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Samenvatting 

De politiek van het droomlandschap  

 

Het onderwerp van dit proefschrift is de politiek van het droomlandschap. Het 

droomlanschap wordt hierbij gezien als een ruimte die geclaimd wordt door twee 

archetypische denkwijzen over de droom: de autoritaire en de anarchistische denkwijze. 

Hierbij is het belangrijk op te merken dat deze denkwijzen nooit in pure vorm - de één geheel 

anarchistisch, de ander volledig autoritair - bestaan. Geen van beide neemt ooit volledig bezit 

van het droomlandschap. Ieder onderdeel van de politiek van het droomlandschap wordt 

gekenmerkt door een complexe, door de context ingegeven mix van politieke logica. In ieder 

van de hoofdstukken van dit onderzoek probeer ik een specifiek paradigmatisch moment in 

de droom, waarop of waar omheen de interactie tussen deze politieke machten plaatsvindt, te 

analyseren, met het doel deze te identificeren en te beschrijven. Gezien de complexiteit van 

iedere droom  heb ik met dit onderzoek geen allesomvattende geschiedenis van de politiek 

van de droom of droomduiding willen schrijven. In plaats daarvan heb ik me geconcentreerd 

op een beperkt aantal illustratieve voorbeelden van de politiek van het droomlandschap, 

waarin belangrijke en invloedrijke denkwijzen over de droom aan het licht komen. De meeste 

van deze voorbeelden stammen uit de joods-christelijke cultuur. Binnen deze structuur heb ik 

gekozen voor een – min of meer - chronologische bestudering van het onderwerp. Ik begin 

met het voorstellen van een ‘oorsprongsmythe' van de droom - het verhaal van de Tuin van 

Eden in het boek van Genesis - om te eindigen bij de 'wegvaging' van het droomlandschap in 

de neurobiologie. Tussen deze twee uitersten onderzoek ik het veelzijdige karakter van de 

droom in de Bijbel, de opkomst van de Freudiaanse, psychoanalytische droomduiding en een 

reeks modernistische alternatieven voor het Freudiaanse paradigma in het werk van Philip 

Roth, Carl Jung, Jean Rhys en Franz Kafka. Met deze aanpak worden de verschillende 

dimensies van de droom als politieke ruimte aan het licht gebracht. Mijn stelling is dat 

verhandelingen over dromen niet marginaal waren of in de periferie werden gevoerd, maar 

juist centraal staan in de uitoefening of het bevechten van de macht.  

Zoals ik in de loop van het onderzoek steeds betoog, leidt de autoritaire tendens in het 

weergeven van de droom tot versterking van hiërarchische structuren, waarbij 

identiteitsconcepten, die persoonlijke vrijheid beperken en sociale en culturele conformiteit 

afdwingen, concreet worden gemaakt. Op deze wijze wordt institutionele en/of persoonlijke 

macht ondersteund. In hoofdstuk 1 beschrijf ik hoe zelfs radicale kunstenaars als William 

Blake aan de autoritaire denkwijze ten prooi vallen op het moment dat ze droomduiding 
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toepassen op een manier die overlapt met repressieve vertogen of institutioneel hiërarchische 

structuren. In Blakes Illustrated Book of Job passen de droomteksten in de lange geschiedenis 

van het Europese antisemitisme en een hiërarchische constructie van religieuze autoriteit, ook 

al bevatten ze daarnaast ontwrichtende elementen. Het voorbeeld van Blake toont een 

blijkbaar structureel element in de politiek van het droomlandschap, namelijk dat de 

autoritaire 'verovering' van het droomlandschap de overhand lijkt te hebben. Uitingen van een 

anarchistische politiek van het droomlandschap zijn daarentegen kwetsbaar en van korte 

duur. Dit proces wordt gedemonstreerd in het deel van hoofdstuk 1 waarin Robert Frosts 

gedicht After Apple Picking wordt besproken. Toch lukt het overschrijven en marginaliseren 

van deze anarchistische momenten nooit volledig. In hoofdstuk 2 analyseer ik Jacobs droom 

van de ladder (Genesis 28:12). Mijn aanname hierbij is dat het anarchistische potentieel en de 

energie van het droomlandschap intact blijven, naast (of bedolven onder) de autoritaire 

interpretatieve en narratieve constructen die het verhaal overheersen. Bovendien oefent het 

anarchistische potentieel druk uit op deze constructen.  

Susan Sontag schreef dat interpretatie de "energie" en "sensuele vermogens" van 

kunst vermindert. Hetzelfde geldt voor de wijze waarop droomduiding het droomlandschap 

ontdoet van zijn eigenheid, instabiliteit, chaos en intensiteit - eigenschappen die juist het 

fundament vomen van zijn anarchistische potentieel. Dit aspect behandel ik in de paragrafen 

en hoofdstukken over Jacobs droom van de ladder (hoofdstuk 2), Jean Rhys (hoofdstuk 4) en  

Franz Kafka (hoofdstuk 5). Ik streef er met mijn onderzoek niet naar de interpretatie van 

dromen af te schaffen, maar wil de nadruk leggen op die interpretaties die het 

droomlandschap als anarchistische ruimte tonen. Ook Sontag wijst niet iedere vorm van 

interpretatie af, maar wel die typen van interpretatie die het geïnterpreteerde object 

"vernietigen" door het in te lijven in een dominante interpretatieve structuur. Sontag 

contrasteert deze vernietigende interpretatiewijze met interpretatie "als een bevrijdende 

daad": als “middel om het dode verleden te herzien, te herwaarderen of om eraan te 

ontsnappen" (cursief SR). 

Het woord 'droomlandschap', verwant aan 'landschap', impliceert dat er een ruimte 

bestaat die afgezonderd is van het 'territorium' of ‘de gebieden’ van het wakende bestaan. 

Hoewel gerelateerd aan het bewustzijn van de dromer, onttrekt deze ruimte zich ook aan dit 

bewustzijn. In de geografische theorievorming wordt er een onderscheid gemaakt tussen 

'ruimte' en 'gebied' (territorium) op grond van de affirmatie van gezag (autoriteit) en de 

voortdurende (re)organisatie van politiek en maatschappij. In deze zin is het droomlandschap 

als ruimte of veld een non-territorium: het is een ruimte die zich verzet tegen begrenzing (in 
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zowel tijd als ruimte) en controlerende strategieën. Ik hoop te hebben aangeduid dat de 

middelen om de interpretatie van het droomlandschap te representeren - het 'in kaart brengen' 

van het droomlandschap en zijn transfomatie naar een 'territorium'- niet alleen uit een pen en 

schilderpenseel, maar evengoed uit interpretatieve paradigma's en ideologische stellingnames 

bestaan. 

Jorge Luis Borges noemt dromen voortbrengselen van fictie. Terecht wijst hij erop dat 

wanneer iemand over dromen spreekt, hij alleen beschikt over een gefragmenteerde 

herinnering aan een droom of een verstoorde versie ervan (26-27). Deze wordt vervolgens 

getransformeerd in een narratief of beeld. Het is onmogelijk toegang te krijgen tot het 

originele, uit meerdere perspectieven bestaande, droomlandschap. Eveneens is het niet 

mogelijk toegang te krijgen tot een equivalent 'landschap'. Een schilderij van een landschap is 

daarom, net zoals de navertelde inhoud van een droom, een 'fictie' in Borgesiaanse zin. 

Overeenkomstig hiermee wil ik met mijn onderzoek naar de politieke principes van het 

droomlandschap representaties van het droomlandschap ontginnen. Dit doe ik door de 

aanwezigheid van een spanningsveld aan te tonen tussen autoritaire structuren in 

droomrepresentaties en een anarchistische tendens in het nog niet georeganiseerde (non-

territoriale) droomlandschap. Hoewel de meeste teksten over dromen het droomlandschap 

door de toepassing van machtsstructuren willen transformeren in een herkenbaar gebied, zijn 

er ook duidingen die elementen van het preterriotoriale, anarchistische droomlandschap in 

stand wensen te houden of articuleren. In navolging van  Borges beschouw ik in mijn werk 

iedere droomfictie - van ogenschijnlijk objectieve verslagen van 'echte' dromen (zoals Freuds 

droom over de injectie van Irma) tot schijnbaar bedachte dromen (zoals K.'s droom waarin hij 

met een ambtenaar worstelt in Kafka's Der Schloss, of Sacha Jensens 'tentoonstellingsdroom' 

in Jean Rhys’ Good Morning, Midnight - als manifestaties van hetzelfde verschijnsel: het zijn 

allemaal pogingen een droomlandschap weer te geven door het om te vormen tot een droom-

tekst.  

In hoofdstuk 1 wordt de theoretische discussie rond de politiek van het 

droomlandschap, met zijn autoritaire en anarchistische tendensen, gepresenteerd. In dit eerste 

hoofdstuk geef ik een definitie van de elementen die ik als de hoofdkenmerken zie van het 

anarchisme binnen het droomlandschap. Hierbij baseer ik me op de werken van 'post-

anarchistische' denkers en hun toepassing van concepten van  Jacques Rancière en Emmanuel 

Levinas. Aan Rancière ontleent het post-anarchisme de concepten van 'dis-identificatie' en de 

'veronderstelling van gelijkheid'. Dis-identificatie geeft aan dat een subject zich buiten de 

vastgestelde identificatiecategorieën begeeft. Het afbreken van deze categorieën stelt het 
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subject in staat om politiek te worden, om te ontkomen aan de structurerende krachten van 

hiërarchische constellaties en in staat te zijn om deze krachten uit te dagen. Ik betoog dat 

identiteiten radicaal gedestabiliseerd worden binnen de ruimte van het droomlandschap (zoals 

ik hierboven heb aangetoond in de casus van Chuang Tzu). Ze blijven slechts bewaard door 

de interpretatieve en narratieve mechanismen van de afgeleide droom-teksten. De toepassing 

van Rancières notie van dis-identificatie stelt me in staat om de politieke aard van de 

verschuiving van het gedisidentificeerde subject naar het meer identificeerbare en 

categoriseerbare subject in de representatieve droomtekst te onderzoeken. Zoals ik bespreek 

in de hoofdstukken 3 en 4 is het scheppen van identiteit vanuit de droomduiding bijvoorbeeld 

een essentieel element in zowel de Freudiaanse als de Jungiaanse analyse. Net als in de post-

anarchistische theorie vat ik het subject op als een entiteit die zichzelf wordt of zichzelf uit, in 

plaats van het subject op te vatten als representatie van een secundair gegeven, zoals klasse, 

ras of zelfs als rechtsgeldig persoon. Rancières notie van de 'veronderstelling van gelijkheid' 

wordt gezien een fundamenteel ethisch standpunt binnen het  post-anarchistische discours. 

Voordat het droomlandschap gerepresenteerd wordt in een mogelijke secundaire functie, kan 

het gezien worden als een oord waarin deze gelijkheid realiseerbaar is. Subjecten in het 

droomlandschap zijn fluïde: ze kunnen breken, verdubbelen of verdriedubbelen, spiegelen, 

combineren, of opgaan in het niets. Alle subjecten verschijnen als vluchtige of spectrale 

entiteiten, ze worden alleen solide en rigide door de representatieve droom-tekst en de 

bijbehorende interpretatie, die aan hen worden opgelegd. Tot slot halen sommige post-

anarchistische theoritici Levinas en zijn idee van de voorbewuste verantwoordelijkheid voor 

de Ander aan als een belangrijk fundament van de anarchistische ethiek. In het 

droomlandschap is de Ander verweven met, of zelfs ondeelbaar van, het subject. Dit is deels 

het resultaat van de wijze waarop de verschijning van het droomlandschap de notie van de 

realiteit opbreekt, wat parellelle mogelijkheden van bewustzijn doet ontstaan. In hoofdstuk 1 

ga ik dieper op dit aspect in bij de bespreking van mijn droom van Mike N.  

Naast deze post-anarchistische principes wordt er in hoofdstuk 1 een 'ironische 

onstaansmythe' van het droomlandschap voorgesteld. Deze ontstaansmythe van de droom 

maakt gewag van het feit dat het droomlandschap – als een fysieke ruimte van de droom -  

zich in de joods-christelijke cultuur slechts openbaart nadat Adam en Eva uit het Paradijs zijn 

verdreven. Dromen - een staat van zijn die verschilt van de wakende toestand, maar ook van 

de leegte van de slaap van voor de Zondeval - bevat de entropische kracht om de orde te 

ontbinden, wat een chaotische oerstaat doet ontstaan. Dit aspect wordt gesymboliseerd door 

de 'diepe' en paradijselijke aard van de slang.  De kracht van de chaos en de aanwezig- heid 
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van de precreatie, diep in het droomlandschap, zijn verbonden aan de essentiële daad van het 

scheppen van ‘wanorde’ in Genesis: Eva's rebellie tegen de autoriteit van God door de vrucht 

van de Boom der Wijsheid te eten. Ik beargumenteer dat Eva’s opstand de uiting is van een 

veelzijdig verlangen, gericht tegen de hiërarchie en vaste grenzen van de paradijselijke orde. 

Dit streven naar wanorde vindt in de wereld na de Zondeval een thuis in het droomlandschap. 

De opvatting van de anarchie van het droomlandschap als oordelend vermogen maakt 

het mogelijk de focus te verleggen van de duiding van een narratieve of grafische droom-

tekst  naar aspecten als de beweging van waken naar dromen, het opdoemen van de ruimte 

van het droomlandschap en zijn (in)stabiliteit, de intensiteit van de droom en de beweging die 

ons uit het droomlandschap brengt - ofwel het ontwaken uit de droom. In mijn bespreking 

van teksten van Robert Frost, Jean Rhys en Franz Kafka ga ik dieper op deze elementen in. In 

dit licht beschouw ik dromen als een anarchistische kracht, die verweven wordt met de 

textuur van het dagelijks leven en op die manier druk uitoefent op autoritaire, hiërarchische 

constructen. Hoewel dit aspect van de droom noch in de literatuur over dromen, noch in die 

over het anarchisme nadrukkelijk besproken wordt, wil ik een lans breken voor het idee dat 

de anarchistische kracht van het droomlandschap autoritaire duidingsmodellen van de 

droomanalyse aanmoedigt, die erop zijn ingericht om deze 'chaotische' druk te onderdrukken 

of onder controle te houden. 

Na de presentatie in hoofdstuk 1 van het theoretische raamwerk voor de politiek van 

het droomlandschap, bespreek ik in hoofdstuk 2 en 3 twee belangrijke paradigma's binnen de 

geschiedenis van de droomduiding: de interpretatie van dromen in de Bijbel en de 

Freudiaanse droomduiding. In hoofdstuk 2 wordt de bijbelse droomduiding, reeds 

geïntroduceerd in hoofdstuk 1, nader beschouwd door middel van een speculatieve kritiek op 

de dominante interpretatie van de verhalen van Jacob en Jozef in het boek Genesis. In het 

standaardnarratief wordt Jozef beschouwd als de uitverkoren zoon van Jakob, en daarmee de 

door goddelijke verordening aangewezen continuering van de patriarchale lijn die van 

Abraham naar Mozes leidt. De bijbelse tekst toont echter twee onverenigbare 

karakteriseringen van Jozef. Ik betoog dat de beste manier om de narratieve logica van deze 

conflicterende portretten te begrijpen bestaat uit een nauwkeurige analyse van de werking 

van de droom-teksten in het verhaal. In het geval van Jozef onderschrijven de droom-teksten 

een lezing van de geschiedenis als voorafspiegeling van het daaropvolgende verhaal van de 

Exodus, die de status heeft van  oorsprongsmythe van de klassieke Israëlistische godsdienst, 

staat en identiteit. In dit hoofdstuk geef ik een andere lezing van het verhaal: er kan een 

alternatieve traditie in het verhaal van Jozef getraceerd worden, waarin hij niet verschijnt als 
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de continuering van de patriarchale lijn en een heroïsche figuur in de Joodse geschiedenis, 

maar als een tirannieke figuur die de vijand is van het geloof van Jakob. Door Jozef in dit 

licht te plaatsen, stel ik een nieuwe lezing voor van het verhaal van Jakob - in het bijzonder 

van zijn visioen van de ladder- als een meer directe, minder hiërarchische, persoonlijkere en 

meer open opvatting van het geloof. Ik betoog dat het juist deze anarchistische 

geloofsopvatting is, die de Jozefistische traditie in de kiem tracht te smoren, door middel van 

de interpolatie van de droom-teksten en daarmee de – door God gestuurde – geschiedenis. In 

Genesis overschrijft een autoritaire opvatting van dromen de meer radicale, directe 

implicaties van het droomlandschap van Jakob. Zoals ik ook in mijn inleiding laat zien met 

het voorbeeld van Paul Robesons vertolking  van het lied Jacob's Ladder, blijft de radicale 

boodschap van Jacobs droomlandschap echter, ondanks de autoritaire exegetische traditie, 

emancipatoire mogelijkheden bieden.  

In hoofdstuk 3 wordt de Freudiaanse droomduiding besproken als eerste onderdeel 

van een discussie over modernistische en contemporaine opvattingen over de droom. In de 

hieropvolgende delen over Carl Jung, Philip Roth, Jean Rhys, Franz Kafka en de slaap- en 

droomwetenschap wordt steeds impliciet of expliciet teruggegrepen op het werk van Freud, 

of wordt dit werk van een kritische noot voorzien. In hoofdstuk 3 ga ik dieper in op Freuds 

analyse van twee dromen: de zogeheten 'voorbeelddroom', of de droom waarin Irma 

geïnjecteerd wordt, in Die Traumdeutung en Dora's eerste droom in Bruchstück einer 

Hysterie-Analyse (1905). Ik betoog dat Freuds schepping en analyse van de droom-tekst de 

zich ontwikkelende politiek van het droomlandschap binnen de opkomende theorie en 

praktijk van de psychoanalyse tot uitdrukking brengen. Naar analogie van het 19e eeuwse 

Europese imperialisme - een beweging die samenvalt met het ontstaan van de psychoanalyse 

- bespreek ik Freuds 'kolonisatie' van het droomlandschap, de transformatie van dit veld in 

een 'territorium' en het belang van deze territoriale constructie en bezetting voor de positie 

van de psychoanalyse in relatie tot de medische wereld, evenals die van de psychiater ten 

opzichte van zijn patiënt. De bezetting van het droomlandschap maakt  een 'civilisatieproces' 

mogelijk waarbij de psychiater orde en controle over de 'zieke' psyche probeert uit te 

oefenen. 

Freud tekent met de voorbeelddroom het basisterrein van het droomlandschap uit, dat 

op complexe wijze betwist wordt door meerdere partijen: de psychoanalyticus, de patiënt, het 

medische discours en zijn instituties, en de sociale normen die de publieke en private sfeer 

beheersen. Bij Dora’s eerste droom probeert Freud, gebruik makend van een web van 

wetenschappelijke methoden en hermeneutische analyse, het droomlandschap volledig te 
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bezetten en te controleren. Zijn analyse is een complex verwoorde uitdrukking van de 

autoritaire structuur van de psychoanalytische droomduiding. Meerdere critici hebben 

gepoogd Dora's case study te heranalyseren, waarbij ze zowat alle conclusies van Freud 

betwisten. In geen enkel van deze gevallen wordt echter de politieke aard van zijn 

droomanalyse aan de kaak gesteld. Door deze omissie blijft de droomduiding in de 

contemporaine cultuur verankerd in het professionele psychologische discours en is ze 

afhankelijk van de relatie tussen de wetenschappelijke en hermeneutische logica, een 

versmelting die tot uiting gebracht wordt in de hiërarchische structuur van de therapie en in 

het verhaal of de tekst van de case study - of dit nu in de vorm van een geschreven verslag is 

of als een mondeling product van de therapeutische communicatie. 

In hoofdstuk 4 bouw ik voort op de analyse van Freuds droomduiding door twee case 

studies te bespreken: die van Philip Roth en Carl Jung, waarin droom-teksten fungeren als 

krachten gericht op narratieve en thematische integratie. Ik baseer mijn analyse van de 

integratieve functie van droom-teksten in termen van hun narratieve en thematische structuur 

op de 'eilanddroom' van Neil Klugman in de novelle Goodbye, Columbus van Philip Roth 

(1959) en de reeks droomverslagen in Jungs Traumsymbole des Individuationsprozesses 

(1944; herziene versie 1952). Deze twee teksten zijn tekenend voor het denken over dromen 

op het moment dat de Freudiaanse droominterpretatie zich op zijn hoogtepunt bevond, zowel 

binnen de wetenschappelijke gemeenschap als binnen de samenleving in zijn geheel. Met 

Roths novelle wil ik aantonen dat de integratieve functies van de droom-tekst 

geïmplementeerd werden in de populaire literatuur (Roths verhalenbundel won de 

Amerikaanse National Book Award in 1959). Jungs werk over dromen en alchemie staat juist 

voor één van de meest verfijnde voorbeelden van het gebruik van de droom-tekst in de 

zoektocht naar compleetheid of totaliteit in het post-Freudiaanse modernisme. Deze 

integratieve benaderingen worden in het hoofdstuk afgezet tegen Jean Rhys’ novelle Good 

Morning, Midnight (1939). In het laatstgenoemde werk wordt de droom-tekst een potentieël 

oord van desintegratie, dat mogelijkheden richting anarchie biedt. In het hoofdstuk betoog ik 

dat de novelle Good Morning, Midnight dominante en autoritaire modernistische, integratieve 

interpretatiemodellen uitdaagt en daar de emancipatoire mogelijkheden van de desintegratie 

tegenover stelt.  

In hoofdstuk 5 wordt de uiteenzetting over het droomlandschap als een oord voor 

radicale inzichten voortgezet met de stelling dat één van Franz Kafka’s meest anarchistische 

uitingen, zijn verbeelding van vrijheid in de droomscène in Das Schloss, uitgaat van een 

opvatting van de droomervaring als geworteld in desintegratie, intensiteit en vlucht. Deze 
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analyse is opgebouwd rond de politiek van de droom in de enige droom-tekst in Das Schloss 

(geschreven in 1922,  eerste publicatie in 1926). Ik voorzie mijn bespreking van de roman 

van context door een gedetaiIleerde analyse van de machtsdynamiek in Kafka’s verhalen Das 

Urteil (geschreven in 1912, gepubliceerd in 1913), In der Strafkolonie (geschreven in 1914, 

gepubliceerd in 1919), en zijn onvoltooide roman Der Prozess (geschreven in 1914-1915, 

gepubliceerd in 1925). In deze analyse worden de belangrijkste aspecten van Kafka’s 

opvatting over macht geïdentificeerd, inclusief de hermetische kwaliteit van machtssystemen 

in zijn werk, de expressie van macht als voorstelling of dagelijkse praktijk, de inherente 

fragiliteit van machtsstructuren (ondanks hun aanblik van onkwetsbaarheid) en de neiging 

van machtssystemen om concurrerende systemen over te nemen, te verdringen of te 

marginaliseren. Vervolgens geef ik een analyse van Kafka's teksten over dromen, waarbij ik 

passages uit zijn dagboeken aanhaal die gewag geven van post-anarchistische impulsen. Ik 

sluit het hoofdstuk af door in een close reading K.'s droom in Das Schloss af te zetten tegen 

Kafka’s opvatting van macht, zoals deze in de roman tot uiting komt.  

In het zesde en laatste hoofdstuk ga ik van de modernistische opvattingen over de 

droom naar wat ik de neurobiologische 'wegvaging' van het droomlandschap noem. Dit 

hoofdstuk focust op de droomwetenschap en zijn relatie tot wetenschappelijke en populaire 

neurobiologische verhandelingen, waaronder ook marketingteksten over psychotropische 

drugs en slaapmedicatie vallen. Centraal in dit hoofdstuk staat een onderzoek naar de 

tentoonstelling Dreamstage, die in 1977 werd gehouden in de Carpenter Center for the Arts 

aan de universiteit van Harvard. Dreamstage werd geconcipieerd door de aan Harvard 

verbonden psychiater J. Allan Hobson en toonde een combinatie van populaire wetenschap 

met kunst, met het doel recente otdekkingen in de neurobiologie op een begrijpelijke manier 

te presenteren. In dit hoofdstuk beargumenteer ik dat de Dreamstage tentoonstelling en 

vergelijkbare uitingen mee hebben geholpen aan de transformatie van de droom van een 

construct dat vooral te maken heeft met verbeeldingskracht en illusie in een fysiek en 

biochemisch proces. De droom werd daarmee van zijn 'betekenis' ontdaan en werd onderdeel 

van de slaapcyclus, geheel samenvallend met de REM-slaap. Dit wegnemen van het illusoire 

domein heeft als gevolg dat het droomlandschap, als een ruimte die losstaat van iedere 

fysieke manifestatie, wordt vernietigd. In feite wordt zijn bestaan ontkend of in ieder geval 

gewist. In dit hoofdstuk plaats ik het wegvagen van het droomlandschap binnen de context 

van de opkomst van het 24/7 consumentenkapitalisme en de in toenemende mate technofiele 

samenleving van de late jaren 1970 en '80 - ontwikkelingen die zich heden ten dage (in 

versneld tempo) voortzetten. 


