
PERSPECTIEF 

Terra re git of e-government? 

Over ruimte, identiteit en bestuur 

E en relatie tussen geografie en 
politiek wordt veelvuldig aange
geven. Zo schrijft historicus Jan 

Albert van Houtte1: 'Dit boekje beoogt [ ... l 
den ontwikkelden lezer een inzicht te ver
schaffen in de geografische factoren van de 
staatkunde van gisteren en van tegen
woordig. Dat er dergelijke invloed van de 
natuur op de menschen en de staten uit
gaat, is iedereen eenigszins bewust.' De 
Franse politicoloog Maurice Duverger2 be
schouwt politiek als machtsstrijd en 
noemt bij zes factoren van de strijd ten 
vierde de geografische factoren, namelijk 
klimaat, natuurlijke hulpbronnen en 
ruimte. Op deze historische erkenning 
moet nu een actuele bevestiging volgen 
omdat de erkenning van de relatie tussen 
ruinlte en bestuur in crisis verkeert. 

Vrede van Westfalen 

We kunnen uit de politieke geschiedenis 
en de politieke theorie illustraties putten. 
Het geografische gegeven van het Euro
pese continent is vormend voor de ontwik
keling van het statenstelsel, een ontwik
keling waarin de Vrede van Westfalen van 
1648 een centraal punt vormt. Er is name
lijk een traditie die de nadruk legt op poli
tiek als het handhaven van de staat bin
nen het statenstelsel ten behoeve van de 
collectieve veiligheid of integriteit. Van die 
continentale traditie is te onderscheiden 
een individualistisch-economische tradi
tie, een liberale, (insulair-)angelsaksische 
traditie waarin de nadruk wordt gelegd op 
politiek als het handhaven van de wet ten 
behoeve van individuele burgers3. David 
Easton4 schrijft: 'Our non-organic resour
ces, topography, and spatiallocation, such 
as being near or distant from the seat of 
government, influence the kind of political 
lives we lead. Geopolitics and the study of 
regionalism attempt to explore the effect 

door Wouter -Jan Oosten 

De snelle ontwikkeling van 
met name informatie- en 

communicatietechnologie (1 CT) 
en de desiUusie van de 

maakbaarheidsgedachte 
leiden tot de ogenschijnlijke 
conclusie dat discontinuïteit 
in de geschiedenis de conti-
nuïteit veruit overvleugelt. 

De mondige burger laat zich 
door de overheid niets zeggen 

en organiseert zich naar 
believen, bevrijd van de be

grenzingen van tijd en ruimte. 
De geschiedenis wordt b~te-

kenisloos, mensen leven virtu
eel, of tenminste foot-loose. 
Geschiedwetenschap en geo
grafie hebben het nakijken, 

recht en bestuurskunde zoeken 
het maar uit. Niettemin legt 

Wouter-Jan Oosten het accent 
op de continuïteit. Want tech
nologische en sociale ontwik
kelingen leiden niet eenduidig 

naar een eindpunt zonder 
bestuur in en over de ruimte. 

Hij leidt dat af uit de geschie-
denis, en uit de relatie tussen 
identiteit en fysieke omgeving. 

of physical environment on social policy. 
The geographical dispersion ofnations has 
helped to create permanent needs throug
hout the long span of history, however 
much the personality structures of the 
politicalleaders and the whole population 
may have changed.' Montesquieu schrijft 
in De l'ésprit des lois dat het klimaat en 
landschap van invloed zijn op het mense
lijk samenleven en dus consequenties heb
ben voor het bestuur. Jean-Jacques Rous
seau gaat terug tot de oorsprong in 
Discours sur l'origine et les fondements de 
l'inégalité: 'De eerste die, nadat hij een 
stuk grond omheind had, op het idee 
kwam te zeggen: "dit is van mij" en men
sen aantrof die simpel genoeg waren om 
hem te geloven, was de werkelijke grond
legger van de politieke samenleving.'5 

Droge voeten 

Fysieke omgeving en bestuur bestaan 
naast elkaar in de door mensen ervaren fy
sieke en sociale ruimte. Bij de ruimtelijke 
dimensie van de ontwikkeling van het 
openbaar bestuur spreekt men in Neder
land al snel over het belang van de water
schappen. De futurologen Robbert en 
Rudolf Das6 verwoorden de samenhang 
als volgt: 'Alleen al om droge voeten te hou
den in gebieden met een inklinkende bo
dem zoals Holland, Utrecht en Friesland, 
werden steeds ingewikkelder constructies 
nodig in de vorm van terpen, dijken en af
wateringskanalen. Al in de twaalfde eeuw 
ontstonden hiervoor de waterschappen. 
Deze professionele organisaties kregen al 
snel een verstrekkende openbare macht, 
evenwel met een sterke medezeggenschap 
van de betrokkenen. Zo ontstond een nieu
we solidariteit die - met een evenredige 
verdeling van baten en lasten, en over-
dracht van macht aan een hoger orgaan -
de bewoners van de Lage Landen later, bij 

De a./.lle"r is bes/.ultrsk"ndige bij he/ Cen/.rum 'voor Publiek Management vall 
de IEmsll"'s Uni.versi./.eit Ro//.erdam. en vlIIwi/ de JOlige Democra/en bes/.u.u.r
der bij de Nationale JOlIgerenraad voor Milieu en OIl/.wiH:e/illg (NJMO). 

de vorming van een Europese eenheid, tot natuurlijke voortrek
kers zou maken.' De gebroeders Das drukken zich kras uit, maar 
ook (rechts)historische beschouwingen stelJen de groei van het 
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Nederlandse openbaar bestuur en burgerschap, van een democra

tische rechtsstaat uiteindelijk, vanuit de oorspronkelijk particu
liere waterschappen aan de orde. De historie van waterschappen 
geldt volgens de bestuurskunde als belangrijk binnen de geografi

sche context van beleid7. De bestuurlijke bemoeienis met de ruim

te is lang tot het noodzakelijke beperkt gebleven, zoals de water

kering. Volgens Van der WoudB ontstond de stedelijke openbare 

ruimte eigenlijk pas toen migratie en mobiliteit in de negentiende 

eeuw zoveel nieuwe mensen in de stad brachten, dat de grootdeels 

ongeschreven normen over het ruimtegebruik buiten de woningen 

geen opgeld meer deden. Die ruimte werd openbaar en aan de zorg 

van bestuur en stedenbouw toevertrouwd9. 

Heilige boom 

Ouder nog dan het waterschap in de Lage Landen is het concept 

van de stamvergadering onder de heilige boom. Bij behandeling 

van de opkomst van de standenvergaderingen merkt de filosoof 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel10 op: 'This system of representa

tion is the system of all modern European states. It did not exist 

in the forests of Germania, but it did emerge from them; it marks 

an epoch in world history.' Dit idyllische beeld van de vroegste 

democratie in een geografische context wordt veelvuldig gehan

teerd. Zo spreekt staatsrechtsgeleerde Herman Gerhard 

Hoogersll in zijn dissertatie over de 'arcadische setting' van 'een

voudige boeren die onder hun eiken gezeten over de staatszaken 

delibereren.' En Thomas Paine, revolutionair in het achttiende

eeuwse Noord-Amerika en Frankrijk, schrijft12: 'Some convenient 

tree will aff'ord them a State House, under the branches of which 

the whole Colony may assembie to deliberate on public matters 
[ .. .]. In this first parliament every man by natural right will have 

aseat.' 

Heilige grond 

De notie van regering, met welke inrichting van hof of volksverte

genwoordiging dan ook, kent een historische correlatie met de 

sedentaire samenleving. Nomaden kennen geen openbaar bestuur. 

De relatie tussen samenleving en ruimte, tussen bestuur en ruim

te, is door de eeuwen heen allicht aan verandering onderhevig. 

Hannah Arendt13, die teruggrijpt op de Griekse en Romeinse oud

heid, geeft aan dat voorafgaand aan de modernisering het parti

culiere eigendom te eerbiedigen dan wel heilig was. Dit eigendom 

is een beschikken over land en geeft recht op een plaats in het poli

tieke leven. Rijkdom of kapitaal is met deze eigendom niet gelijk 

te stellen: een rijke vreemdeling bleef een vreemdeling, verarmde 

adel behield stand: 'stabie property was converted into fluid 

wealth - capital, in fact - with the dynamic effects that Marx had 
described so well.'14 

In de joodse traditie, met haar samenhang tussen God, volk en 

land, was grond niet vervreemdbaar en fundamenteel voor de 

identiteit van de eigenaar. In I Koningen 21 namen koning Achab 

en zijn vrouw Izebel de wijngaard van Naboth in bezit. Omdat 

Naboth weigerde de voorvaderlijke grond te verkopen of in te rui
len, liet Izebel hem namens haar echtgenoot stenigen. 

Nog een ander patroon van relaties tussen samenleving en ruim

te, tussen bestuur en ruimte, is duidelijk te herkennen in het feo

dalisme. Willem de Veroveraar vestigt na 1066 in Engeland zijn 

Normandisch leenrecht15. Zijn overwinning gaat gepaard met het 

in eigendom nemen van alle grond, niemand anders rest vrij 
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eigendom, allodium. Het Engelse recht, common law, groeit vanuit 

deze betrekking. Dat grondeigendom de grondslag behoort te zijn 

voor deelname aan het politieke leven, bracht de landed aristocra
cy met de historische verwijzing als argument naar voren tegen de 

verbreding van de basis van het bestuur16. 

De maatschappelijke ontwikkeling brengt ons nu zo ver dat de 
ICT-'explosie' een historisch verschijnsel genoemd mag worden. 

De vraag is of de ruimtelijke dimensie dit wel overleeft. 

Vervreemding 

Hannah Arendt behandelt17 vervreemding als een door Marx ge

noemd gevolg van modernisering. Mensen leren hun milieu te be

heersen en maken zich er in toenemende mate van los. De relatie 

zal echter blijven bestaan, in de praktijk en voor de wetenschap. 

Uiteindelijk geldt: 'The earth is the very quintessence of the hu

man condition, and earthly nature, for all we know, may be unique 

in the universe in providing human beings with a habitat in which 

they can move and breathe without effort and without artifice.' 

Met Arendt vergelijkbaar is Crick als hij stelt1B: 'Politics, like 

Mensen leren hun milieu te 
beheersen en maken zich er 
in toenemende mate van los 

Antaeus in the Greek myth, can remain perpetually young, strong, 

and lively so long as it can keep its feet fmnly on the ground of 

Mother Earth.' 

Hans Dirk de Vries Reilingh19 signaleert sociologen zoals Jacobus 

Adrianus Antonius van Doorn die in hun werk van een deterrito

rialisering blijk geven waar zij spreken van 'functieverlies van de 

territoriale kaders' en 'ontgeografisering'. Mogelijke lacunes vul
len zij met de term 'fysiek', 'ruimtelijk' of 'ecologisch'. De Vries 

Reilingh voorziet Jolles2o van het volgende commentaar: 'Onder 

het hoofd "De sociologische relevantie van het geografisch zijn" 

noemt hij als punten: het wonen, het investeren in het fysisch 

milieu, grondbezit, verscheidenheid van sociale gehelen en neiging 

naar gebonden zijn aan een plaats. Merkwaardigerwijze noemt 

Jolles hier niet het gebonden zijn aan territoriale bestuurseenhe

den als element van geografisch zijn. Juist dit geografisch element 

is een factor tot continuïteit van de samenleving.' Volgens De Vries 

Reilingh vinden sociologen zoals Van Doorn en Jolles de schaal

vergroting van maatschappelijke processen die lokale gemeen
schappen openbreken, een aanleiding of reden om de geografie 

minder relevant te achten. Hij benadrukt echter dat de sociale ge

ografie zich op meer richt dan lokale gemeenschappen. Genoemde 

sociologen gaan er bovendien ten onrechte van uit dat de geogra

fie statisch is en geen oog heeft voor maatschappelijke verande

ring. Zij komen ertoe schaalvergroting als begrip te verwoorden 

met 'aantal' en 'structuur' en negeren daarbij het ruimtelijke of 

geografische. De Vries Reilingh besluit zijn betoog met de aan

dacht voor de regio, waar sociologie en geografie weer samen kun

nen gaan. De opschaling van maatschappelijke processen vanuit 

het lokale voert tot het mondiale. Economie en politiek op wereld-
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schaal kennen echter nog steeds een ruimtelijke dimensie. Een be

schouwing als de wereldsysteemtheorie van Immanuel Waller

stein is dan ook onder meer op te vatten als onderdeel van de geo
grafie en niet alleen van de economie, politicologie of de leer van 

de internationale betrekkingen. 

Teleleren 

Volgens Tjerk Ruimschotel21 houden de territoriale overheden de 

grensoverschrijdende oriëntaties van burgers niet bij. Hij hekelt 

de Nederlandse democratie waarin burgers zich bij verkiezingen 
wel mogen uitspreken over de plaats waar zij slapen maar niet 

over de gemeenten waar ze werken en recreëren. Ruimschotel on

derkent daarmee onvoldoende dat overheden over grenzen heen 

kunnen samenwerken. Indien burgers zelf bepalen tot welke over

heid zij zich richten, zou het stemgedrag wel eens radicaal kunnen 

veranderen. Zagen we de zwevende kiezer niet als een probleem? 

Minister Van Boxtel 
hekelt internet als louter 
omgevallen brochurekast 

Met ontwikkelingen als thuiswerken en teleleren kunnen mensen 

bovendien weer meer aan hun woonplaats gebonden raken. Het 

democratisch bestel kan overigens verbeterd worden zonder de 
gemeentegrenzen uit te vlakken: zo mogen bij de plan vorming 

voor de herontwikkeling van het Rotterdamse stationsgebied ook 

reizende niet-Rotterdamse burgers participeren. 

Volksbuurtkarakter 

In tegenstelling tot Van Doorn en Jolles doen Ade Kearns en Ray 

Forrest22 decennia later wel recht aan de ruimtelijke dimensie. Zij 

onderscheiden binnen de sociale cohesie vijf elementen, die ik 
hieronder noem met daaraan toegevoegd hoe publieke en private 

actoren op deze elementen kunnen ingrijpen: 

1. Gemeenschappelijke waarden en civic culture. Dit en het vol

gende element komen tot stand in en blijven bestaan dankzij de 
dialoog zoals een vrije samenleving die nodig heeft; 

2. Maatschappelijke orde en sociale controle, inclusief vertrouwen 

en tolerantie; 
3. Solidariteit en vermindering van welvaartsverschillen23, tot 

stand te brengen met enigerlei stelsel van sociale zekerheid, en 

met beleid gericht op ruimtelijke kwaliteit zoals stadsvernieu

wing en stedelijke vernieuwing; 

4. Sociale netwerken en sociaal kapitaal; 

5. Binding aan plaats en identiteit, die allicht ook wordt bevorderd 

door ruimtelijke kwaliteit in esthetische zin. Dit vergt behoud 

van cultureel erfgoed, stimulering van architectuur en een 

ruimtelijke ordening24. 

De identiteit van mensen heeft wortels in hun woon- en leefomge

ving: 'Bewoners kunnen aan een buurt verschillende betekenissen 

hechten. De buurt kan als territorium betekenisvol zijn. Iemand 

kan bijvoorbeeld status ontlenen aan het feit dat hij in een chique 
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buurt woont. Iemand kan zich vereenzelvigen met een door de 
stad geannexeerde buurt, om zo het oude dorpsgevoel af te scher

men. En iemand kan er trots op zijn in een buurt te wonen met een 
oprecht volksbuurtkarakter.'25 Vanuit die identiteit geven mensen 

inhoud aan hun burgerschap binnen de politieke gemeenschap. 

Cyberspace 

Informatie- en communicatietechnologie heeft grote gevolgen. 

Voor het ministerie van VROM verkent Bullinga26 de mogelijkhe

den en hij is daarbij optimistisch over ICT. Volgens De Vries 

Reilingh wees Jolles al 1959 in Het vraagstuk der nieuwe woon
wijken in Nederland van de Studiecommissie Woonwijken op de 

groeiende mogelijkheden van communicatiemiddelen als oorzaak 

van deterritorialisering. Tegenwoordig kunnen er dankzij het com

puter aided design (CAD) in de bouwkunde ideeën worden uitge

werkt en gebouwen gerealiseerd die voorheen onbestaanbaar wa

ren. Bij hun onderzoek naar kaartbeelden in de toekomst verwoor

den Boer en Jongert27 de confrontatie tussen ruimtelijke ordening 
en niet-fysieke netwerken als volgt: 'De ruimtelijke ordening doet 

integrale voorstellen voor de ruimte op basis van en perceptie van 

tijd. Daarbij probeert ze niet alleen te registreren, maak ook voor
spellen, sturen, stimuleren en beheersen. Zij bedient zich hierbij 

van een geografisch instrumentariUm om die gewenste toekomst 

ook als zodanig vast te leggen of dichterbij te brengen. Toch wordt 

de ruimtelijke ordening momenteel ook geconfronteerd met een 

explosief groeiend aantal processen, relaties en interacties die 
grensoverschrijdend zijn en niet meer in afgebakende geografische 

eenheden te sturen zijn.' Volgens Boer en Jongert wordt ruimte 
verdrongen door tijd en 'interieur'(intens beleefde of geconsumeer

de ruimte). Informatisering of virtualiteit transcendeert het reële 

met robots, spraaktechnologie, cyberspace en hologrammen. De 

meest enthousiaste uitspraken over ICT gaan in wezen over tot de 

ontkenning van het reële, dat immers ook een ruimtelijke dimen

sie heeft en een geografische duiding. Hier kunnen we een paral

lel zien met een postmodern nihilisme. 

Theeceremoll.ie 

De wereld wordt inderdaad anders, maar er is geen sprake van dat 

al het bestaande zou worden weggevaagd. Na commodore Perry en 

generaal MacArthur bestaat in Japan ook nog steeds de theecere

monie. Boersema en Torrance28 geven aan dat mensen dankzij e

mail en mobiele telefonie hun thuis overal mee naartoe nemen, 

waardoor de beleefde wereld eigenlijk niet groter maar juist klei

ner wordt: de band met de (geografische) oorsprong kan steeds in 

stand blijven. Manuel Castells29 schrijft over de kracht van het 

nieuwe, een netwerksamenleving, maar hij ziet als socioloog ook in 

dat veel bestaande handelingspraktijken en betekeniskaders zul

len worden overgeleverd. Het handelen zal in de ruimte blijven 

plaatshebben, langs lijnen van tijd. In de ruimte treden verdich

tingen van betekenisgeving op waarmee 'plaatsen' ontstaan. Bij 

dit begrip concentreert zich de betekenisgeving, in tegenstelling 

tot het begrip dat Boer en Jongert hanteren wanneer zij de ineen

schrompeling van ruimte tot interieurs veronderstellen. 

Verlichting 

Volgens een fasering van de geschiedenis is onze samenleving 

postindustrieel: de industriële samenleving met een wat autoritai-
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re sturing binnen de natiestaat gaat tot het verleden behoren. De 
gebroeders Das30 schetsen de ontwikkeling zo: 'Door globalisering 
van economische markten is de Europeaan van nu een consument 
geworden, en is de macht van de politieke leiders afgenomen ten 
opzichte van de media en de internationaal opererende multina
tionals. Een nieuwe inspraakdemocratie, waarbij de vrouw in alle 
sectoren van het openbare leven aan de man gelijk is, doet zich gel
den.' 
De keerzij des van de modernisering zijn bekend. Enerzijds indus
trialisering, technologisering, individualisering, fragmentarise
ring en anonimisering. Deze analyse lijkt wanhopig. In gematigde 
vorm spreekt Herman van Gunsteren31 van een ongekende sa
menleving en pleit Paul Frissen32 voor een postmodern openbaar 
bestuur. Anderzijds is er civilisering, stijging van het educatieni
veau, individualisering, democratisering. Deze analyse lijkt eufo
risch en draagt de hooggespannen emancipatie- en ontplooiings
idealen van de achttiende-eeuwse verlichting in zich. Het doorge
broken besef dat de samenleving niet helemaal maakbaar is, 
matigt modernisme tot een laatmodernisme. Postmaterialisme en 
postmodernisme hoeven geenszins samen te gaan. 

Participatie've structuren 

De eigentijdse, postindustriële samenleving behoeft een eigentijds 
sturingsconcept dat de ruimtelijke dimensie verdisconteert. 
Interactieve beleidsvorming lijkt de bestuurswijze die nog het 
meest lijkt toegesneden op het mondige individu, op technische 
onzekerheid bij grote complexiteit, op ambiguïteit bij pluriformi
teit. Verscheidene methodieken worden beproefd en verfijnd en de 
participatieve correctie op de representatieve democratie blijkt 
geen eenvoudige opgave. Uitvoerbaarheid en legitimiteit stellen 
ons voor tal van vragen. 
Bij de transformatie van ons bestel toont zich opnieuw de relatie 
tussen ruimte en bestuur. De urbanistiek leert dat nabijheid deel
name aan de politiek faciliteert. Stadsontwikkeling is bij uitstek 
geschikt voor burgerparticipatie mits het bestuur hierop toege
sneden is. 'De stadsontwikkeling wordt gezien als één van de 
meest voor de hand liggende sectoren om een participatief bestuur 
te ontwikkelen en een gedeelde verantwoordelijkheid, met het oog 
op de toekomstige handhaving en beheer, tot stand te brengen. [ ... l 
Effectief besturen zal betekenen dat een bestuur in staat is om 
participatieve structuren op te roepen. Op de eerste plaats op ba
sis van legitimiteit die het ontleent aan een breed gedragen beleid, 
waardoor kan worden uitgenodigd en opgeroepen tot deelname.'33 
Het gevoel van betrokkenheid bij de politieke gemeenschap be
staat in de sociale en fysieke omgeving, en de identiteit in de staat
kundige organisatie is gerelateerd aan het betreffende territoir. 

In schema: 

Ruimte: Burgerschap: 

1. Fysieke (en sociale) omgeving 1. Betrokkenheid bij gemeenschap 
2. Grondeigendom 2. Rechtsstaat 

I -

Kanteling 

Het is een voortdurende en vaak moeilijke opgave voor politiek en 
bestuur om zich te richten naar de behoeften van burgers en hen 
zo te benaderen dat zij tot betrokkenheid en participatie komen en 
de democratie invulling krijgt. Aan beter gebruik van IeT bij ver
kiezingen wordt gewerkt34. Elektronische dienstverlening door 
overheden met internet en e-mail is positief te waarderen maar de 
consequenties voor de ambtelijke organisatie mogen niet onder
schat worden: een geprint e-mail-bericht mag geen twee weken 
blijven liggen, internetpagina's moeten wel de gezochte informatie 
geven. Minister Van Boxtel hekelt internet als louter omgevallen 
brochurekast en stelt dat de ambtelijke organisatie 'gekanteld' 
moet worden35. Maar als de overheid in de aanpassing aan IeT 
losgemaakt wordt van het territoir, wordt er een band verbroken 
tussen burger en bestuur. De band waar het om gaat is de over
eenkomst tussen territoriaal georganiseerde overheid en de 
geografisch geladen identiteit van de burger. 

Conclusie 

Het bestuur is in de loop van de geschiedenis inherent ruimtelijk 
geweest. Wil het bestuur nu de ruimtelijke dimensie verlaten, dan 
moet de oorzaak wel een forse breuk in de wijze van samenleven 
zijn. De IeT-explosie is in feite niet zo'n grote ommekeer. Wonen, 
werken en recreëren blijven goeddeels aan concrete plaatsen ge

3. Territoir 3. Identiteit in staatkundige organisatie 

bonden, al zullen dat in een mensenleven opeenvol
gend verschillende plaatsen zijn. De identiteit van 
staatsburger beleeft iemand nadrukkelijk ook in de 
ruimte. Om ver geëmancipeerde burgers van dienst te 
zijn, stelt het bestuur zich open voor interactieve be
sluitvorming. Hoewel de vormgeving daarvan met de 
nieuwste technieken gebeurt, mag niet worden voorbij
gegaan aan de ruimtelijke inbedding van bestuur en 
burgerschap. Het belang van de ruimte houdt dan nog 

4. Openbare ruimte 4. Vrije communicatie 
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in dat in de wetenschap de geografie niet verwaarloosd 
mag worden . 
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In zijn encycliek Rerum Novarum uit 1891 verkondigt paus Leo 
XIII: 'hoe ook de aarde onder particulieren verdeeld zij , altijd blijft 
zij ten dienste staan van het gemeenschappelijk nut van alle men
sen, aangezien er geen sterveling is, of hij wordt door de opbrengst 
der aarde gevoed.'36 Na de bisschop van Rome heeft ook de Club 
van Rome het ons nog voorgehouden37. De menselijke conditie is 
aardgebonden, het menselijk leven beweegt zich in een ruimtelijk 
kader. Is het dan denkbaar dat wij onszelf uitvlakken en de macht 
aan onze interfaces laten? Kan een inbreuk op de menselijke con
ditie erin bestaan dat wij pionnen worden van de intelligent 
agents die we in cyberspace loslaten? • 
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