, hoop, verbin-
ding, vrede, geweldloosheid, verlichting en 
groei. De netwerkorganisatie Samen voor 
Nederland die een centrale rol speelde in 
de coronaprotesten, ziet bijvoorbeeld een 
“enorme manifestatie van harten gaande 
om de kwade machten te verdrijven door 
het onoverwinbaar licht van liefde en ver-
binding” (Samen voor Nederland 2022).
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Overigens raken ook traditionele religies 
verknoopt met complottheorieën. Christelij-
ke eindtijdprofeten met een boodschap over 
de coronapandemie en het bijbehorende vac-
cin als bewijs van de aanstaande komst van 
de antichrist kregen er een nieuw publiek bij. 
Dominee Henk Fonteijn constateerde – in 
een kritisch commentaar op de omhelzing 
van complottheorieën door een deel van 
christelijk Nederland – verbaasd een toeloop 
van mensen van wie hij “nooit had gemerkt 
dat ze zich actief op het christelijk erf bewo-
gen” en die hem vertelden hoe blij verrast 
ze waren dat ze “zelfs in de kerk” bondge-
noten bleken te hebben (Fonteijn 2021).

Gemeenschapsvorming
Ten slotte is er ook een sociaal aspect dat de 
aantrekkingskracht van complottheorieën 
verklaart: de behoefte bij een groep gelijk-
gestemden te horen, een veilige omgeving 
waarin ideeën kunnen worden uitgewisseld 
die door mensen buiten de complotmili-
eus als gevaarlijke onzin worden afgedaan. 
Complotdenkers noemen zichzelf ‘com-
pleetdenkers’, ‘waarheidszoekers’, ‘kinderen 
van het licht’ of ‘de laatste verzetsstrijders’. 
Stuk voor stuk positieve identiteiten, die 
een lichte vorm van superioriteit reflecte-
ren, het idee tot een voorhoede te behoren. 

Waarheidsverval
De mainstreaming van complotdenken kan 
niet los gezien worden van de perfect storm 
die de coronacrisis vormde. Het idee dat 
vrijwel de gehele wereld in lockdown ging 
vanwege een virus dat op een lokale markt 
van dier op mens was overgesprongen – wat 

overigens nog steeds onomstotelijk vast-
staat – tartte het voorstellingsvermogen. 
De ongekende ingrepen in de individuele 
vrijheden – bezoekverboden, afstandsge-
boden, beperkte visite aan huis, samen-
scholingsverboden, demonstratieverboden, 
avondklok, gesloten scholen en winkels – 
die grotendeels op basis van nooddecreten 
werden doorgevoerd, tastten vanzelfspre-
kende routines en zekerheden aan die on-
aantastbaar leken in vredestijd. Wat eerder 
misschien nog een abstract complotidee leek 
– de parlementaire democratie als niet meer 
dan een bordkartonnen decor waarachter 
machtige actoren aan de touwtjes trekken 
en een eigen agenda doorvoeren – werd 
daarmee veel concreter en voorstelbaarder. 

Maar daaronder spelen ook structurele 
veranderingen een rol. Kavanagh en Rich 
(2018) ontwaren vier samenhangende trends 
die leiden tot ‘truth decay’. Er is toenemen-
de onenigheid over feiten en de analytische 
interpretatie van feiten en data. Daar zijn 
ontwikkelingen binnen de wetenschap zelf 
mede debet aan.  Het postmoderne decon-
strueren van alle grote verhalen, stabie-
le definities en eeuwige waarheden leidde 
tot het idee dat objectieve wetenschappe-
lijke feiten niet bestaan en alle kennis re-
latief, partijdig en daarmee betwistbaar 
is. Wetenschap is ook maar een mening.  

Daarnaast vervaagt de scheidslijn tussen 
opinie en feit in toenemende mate, deels 
aangejaagd door de dominantie van ‘in-
fotainment’ en de opkomst van een socia-
le media-ecologie die een 24-uurs stroom 
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aan nieuwsberichten, emoties, meningen, 
schandalen, sensatienieuws en reclame 
rondpompt. Desinformatie wordt soms 
bewust ingezet om onzekerheid te creë-
ren over wetenschappelijke feiten en elk 
idee van objectieve kennis te ondergraven 
(CDHC 2020; 2021). Opinies en persoon-
lijke ervaringen zijn bovendien belangrijker 
geworden in oordeelsvorming dan feiten.

Ten slotte is het vertrouwen in voorheen 
gerespecteerde bronnen van feitelijke in-
formatie gedaald. In de Edelman Trust 
Barometer wordt geconstateerd dat tra-
ditionele maatschappelijke leiders zoals 
overheden, media en het bedrijfsleven in 
diskrediet zijn geraakt. Vertrouwen, ooit in-
stitutioneel en maatschappelijk verankerd, is 
nu lokaal, versplinterd en gepersonaliseerd. 

Sommige wetenschappers zien het post-
waarheidstijdperk als de onvermijdelijke uit-
komst van een grotere ‘epistemische demo-
cratie’, mogelijk gemaakt doordat het publiek 
meer toegang kreeg tot zowel informatie-
bronnen als instrumenten van kennispro-
ductie. De oude epistemische (kennisbron) 
hiërarchieën zijn stapje voor stapje ontman-
teld en dat is niet per definitie slecht of ver-
ontrustend. Er is wel behoefte aan nieuwe 
creatieve mechanismen om leken en deskun-
digen met elkaar in gesprek te laten komen 
en blijven. Zo bepleitte Harambam (2021) 
onlangs de instelling van ‘deliberative citizen 
knowledge platforms’ waarin deskundigen en 
leken gezamenlijk de kwaliteit van kennis 
en informatie bediscussiëren. “Zulke repre-
sentatieve organen zullen meer legitimiteit 

en epistemische diversiteit genieten om om 
te gaan met complottheorieën en het grote-
re maatschappelijke conflict over waarheid 
en kennis dat ze representeren.” Andere we-
tenschappers zijn vooral bezorgd en spreken 
over ‘epistemologische populisme’, waarin 
ideeën als de ‘wisdom of the crowd’ ertoe 
leiden dat lekenkennis belangrijker wordt 
gevonden dan kennis geproduceerd door 
deskundigen. Volgens Numerato e.a. (2019) 
loopt dit makkelijk over in complotdenken 
waarbij de overtuiging postvat dat de gewo-
ne mensen worden misleid door ‘de’ elite.  

Onder de streep leidt het tot een situatie 
waarin het voor iedereen moeilijker is ge-
worden om een oordeel te vormen over de 
betrouwbaarheid van informatie en bron-
nen en door het complexe informatieveld 
te navigeren. Dat individuen worstelen met 
de vraag wat nog de waarheid is en wie te 
vertrouwen is dus niet gek, maar voorstel-
baar. Dat individuen een andere relatie heb-
ben met kennis en waarheid is niet vreemd, 
maar wijst op het bestaan van divergerende 
waarheidsregimes binnen de samenleving.

Wantrouwen
Complottheorieën floreren op een voedings-
bodem van wantrouwen. Historische erva-
ringen zijn daar soms debet aan (Davis e.a. 
2018, 1000). De ervaring van de Afro-Ame-
rikaanse gemeenschap in de Verenigde Sta-
ten met onethische medische experimenten, 
zoals het Tuskegee-syfilisexperiment, ver-
klaart deels waarom de zwarte bevolking het 
destijds een geloofwaardig idee vond dat het 
Hiv-virus door de regering was gefabriceerd 
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om hen uit te roeien en leidt tot de dag van van-
daag tot wantrouwen over vaccins.1 Vergelijk-
bare voorbeelden van medische experimenten 
op minderwaardig geachte minderheidsgroe-
peringen, wantoestanden in kindertehuizen 
of seksueel misbruik in religieuze instellin-
gen die lange tijd werden ontkend en in de 
doofpot gestopt, zijn in veel landen te vinden. 
Complottheorieën die nu van de hand wor-
den gewezen, kunnen later geïnterpreteerd 
worden als ‘paranoia within reason’ (Marcus 
1999, 7): onder bepaalde sociale en politieke 
omstandigheden is een flinke dosis paranoia 
daarmee niet alleen niet irrationeel, maar 
zelfs de meest rationele reactie die mogelijk is. 

Dat sluit aan bij het idee van complotthe-
orieën als gecodeerde sociale kritieken waar 
met alternatieve woorden en concepten de 
waarden van autonomie, individualiteit, vrij-
heid en identiteit worden gearticuleerd. Het 
dystopische element in veel complottheorie-
en vormt een waarschuwing voor potenti-
ele bedreigingen van deze waarden door te 
wijzen op het gevaar van geheime krachten 
die de burger proberen te manipuleren en 
te controleren. Onderzoek laat bovendien 
zien dat complottheorieën over de overheid 
en de instituties die zij representeren wordt 
aangewakkerd door ‘system identity threat’: 
de perceptie dat fundamentele waarden die 
de samenleving definiëren onder druk staan 
door sociale verandering (Federico e.a. 2018). 
Complottheorieën kunnen in die zin opge-
vat worden als symptomen van onderlig-
gende sociale spanningen die dringend om 
een oplossing vragen (Farinelli 2021, 9). Het 
zijn de kanaries in de kolenmijn die duiden 

op fundamentele problemen met de geloof-
waardigheid en legitimiteit van post-poli-
tieke constellaties (Van Buuren 2016, 269).

Weerbare democratie 
Vanuit een liberaal perspectief bezien werpen 
complottheorieën een aantal taaie dilemma’s 
op. Een fundament van de vrije samenleving 
is de vrijheid van meningsuiting. Het staat 
eenieder vrij om te denken wat hij of zij wil, 
ook als dat gaat om vreemde, buitenissige, 
confronterende of schurende ideeën. De grens 
wordt pas bereikt als er sprake is van racisme, 
antisemitisme, intimidatie, bedreiging, oprui-
ing of oproepen tot geweld. De overheid mag 
geen gedachtepolitie worden die bepaalt wat 
wel en niet gedacht en gezegd mag worden. 
Ook is het niet aan de overheid om te bepalen 
wat ‘waar’ is of niet, wat valide informatie is 
en wat desinformatie. Het willen inperken of 
verbieden van het verspreiden van complot-
theorieën is daarmee geen begaanbare weg.

Een tweede dilemma ligt op economisch vlak. 
Verspreiding van complottheorieën is soms 
bovenal een verdienmodel. Het is de vraag of 
het liberalisme een kader kan of wil bieden 
om grenzen te stellen aan ondernemerschap, 
dat geen wetten breekt, maar vanuit demo-
cratisch of normatief oogpunt discutabel ope-
reert. Dat geldt uiteraard ook voor de positie 
van de grote mediaplatforms. Is het vanuit 
liberaal oogpunt acceptabel om van media-
platforms te eisen dat ze paal en perk stellen 
aan de verspreiding van complottheorieën, 
desinformatie of fake news? Is het legitiem om 
de grenzen van de vrijheid van meningsuiting 
te privatiseren, of is hier de grens bereikt van 
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wat liberalen aan de markt willen overlaten?

Het grootste dilemma – maar dat geldt voor 
elke politieke stroming – is de vraag hoe 
het gestaag uithollen van de instituties door 
hardnekkige complottheorieën gekeerd kan 
worden. Complotbeschuldigingen tegen de 
instituties kunnen de liberale democratie op 
drie manieren schaden: burgers worden doel-
bewust gedesoriënteerd door een alternatieve 
realiteit te construeren; parlementaire poli-
tieke oppositie wordt gedelegitimeerd door 
het als ‘nep’ weg te zetten; en het kleineert 
kennisproducerende deskundigen en insti-
tuties (Muirhead & Rosenblum 2022). De 
uitholling komt niet alleen van buiten, maar 
vindt inmiddels ook binnen de parlementaire 
arena plaats, bovenal door politieke partijen 
als Groep van Haga/Belang van Nederland 
en Forum voor Democratie. Daarmee valt 
de omgang met complottheorieën te plaatsen 
binnen het bredere debat over de weerbare 
democratie, dat nu in Nederland op stoom 
begint te komen. Het wordt spannend om te 
zien hoe liberale partijen zich in dit principi-
ele en fundamentele debat gaan positioneren.

Tegelijkertijd ligt er een essentiële taak voor 
alle politieke partijen en stromingen: het 
structureel herstellen en versterken van het 
vertrouwen in de instituties voor zo veel 
mogelijk burgers. Ook als dat een soms 
pijnlijke zelfreflectie betekent op (ideologi-
sche) keuzes uit het verleden, de gangbare 
parlementaire en partijpolitieke praktijken 
en het formuleren van heldere politieke vi-
sies op de toekomst. Maar dat zou eigenlijk 
een vanzelfsprekende en permanente op-
dracht moeten zijn voor elke democratische 

politieke partij, ook als er geen complot-
denker in velden of wegen te ontwaren valt.

Jelle van Buuren is universitair docent verbon-
den aan het Institute of Security and Global 
Affairs van de Universiteit Leiden.
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_____________________________________
1.   In het Tuskegee-syfilisonderzoek dat startte in 
1932, werden 600 arme, zwarte Amerikanen, bui-
ten hun weten gebruikt als proefpersonen om te 
bezien hoe syfilis zich ontwikkelde en met welke 
gevolgen. Ze kregen doelbewust geen medicijnen 
toegediend. Het onderzoek liep tot 1972, toen de 
Washington Post het experiment onthulde. Presi-
dent Clinton bood in 1997 excuses aan voor het 
‘moreel foute en racistische’ onderzoek.


