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YONI VAN DEN EEDE
De actualiteit van de mediafilosofie van 

Marshall McLuhan
Wat betekenen de global village en the 

medium is the message anno 2019?

IKE PICONE
De waarheid van fake news

Over fake news, big data en digitaal 
nieuws in tijden van Facebook en Twitter



‘Fake news verspreidt zich veel sneller 
dan ‘echt’ nieuws. Berichten over 
terreur of natuurrampen, kwakkels en 
onzin worden via het internet sneller 
en vaker gedeeld dan politiek nieuws of 
‘ernstige’ berichtgeving.’

(MIT) 

Virtualiteit en realiteit lijken hoe langer 
hoe meer in elkaar te vervagen. De 
indringende komst van de nieuwste-
nieuwe-media tast ons kritisch 
vermogen aan om waarheid van 
onwaarheid te onderscheiden. Dat heeft 
gevolgen voor de democratie.

‘Het democratische politieke 
proces is volledig gebaseerd op 
het verspreiden van betrouwbare 
informatie. Als dat wegvalt, kunnen 
burgers bijna onmogelijk politieke 
beslissingen nemen.’

David Buckinham, prof. em. 
Loughborough University

‘Fake news is een teken van een 
onverdraagzame en overgevoelige 
instelling en leidt enkel tot de 
verspreiding van arrogantie en 
haat. Dat is het eindresultaat van 
onwaarheden.’

Jorge Mario Bergoglio, kerkvorst

‘It’s just fake. It’s fake. It’s made-up 
stuff. It’s disgraceful what happens, 
but that happens in the - that 
happens in the world of politics.’

Donald Trump, president van de 
Verenigde Staten, beschuldigd van 
verkrachting, persconferentie Het 
Witte Huis 27/10/2017
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