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L I M B U R G S   G E S C H I E D-   E N   O U D H E I D K U N D I G   G E N O O T S C H A P 

Samen de geschiedenis van Limburg ontdekken 

CONVOCAAT 

 

 

 

 

 

 

 

Activiteit: Historisch Debat – “Leven in de eigen bubbel: lot of keuze?” 

Wanneer: zondag 4 maart 2018, 13.30 uur (zaal open vanaf 13.00 uur) 

Locatie: Centre Céramique, Plein 1992 te Maastricht 

 

 

Op zondag 4 maart a.s. vindt in het Centre Céramique te Maastricht het jaarlijkse, door het 

LGOG-Maastricht georganiseerde Historisch Debat plaats. Dit jaar is gekozen voor het 

thema ‘Leven in de eigen bubbel: lot of keuze?’. Is er sprake van een volstrekt nieuw 

verschijnsel of leefden we in het verleden ook in bubbels, al dan niet vervat in top-down 

structuren. Welke risico’s zijn verbonden aan leven in de eigen bubbel of echokamer? Is het 

een probleem zoals sommige opiniemakers ons willen doen geloven of is juist het 

tegenovergestelde het geval?  

 

Panelleden zijn de journalisten Petra Quaedvlieg en Johan van  de Beek, 

communicatiewetenschapper Judith Möller en historisch demograaf Angélique Janssens.  

 

Het debat begint om 13:30 uur (zaal open vanaf 13:00 uur) en de toegang is gratis.  

Adres: Centre Céramique, Plein 1992, Maastricht 

 

Voor een beter begrip van de actualiteit is kennis van het verleden onmisbaar. Vaak liggen de 

historische parallellen voor het oprapen. Dat geldt ook voor het veelbesproken verschijnsel ‘leven in 

de eigen bubbel’ ofwel het filteren van nieuws, feiten en opinies zodat die in overeenstemming zijn 

met de eigen overtuiging of die van de groep waarvan men deel uitmaakt of deel uit wenst te 

maken. Staat leven in de eigen bubbel door de eenzijdigheid een kritische meningsvorming in de 

weg? Nieuw is het verschijnsel allerminst. Integendeel, vanuit historisch perspectief is het een 

verschijnsel van alle tijden. En dat geldt ook voor Limburg. Denk bijvoorbeeld aan de verzuiling 

toen kerk en overheid het maatschappelijk krachtenveld domineerden en in hoge mate bepaalden 

wat het publiek aan feiten en opinies kreeg voorgeschoteld.  

 

Onder leiding van dagvoorzitter Marjanne Wassink, bekend van L1 Radio & TV, zullen columniste 

Petra Quaedvlieg, onderzoeksjournalist Johan van de Beek, communicatiewetenschapper Judith 

Möller en historisch demograaf Angélique Janssens een korte inleiding houden waarna ze een 

aantal prikkelende vragen en stellingen krijgen voorgelegd waarop ook het publiek kan reageren. 

Genoeg stof kortom voor een –naar wij hopen- even leerzaam als sprankelend debat! 
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Over de sprekers: 

 

Petra Quaedvlieg is Neerlandica, journalist en schrijver. Van 1997 tot eind 2003 was ze Zuid-

Afrika-correspondent voor De Morgen en Het Parool en medewerker van het Cultureel Supplement 

van NRC Handelsblad. Vanaf 2004 schreef ze vanuit Shanghai voor o.a. De Pers, Vrij Nederland, 

De Volkskrant en De Standaard. Na een verblijf van bijna 16 jaar in het buitenland keerde ze in 

2012 terug naar Nederland.  

 

Johan van de Beek is onderzoeksjournalist en columnist bij De Limburger. Hij houdt zich o.m. 

bezig met de invloed van sociale netwerken op menselijk gedrag. Met Claire van Dyck schreef hij 

in 2017 het boek ‘Sultan en de lokroep van de Jihad’ waarin hij radicalisering via langdurige 

blootstelling aan een eenzijdig informatiedieet analyseert. Van de Beek: “De bubbel is de 

natuurlijke vijand van waarheidsvinding” 

 

Judith Möller werkt als postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam bij de 

afdeling communicatiewetenschap. Daarnaast is ze verbonden aan de Amsterdam School of 

Communication Research. Momenteel werkt ze mee aan een interdisciplinair onderzoek naar het 

gebruik en de effecten van gepersonaliseerde media.  

 

Angélique Janssens is hoogleraar historische demografie aan de universiteiten van Nijmegen en 

Maastricht. Hoewel haar specialisme op het gebied van vrouwenarbeid, familiegeschiedenis, 

vruchtbaarheid en sterfte ligt, geniet het verschijnsel ‘bubbel’ haar bijzondere belangstelling.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezing “De fruitteelt in Zuid-Limburg, 1850 -1940” 
 

door prof. dr. Yves Segers 

 

Maandag 5 maart 2018, 20.00 uur in StayOkay te Maastricht 

 

U ontvangt hiervoor nog een uitnodiging. 

 

 

 

  

 
Sponsor Historische Kring Maastricht LGOG 

 

 

 


