
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


Voorwoordd en samenvatting 
WeesWees realistisch, verlang het onmogelijke 
Ernestoo Guevara de la Sema 

Dee provocerende tekst van colour line dient als een on-wetenschappelijke inleiding tot de discussie in 
ditt proefschrift over rurale ontwikkeling in ontwikkelingslanden en de rol van electronische media in 
dee bevordering van een dergelijke ontwikkeling. Daarmee beweer ik niet dat ik al de standpunten in de 
tekstt van colour line onderschrijf en sommigen zijn waarschijnlijk eerder provocerend dan accuraat, 
maarr de strekking van de tekst richt de aandacht op de onderwerpen die ik wil behandelen: machts-
politiek,, het gebrek aan vrijheid om individuele beslissingen te nemen, de armoede die daar het gevolg 
vann is en de onderlinge afhankelijkheid van deze onderwerpen. Het zijn allemaal onderwerpen waar ik 
meee werd geconfronteerd gedurende mijn verblijven in West-Afrika, Zuid-Oost Azië en Latijns-
Amerikaa en welke, naar mijn mening, nogal oppervlakkig en ontwijkend behandeld worden in het 
ontwikkelingsdebat'.. In dit deel van het proefschrift introduceer ik enige standpunten, die de inhoud 
vann mijn theoretische argumentatie mede vormgeven hebben. Tegelijkertijd geef ik een samenvatting 
vann de onderwerpen die in het proefschrift aan de orde komen. 

Inn haar essay, de Social Economy and the Government of Poverty, behandelt Giovanna Pro-
caccii  sommige onderwerpen die in colour line genoemd worden op een academische wijze (Procacci, 
In:: Burchell, Gordon en Miller (red.), 1991: 151 - 168). Ze bespreekt de percepties welke, volgens 
haar,, politiek- en sociaal-economen hebben met betrekking tot armoede. Ze beweert dat politiek-eco-
nomenn armoede door de jaren heen als de tegenhanger van welvaart hebben beschouwd. Om die reden 
iss hun focus alleen gericht op de economische aspecten van armoede. Politiek-economen stellen zich 
armoedee hoofdzakelijk voor als een onwenselijke toestand of conditie, waarvan het bestaan op zich al 
voldoendee verantwoording is voor de ontwikkeling van klassieke economische theorieën en daaraan 
gerelateerdd beleid, dat voornamelijk gericht is op het creëren van welvaart, ofwel overvloed. Het hui-
digee proces van globalisering wordt ook steeds meer gekarakteriseerd door neo-liberaal economisch 
beleid,, dat gekenmerkt wordt door vele elementen uit de klassieke economische theorie. Volgens mij 
illustreertt deze tendens de populaire opvatting dat armoede een toestand van behoeftigheid is, alhoe-
well  het begrip armoede in plaats van tegenhanger van welvaart nu zelf het onderwerp van debat ge-
wordenn is. Dit heeft in het ontwikkelingsdebat geleid tot een verschuiving naar discussies over het be-
strijdenn van armoede in plaats van het creëren van welvaart. Niettemin is neo-liberaal economisch be-
leidd op wereldschaal tot nu toe effectiever geweest in het vermeerderen van de overvloed in de welva-
rendee delen van de wereld dan in het bestrijden van armoede in de armere delen. Daarentegen hebben 
sociaal-economenn armoede lang geinterpreteerd als pauperisme in een poging de aandacht te richten 
opp sociale in plaats van economische aspecten van armoede. Volgens Procacci beweren sociaal-eco-
nomenn dat 'pauperisme (...) armoede geintensifeerd tot het niveau van sociaal gevaar is: het spook 
vann een onordelijke menigte; een collectief, hoofdzakelijk stedelijk, verschijnsel' (Procacci, In: ibid, 
1991:: 158, vertaald). Echter, de Maoistische guerilla beweging Lichtend Pad {Sendero Luminoso) in 
Peruu heeft aangetoond dat rurale armoede met behulp van retoriek ook omgezet kan worden in 
pauperismee als een hulpmiddel voor politiek geweld. Procacci vervolgt haar redenering door te 
bewerenn dat in so-ciaal-economische theorie pauperisme wordt gezien als 'gezagsondermijnend, 
verborgenn voor de kri-tisch onderzoekende blik van elke overheidsinstantie' en suggereert dat het 
onderscheidd tussen pauperisme en armoede verklaart hoe het 'debat over het elimineren van het eerste 
hand-in-handd kan gaan met het debat over het in stand houden van het tweede' (Procacci, In: ibid, 
1991:: 158/159, vertaald). 

Dee kern van Procacci's argumentatie is, naar mijn mening, dat neo-liberaal economisch beleid 
enn socialistisch interventiebeleid allebei niet gericht zijn op bestrijding van armoede op zich. Neo-
liberaall  economisch beleid concentreert zich op genereren van welvaart of vermeerderen van over-

11 In het Engels kan discourse gedefinieerd worden als 'een lange en serieuze verhandeling over een onderwerp in spraak of op 
schrift'' (Oxford Advanced Learner's Dictionary, 1995, vertaald), 'een al gemeen, vaak formeel begrip voor een praatje, gesprek, 
dialoog,, lezing, preek of verhandeling' (The Oxford Companion to the English Language, 1992, vertaald) of 'een toespraak of 
lezing,, een schriftelijke verhandeling over een onderwerp*  (Oxford American Dictionary, 1980, vertaald). In het Nederlands kan 
discoursediscourse vertaald worden als 'verhandeling, toespraak, redevoering, preek' (Wolter's Woordenboek Engels-Nederlands, 1990). 
Mijnss inziens dekt het begrip debat echter beter de lading van het begrip discourse zoals ik het interpreteer, namelijk als publieke 
expressiess en uitwisselingen van meningen, ideen, theorieën en gedachten, met betrekking tot een specifiek onderwerp, door twee 
off  meer personen in directe of indirecte interactie met elkaar, mondeling of schriftelijk. 
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vloed,, waarvan een deel geleidelijk aan ook de economisch minder bevoordeelde delen van de bevol-
kingg bereikt, terwijl sociaal-economisch beleid zich richt op het beheersbaar maken van armoede voor 
overheden.. Dat laatste is volgens Procacci bedoeld om het gevaarlijke karakter van de potentieel ex-
plosievee elementen van pauperisme te neutraliseren door sociale voorzieningen te scheppen, maar een 
grenss wordt getrokken bij het verlenen van de vrijheid en onafhankelijkheid aan economische achter-
gesteldenn om zelf te kiezen of, en zo ja, op welke manier, ze hun toestand van armoede willen verbe-
teren.. Tenslotte concludeert Procacci 'dat niet armoede als een stigma van ongelijkheid wordt bestre-
den,, maar pauperisme uitgelegd als een verzameling van gedragingen, een representatie van verschil' 
(Procacci,, In: ibid, 1991: 164, vertaald). In die zin beschouwt Procacci, op cynische wijze, sociaal-
economischh overheidsbeleid als zijnde gericht op het tot stand brengen van afhankelijkheidsrelaties, 
tenn einde de sociale orde succesvol te kunnen handhaven, waardoor de sociaal-economisch projecten 
vann overheden voltooid kunnen worden. 

Alss deelnemer aan het ontwikkelingsdebat uit Arturo Escobar gelijksoortige meningen met 
betrekkingg tot het onderwerp van ontwikkelingsperspectieven en -beleid. In zijn boek Encountering 
Development,Development, the making and unmaking of the third world, argumenteert Escobar dat in de Truman-
doctrinee ontwikkeling wordt geïnterpreteerd als het creëren van 'de voorwaarden die noodzakelijk zijn 
omm de kenmerken, die de geavanceerde maatschappijen van dat moment karakteriseren, wereldwijd te 
kopieren'' en dat 'binnen enkele jaren die droom algemeen omarmd werd door diegenen die aan de 
machtt waren' (Escobar, 1995: 4, vertaald en cursief toegevoegd). Hij citeert Truman die verklaart dat 
dee 'armoede [van mensen in onderontwikkelde landen] een belemmering en een gevaar is, zowel voor 
henzelff  als voor de meer welvarende gebieden' (Escobar, 1995: 3, vertaald). Blijkbaar is de perceptie 
vann armoede in het vroege ontwikkelingsdebat vergelijkbaar met de definitie van pauperisme van Pro-
cacci.. Het resulterende ontwikkelingsdebat leidde door de jaren heen tot verschillende benaderingen, 
maarr ontwikkeling als doelstelling stond niet langer ter discussie, zelfs niet als ontwikkeling zou lei-
denn tot radicale herstructureringen van onderontwikkelde maatschappijen. Op verschillende manieren 
wijzenn Procacci en Escobar allebei op het gebrek aan ruimte in het ontwikkelingsdebat voor indivi-
duelee vrijheden voor mensen om hun eigen, aan ontwikkeling gerelateerde, beslissingen te nemen. 

Inn de voorafgaande paragrafen heb ik, middels de meningen van Procacci en Escobar, een 
aantall  van mijn standpunten met betrekking tot het debat over ontwikkeling als armoedebestrijding 
geintroduceerd.. In combinatie met Amartya Sen's ontwikkeling als vrijheid concept (Sen, 199), heb ik 
diee standpunten gebruikt in een argumentatie ter ondersteuning van een grotere autonomie voor, en 
meerr empowerment van, de bevolking in rurale gebieden als basis voor ontwikkeling. Volgens Sen 
heeftt 'vrijheid zowel betrekking op besluitvormingsprocessen als op mogelijkheden om waardevolle 
resultatenn te bereiken' (Sen, 1999: 291, vertaald). In zijn boek Development as Freedom (1999), con-
centreertt Sen zich op vijf individuele vrijheden, waarvan in dit proefschrift individuele politieke, so-
cialee en economische vrijheid worden bediscussieerd in relatie tot rurale ontwikkeling. Ik stel dat de 
matee van individuele vrijheid de grenzen van autonome ruimtes voor self-empowerment afbakent. Sen 
behandeltt het belang van de vijf vrijheden voornamelijk in relatie tot ontwikkeling in het algemeen, 
maarr hij wijst ook op het belang van een publieke discussie, de rol van massamedia in informatie-
uitwisselingen,, het formeren van waarden, publieke deelname in de politiek en de identificatie van de 
benodigdhedenn voor ontwikkeling in het bijzonder. Meer impliciet benadrukt Sen de relevantie van 
informatieverspreidingg door de klemtoon te leggen op het belang van onderwijs en gezondheidszorg 
terr uitbreiding van individuele politieke, sociale en economische vrijheden. 

Electronischee media in het algemeen, en genetwerkte electronische media (telefoon, radio en 
computerr netwerken) in het bijzonder, bieden mogelijkheden voor mensen om deel te nemen in de 
verspreidingg van informatie, waarbij dat zich kan ontwikkelen in participatieve besluitvormingspro-
cessen.. Onafhankelijke electronische media, zoals lokale radio- en televisiestations, kunnen een so-
cialee actor rol spelen in ontwikkeling, bijvoorbeeld door te communiceren met zowel individuen als 
mett de overheid . Ik beschouw een publieke deelname in rurale ontwikkeling gebonden besluitvor-

lkk interpreteer het begrip sociale actor in de context van wat De Jager en Mok een functionalistische benadering sociologisch 
onderzoekk Doemen. Volgens De Jager en Mok, neemt een functionalistische benadering "niet de samenleving als geheel, doch 
slechtss onderdelen ervan of enkele verschijnselen, zoals die zich binnen die samenleving voordoen. (...) Een bepaald verschijnsel 
wordtt zo nauwkeurig mogelijk genanalyseerd en beschreven. Daarbij wordt nagegaan met welke andere verschijnselen het sa-
menhangtt en welke groepringen erbij betrokken zijn' (De Jager en Mok, 1983: 206). Vanuit dat perspectief interpreteer ik een 
socialee actor rol voor electronische media als een bijdrage leverend aan toenemende kennisniveaus, het mobiliseren van mening-
enn en aan bewustwordingsprocessen met betrekking tot sociale verandering. De Jager en Mok maken melding van sterke twijfels 
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mingsprocessenn op zichzelf niet als een middel tot, of een doel van, ontwikkeling, maar de 'opkomst 
enn bevestiging van [fundamentele politieke en civiele] rechten [dient] gezien te worden als integraal 
deell  uit makend van het ontwikkelingsproces zelf (Sen, 1999: 288, vertaald). Dit impliceert onmid-
dellijkk dat democratie niet zo maar een resultaat van ontwikkeling zou moeten zijn, noch dat het alleen 
instrumenteell  voor ontwikkeling dient te zijn, maar dat het beschouwd moet worden als het centrale 
aspectt van ontwikkeling. Ik bespreek opvattingen over democratie, evenals de noodzaak van een 
democratischee omgeving voor electronische media in hoofdstuk vijf . Deelname in politieke, sociale en 
economischee besluitvormingsprocessen heeft betrekking op het delen van macht, waarbij de mate van 
machtsdelingg bepaald wordt door de aard van het participatieve proces. Vrij e en onafhankelijke 
informatieverspreidingg met behulp van electronische media is mijns inziens cruciaal voor een pu-
bliekee deelname aan besluitvormingsprocessen op gelijke voet met de huidige machtshebbers. Deze 
nadrukk op de rol van electronische media in informatieverspreiding brengt het onderwerp van machts-
politiekk in verband met informatieverspreiding en electronische media onder de aandacht, een onder-
werpp dat ik bespreek in hoofdstuk zes. Samen genomen behandelen hoofdstuk vijf en zes het onder-
werpp van een democratische omgeving voor onafhankelijke electronische rurale netwerken. 

Inn zijn geheel bediscussieert de theoretische argumentatie van hoofdstuk drie tot zes ontwik-
kelingg als vrijheid en de rol van electronische media in die interpretatie van ontwikkeling. De argu-
mentatiee leidt tot een conceptuele opvatting van ontwikkeling die gericht is op het bewerkstelligen van 
socialee verandering door electronische media zowel te gebruiken ter bevordering van rurale infor-
matieverspreidingg als in een rol van sociale actor. De argumentatie brengt ook aanvullende vragen 
onderr de aandacht: wat is sociale verandering? waarom zou sociale verandering zo'n belangrijk doel, 
off  liever gezegd een integraal onderdeel, van ontwikkeling moeten zijn? welke bijdrage kunnen elec-
tronischee media leveren aan sociale verandering? hoe bepalen we of de sociaal-politieke en econo-
mischee context van een natie-staat bevorderlijk is voor sociale verandering en voor de rol van electro-
nischee media in dat proces? Misschien heeft Procacci in haar essay wel gelijk met de cynische sugges-
tiee dat overheden alleen geinteresseerd zijn in sociale verandering die leidt tot sociale orde zonder de 
gevarengevaren van pauperisme en met beheersbare armoedeniveaus. Wat is het belang van democratie in het 
bewerkstelligenn van sociale verandering en welke maatschappelijke structuren, inrichtingen en afspra-
kenn staan het meeste open voor sociale verandering gericht op meer publieke deelname in besluitvor-
mingsprocessenn en gelijkheid door uitbreiding van de bekwaamheden van individuen? 

Socialee verandering wordt over het algemeen gezien als structurele verandering in de maat-
schappij.. Mijn specifieke aandacht voor electronische media beperkt het begrip verandering in dit ge-
vall  echter tot een verandering in wat ik de informatie en communicatie machtsstructuur heb genoemd, 
ditt in tegenstelling tot een definitie van structurele social verandering in het algemeen. Daartoe intro-
duceertt hoofdstuk zes het analytische concept informatieverkeerspatronen (Bordewijk en Van Kaam, 
1982).. Dit concept helpt bij het blootleggen van de machtstructuur, die ten grondslag ligt aan de voor-
zieningg en uitwisseling van informatie, door middel van vier patronen die de verschillende electroni-
schee media typeren. Het feit dat onderontwikkeling in rurale gebieden in ontwikkelingslanden is ont-
staann door, en gehandhaafd blijf t als gevolg van, de huidige maatschappelijke inrichting in ontwikke-
lingslandenn is, mijns inziens, op zichzelf al voldoende erkenning voor het integrale belang van struc-
turelee sociale verandering voor ontwikkeling. Het concept van informatieverkeerspatronen maakt het 
mijj  niet alleen mogelijk om de machtsstructuur bloot te leggen, maar het verschaft ook inzicht in wel-
kee patronen zowel structurele als individuele sociale verandering bevorderen. Daarenboven zal duide-
lij kk worden welke combinaties van electronische media het meest geschikt zijn voor dat doel. 

Alhoewell  ik het belang van structurele sociale verandering erken, zal de nadruk in dit proef-
schriftt op individuele sociale verandering liggen. Mijns inziens verwijst individuele sociale verande-
ringring naar Sen's interpretatie van ontwikkeling als zijnde 'de toegenomen vrijheid van een individu om 
tee kiezen tussen meerdere mogelijke levenswijzen' (Sen, 1992: 40, vertaald). Ofschoon Sen vijf vrij -
hedenn onderscheidt, zal ik me concentreren op drie van die vijf vrijheden, namelijk: politieke, sociale 
enn economische vrijheden. Ik geef toe dat een toename van individuele vrijheden structurele sociale 

tenn aanzien van de functionalistische aanname dat de cumulatieve kennis, als resultaat van meerdere deelstudies, leidt tot inzicht 
inn het functioneren van de samenleving als geheel. In dit proefschrift vooronderstel ik echter niet de geldigheid van een derge-
lijkee aanname en het is slechts mijn bedoeling de mogelijke invloed van electronische media op de bekwaamheden van individu-
elee mensen om altrnatieve levenswijzen te kiezen te beschrijven. In hoofdstuk vier maak ik een nader onderscheid tussen sociale, 
politiekee en economische actor rollen (see section 4.3nl5). 
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veranderingg vereist in de sociaal-politieke en economische context van een natie-staat. Echter, het is 
mijnn bedoeling praktische overwegingen aangaande haalbare structurele verandering te negeren, mid-
delss het verlenen van prioriteit aan het individuele perspectief, en specifieke aandacht te besteden aan 
wenselijkee individuele sociale verandering. Daartoe gebruik ik algemeen geaccepteerde denkbeelden 
overr mensenrechten als referentie voor wat wenselijk is met betrekking tot individuele vrijheid3. Om 
diee reden benadrukt de argumentatie zowel de bijdrage van electronische media tot de uitbreiding van 
individuelee vrijheden in rurale gebieden als het effect dat die vrijheden hebben op bekwaamheden van 
individuenn om te profiteren van informatieverspreiding door, en een rol als sociale actor van, electro-
nischee media. Niettemin erken ik de noodzaak van een bevorderlijke sociaal-politieke en economische 
context,, die een bijdrage door electronische media toestaat zoals ik die heb voorzien. 

Hett belang dat is toegekend aan de bevorderlijkheid voor sociale verandering van de sociaal-
politiekee en economische context verlangt een kwalitatieve beschrijving van een dergelijke context. Ik 
hebb daartoe aangenomen dat rurale ontwikkeling het beste gediend is met de overdracht van bevoegd-
hedenn en macht, een zelfbeschikkingsrecht van de bevolking in tegenstelling tot soevereiniteit van de 
Staat,, gedecentraliseerde administratieve structuren en participatieve besluitvormingsprocessen in 
combinatiee met machtsdeling, welke allen vergemakkelijkt worden door een voorwaarden scheppend 
beleidsraamwerkk en die gericht zijn op een conceptuele opvatting van ontwikkeling als zijnde vrijheid 
vann keuze. Hoofdstuk vijf bediscussieert de theoretische aspecten van een bevorderlijke sociaal-poli-
tiekee en economische context. In de landenstudies worden de verschillende aspecten van de sociaal-
politiekee en economische contexten van natie-staten beoordeelt op hun bevorderlijkheid voor ontwik-
kelingg als social verandering in de zin van een toegenomen vrijheid van keuze. Ik veronderstel dat de 
matee van persvrijheid, juridisch formeel en in werkelijkheid, een graadmeter is voor de rol die electro-
nischee media toegestaan worden te vervullen in rurale ontwikkeling. De landenstudies van hoofdstuk 
acht,, negen en tien presenteren gegevens die zowel de sociaal-politieke en economische contexten van 
Vietnam,, Indonesië en Peru op zich illustreren als de invloed die de respectievelijk contexten hebben 
opp individuele vrijheden en electronische media. 

Inn hoofdstuk elfen twaalf bespreek ik zowel de invloed van de informatie en communicatie 
machtsstructuurr op de wijze waarop electronische media bijdragen aan informatieverspreiding in rura-
lee gebieden als het effect dat toegenomen individuele vrijheden hebben op de invloed die informatie-
verspreidingg uitoefent op de levens van mensen in rurale gebieden. Mijns inziens bepalen de sociaal-
politiekee en economische contexten van natie-staten, en in het bijzonder de informatie en communica-
tiee machtsstructuren, de aard en inhoud van electronische informatiestromen. Met als basis de gege-
venss met betrekking tot Vietnam, Indonesië en Peru, suggereer ik een relatie tussen de bevorderlijk-
heidd voor sociale verandering van de sociaal-politieke en economische context van een natie-staat en 
eenn voorkeur voor specifieke ideaal-types van electronische informatiestromen. 

Tenslottee stel ik dat zowel de sociaal-politieke en economische context van een natie-staat als 
dee status van individuele vrijheden in die context de invloed van electronische media in rurale gebie-
denn bepalen en wel onafhankelijk van de intrinsieke kenmerken van specifieke electronische media. 
Datt betekent dat, mijns inziens, de technologische kenmerken van electronische media veel minder 
relevantt zijn dan de mate waarin die kenmerken benut kunnen worden en dan de mate waarin mensen 
dee individuele vrijheden of bekwaamheden hebben om gebruik te maken van de mogelijkheden die de 
electronischee media bieden. Daarmee verwerp ik tevens de positie van de voorstanders van een 
communicatie-technologischh determinisme, onder andere Innis, McLuhan en Rogers, die beweren dat 
veranderingenn in de technologische aspecten van communicatie technologie zeer wel de belangrijkste, 
enn voornamelijk positieve, factoren voor sociale verandering in de maatschappij zouden kunnen zijn. 
Dee neo-Hberale bewering dat, als gevolg daarvan, de vrije-markt mechanismen het meest geschikt zijn 
omm de voordelen van de informatiemaatschappij te verspreiden naar rurale gbieden in ontwikkelings-
landen,, in de vorm van een communicatierevolutie, is in wezen wat ik probeer te weerleggen met 
behulpp van de vergelijkingen, analyses en conclusies in de hoofdstukken elf en twaalf. Tegelijkertijd, 
verwerpp ik ook de negatieve interpretatie van technologisch determinisme, zoals die gepresenteerd is 

33 De Verenigde Naties' Universele Verklaring van de Reebten van de Mens is aantoonbaarr de meest geaccepteerde standaard voor 
individuelee mensenrechten, alhoewel deze verklaring misschien eerder een weergave is van de opvattingen in de dominante Wes-
tersee culturen dan die in andere niet-Westerse culturen. Niettemin is de verklaring ondertekend en geratificeerd door de meeste 
VN-lidstaten,, waarvan de meerderheid niet-Westers is. Artikel 19 van de Verklaring is in de context van dit proefschrift van bij-
zonderr belang, aangezien dat artikel verklaart dat iedereen het recht heeft informatie en ideen te vergaren, ontvangen en versprei-
den.. Dit artikel is van cruciaal belang voor Artikel 21 van dezelfde Verklaring, dat het recht op eerlijke verkiezingen behelst. 
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doorr Herbert Marcuse in zijn boek One-Dimensional Man (1964)4. De conclusie van dit proefschrift is 
duss dat de informatie-eeuw niet betrekking heeft op technologie op zich, maar op de bekwaamheden 
vann mensen om die technologie te gebruiken ten einde hun vrijheden om alternatieve levenswijzen te 
kiezenn te vergroten. Onafhankelijke radiostations in gemeenschappelijk eigendom zijn misschien meer 
geëigendd voor dat doel dan technologisch hoogwaardige communicatiecentra. Alhoewel, het 
proefschriftt een academische proeve van bekwaamheid is, hoop ik dat mijn bevindingen, analyses en 
conclusiess niet alleen bijdragen aan het academische debat, maar ook aan discussies op een praktischer 
niveau. . 

Marcusee beschouwt technologisch determinisme vanuit een meer abstract theoretisch en breder perspectief dan Innis, McLuban en 
Rogers.. Echter, de maatschappelijke ontwikkelingen die plaatsgevonden hebben sinds de publicatie van zijn boek hebben hebben 
aangetoondd dat zijn perceptie dat de technische rationaliteit van de socio-politieke en economische systemen van ontwikkelde 
geïndustrialiseerdee maatschappijen (zowel kapitalistisch als communistisch), onder andere leidt tot een conformisme in denken, 
beperkingg van de vrijheid van individuen en, als gevolg daarvan, tot een structurele onmogelijkheid van social verandering, te 
deterministischh en, ironischerwijze, te een-dimensionaal is. Marcuse ontkent de mogelijkheid tot kwalitatieve social verandering 
vanwegee het verdovende effect van de kwantitatieve sociale verandering van ontwikkelde geïndustrialiseerde maatschappijen. 
Alhoewell  ik niet Marcuse's volledige argumentatie wil verwerpen, lijkt het alsof, net als bij Marx, Marcuse's analyse veel 
interessanterr en relevanter is dan zijn voorspelling van de toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen op basis van die analyse. 




