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Samenvatting 

jDe massamedia hebben zich in het huidige tijdsgewricht dermate tot alomtegenwoordigheid 
ontwikkeld dat zij niet meer los gezien kunnen worden van vragen omtrent de vorming van iden
titeit. In de context van recente vormen van economische, sociale en politieke mondialisering is 
de relatie tussen de massamedia en vragen met betrekking tot culturele identiteit en verschei
denheid zowel in toenemende mate uitgesproken alsook ongrijpbaar geworden. De onderhavige 
studie concentreert zich op het onderscheid tussen culturele verscheidenheid als empirische 
realiteit en machtsbeladen verhandelingen over mondialisering en nationalisme. In het bijzonder 
betreft het een onderzoek naar de wederzijdse betrekking tussen Hindoe nationalisme als vertoog 
van culturele verscheidenheid en de zich met de huidige mondialisering veranderende vormen 
van televisie. In het domein van mediastudies zijn de kwestie van culturele verscheidenheid en 
de dynamiek van mondialisering vaak los van elkaar onderzocht, waarbij de eerste zich in toene
mende mate concentreert op micro-analyses van publieksstudies terwijl de laatste begrepen dient 
te worden uit in het algemeen onbetwiste vooronderstellingen omtrent de verhouding tussen 
kapitalisme en cultuur. 

Echter, waar het Hindoe Nationalisme, alsook enkele andere neo-traditionele bewegingen 
betreft is de relatie tussen economische en culturele waarden hoogst interactief, waarbij op veel 
verschillende niveau's overwegingen op het vlak van politieke opportuniteit, technologische ver
andering, economische liberalisering, gender relaties, koloniale geschiedenissen en de dagelijkse 
realiteit van neo-imperialisme een complexe rol spelen. De culturele verhandelingen van tele
visiemaatschappijen, in hun programmering en public relations, is gerelateerd aan de economi
sche mondialisering, terwijl de verhandelingen over verscheidenheid als uitgedrukt door het in 
toenemende mate high-tech en chauvinistische Hindoe Nationalisme meevaren op de wereld
wijde golf van liberalisering, de vrije markt en het primaat van het individu. De complexiteit van 
deze verhouding doet belangrijke vragen rijzen in zowel de studie van Hindoe Nationalisme in de 
context van mondialisering als de conclusies die in mediastudies worden getrokken rond vraag
stukken van macht en culturele verscheidenheid. De driedimensionele focus van deze analyse is 
de concretisering van culturele verscheidenheid als een voortdurend veranderend en zeer com
plex fenomeen. 

Mondiale televisie spreekt tegenwoordig in termen van eerbiediging en verscheidenheid over 
een fictieve constructie van de Hindoe Indiase identiteit, terwijl culturalistische verhandelingen 
hun eigen syncretische, vage en complexe aspecten zowel ont- als verhullen. Op gelijke wijze ver
kondigt het Hindoe Nationalisme verwerping van de economische en cultuele mondialisering, 
onderwijl profiterend van de netwerken van uitwisseling, overdracht en aangroei die juist ken
merkend zijn voor deze economische, culturele en politieke mondialisering. Hieruit volgt dat zo
wel mediastudies als de analyse van religieus nationalisme zich acht dienden te geven van de 
ingewikkelde grensoverschreidingen die bestaan in de verhandelingen over Traditie en Moder
niteit, Oost en West, Centrum en Periferie. Deze wisselwerking en hybriditeit duidt echter niet 
op een of ander postmodern afscheid van de vragen die, steeds weer, gesteld moeten worden over 
culturele identiteit, winstaccumulatie of de consolidatie van de natie-staat. Onderzoek naar de 
driedimensionele relatie tussen kapitaal, culturele identiteit en televisie toont eerder aan dat deze 
gefragmenteerdheid enkel begrepen kan worden in de verhouding tot de totaliteit, dat de-territo-
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rialisatie verstrengeld is in een dialectische relatie tot her-territorialisatie, dat het verplaatsen van 
de macht naar de consument onvermijdelijk verarming tot gevolg heeft. 

In dit licht bezien is culturele verscheidenheid niet zozeer het product van een zappend en 
gevat televisiepubliek, alswel het voortdurend veranderende product van een netwerk van 
machtsrelaties dat door de politiek beïnvloed, door de economie gemachtigd en mondiaal gestruc
tureerd wordt. Aandacht voor de de kwestie van verscheidenheid is dus van cruciaal belang. Door 
de analyse te verplaatsen van de bank en de afstandsbediening naar de historische evolutie van 
Indiase televisie als een complex samenspel van machtsuitoefening, programmering en market
ing is men in staat het vaak weinig verhelderende onderscheid tussen receptietheorie aan de ene 
kant en institutionele analyse aan de andere te vergeten. Centraal hierbij is de noodzaak van een 
nauwkeurig onderzoek naar de specifieke levensloop van het Hindoe Nationalisme als een poli
tieke en culturele verhandeling en een aantal concrete praktijken die gewoon zijn geworden in 
het India van na de liberalisering. Noch de gevierde verhandelingen van 'oppositional readings', 
noch de in sommige mondialiseringstheorieën voor lief genomen aard van 'culturele identiteit' 
onthullen in welke specifieke verhouding kapitaal tot cultuur staat. De eerstgenoemden demon
streren de relatie tussen interpretaties op micro-niveau en machtsverhoudingen in het algemeen, 
terwijl de laatstgenoemde haar vroegere stelling van homogenisering vervangt door de complexi
teit van 'lokale' dimensies van het mondiale en de mondiale dimensies van het 'lokale'. 

De inzichten verkregen uit een relationele analyse van televisie, Hindoe Nationalisme en kapi
talistische mondialisering zijn afhankelijk van de wijze waarop elk van de bovengenoemde drie 
elementen door de andere twee wordt belicht. Het Hindoe Nationalisme manifesteert zichzelf juist 
in de karakteristieken van moderniteit als mondiale technologie, het vertoon van 'westers' con
sumentisme en de tekens van mondiale cultuur. De mondialisering van het kapitaal openbaart 
haar wezenlijk kenmerkende aard, terwijl zij spreekt van democratie en 'de macht aan het volk,' 
respect voor 'verscheidenheid' en een eenzijdige herlezing van de geschiedenis van India. Mon
diale televisie is een voorbeeld van de voortdurende onderhandeling waarin de massamedia zich 
moeten begeven met de Indiase natie-staat, met de specifieke aard van de verscheidenheid aan 
publieken en met de codering van economische waarde in de context van 'Indiase cultuur.' 

Door het zich constant ontwikkelende karakter van het Hindoe Nationalisme als een concrete 
én ingebeelde uitdrukking van culturele verscheidenheid te analyseren kan de preciese aard van 
deze culturele omslag waargenomen worden. Gevonden wordt een in wezen mondiaal fenomeen, 
dat altijd in beweging is, dat steeds de temporale en ruimtelijke grenzen van economische en cul
turele mondialisering oversteekt en tegelijkertijd wijst op haar 'verschillen' ten opzichte van 'het 
westen', onderwijl het cliché van 'de macht door consumptie' hanterend. Hieruit volgt dat mon
dialisering niet zozeer verscheidenheid ontmoet als wel verscheidenheid produceert, het ver
vlecht zich met het besef anders te zijn eerder dan dat het dit besef bedreigt. Deze "constructieve 
verhouding" zet zich voort in de mondiale ideologie van de vrije markt door de filosofie van 
Integraal Humanisme, en in emancipatie door consumptie voor de Nieuwe Discipelen van de 
mondiale economie. Deze beide geloofsbelijdenissen tonen de ontheiliging van de geestelijkheid, 
terwijl ze tegelijkertijd investeren in de verlossende kracht van de mondiale vrije markt. 
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