
Opinie: Nepnieuws, wat moeten we ermee? 
 

 
 
Afgelopen juli werd het Twentse dorpje Haaksbergen opeens wereldnieuws. 
Honderden boeren gingen de straat op om te protesteren tegen het 
stikstofbeleid. Een beeld wat we al zo vaak hadden gezien, alleen ging het er 
dit keer net ietsjes anders aan toe. Een legertank zou zijn aangeschaft ter 
versterking. Een filmpje van het incident werd al gauw trending topic op 
Twitter. Wat bleek uiteindelijk? Het verhaal was verzonnen, oftewel nepnieuws. 
 
Nepnieuws is veelal suggestief nieuws dat gebaseerd is op iemands fantasie, met als 
doel de publieke opinie te beïnvloeden en geld te verdienen. Want wie een bijzonder 
verhaal vertelt, heeft nou eenmaal snel de ogen op zich gericht. 
 
Zoete koek 
 
Tegenwoordig kunnen we van alles delen op het internet. Kijk maar eens naar je 
tijdlijn op sociale media, een groot deel daarvan staat vol met volstrekte onzin. De 
grens tussen wat echt en nep is vervaagt daardoor steeds meer. En dat is wat mij 
betreft precies het probleem. Mensen denken niet meer kritisch na over wat ze 
voorgeschoteld krijgen en slikken veel voor zoete koek. Verspreiders van nepnieuws 
kunnen ons gedrag gemakkelijk beïnvloeden. In plaats van dat we onze eigen 
beslissingen maken, doen zij het voor ons. Een recent voorbeeld is de bestorming 
van het Capitool. Trump beweerde dat de verkiezingen waren gestolen en creëerde 
daarmee grote ophef op sociale media. Met de macht die hij heeft en bijna de helft 
van de Amerikanen als aanhangers, kon hij de bevolking eenvoudig tegen elkaar 
opzetten. 
 
Maar wat stelt een democratie nog voor als het haar bevolking polariseert en om de 
tuin leidt? Helemaal niks. Een politieke democratie hoort juist te berusten op het 
geven van betrouwbare informatie. Ondanks het feit dat we hier in Nederland nog 



niet het Binnenhof zijn binnengestormd, is het van belang dat we onze ogen niet 
sluiten voor dit soort manipulatieve berichtgeving. 
 
Smullen 
 
Er wordt steeds meer nepnieuws geconsumeerd. De stijgende populariteit van 
juicekanalen en complottheorieën levert daar een grote bijdrage aan. Met name de 
jeugd smult van dit soort verhalen. Dat neem ik ze niet kwalijk, ook ik consumeer ze 
graag. Maar jongeren zijn kwetsbaar. Aangezien ze nog in ontwikkeling zijn, kunnen 
ze sneller in een filterbubbel terechtkomen. Hoe meer eenzijdig nieuws ze 
consumeren, hoe dikker de rand van de bubbel wordt. 
 
De Stanford-universiteit heeft geconstateerd dat steeds minder jongeren echt nieuws 
van nepnieuws kunnen onderscheiden. Ze weten dat het bestaat, maar kunnen het 
niet lukraak aanwijzen. Middelbare scholieren baseren hun mening vooral op het 
grafisch design van nieuwskanalen. Dit zegt echter niks over de kwaliteit van het 
nieuws. 
 
Middenweg 
 
Oftewel, er zal nu gehandeld moeten worden, wil de democratie niet ten onder gaan. 
Dat handelen doen we samen, niet lijnrecht tegenover elkaar zoals we in de 
Verenigde Staten hebben gezien. De meest voor de hand liggende optie zou het 
censureren van nepnieuws zijn. Dit botst echter op tegen twee belangrijke 
kenmerken van een democratie: persvrijheid en vrijheid van meningsuiting. En 
daarbij, wat voor de een heel geloofwaardig kan zijn, is de volgens de ander 
volstrekte onzin. Het zijn de milieus waarin we opgroeien die ons denken 
beïnvloeden. Om deze kwestie op te kunnen lossen, zal simpelweg een gulden 
middenweg gevonden moeten worden. 
 
Voorlichtingen en trainingen op middelbare scholen bieden wat mij betreft de ideale 
oplossing. Via deze weg kunnen jongeren het best bereikt worden. Door ze zelf 
nepnieuws te laten maken creëren ze weerbaarheid. Oefening baart immers kunst. 
Maar bovenal vind ik het belangrijk dat we met z’n allen het gesprek aan blijven 
gaan. Je kunt pas ergens een gegronde mening over vormen als je het ook vanuit 
een ander perspectief hebt gehoord. 
 
Als we hier als democratie in slagen, ben ik ervan overtuigd dat het ons als 
democratie sterker zal maken.  
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