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Het feit dat je paranoïde bent, betekent niet dat je niet achtervolgd wordt. Deze uitspraak is
meer dan alleen een vrolijk spel met woorden. Het is de uitdrukking van een belangrijk
kentheoretisch appèl – hoe wild en onwaarschijnlijk sommige claims ook zijn, verwerp ze niet
omdat ze wild en onwaarschijnlijk zijn.
In haar scriptie “Conspiracy Theories: Unwarranted Absurdities, Propaganda, or a Specific Way
of Holding a Belief” volgt Leah Ritterfeld niet alleen dat appèl maar stelt ze ook een cruciale
vervolgvraag: hoe kunnen we plausibele van niet-plausibele complottheorieën
onderscheiden? Op grond van welke criteria kunnen we zeggen dat sommige verwijzingen
naar complotten wel de moeite van het onderzoeken waard zijn, en andere niet? Die vragen
zijn van groot belang. Complottheorieën kunnen tot maatschappelijke polarisatie leiden
waarbij, zoals de bestorming van het Capitool en een deel van het verzet tegen covidmaatregelen laten zien, de legitimiteit van de overheid ter discussie staat. Een simpele
verwerping van complottheorieën als overspannen fantasiebeelden helpt daarbij niet, maar
vergroot juist de kans op verdere polarisatie.
Leah Ritterfeld levert in haar scriptie scherpzinnige kritiek op de bestaande filosofische
analyses van complottheorieën en ontwikkelt een innovatieve alternatieve theorie. Ze laat
overtuigend zien dat het criterium voor het onderscheid tussen plausibele en niet-plausibele
complottheorieën niet gevonden moet worden in de inhoud van de theorieën, maar in de
wijze waarop ze gevormd en verdedigd worden. De analyse resulteert in een kraakhelder
geschreven studie van een hoogst actueel en relevant vraagstuk, die op een originele en
belangwekkende wijze inzichten uit de kentheorie en de geschiedenis van de filosofie
verbindt, en vervolgens tot een goed onderbouwde en overtuigende stellingname komt. De
scriptie zal niet het einde van disruptieve complottheorieën betekenen, maar leidt wel tot een
scherp inzicht in de wijze van redeneren die tot die theorieën leidt. Een grote verdienste.
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