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Nederlandse Samenvatting 
 

 

Dit proefschrift onderzoekt de relatie tussen dystopische verhalen en 

telecommunicatietechnologie. Communicatiemiddelen zoals de telegraaf, de televisie 

en het internet dienen vaak als bron voor literatuur en films waarin alles slechter lijkt 

dan in de werkelijkheid. Televisie diende bijvoorbeeld als model voor het klassiek 

dystopische verhaal Nineteen Eighty-Four (1949) van George Orwell. De dystopische 

eigenschappen van deze roman zijn voor een groot deel een direct gevolg van de 

mogelijkheden van het zogenaamde “telescreen”; een televisie waar burgers niet 

alleen naar kijken, maar waarmee ze ook constant door de staat kunnen worden 

geobserveerd. Ook in film spelen communicatietechnologieën vaak een belangrijke 

rol in het suggereren van een nachtmerriewereld. Een film zoals The Matrix (1999) 

refereert aan het internet om de kijker een wereld voor te schotelen waar gebruikers 

van technologie niet langer in staat zijn om werkelijkheid en communicatiemedia van 

elkaar te onderscheiden. 

 Dit proefschrift draait om de centrale vraag waarom 

telecommunicatiemiddelen zo effectief zijn gebleken bij het oproepen van 

dystopische scenario’s. Waarom laat dit genre zich kenmerken door dit soort 

technologieën en hoe zijn de “cinematophote” uit E.M. Forster’s “The Machine 

Stops” (1909), het “telescreen” uit Nineteen Eighty-Four, de HAL 9000 uit 2001: A 

Space Odyssey (1968) en cyberspace tot symbolen van het dystopische verworden? 

 Het beantwoorden van deze vragen leidt in eerste instantie tot een herevaluatie 

van wat we precies verstaan onder “dystopie”. Zowel in populaire cultuur als kritische 

literatuur is het gebruikelijk om een utopie louter te interpreteren als droomwereld, 

terwijl een dystopie uitsluitend wordt gezien als een representatie van angsten. Deze 

ideeën zijn echter moeilijk vol te houden wanneer bijvoorbeeld in films als The 

Matrix (1999) en Avatar (2009) de ogenschijnlijke angst voor technologie zich 

manifesteert in technologisch zeer geavanceerde beelden. Hoe serieus waarschuwt 

The Matrix voor het internet en computers terwijl de film voornamelijk draait om het 

visueel uitdragen van deze technologieën? 

 Utopische en dystopische verhalen kunnen beter worden begrepen als 

specifieke representaties van ruimte, dan als verhalen die uitsluitend verlangen and 

angst weergeven. Utopische verhalen spelen zich doorgaans af op afgelegen eilanden, 
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planeten, steden en landen. Deze afgezonderde ruimtes maken ideologische 

experimenten mogelijk waarin utopieën kunnen gedijen. Bovendien wordt dit soort 

ruimtes gekenmerkt door een eenvormige geografie die de algemene acceptatie van 

utopische ideologie weergeeft. Dystopische verhalen, daarentegen, draaien om het 

beschadigen van dergelijke afgezonderde en eenvormige ruimtes. Het afbreken van 

muren en barrières is kenmerkend voor de dystopie en laat de afwijzing zien van de in 

het verhaal dominante ideologie.  

 Door utopische en dystopische literatuur te zien als ruimtelijke structuren in 

plaats van verhalen over “goede” en “slechte” samenlevingen, wordt duidelijk welke 

relatie er bestaat tussen deze narratieve tradities and telecommunicatietechnologieën, 

en wat deze relatie dan behelst. Communicatiemiddelen zoals de telegraaf en het 

internet zijn onderhevig aan ruimtelijke en veranderende processen die sterk lijken op 

de ruimtelijke strategieën van utopisch en dystopisch discours. De ontkoppeling van 

kennis en ruimte die gesuggereerd wordt door deze technologieën, presenteert zich 

namelijk aan de gebruiker als een bibliotheek van informatie die losstaat van de 

ruimtelijkheid en die daarnaast ook een homogeen karakter heeft. Ruimtes als “The 

Global Village” en “cyberspace” worden dus gekenmerkt door gelijksoortige 

ruimtelijke eigenschappen als de utopie en dystopie. Hierdoor zijn zij, en de 

technieken waar ze mee verbonden zijn, zo toont dit proefschrift aan, zo effectief 

gebleken als utopische en dystopische symbolen.  

 Door op deze manier naar dystopische verhalen te kijken, blijkt dat dit genre 

en de symbolen waarvan het zich bedient, niet exclusief kunnen worden gelezen als 

de verwoordingen van angst. Voor dystopische symbolen als het “telescreen”, Big 

Brother en cyberspace geldt dat deze ook verwondering over en het verlangen naar 

ontwikkelingen in telecommunicatie uitdrukken, en niet in de minste plaats het effect 

weergeven van deze technologieën op ons concept van ruimte.  

  

 

 

 

 

 

 


