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WAARHEID
EN
WERKELIJKHEID
Over fake news en de actualiteit
van Marshall McLuhan

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)

PROGRAMMA
LEZING YONI VAN DEN EEDE
Yoni Van den Eede is media- en
technologiefilosoof, verbonden aan het
Centrum voor Ethiek en Humanisme, Vrije
Universiteit Brussel
LEZING IKE PICONE

Virtualiteit en realiteit lijken hoe langer
hoe meer in elkaar te vervagen. De
indringende komst van de nieuwstenieuwe-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

Ike Picone is docent media en
journalistieke studies Vrije Universiteit
Brussel en onderzoeker IMEC-SMIT

GESPREKRONDE
RECEPTIE

INFO EN INSCHRIJVINGEN
TOEGANG is gratis, maar graag vooraf
inschrijven via secretariaat Humanistisch
Verbond Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
brussel@humanistischverbond.be,
T 02 742 03 23
MEER INFO: Magda Heeffer,
magda.heeffer@humanistischverbond.be,
T 02 742 03 23
PARKING: U-Residence, inrit Generaal
Jacqueslaan 271, 1050 Elsene
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‘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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