
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Electric media in rural development: Individual freedoms to choose versus
politics of power and control.

van Koert, R.

Publication date
2001

Link to publication

Citation for published version (APA):
van Koert, R. (2001). Electric media in rural development: Individual freedoms to choose
versus politics of power and control. [Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/electric-media-in-rural-development-individual-freedoms-to-choose-versus-politics-of-power-and-control(e2ab75e2-dae0-4654-beeb-10b88edac2a8).html


Dankbetuiging g 

GedurendeGedurende de afgelopen vier jaar die ik nodig heb gehad om het onderzoek voor, en schrijven van, het 
proefschriftt te voltooien, hebben vele mensen op enigerlei wijze aan het promotie-onderzoek bijgedra-
gen.. Echter, nu het proefschrift voltooid is, wil ik teruggaan naar het allereerste begin. Ik ben van me-
ningg dat een deel van de oorspronkelijke eer dient te gaan naar John Roest, directeur van mijn voor-
maligee werkgever Vlisco BV in Helmond. Door mij de mogelijkheid te bieden om voor twee-en-een-
halff  jaar in Ghana te werken, inclusief korte periodes in Ivoorkust, heeft hij het mij mogelijk gemaakt 
eenn ongelooflijke ervaring op te doen met werken in een ontwikkelingsland. Tgelijkertijd verschaften 
mijnn verblijven in Ghana en Ivoorkust, evenals de opvolgende reizen naar Burkina Faso, Togo en Ma-
li ,, mij een ervaring uit de eerste hand met de moeilijkheden waarmee mensen in ontwikkelingslanden 
elkee dag geconfronteerd worden. Talloze lange trein- en busreizen, evenals enkele boottochten, maak-
tenn mij bewust van de niet te onderschatten invloed die afstand en slechte transportmogelijkheden 
hebbenn op de vrijheden van mensen in rurale gebieden om te kiezen. Het gevoel in een vergeten hoek 
vann de wereld te zijn beland overviel me al in de grootstedelijke gebieden van Accra en Tema, maar 
zowell  de beperkte beschikbaarheid van informatie door middel van kranten, radio en televisie als de 
afwezigheidd van telefoons in some gebieden die ik bezocht, of waar ik doorheen trok, zorgden er voor 
datt mijn wereld regelmatig in elkaar kromp tot het daar en dan. De extreme bouten-en-moeren, voe-
ten-in-de-baggerr en mouwen-omhoog aard van mijn werk voor Ghana Textile Printing Co. Ltd. (GTP) 
inn Tema, leidde er uiteindelijk toe dat ik besloot een uitdaging te zoeken op een abstracter en acade-
mischerr niveau. In alle eerlijkheid kan ik zeggen dat, ware het niet voor mijn contract met GTP, ik niet 
aann dit promotie-onderzoek zou zijn begonnen. 

Aann het begin van het onderzoek ontving ik bemoedigende ondersteuning van onderzoekers 
aann mijn alma mater, de Universiteit Twente in Enschede. In het bijzonder wil ik Sirp de Boer en 
Miriamm Walbeek bedanken voor het verlenen van toegang tot hun onderzoeksmateriaal en ook voor 
hunn zeer bruikbare suggesties en waardevolle tijd. Tijdens een van mijn oorspronkelijke surf-tochten 
opp het world wide web heb ik virtueel contact gelegd mensen in organisaties zoals de International 
Telecommunicationn Union (ITU), UNESCO, VITA en anderen. Van al deze mensen bedank ik Johan 
Ernbergg van de ITU in Geneve voor de mogelijkheden die hij me geboden heeft om deel te nemen in 
discussiess en activiteiten met betrekking tot kleinschalige communicatiecentra in ontwikkelinglanden 
enn voor de geboden hulp toen in Vietnam enkele lokale bureaucraten eerst een geschreven bewijs van 
mijnn status als onderzoeker voor een internationale organisatie wilden zien, voordat ze me wilden hel-
penn met mijn expert-interviews. Ik mag dan uiteindelijk misschien niet zo positief gezind geweest ten 
aanzienn van de ITU's versie van kleinschalige communicatiecentra als Johan Ernberg oorspronkelijk 
misschienn gedacht had, maar ik hoop dat dit proefschrift hem en zijn collega's tenslotte toch nog van 
enigee waardevolle inzichten en gedachten voorziet. Ik zou ook Loy Van Crowder en Francois Fortier 
vann FAO willen bedanken voor de waardevolle informatie die ze met me gedeeld hebben, evenals voor 
dee mogelijkheid tot terugkoppeling die ze me geboden hebben middels een presentatie in FAO's 
hoofdkwartierhoofdkwartier in Rome. Gelijksoortige dank gaat uit naar Stijn van der Krogt van het International 
Institutee for Communication and Development (IICD) in Den Haag. 

Echter,, de meeste dank gaat uit naar al die mensen in Ghana, Mali, Indonesië, Vietnam en Pe-
ru,, die een deel van hun tijd aan mij beschikbaar stelden, waardevolle informatie met mij deelden in 
interviews,, me van documenten voorzagen en me hielpen contact te leggen met andere experts op het 
gebiedd van electronische media in rurale ontwikkeling. Dit onderzoek zou niet mogelijk geweest zijn 
zonderr de hulp van die mensen, die een bijdrage leverden om mijn drie opeenvolgende veldonder-
zoekperiodess in Indonesië, Vietnam en Peru tot een succes te maken. Tenslotte bedank ik prof. dr. 
Ceess Hamelink van de Universiteit van Amsterdam (UvA), die erop vertrouwde dat ik in staat zou zijn 
mijnn oorspronkelijk zeer brede aanpak en enigzins verwarde argumentatie om te zetten in een 
proefschriftt dat een doctor-graad waardig zou zijn. Met regelmatige tussenpozen bezag hij op kriti -
schee wijze mijn schrijfsels, moedigde hij me aan door te gaan in de door mij gekozen richting en 
uiteindelijkk verhoogde hij de kwaliteit van de tekst van dit proefschrift door vraagtekens te plaatsen bij 
verschillendee aspecten van mijn theoretische argumentatie, de vorm en inhoud van mijn landenstudies 
enn mijn analyses, vergelijkingen en conclusies. Een promotie-onderzoek uitvoeren is een erg indivi-
dualistische,, en soms tamelijk eenzame, inspanning en misschien nog meer als het onderzoek, als in 
mijnn geval, uitgevoerd wordt als een onafhankelijke onderzoeker zonder directe terugkoppeling van 
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collegass in een universitaire omgeving. Om die reden ben ik Cees Hamelink dankbaar voor de regel-
matigg geuitte bevestiging dat ik voortgang bleef boeken in de richting van een goed proefschrift. 

Al ss laatste, maar zeker niet als minste, wil ik diegenen bedanken die me het meeste na waren in de vier 
jaarr van mijn promotie-onderzoek. Mijn ouders, Jan en Nel van Koert, die zich in het begin misschien 
watt zorgen hebben gemaakt met betrekking tot de meest recente activiteit van hun oudste kind, een 
ondernemingg die afweek van wat de meeste jongeren van rond de dertig in de Nederlandse maat-
schappijj  plegen te doen. Niettemin gaven ze me altijd hun volledige steun en uitte hun vertrouwen in 
mijnn bekwaamheid om verantwoorde keuzes te maken. Mijn broer en zus, Jeroen en Astrid, die me 
respectievelijkk steunden en me een voorbeeld stelden om mijn lat hoog te leggen. Mijn zwager Ro-
gier,, die de vermoeiende, en soms zeker saaie, taak op zich genomen heeft zich door het proefschrift 
heenn te worstelen ten einde de rol van paranimf te kunnen vervullen. Een rol die hij deelde met mijn 
soulmate,soulmate, Sapna Sanagavarapu, die door talloze versies van delen van een oorspronkelijke verwarde 
argumentatiee is gegaan en al doende mijn argumentatie heeft helpen verbeteren, evenals mijn Engelse 
grammaticaa en woordenschat. 
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colourcolour line 

today,, the colour line/is the power line/is the poverty line 

racismm and imperialism work in tandem 
andd poverty is their handmaiden 

thosee who are poor and powerless to break out of their poverty 
aree also those who by and large are non-white, non-western, third world 

povertyy and powerlessness are intertwined in colour, in race 
discriminationn and exploitation feed into each other today, under global capitalism ... 

wee are back to primitive exploitation 
plunderr on a world scale 

onlyy this time, the pillage is accompanied by aid, sustained by expert advise 
andd underpinned by programmes that perpetuate dependency 

thee imf, the world bank, structural adjustment programmes, general agreement 
onn tariffs and trade - gatt 

tradee agreements and commodity price-fixing, patents and intellectual property rights 
theyy lock them into paralytic dependency 

theree is no such thing as illegal immigrants, only illegal governments ... 

blackk is not just the colour of our skins 
itt is the colour of our politics ... 

theree is no such things as illegal immigrants, only illegal governments ... 

today,, the colour line/is the power line/is the poverty line 

AsianAsian Dub Foundation, featuring a speech by Ambavalaner Sivanandan 
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