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Abstract 
 

In deze masterproef gaan we na welke de gevolgen zijn van het internet voor de werking van 

muziekzenders. 

 

In een eerste deel onderzoeken we daarom aan de hand van een literatuurstudie of de belangrijkste 

functies van muziekzenders door het internet kunnen worden ingevuld. 

De conclusies van dit deel zijn dat zowel het maken van winst, het verspreiden van videoclips als de 

gatekeepingfunctie ook door het internet kunnen worden ingevuld, dat er aan deze online equivalenten 

steeds zowel positieve als negatieve aspecten verbonden zijn en dat er in de literatuur geen 

overeenstemming is omtrent de gevolgen van dit alles voor muziekzenders.  

 

In een tweede deel voeren we een empirisch onderzoek uit om na te gaan hoe in de praktijk op deze 

uitdagingen wordt gereageerd. We focussen daarbij niet alleen op de mening van muziekzenders maar 

laten ook artiesten, platenmaatschappijen en muziekbloggers aan het woord. 

De conclusie van dit deel is dat de toekomst van muziekzenders er weinig rooskleurig uitziet door 

toedoen van het internet en dat muziekzenders zich dus zullen moeten herprofileren indien ze willen 

overleven. Muziekzenders kunnen zich dan richten op het uitzenden van meer algemene programma’s 

en de focus op muziek laten varen. Verder kunnen ze er ook voor kiezen om de online activiteiten 

verder uit te bouwen.  
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Inleiding  

 
“I want my MTV”, zong de Britse singer-songwriter Sting ooit in een nummer van The Dire Straits. 

Maar wil het publiek, vooral een jongere generatie dan, nog steeds haar MTV? Is het niet makkelijker 

om een bepaalde videoclip snel op het internet te bekijken en worden muziekzenders dus niet stilaan 

overbodig? Kunnen de belangrijkste taken van muziekzenders eigenlijk niet gewoon door het internet 

worden ingevuld? 

 

Een ongebreidelde passie voor muziek en een sterke interesse voor de muziekindustrie vormden de 

belangrijkste drijfveren om voor dit onderwerp te kiezen. Daarenboven is de audiovisuele sector, 

waartoe ook muziekzenders behoren, constant in beweging: zenders worden opgericht of 

overgenomen, omroepwetgeving komt ter discussie te staan en het internet werpt zich steeds 

nadrukkelijker op als belangrijke speler. Dit dynamische karakter werkte erg aanstekelijk en heeft 

eveneens een rol gespeeld bij de keuze voor dit onderwerp.  

 

Media en mediastructuren veranderen en evolueren voortdurend. Bijgevolg is een up-to-date weergave 

van de feiten niet eenvoudig en is vakliteratuur snel verouderd. Ook Hendy (2000, p. 9) geeft dit aan 

wanneer hij het bestuderen van media als volgt omschrijft: “to aim at a fast-moving target”. Bovendien 

laat het actuele karakter van dit onderwerp vermoeden dat nog heel wat onderzoek naar muziekzenders 

ontbreekt. Toch zullen wij trachten om aan de hand van een literatuurstudie een overzicht te geven van 

de academische studies over dit onderwerp. Precies omdat heel wat literatuur verouderd is of nog 

ontbreekt, willen we ook graag een explorerend onderzoek opzetten. Op die manier kunnen we 

proberen een bijdrage te leveren aan de informatie rond dit onderwerp. 

 

De manier waarop het televisielandschap is georganiseerd verschilt grondig van land tot land. 

Aangezien het een onmogelijke opdracht lijkt om de verschillende situaties grondig te beschrijven en 

in dit onderzoek op te nemen, dringt een afbakening zich op. We opteren er dan ook voor de focus te 

plaatsen op de Amerikaanse en Europese audiovisuele media en muziekzenders omdat de meeste 

beschikbare literatuur zich ook op deze geografische gebieden toespitst.  

 

Deze masterproef bestaat uit 2 grote delen waarvan het eerste deel een literatuurstudie is. Deze vangt 

aan met een situering van het fenomeen muziektelevisie. We bestuderen daarbij de technologische 

ontwikkelingen die het ontstaan van muziekzenders mogelijk maakten en richten ons dan op de 

evoluties die uiteindelijk tot het hedendaagse muziekzenderlandschap hebben geleid. Vervolgens 

leggen we de focus op drie belangrijke taken van muziekzenders: het maken van winst, het 
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verspreiden van muziekvideoclips en het selecteren van videoclips. In het laatste onderdeel bespreken 

we of – en in welke mate – deze drie taken door het internet kunnen worden overgenomen.  

Het tweede deel van deze masterproef is een empirisch luik, waarin de invloed van het internet op de 

werking van muziekzenders in de praktijk zal worden onderzocht. We stellen daarbij eerst een 

duidelijke probleem-, doel- en vraagstelling op en bespreken vervolgens de manier waarop het 

onderzoek concreet zal worden aangepakt en uitgevoerd. Na de uitvoering van dit onderzoeksplan en 

het rapporteren van de resultaten geven we in de conclusie onze belangrijkste bevindingen weer.  
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Deel 1: Literatuurstudie  
 
 

1. Situering muziektelevisie 

 
Degelijk onderzoek voeren naar de werking van muziekzenders lijkt ons onmogelijk zonder een 

grondige situering. We besluiten daarom achtereenvolgens de technologische ontwikkelingen te 

bespreken die het ontstaan van muziekzenders mogelijk maakten en vervolgens te focussen op enkele 

belangrijke voorlopers van muziekzenders. Verder zullen we ook nog de ontstaansgeschiedenis van 

MTV en haar belangrijkste concurrenten aandoen en zullen we de situatie in België op het vlak van 

muziektelevisie verduidelijken.  

 
 

1.1 Cruciale technologische ontwikkelingen 

 

Technologie bepaalt zowel de grenzen als de mogelijkheden van een medium. (Hendy, 2000). Zo 

hadden muziekzenders nooit het levenslicht kunnen zien zonder enkele ingrijpende technologische 

vernieuwingen. Daarom sommen we in deze bespreking enkele ontwikkelingen op die belangrijk 

bleken voor het ontstaan en de verdere ontwikkeling van muziekzenders (en televisiezenders in het 

algemeen) zoals we die nu kennen.1 
 

Cruciaal voor de ontwikkeling van het televisiemedium was de scanningtechniek. Bij deze techniek 

worden de delen van een beeld omgezet in elektrische signalen die kunnen worden verzonden en 

gereconstrueerd. De Nipkow-schijf werd uitgevonden in Duitsland in 1884 en was het eerste toestel 

dat op die manier beelden kon ontleden. De Russisch-Amerikaanse uitvinder Zworykin ontwikkelde 

vervolgens het eerste ontvangsttoestel: de kinescoop. Uiteindelijk was het echter de Schotse ingenieur 

John Logie Baird die er in 1925 als eerste in slaagde om effectief beelden uit te zenden. De techniek 

werd achtereenvolgens verder verfijnd door ingenieurs van de Britse openbare omroep, de reeds eerder 

vermelde uitvinder Zworykin en een aantal Duitse ingenieurs. Door hun toedoen werd het 

televisiebeeld veel stabieler en scherper. Zoals in de meeste Europese landen moest men in België 

wachten tot de jaren ’50 vooraleer het televisiemedium er werd geïntroduceerd. (Burns, 1998; Saeys, 

2008, p. 21-22). 

 

 

 
                                                 
1 Een gedetailleerd verslag van de technologische ontwikkeling van het televisiemedium behoort niet tot het doel 
van deze masterproef. Voor een uitgebreidere bespreking verwijzen we daarom naar het boek The History of 
Television: 1942 to 2000 van Abramson & Sterling.  
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Een volgende belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van het televisiemedium was de introductie van 

het kleurenbeeld. Hoewel er reeds in de jaren ’20 druk werd geëxperimenteerd om dit mogelijk te 

maken, duurde het nog tot de jaren ‘50 vooraleer de eerste uitzendingen in kleur konden worden 

verzorgd. (Abramson & Sterling, 2003, p. 37-59). 

 

Tot aan de tweede wereldoorlog werd het televisiesignaal enkel via de ether verspreid. Men ondervond 

echter dat dit signaal moeilijk kon doordringen in bepaalde bergachtige gebieden in de Verenigde 

Staten. Het Amerikaanse bedrijf AT&T2  werd daarom belast met de ontwikkeling van de 

kabeltechnologie, zodat een stabiel signaal ook in moeilijk te bereiken gebieden mogelijk zou worden. 

Andere gebieden zouden echter eveneens spoedig de kabeltechnologie in gebruik nemen toen duidelijk 

werd dat er nog enkele andere voordelen aan verbonden waren. Zo bleek de capaciteit van de kabel 

veel groter dan die van het ethertransmissiekanaal waardoor meer omroepen de kans kregen om 

uitzendingen te verzorgen. Deze innovatie had dan ook een explosie van het aantal omroepen tot 

gevolg en ligt aan de basis van het ontstaan van specifieke zendertypes zoals betaal- en thematische 

omroepen. (Goodale & Frieden, 1981; Saeys, 2008, p. 25). 

 

In de jaren ’60 zorgde nog een ander transmissiekanaal voor een tweede boost van het aantal 

omroepen: de satelliet. De eerste commerciële communicatiesatelliet was de Early Bird, maar de echte 

doorbraak kwam er met de geostationaire satellieten die in een vaste baan om de aarde blijven hangen. 

Aanvankelijk konden alleen logge grondstations de signalen van de satellieten ontvangen. Pas in de 

jaren ’80 stond de techniek helemaal op punt en werden de grondstations vervangen door kleine 

schotelantennes. (Smith, Wright & Ostroff, 1998; Saeys, 2008, p. 26). 

 

Een andere technologische mijlpaal die specifiek voor de ontwikkeling van muziekzenders enorm 

belangrijk zou blijken, is het uitzenden van televisie in stereogeluid. Hoewel de experimenten 

hieromtrent reeds startten halverwege de jaren ’70, werd stereogeluid pas in 1984 de standaard. Naar 

aanleiding hiervan zouden televisietoestellen uitgerust worden met boxen die een goede 

geluidskwaliteit opleverden. (Banks, 1996, p. 30). 

 

Een laatste innovatie die we hier aanhalen is digitale televisie. Een gedigitaliseerd televisiesignaal 

bestaat dan uit een continue stroom van geluids- en beeldinformatie, opgebouwd uit bits met waarde 1 

of 0. Digitale televisie kan zowel via ether, kabel als satelliet worden verspreid. Het belangrijkste 

voordeel aan het digitaliseren van een televisiesignaal is dat er compressietechnieken op toegepast 

kunnen worden. Televisiekanalen nemen dan veel minder frequentieruimte in waardoor de capaciteit 

                                                 
2  AT&T staat voor American Telephone and Telegraph. Het bedrijf kent een lange geschiedenis in de 
telecommunicatie-industrie en is ook vandaag nog actief. AT&T bezit het grootste telefoonlijnnetwerk van de 
Verenigde Staten en is er ook de belangrijkste speler op het vlak van mobiele telefonie.   
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van de transmissienetwerken fors kan worden uitgebreid. Daarenboven treedt er bij digitale televisie 

zowel qua beeld als geluid minder ruis op aangezien een deel van de informatie die wordt 

meegestuurd, dient om fouten te corrigeren. Verder is het ook nog belangrijk aan te geven dat digitale 

televisie interactieve mogelijkheden biedt. Zo kunnen bepaalde programma’s worden opgevraagd en 

kunnen de kijkers dus zelf beslissen wanneer zij welke content bekijken. (Kruger & Guerrero, 2002; 

Saeys, 2008). Pas recentelijk is digitale televisie aan een echte opmars begonnen. Volgens een 

onderzoek van het CIM3 waren in België eind 2009 ruim 36 procent van de gezinnen overgeschakeld 

naar digitale televisie. (IPB, 2011). 

 
 
1.2 Voorlopers  
 

Het idee om een televisiekanaal volledig te wijden aan videoclips is het gevolg van een lang 

ontwikkelingsproces. Banks (1996, p. 23) ziet het startpunt van deze ontwikkeling in de film The Jazz 

Singer4 uit 1927. Dit was de eerste film ooit waarin de stem van een personage hoorbaar was. Het was 

eveneens de allereerste prent met een soundtrack.  

 

De techniek om stemgeluid en muziek weer te geven werd steeds verfijnder en na verloop van tijd 

ontwikkelden zich specifieke genres die muziek en film met elkaar gingen verweven. De musicalfilm 

beleefde op die manier in de jaren ’30 hoogdagen. Bekende titels van toen in dit genre zijn 42nd 

Street5 en Swing Time6. Volgens Banks (1996, p. 23) kan de musical in zekere zin dus ook beschouwd 

worden als een soort van prehistorische videoclip. Een ander filmgenre waarbij muziek een belangrijk 

onderdeel van het verhaal vormde, was de Western. 

 

Een volgende belangrijke ontwikkeling komt er met de soundies. Dit zijn een soort van clips die bij 

een bepaald nummer horen en waarin muzikale performances worden weergegeven. Vooral in 

nachtclubs in de jaren ’40 waren deze uitermate populair. Het publiek danste echter liever op de 

muziek dan naar de beelden te kijken waardoor de soundies een stille dood stierven en de opmars van 

de jukebox kon beginnen. (Banks, 1996, p. 23; MacGillivray & Okuda, 2007). 

 

                                                 
3 CIM is een letterwoord voor Centrum voor Informatie over de Media. Deze organisatie stelt zich tot doel 
nauwkeurige en betrouwbare gegevens te leveren die noodzakelijk zijn voor de objectieve weergave en de 
optimalisering van de reclamebestedingen in België.   
4 The Jazz Singer werd geregisseerd door Alan Crosland en was gebaseerd op een toneelstuk van Samson 
Raphaelson. Deze film bleek een enorm commercieel succes en bewees op die manier dat ook de “talkies” 
winstgevend konden zijn.   
5 42nd Street is een musicalfilm uit 1933 die geregisseerd werd door Lloyd Bacon. De prent was een enorm 
succes en zorgde er mee voor dat productiemaatschappij Warner Bros Pictures niet failliet ging.  
6 Swing Time is een film uit 1936, geregisseerd door George Stevens. De wereldberoemde zanger/danser/acteur 
Fred Astaire neemt de hoofdrol voor zijn rekening.   
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In de jaren ’50 doken heel wat films op waarin de muzikale performances een prominente rol kregen. 

Elvis Presley schitterde bijvoorbeeld in Jailhouse Rock7 en de beroemde Amerikaanse diskjockey 

Alan Freed vertolkte in Mister Rock and Roll8 zichzelf. Ook dit soort films kunnen als een belangrijke 

schakel worden beschouwd in het proces dat tot het ontstaan van muziekzenders zou leiden. (Banks, 

1996, p. 23). 

 

Nog in de jaren ’50 vinden we de eerste sporen terug van de kruisbestuiving tussen 

muziekperformances en televisie. In feite gaat het om radioprogramma’s die zodanig werden 

aangepast dat ze ook op televisie konden worden vertoond. Het bekendste voorbeeld hiervan is 

ongetwijfeld Your Hit Parade9. In dit televisieprogramma werden de 7 populairste liedjes te berde 

gebracht door een vast panel zangers en zangeressen, begeleid door een handvol dansers. Ook in 

andersoortige entertainmentprogramma’s kwam muziek centraal te staan toen men merkte dat het 

opvoeren van een populaire artiest zorgde voor hogere kijkcijfers. Zo was er bijvoorbeeld The Ed 

Sullivan Show10 waarin onder andere Elvis Presley en The Beatles meerdere malen hun opwachting 

maakten.  

 

Ook in de jaren ’60 werden dergelijke muziekshows uitgezonden, zij het zonder veel succes. Eén van 

de belangrijkste redenen voor het falen van die muziekshows was dat rebelse rockmuziek 

gepresenteerd werd door stijve Hollywoodpresentatoren. Daarenboven werden vaak rockartiesten door 

zendernetwerken geweerd omdat men vreesde dat heel wat kijkers aanstoot zouden nemen aan het 

gewelddadige aura dat de rockmuzikanten met zich meedroegen.  

 

In de jaren ‘70 werd een nieuwe poging ondernomen om rockmuziek op antenne te gooien. Er werden 

op vrijdag- en zaterdagavond muziekuitzendingen verzorgd voor jongeren die terugkwamen van 

fuiven en feestjes. Concreet ging het dan om bands die hun eigen nummers playbackten. Midden jaren 

‘70 verdwenen dergelijke programma’s echter volledig van het scherm omdat de populariteit van de 

discomuziek de rock naar de achtergrond verwees. 

 

In de jaren ‘80 is vooral de muziekshow Solid Gold vermeldenswaardig. Daarin werden wekelijks de 

populairste hits gerangschikt, playbackten de artiesten in kwestie hun nummers en dansten de Solid 

Gold Dancers voor de camera’s op een voor die tijd provocatieve manier. Een andere mijlpaal uit die 

                                                 
7 Jailhouse Rock is een film uit 1957, geregisseerd door Richard Thorpe. De prent bleek enorm succesvol en 
bracht in de VS alleen al 4 miljoen dollar op.  
8 Mister Rock and Roll is een film uit 1957, geregisseerd door Charles Dubin. Allen Freed, die verantwoordelijk 
wordt geacht voor de verspreiding van het muziekgenre rock-‘n-‘roll, speelt in deze prent zichzelf.   
9 Your Hit Parade was een razend populair Amerikaans radioprogramma van  1935 tot 1955 en tevens een 
televisieprogramma van 1950 tot 1959. 
10 The Ed Sullivan Show was een Amerikaans televisieprogramma dat liep van 1948 tot 1971. Alles met enige 
entertainmentwaarde (van circusacts tot muziekuitvoeringen) kreeg ooit een plaatsje in deze show.  
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periode is de muziekshow Soul Train, waarin de laatste releases van populaire Afrikaans- 

Amerikaanse acts live werden uitgevoerd. 

 

Pop- en rockmuziek op televisie proberen te krijgen bleek daarenboven sowieso een hachelijke 

onderneming. Enerzijds stonden de zenders hier erg weigerachtig tegenover aangezien ze vreesden dat 

het publiek afkerig zou reageren. Anderzijds waren ook de artiesten zelf niet echt voor het idee 

gewonnen om op televisie te verschijnen. Ze meenden immers dat de slechte geluidskwaliteit van de 

meeste televisietoestellen hun muzikale performance slecht zou doen overkomen en ze vreesden dat 

een televisieoptreden een terugloop van het concertbezoek in de hand zou kunnen werken. Andere 

argumenten betroffen de neiging van de zenders om artiesten te censureren en het karige loon dat voor 

een televisieoptreden werd vooropgesteld.   

  

Uit financiële overwegingen gaat de muziekindustrie in de jaren ’70 echter op zoek naar nieuwe en 

vooral goedkopere manieren om promotie te voeren voor artiesten. Vooral de uitgebreide 

concerttournees zorgden er immers voor dat de labels diep in de buidel moesten tasten. Een oplossing 

werd uiteindelijk gevonden in het draaien van filmpjes waarin de artiest in kwestie zijn nieuwste 

single te berde brengt. Dergelijke video’s konden dan worden vertoond als onderdeel van een betaalde 

advertentie op televisie, in muziekwinkels of in nachtclubs. Hoewel enkele innovatieve producenten11 

er toch enige creativiteit in staken, bestonden de meeste videoclips gewoon uit beelden die tijdens een 

concert werden gemaakt. Dit was een eenvoudig en goedkope manier van werken aangezien er vaak 

maar vanuit één enkel camerastandpunt werd gefilmd.  

 

Aanvankelijk speelden deze videoclips slechts een marginale promotionele rol in de Verenigde Staten. 

De video’s werden vooral geproduceerd om voet aan de grond te krijgen in Groot-Brittannië en andere 

Europese landen waar het aantal radiostations op dat moment dun bezaaid was en het dus heel moeilijk 

bleek om nieuwe acts op de muziekmarkt te introduceren. Top of the Pops en Ready! Steady! Go! zijn 

bekende voorbeelden van Britse televisieshows waarin deze clips werden getoond. Het spreekt voor 

zich dat dit belangrijke fora waren om nieuwe muziek tot bij de mensen te krijgen en dat het 

verschijnen in een dergelijk programma een onwaarschijnlijk groot positief effect had op de 

platenverkoop. Met de introductie van deze televisieshows was het idee van een muziekzender niet ver 

meer af. (Banks, 1996). 

 
 

                                                 
11 Eén van deze progressieve videoclipproducenten was Michael Nesmith, ex-lid van de Amerikaanse popband 

The Monkees. Bekend is ook zijn “Elephant Parts”, een visueel album dat in 1981 een Grammy award kreeg 

toebedeeld omwille van het innovatieve idee.   
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1.3 Ontstaan en opkomst van MTV   

 

De voorlopers van muziekzenders en de technologische ontwikkelingen die in de vorige onderdelen 

werden beschreven, leidden uiteindelijk tot de idee om een televisiekanaal volledig te wijden aan 

videoclips. Het toenmalige Warner Amex Satellite Entertainment 12 , een Amerikaans 

mediaconglomeraat, maakte van deze omstandigheden gebruik en gooide op 1 augustus 1981 Music 

Television of kortweg MTV op de kabel13. Omdat er nogal wat onderzoek vooraf ging aan de 

lancering van dit kanaal, wordt MTV nog steeds “the most researched channel in history” genoemd. 

(Banks, 1996, p. 33). Via enquêtes werd bijvoorbeeld nagegaan hoe het publiek van MTV er zou 

uitzien en welke muziekgenres de voorkeur kregen van de Amerikaanse jongeren. Verder werden er 

ook twee muziekshows14 op poten gezet die werden uitgezonden op een bestaand televisiekanaal en 

die als een soort van generale repetitie van MTV moeten worden beschouwd. Het onderzoek bracht 

aan het licht dat de muziekzender zich moest richten op blanke jongeren en jongvolwassenen15 die in 

de voorstad woonden, hielden van rockmuziek en afkerig stonden tegenover het soulgenre en 

aanverwanten. Verder bleek uit het onderzoek dat MTV veel meer moest zijn dan een visuele jukebox: 

“Warner executives used this research to develop a program service that would not simply play music 

but reflect the lifestyle of their target audience and become an integral part of their music-oriented 

subculture.” (Banks, 1996, p. 34). MTV moest dus jong en fris aanvoelen en makkelijk te 

onderscheiden zijn van de traditionele zenders. Dit werd onder andere gerealiseerd door het 

achterwege laten van gestructureerde programma’s, door te werken met een eindeloze lus van 

videoclips en door het opvoeren van de zogenaamde veejays16. Dit trendsettende karakter zou een rode 

draad vormen doorheen de geschiedenis van MTV. (Banks, 1996, p. 35; Droeven, 2011). 

 

Reeds vlak na de lancering van MTV werd duidelijk hoe succesvol het muziekzenderconcept was. Zo 

verrichtte MTV wonderen als promotietool voor artiesten. Singles waarvan de videoclip door MTV 

werd uitgezonden, vlogen meteen de deur uit. Ook op financieel vlak deed de zender het goed. Steeds 

meer reclame-inkomsten konden verworven worden omdat MTV een duidelijk afgebakende doelgroep 

aan de adverteerders kon voorleggen. Daarenboven hoefde de zender niet in de buidel te tasten voor 
                                                 
12 Warner Amex Satellite Entertainment (WASEC) was een joint venture tussen Warner Communications en 
American Express en legde zich toe op het uitbaten van televisiekanalen. In 1984 zou Warner Communications 
de aandelen van American Express overnemen en de naam veranderen in Warner Cable. 
13 De eerste videoclip op MTV was Video Killed The Radiostar van The Buggles.  
14 De eerste muziekshow die een testcase vormde voor MTV, was Album Tracks. Dit programma werd eind 
jaren ’70 uitgezonden door het Amerikaanse televisiekanaal WNBC en werd gepresenteerd door Robert Pittman. 
Het tweede muziekprogramma was Pop Clips, dat van start ging in 1981 op het Amerikaanse jongerenkanaal 
Nickelodeon.  
15 MTV richtte zich op blanke jongeren en jongvolwassenen omdat het publiek voor de meer zwart-georiënteerde 
muziekgenres zich in de steden bevond, waar de kabel nog niet was aangelegd en MTV dus niet kon worden 
ontvangen. De muziekzender kreeg in dat verband heel wat kritiek te verduren. Uiteindelijk zou de kleurbarrière 
worden doorbroken door de populariteit van Michael Jackson’s Billie Jean.  
16 Veejays zijn presentatoren die op een televisiezender videoclips aan elkaar praten.  
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het maken van programma’s aangezien de platenmaatschappijen instonden voor de financiering van de 

videoclips. (De Meyer, Malliet & Roe, 2001, p. 1; Shuker, 1994, p. 178).  

 

Toen het succes van MTV duidelijk bleek, kondigde de kabelindustrie ondernemer Ted Turner aan 

met een gelijkaardig muziekkanaal te starten. The Cable Music Channel (CMC) moest MTV 

beconcurreren door ook videoclips buiten het rockgenre te programmeren. Uiteindelijk zou de zender 

het na vijf weken reeds voor bekeken houden. MTV kocht vervolgens CMC op en doopte het kanaal 

Video Hits One (VH1). (Banks, 1996, p. 32). 

 

In 1985 verkocht het moederbedrijf Warner Communications MTV aan het Amerikaanse 

mediaconglomeraat Viacom. De muziekzender werd vervolgens ondergebracht in de nieuwe afdeling 

MTV Networks. Onder invloed van Viacom zou MTV beginnen aan een wereldwijde 

veroveringstocht, te beginnen met de oprichting van MTV Europe in 1987. Sindsdien bleef de 

muziekzender maar uitbreiden waardoor er vandaag 28 verschillende MTV variaties zijn, verspreid 

over de hele wereld. (MTV International, 2005). 

 

Belangrijk om te vermelden is nog dat MTV na verloop van tijd afstapte van het concept om enkel en 

alleen videoclips uit te zenden. Hoewel vooral programma’s uit het realitytelevisiegenre op het scherm 

te zien waren, kregen ook andere formats hun kans. MTV heeft bijvoorbeeld een zekere geschiedenis 

inzake het programmeren van animatiereeksen; met Beavis And Butt-head als bekendste figuren. De 

zender is ook steeds nauw betrokken geweest bij het organiseren en uitzenden van concerten (waarvan 

enkele legendarisch zijn geworden17) en als laatste halen we ook nog de MTV Music Video Awards 

aan die een echte hoogmis vormen voor muziekfanaten. (Droeven, 2011, 1 augustus). 

 

 

1.4 Situatie in België 
 

In wat voorafging hebben we onder andere het ontstaan en de opkomst van muziekzender MTV 

besproken en namen we enkele belangrijke concurrenten van deze zender op internationaal vlak onder 

de loep. Maar hoe is de situatie in België eigenlijk? 

 

In 1987 kwam het oppermachtige MTV ook naar ons land toen er van start werd gegaan met MTV 

Europe. Concreet betekende dit dat de videoclips in het Engels werden aangekondigd door veejays uit 

verschillende Europese landen. Na verloop van tijd wilde MTV zich echter een meer lokaal karakter 

aanmeten en startte daarom onder andere met MTV Nederland. Ook in België kregen de kijkers 

                                                 
17  Nirvana bijvoorbeeld speelde in 1993 een legendarisch akoestische set die door MTV integraal werd 
uitgezonden. 
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voortaan MTV Nederland te zien in plaats van de Engelstalige versie. Het kanaal werd echter gedeeld 

met jongerenzender Nickelodeon die de zendtijd tijdens de dag kreeg toegewezen. Vanaf eind 2008 

werd de MTV die de Vlaamse kijker kreeg voorgeschoteld steeds onafhankelijker van de Nederlandse, 

wat vooral tot uiting kwam in een verschillende programmering. (Banks, 1996; MTV, 2011; 

Nickelodeon, 2011; Droeven, 2011). In 2011 werd bekendgemaakt dat de Vlaamse MTV vanaf 1 

oktober van dat jaar enkel nog via digitale televisie te zien zal zijn en dat Nickelodeon het analoge 

televisiekanaal volledig zal inpalmen. (Telenet, 2011a). 

 

The Music Factory, kortweg TMF, werd gelanceerd op 1 mei 1995 en richtte zich enkel en alleen op 

het Nederlandse publiek. Bedoeling was om een alternatief te bieden voor het almachtige MTV dat in 

het Engels uitzond en geen rekening hield met de lokale markt. Toen het succes in Nederland duidelijk 

bleek, besloot eigenaar Wegener Arcade uitbreiding te zoeken en de pijlen op het Vlaams publiek te 

richten. De Vlaamse versie van TMF werd uiteindelijk op 3 oktober 1998 gelanceerd, opererend onder 

een Nederlandse licentie. Na enkele succesvolle jaren besloot MTV het project over te nemen en in 

2004 de Nederlandse licentie te wijzigen voor een Vlaamse. Vandaag is TMF zowel via analoge als 

digitale televisie te ontvangen. (TMF, 2011;Saeys, 2008, p. 168). 

 

In navolging van het succes van TMF, besloot ook de VMMa18, moederbedrijf van commerciële 

zender VTM, een muziekzender op poten te zetten. In 2001 ging deze zender van start onder de naam 

Jim-TV waarbij JIM dan stond voor jong, interactief en meer. Na verloop van tijd werd besloten het 

achtervoegsel weg te laten en dus enkel JIM te behouden. Ook JIM is zowel op analoge als digitale 

televisie te bekijken. (JIM, 2011; Saeys, 2008). 

 

In Wallonië was er al sinds 1994 een muziekzender actief. Deze zender heette MCM en was een 

afkooksel van de populaire Franse muziekzender die onder dezelfde naam opereerde. De Belgische 

MCM, die onder de leiding stond van de Franse moedermaatschappij, bleek na verloop van tijd toch 

een meer lokaal gerichte koers te varen door ook videoclips van Belgische artiesten te programmeren. 

Toch werd het eind 2009 duidelijk dat de muziekzender met slechte kijkcijfers te kampen had en 

bijgevolg moeilijk de broodnodige reclame-inkomsten bij elkaar kon scharrelen. Het is duidelijk dat de 

populariteit van de Franse MCM dus niet bleek over te slaan op de Belgische markt. (MCM, 2011; 

Saeys, 2008).  

 

Zoals eerder gesteld heeft de intrede van digitale televisie een boost van het aantal televisiezenders tot 

gevolg gehad. Ook in België is dit zeer duidelijk het geval geweest. Zo werd bijvoorbeeld Xite 

                                                 
18 VMMa staat voor Vlaamse Media Maatschappij en is het moederbedrijf van enkele Vlaamse commerciële 
radio- en televisiestations. De Persgroep en Roularta Media Group, twee grote uitgevers, zijn de sterke 
aandeelhouders.  
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geïntroduceerd, een muziekzender die uitsluitend via digitale televisie kan worden ontvangen en die de 

kijker toelaat een eigen playlist met videoclips aan te maken. (Telenet, 2011b; Xite, 2011). Andere 

digitale muziekkanalen zijn Anne, een muziekzender die zich richt op Nederlandstalige muziek van 

Vlaamse artiesten, en Studio 100 TV, een muziekzender die videoclips van kinderliedjes uitzendt. 

(Telenet, 2011b; Anne, 2011; Studio100, 2011). 

.  
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2. Taken van muziekzenders  
 

Zoals gesteld is het onze bedoeling om in deze masterproef de invloed van het internet op de werking 

van muziekzenders te onderzoeken. Eerst en vooral zullen we daarom uitgebreid deze werking van 

muziekzenders bespreken. Hoewel we beseffen dat dit niet de enige taken zijn van muziekzenders19, 

besloten we omwille van de beperkte omvang van dit onderzoek te focussen op drie concrete functies: 

het maken van winst, het verspreiden van videoclips en de gatekeepingfunctie. We kozen expliciet 

voor deze functies omdat er in de literatuur veel aandacht aan besteed wordt en omdat ze volgens 

Banks (1996) cruciaal zijn voor een goede werking van een muziekzender.  

 

 
2.1 Winst maken  
 
Muziekzenders zijn commerciële zenders, wat betekent dat ze geen beroep kunnen doen op financiële 

tegemoetkomingen van de overheid20. Ze moeten met andere woorden trachten om zelf inkomsten te 

genereren; een opdracht die op heel verscheiden manieren kan worden volbracht. Achtereenvolgens 

bespreken we dan ook het verdienen van geld via reclame en sponsoring, via diversificatie en branding 

en via enkele andere methodes. 

 
 
2.1.1 Reclame en sponsoring  

 

Zowat alle muziekzenders, en bij uitbreiding ook de algemene zenders, zijn op financieel vlak 

grotendeels afhankelijk van reclame-inkomsten. Smythe (geciteerd in: McAllister, 2005, p. 218) geeft 

aan dat dit een specifieke zienswijze op adverteerders, zenders en publiek met zich meebrengt: “the 

advertisers are the “buyers”, the television networks (for national advertising) and stations/cable 

systems (for local) are the sellers, and we, the viewers, are the product.” 

 

Smythe en McAllister wijzen er dus op dat zenders hun publiek trachten te “verkopen” aan 

adverteerders. Op die manier ontstaat er immers een win-win situatie: de zenders verdienen geld en 

adverteerders krijgen de kans om het publiek te bespelen en om te vormen tot een afzetmarkt. 

(McDowell, 2006, p. 45). 

                                                 
19 Volgens Shuker (1998, p. 8) spelen muziekzenders bijvoorbeeld ook een belangrijke rol bij de 
identiteitsconstructie van jongeren.  
20Dit is bij publieke omroepen wel het geval. De overheid bepaalt dan de omvang van de financiele steun aan de 
omroepen. Concreet bestaat de steun enerzijds uit een dotatie of subsidiëring en anderzijds uit kijk- en/of 
luistergeld. De meeste openbare omroepen doen echter niet uitsluitend een beroep op het geld dat ze van de 
overheid krijgen maar hangen ook nog eens sterk af van commerciële inkomstenbronnen. Omroepen die enkel en 
alleen door publieke middelen worden gefinancierd zijn uiterst zeldzaam geworden.  
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Adverteerders stellen echter bepaalde eisen: “Advertisers will purchase time on a program when this 

audience measure promises a sufficiant audience, both in terms of size and kind.” (McAllister, 2005, 

p. 218). Ze willen met hun reclamespots immers een bevolkingsgroep bereiken die groot genoeg is en 

waarvan men verwacht dat die zal worden aangesproken door de geadverteerde producten of diensten. 

Via de reclamespots hopen adverteerders dus in te spelen op hun doelpubliek of “target market”. 

(McAllister, 2005, p. 230; Kotler, Keller, Brady, Goodman & Hansen, 2009). De prijs die betaald 

moet worden om een reclamefilmpje op de televisiezender te krijgen, hangt dan voornamelijk af van 

de kijkcijfers en demografische gegevens van het publiek.  

 

Aangezien muziekzenders een specifieke doelgroep bedienen, namelijk de jongeren, bevinden ze zich 

in een ietwat vreemde situatie op het vlak van reclamewerving. Enerzijds lijken ze weinig 

aantrekkingskracht uit te oefenen op adverteerders omdat ze zich richten op een nichemarkt en dus 

geen groot publiek bereiken. Anderzijds kunnen ze ook heel wat adverteerders lokken met het 

argument dat ze een duidelijk afgebakende doelgroep bedienen en een bepaald product of een 

bepaalde dienst via de muziekzender dus bijzonder gericht aan de man kan worden gebracht. 

(McAllister, 2005, p. 230; McDowell, 2006, p. 49). Volgens McDowell (2006, p. 50) bevinden 

muziekkanalen (en andere zenders die op een nichemarkt zijn gericht) zich echter in een comfortabele 

positie aangezien adverteerders vandaag de dag kwaliteit verkiezen boven kwantiteit: “Consequently, 

for many advertisers, reaching a huge mass audience is not always the answer. Instead, they are more 

than willing to purchase commercial time within programmes that attract a certain type of audience.”   

 

Het afhankelijk zijn van reclamegelden heeft enkele belangrijke voordelen. Eerst en vooral is het 

systeem van reclamewerving redelijk eenvoudig. De adverteerders en de zenders zijn afhankelijk van 

elkaar waardoor de actoren uiteindelijk zelf bij elkaar terecht komen. Daarenboven laten reclame-

inkomsten toe dat de muziekzenders (en zenders in het algemeen) zichzelf in stand houden. Ze zijn dus 

niet afhankelijk van de overheid en kunnen op die manier een eigen koers varen zonder tussenkomst 

van een instantie. Als laatste geven we nog aan dat reclame een inkomstenbron is die nog een zeker 

groeipotentieel heeft, zeker nu het door de komst van digitale televisie mogelijk wordt om de 

reclamebeleving interactief te maken. (Saeys, 2008; McAllister, 2005). 

 

Desalniettemin zijn er ook enkele nadelen aan het systeem. Eerst en vooral is het zo dat wanneer het 

economisch even minder gaat, bedrijven bijzonder terughoudend worden op het vlak van reclame-

uitgaven. Muziekzenders (en zenders in het algemeen) hebben dan vaak de grootste moeite om het 

financiële plaatje rond te krijgen. Verder is het ook zo dat reclame vaak nefast is voor een  aangename 

televisiebeleving. Kijkers zijn er immers niet mee opgezet wanneer hun favoriete programma om de 

haverklap onderbroken wordt voor een commerciële boodschap. Als laatste is het ook belangrijk aan te 

geven dat het afhankelijk zijn van reclame-inkomsten een grote invloed kan hebben op de 
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programmering. Aangezien adverteerders een groot publiek willen bereiken met hun reclamespots, 

worden muziekzenders eigenlijk gedwongen om programma’s uit te zenden die een groot 

kijkerspubliek zullen lokken. De zenders nemen dan niet het risico om programma’s uit te zenden 

waarvan verwacht wordt dat ze een minder groot publiek zullen aanspreken. 

 

Een bijzondere vorm van reclamevoering is programmasponsoring. Meestal houdt dit in dat de naam 

van de geldschieter (al of niet met vertoon van product of logo) aan begin en einde van het programma 

wordt vermeld. Rond sponsoring bestaat echter heel wat controverse aangezien de kans bestaat dat de 

inhoud van het programma wordt beïnvloedt door de wensen van de geldschieter. In vele landen is het 

dan ook verboden om informatieve programma’s te laten sponsoren.  

 

 

2.1.2 Diversificatie en branding  

 

Muziekzenders (en bij uitbreiding alle zenders) gaan net zoals alle andere commerciële bedrijven op 

zoek naar winstmaximalisatie. Het is daarom nodig om een strategie uit te tekenen die groei van het 

bedrijf mogelijk maakt en dus financiële successen tot gevolg heeft. In de marketingwereld geldt de 

Ansoffmatrix21 als een belangrijke tool om die groeistrategieën overzichtelijk weer te geven. Volgens 

Ansoff kan het bedrijf zich richten op acties die ervoor zorgen dat er meer verkocht wordt van een 

bestaand product in een markt waarin het bedrijf reeds actief is (dit heet dan marktpenetratie), er kan 

een bestaand product in een nieuwe markt worden aangeboden (marktontwikkeling), een nieuw 

product kan verkocht worden in een markt waarin het bedrijf reeds actief is (productontwikkeling) of 

er kan ook een nieuw product in een nieuwe markt worden gelanceerd (diversificatie). (Kotler & 

Keller, 2007). 

 

In het kader van dit onderzoek zijn we vooral geïnteresseerd in deze laatste strategie. Naast reclame-

inkomsten zijn immers vaak ook inkomsten voortkomend uit de diversificatiestrategie22 van groot 

belang voor muziekzenders. Wanneer aan diversificatie wordt gedaan, is het vooral van belang om 

eerst een sterk merk neer te poten. Deze eerste stap wordt aangeduid met de term “branding”. Volgens 

McDowell (2006, p. 42) heeft “branding” alles te maken met het uitbouwen van een goede reputatie 

rond een bepaald product: “It encompasses those promotion activities that are intended to distinguish 

                                                 
21 Harry Igor Ansoff (1912-2002) staat bekend als de grondlegger van het strategisch management. 
22 We dienen er hier nog op te wijzen dat er verschillende soorten diversificatie bestaan. Zo is er horizontale 
diversificatie (waarbij een bedrijf de huidige markt aanspreekt met nieuwe producten die andere skills op 
technologisch vlak vereisen) en verticale diversificatie (waarbij een bedrijf actief blijft op de eigen markt maar 
ook activiteiten ontwikkelt in de business van leveranciers of klanten). Verder worden ook nog concentrische en 
conglomeraatdiversificatie onderscheiden. Voor een uitgebreidere bespreking van deze strategieën verwijzen we 
echter naar het boek “Bedrijfseconomie: grondslagen en perspectieven” van Corbey & van Hulst. 
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a brand from its competitors by communicating to consumers what brands stand for.” Reeds op het 

einde van de 19de eeuw probeerden grote bedrijven als Budweiser en Campbell hun merknaam op een 

dergelijke manier te managen.  

 

Wanneer de introductie van de kabel eind jaren ‘80 voor een boom in het aantal televisiekanalen zorgt, 

wordt het ook voor zenders belangrijk om zich te onderscheiden van de concurrentie. Op die manier 

raakt het brandingfenomeen eveneens ingeburgerd in de audiovisuele sector: “What is new, however, 

is the adoption of branding and brand management by the electronic media. Radio and television 

broadcasters have for decades given unique “brand names” to their stations, networks, and programs, 

but the decade of the 1990s introduced a much deeper interest in the art and science of brand 

management.” (McDowell, 2006, p. 42). 

 

Ook muziekzenders trachten zich dus als echte “brands” te profileren. Banks (1996, p. 175) wijst er 

bijvoorbeeld op hoe stevig er aan de merknaam MTV werd gesleuteld. Zo werd er een duidelijk te 

herkennen logo ontworpen dat op elk door MTV uitgebracht programma of product verscheen. 

Daarenboven werd er een echte huisstijl ontwikkeld: de zender diende op elke mogelijke manier 

dezelfde fris- en jeugdigheid uit te ademen die vooral de jongeren zou aanspreken. Onder andere het 

op het scherm gehanteerde vocabularium droeg daar in grote mate toe bij. De zender gold na verloop 

van tijd als een niet te negeren kracht in het veld van de hedendaagse populaire muziek, door het 

weergeven en creëren van trends en werd dus een soort van autoriteit voor alles wat hip is, zowel op 

muzikaal vlak als daarbuiten. 

 

Eenmaal de zender als “brand” wordt geprofileerd, kan dit op financieel vlak worden uitgebuit. Er 

kunnen dan producten op de markt worden gebracht die weinig of niets te maken hebben met de “core 

business” van de zender (het maken en aanbieden van televisieprogramma’s). Net omdat de zender 

door de consument als een “brand” wordt gepercipieerd en dus de representatie is van één of meerdere 

kwaliteiten, worden de afgeleide producten die dezelfde merknaam dragen eenzelfde kwaliteitslabel 

toegeschreven door de consument. Zo gaan muziekzenders TMF, JIM en MTV zich richten op het  

aanbieden van telefoonabonnementen voor jongeren omdat ze op die manier hun doelgroep een 

product kunnen aanbieden dat dezelfde jonge, frisse en coole “feel” bezit als de muziekzender zelf. 

Een ander schoolvoorbeeld van een dergelijke diversificatie is dan het organiseren van reizen door 

muziekzender TMF, of het opzetten van grootse fuiven onder de naam MTV. (Kotler & Keller, 2007; 

TMF, 2011; MTV, 2011). 
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2.1.3 Andere 

 

Er zijn nog enkele andere manieren waarop muziekzenders geld in het laatje kunnen brengen. Eerst en 

vooral zijn er de omroepen die inkomsten genereren via abonnementen. Deze zenden hun 

programma’s gecodeerd uit zodat ze enkel kunnen worden ontvangen door kijkers die over een 

decoder beschikken. Mits het betalen van abonnementsgeld kan dan een dergelijke decoder worden 

verkregen. Een mooi voorbeeld van dit systeem vormt MTV Germany. Deze muziekzender was steeds 

vrij te ontvangen tot eind 2010 besloten werd om de zender enkel nog gecodeerd uit te zenden. 

(TotaalTV, 2011; Saeys, 2008). 

 

Een andere mogelijkheid, die eigenlijk als onderdeel van het voorgaande moet worden gezien, is het 

pay-per-viewsysteem. Een kijker betaalt dan een bepaalde som geld extra om een programma of 

andere content te kunnen bekijken. Vooral in de context van digitale televisie is deze optie bijzonder 

belangrijk. Digitale muziekzender Xite23 bijvoorbeeld laat de kijker toe om tegen betaling videoclips te 

kiezen uit een omvangrijke catalogus. (Xite, 2011). 

 

Verder kunnen muziekzenders ook inkomsten verwerven uit de verkoop van programma’s. MTV’s 

razend populaire realityshow Jersey Shore24 werd bijvoorbeeld verkocht aan televisiezenders over de 

hele wereld. Ook inkomsten uit merchandising kunnen heel belangrijk zijn. Zo werden van het 

eveneens door MTV geproduceerde Pimp My Ride25 tal van dvd’s uitgebracht. De verkoop ervan 

leverde de muziekzender ook extra inkomsten op. (Saeys, 2008; MTV, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
23 Xite is een Nederlandse digitale muziekzenders die sinds begin 2011 ook in België actief is.  
24 Dit programma werd voor het eerst uitgezonden in 2009. Een filmcrew volgt er de belevenissen van 8 
jongeren die samen hun zomer spenderen aan de kust van New Jersey. Onder andere het in België bijzonder 
gesmaakte Oh oh Cherso is naar dit programma gemodelleerd.   
25 In dit programma gaat rapper X-Zibit op zoek naar tot op de draad versleten auto’s en bouwt ze om tot echte 
droombolides.  
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2.2 Het verspreiden van videoclips 
 
De muziekindustrie bestaat uit een kluwen van spelers die op een complexe manier met elkaar in 

verband staan. Onderstaand schema geeft dit duidelijk weer: 

 

Structuur van de muziekindustrie 

 

Bron: Maenhout, De Voldere, Onkelinx & Sleuwaegen (2006, p. 57) 

 

 

Reeds van bij het begin van de 20ste eeuw liggen de verhoudingen tussen deze spelers min of meer vast 

waardoor na verloop van tijd een stabiel systeem ontstond en muziek dus steeds via eenzelfde patroon 

bij de muziekliefhebber terecht komt. Dit patroon wordt vaak aangeduid als de traditionele 

waardeketen van de muziekindustrie. Onderstaande afbeelding illustreert deze waardeketen: 

 

Traditionele waardeketen van de muziekindustrie 

 
Bron: de OECD -studie “Digital Broadband Content: Music” 2005 
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In de traditionele waardeketen komt het er op neer dat artiesten een aantal nummers schrijven die mits 

financiële en/of materiële hulp van een platenmaatschappij worden opgenomen en op een album 

verschijnen. Een marketing- en verkoopseenheid staat vervolgens in voor het voeren van promotie 

voor de artiest en het album, en de verkoop van deze albums. Via een distributeur komen de albums 

terecht bij een groothandelaar die ze doorverkoopt aan de kleinere platenwinkels. Hier kunnen de fans 

dan hun exemplaar van het album oppikken.26 (OECD, 2005, p. 36). 

 

Banks haalt aan dat muziekzenders van groot belang zijn in deze waardeketen op het moment dat een 

artiest of een album moet worden gepromoot. Videoclips vormen op die manier vehikels om een 

single of album aan de man te brengen: “The labels’ general objective with videos is, of course, to 

increase the retail sales of their artists’ music through widespread distribution of the artists’ videos on 

music television shows […] .” (Banks, 1996, p. 139). Muziekzenders verworden dan tot een 

belangrijke promotietool voor platenmaatschappijen. (Wall, 2003, p. 184). 

 

Ook voor de muziekzenders zelf is deze situatie echter economisch interessant. Platenmaatschappijen 

leveren met de videoclips immers de content voor de programma’s van de muziekzenders. Door het 

uitzenden van populaire acts kan daarenboven een groot publiek worden aangetrokken. (Koch, 1999; 

Banks, 1996). 

 

Het is duidelijk dat muziekzenders en platenmaatschappijen sterk van elkaar afhankelijk zijn. Banks 

(1996, p. 196) beschrijft deze relatie als volgt: “The clips featuring these acts get people to watch 

MTV and VH-1, increasing their audience, and the labels get valuable exposure for their artists, 

hopefully increasing album sales. The relationship between majors and  program services like MTV 

can be described as an interdependent one where neither party remains complete dominance. 

Although record companies depend on program services, notably MTV, to play clips to promote their 

recording acts, these television shows depend on the labels for their primary source of programming.”  

 

In het voorgaande hebben we de interdependentie tussen muziekzenders en platenlabels besproken. 

Hierbij moeten echter enkele belangrijke opmerkingen worden gemaakt. Eerst en vooral is het zo dat 

we in onze bespreking van videoclips enkel de economische kant van de zaak hebben toegelicht. 

Hoewel muziek en bijhorende videoclips volgens Shuker (1998, p. 162) sinds de jaren ’90 door het 

muziekwereldje vaak worden beschouwd als “te verhandelen producten”, moet er natuurlijk ook nog 

altijd rekening worden gehouden met een culturele dimensie. Muziek en videoclips komen immers tot 

stand na een creatief proces. Ze zitten vol betekenis, proberen mensen te inspireren of te beroeren en 

                                                 
26 Dit is een erg bondige bespreking van de werking van de muziekindustrie. Aangezien een grondigere 
toelichting echter niet past binnen het kader van dit onderzoek, verwijzen we voor meer informatie naar het boek 
“The Recording Industry” van Geoffrey Hull.    
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vormen een cruciaal element voor de identiteitsvorming bij jongeren. Muziek en clips zijn dus veel 

meer dan louter en alleen consumptiegoederen.  

Een tweede opmerking houdt verband met de aangehaalde traditionele waardeketen van de 

muziekindustrie. Deze beschrijft de weg die muziek aflegt in “normale” omstandigheden. Vaak wordt 

echter grondig van dit patroon afgeweken. Een artiest kan bijvoorbeeld met behulp van het internet 

zelf videoclips naar het publiek communiceren. De tussenkomst van een platenmaatschappij of 

muziekzender wordt dan (al of niet volledig) overbodig27.   

Eveneens belangrijk te vermelden is dat artiesten zichzelf een bepaald imago kunnen aanmeten via de 

videoclips. Onder andere de kledij die de band tentoonspreidt in de clip en de stijl van de videobeelden 

helpen de kijker dan om de artiest en zijn of haar muziek in een bepaald kader te plaatsen. 

(Aufderheide in: Gitlin, 1986, p. 131; Banks, 1996, p. 139). 

Een laatste opmerking is dat, bij een bespreking van de relatie tussen platenmaatschappijen en 

muziekzenders, het onderscheid tussen majors en independents niet kan worden genegeerd. De majors 

zijn de platenmaatschappijen die, onder andere door overnames, uitgegroeid zijn tot ware 

muziekconcerns en het beheer van copyrights als hoofdactiviteit hebben. Men heeft het in dit verband 

vaak over “The Big Four”: vier grote concerns die in 2005 samen 71,60 procent van de wereldwijde 

verkoop van muziek voor hun rekening namen. “The Big Four” wordt dan gevormd door Sony Music 

Entertainment, Universal Music Group, Warner Music Group en EMI Group. Het zijn vooral deze 

kapitaalkrachtige concerns die over de financiële middelen beschikken om videoclips te produceren. 

(Hull, 2004). Banks (1996, p. 137) zegt er het volgende over: “As video music gradually became an 

institutionalized part of the record business, the major labels incorporated this cultural product into 

the permanent organizational structure of their companies.’” Het zijn ook vooral de majors die over 

een uitgebreid netwerk van contacten beschikken om singles en videoclips tot bij de radio- en 

televisiestations te krijgen. De independents daarentegen zijn een kleinere groep platenmaatschappijen 

die vooral een kweekvijver vormen voor aanstormend talent en nieuwe muziekgenres. Zij zorgen dus 

voor diversiteit terwijl de majors eerder behoudsgezind zijn. Vele van deze independents werden 

opgericht uit passie voor muziek, niet om grof geld te verdienen. Ze bezitten dan ook niet altijd de 

middelen om videoclips te produceren of willen helemaal niet geassocieerd worden met de volgens 

hen op geld beluste, commerciële muziekindustrie waartoe ook de muziekzenders behoren. Het 

hierboven geschetste verhaal over de videoclip als “promotietool” voor platenmaatschappijen geldt 

dus vooral voor de majors. Desalniettemin beslissen ook sommige independents om videoclips te laten 

maken. Op die manier kunnen ze bijvoorbeeld nieuw talent in de schijnwerpers plaatsen. Ook voor 

muziekzenders is het economisch gezien een logische keuze om videoclips van majors voorrang te 

geven. Deze clips zijn immers gemaakt om een groot publiek aan te spreken, net waar muziekzenders 

naarstig naar op zoek gaan. (Banks, 1996, p. 176). 

                                                 
27 Over deze problematiek wijden we verder uit in 3.2 Internet en de verspreiding van muziekvideo’s.  
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2.3 De gatekeepingfunctie  

Heel wat bands en artiesten dromen ervan om op een dag de grote doorbraak te forceren en hun 

muziek dus op radio en televisie te krijgen. Ook de meer gevestigde waarden hopen dat hun singles en 

bijhorende videoclips zoveel mogelijk op verschillende radio- en televisiezenders worden gespeeld. 

Maar op welke manier wordt dan precies bepaald welke singles wel en welke niet een plaatsje 

verdienen in de playlist van radio- en televisiezenders? Het is onze bedoeling om in dit onderdeel van 

de masterproef een antwoord op deze vraag te formuleren aan de hand van het gatekeepingconcept. 

Daartoe zullen we eerst enkele theorieën omtrent dit concept weergeven, vervolgens zullen we een 

model bespreken dat alle bestaande theorieën omtrent gatekeeping tracht te synthetiseren en 

uiteindelijk plaatsen we ook nog de focus op de rol van muziekzenders als gatekeeper.  

 

2.3.1 Theorieën 

In de literatuur wordt veel aandacht besteed aan het concept gatekeeping28. (Shoemaker & Vos, 2009; 

Dimmick, 1974; Shoemaker, 1991). De oorsprong van deze term is terug te voeren tot het werk van de 

sociaal-psycholoog Kurt Lewin. Hij introduceerde gatekeeping in 1947 in het kader van een 

(weliswaar onafgewerkte) publicatie over aankoopgedrag in huisgezinnen. Met gatekeeping doelde hij 

op de selectieprocessen bij moeders die bepalen welke voedingsmiddelen worden aangekocht en 

welke niet. “Gates” zijn volgens Lewin dan beslissings- en actiepunten, terwijl gatekeepers beslissen 

over welke items worden geselecteerd. Lewin suggereerde echter dat het concept ook in een andere 

context nuttig kon zijn, waardoor gatekeeping terechtkwam in meer communicatiewetenschappelijk 

gerichte studies.  

David Manning White ging het concept in de jaren ‘50 verder ontwikkelen en nam het op in een studie 

rond selectieprocessen van de zender in een communicatieproces. Gatekeeping sloeg dan op de erg 

subjectieve en persoonlijke regels die door de redactieleden werden gevolgd om te bepalen of 

nieuwsfeiten al dan niet in de krant zouden terechtkomen. Het onderzoek kende echter een belangrijke 

tekortkoming: de gatekeepers werden beschouwd als één grote homogene groep en niet als 

verschillende individuen met elk een eigen positie en rol.  

Door White’s studie was het gebruik van het concept bekend geraakt in de wetenschappelijke wereld. 

Heel wat onderzoekers besloten dan ook om de theorie verder te ontwikkelen. Gieber bijvoorbeeld 

ging het gatekeepingproces op krantenredacties verder onderzoeken en beklemtoonde het belang van 

het aantal nieuwsberichten, de omvang ervan en de tijdsdruk die werd opgelegd aan gatekeepers. 

Daarenboven kwam hij tot de conclusie dat de heersende routines binnen een organisatie eveneens een 

                                                 
28 Voor het concept gatekeeping bestaat niet echt een passende vertaling. Daarom wordt de Engelstalige term 
gebruikt. Gatekeeper wordt in sommige studies dan weer wel vertaald als poort- of sluiswachter. In dit 
onderzoek houden we het echter op gatekeepers in plaats van poort- of sluiswachters.   
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grote invloed hebben. De verdienste van Westley & MacLean was dan weer dat ze gatekeeping zagen 

als een activiteit van een gehele organisatie en dat bepalingen van hogerhand invloed hebben op het 

gatekeepingproces. Ook zagen ze dat het publiek capabel is feedback te geven en dat de passieve rol 

die tot dan toe aan de ontvanger werd toegekend niet strookt met de werkelijkheid. McNelly en Bass 

ten slotte wezen er beiden (doch onafhankelijk van elkaar) op dat er meerdere gatekeepers kunnen 

zijn, en er dus een ketting van gatekeepingprocessen kan optreden.  

Vandaag de dag is gatekeeping dus een vertrouwd begrip geworden in de meest uiteenlopende 

onderzoeksvelden: ‘The gatekeeper concept is now over 50 years old and has slipped into the 

language of many disciplines, including gatekeeping in organizations.’ (University of Twente, 2010).  

 

Net omdat het begrip gatekeeping in een groot aantal disciplines werd toegepast, is het moeilijk er een 

eenduidige verklaring voor te vinden. We besluiten uiteindelijk de definitie van Shuker (1998, p. 117) 

te gebruiken omdat die meteen aangeeft dat ook in de muziekindustrie verscheidene gatekeepers aan 

het werk zijn en de focus in deze definitie dus niet komt te liggen op de selectie van nieuwsfeiten: 

‘ […]  gatekeepers became an established approach to analysing the way in which media workers 

select, reject, and reformulate material for broadcast or publication. Based on a filter-flow model of 

information flow, gatekeepers ‘open the gate’ for some texts and information, and close it for others. 

The music industry has a number of gatekeepers, making the initial decision about who to record and 

promote, and filtering material at each step of the process involving the recording and marketing of a 

song. ’   

 

Een belangrijke opmerking die we hier nog dienen te maken is dat niet alle auteurs akkoord gaan met 

de term gatekeeper. Negus (1996, p. 68) bijvoorbeeld vindt de omschrijving van gatekeeper te beperkt 

aangezien er aan de “gate” meer gebeurt dan het nemen van de beslissing of gegevens al dan niet 

zullen worden doorgelaten. De gatekeeper gaat in de eerste plaats al specifiek op zoek naar informatie 

die past binnen het beleid van de mediaorganisatie. Daarenboven wordt deze informatie ook op een 

bepaalde manier gekneed waardoor nieuwe betekenissen gecreëerd worden. Negus stelt dan voor om 

het eerder te hebben over cultural intermediaries, een term die kan worden teruggevoerd tot de 

geschriften van de Franse socioloog Pierre Bourdieu. (Shuker, 1998, p. 67). Ook Dosa, Farid & 

Vasarhelyi (1989) geven enkele alternatieven voor de term gatekeeper. Zij hebben het respectievelijk 

over mediators en information counselors. Aangezien gatekeeper echter de meest verspreide term is, 

kiezen we ervoor de hierboven beschreven alternatieven dus niet te gebruiken doorheen dit onderzoek 

.  
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2.3.2 Een geïntegreerd model 

Uit het voorgaande mag duidelijk blijken dat er in wetenschappelijk onderzoek veel verschillende 

opvattingen en interpretaties bestaan over hoe het gatekeepingproces precies in elkaar zit. Shoemaker 

(1991, p. 71-75) trachtte orde te scheppen in de chaos en ontwikkelde een nieuw model door de oude 

te integreren.  

 

Schematische voorstelling van het gatekeepingproces tussen organisaties  

 

Bron: Shoemaker (1991, p. 74)  

 

Bovenstaand schema geeft aan dat gatekeeping een complex proces is. De cirkels representeren 

individuele gatekeepers (personen dus), verticale streepjes staan voor de “gates” en de pijlen wijzen op 

krachten die een invloed hebben op het al of niet selecteren van een boodschap of content. De grote 

vierkanten stellen dan communicatieorganisaties zoals televisiezenders, blogs en kranten voor en de 

ovale cirkel op het einde is het publiek. De kleine vierkanten die helemaal bovenaan in het schema zijn 

opgenomen, staan dan weer symbool voor de invloed van sociale en institutionele factoren.  

 

Volgens Shoemaker (1991, p. 74) werkt het gatekeepingproces als volgt: een veelheid aan 

boodschappen bereikt via verschillende kanalen de communicatieorganisaties. Binnen die organisatie 

bepalen dan verschillende personen of gatekeepers, onder invloed van de in het schema aangegeven 

krachten (bijvoorbeeld de overheid en belangengroepen), welke boodschappen de organisatie ook 

werkelijk zullen binnendringen. Belangrijk daarbij is dat die personen de boodschap ook al op een 

bepaalde manier vormgeven.  

 

Om beter te begrijpen hoe de gatekeeping binnen de organisatie zelf eruit ziet, voegde Shoemaker 

(1991) een tweede schema toe: 
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Schematische voorstelling van het gatekeepingproces binnen een organisatie  

 

Bron: Shoemaker (1991, p. 75)  

 

Uit dit schema blijkt dat binnen een organisatie verschillende gatekeepers aan het werk kunnen zijn. 

De personen die verantwoordelijk zijn voor een eerste selectie en die de boodschappen op een 

bepaalde manier hebben vormgegeven, geven die bepaalde content dan door naar één of meerdere 

internet gatekeepers. Ook zij passen hier dan selectieprocessen op toe en vormen de boodschap naar 

hun wensen. Een laatste reeks gatekeepers binnen de organisatie is dan verantwoordelijk voor de finale 

filtering en vormgeving van de boodschap vooraleer deze naar het publiek of een andere 

communicatieorganisatie wordt verzonden. Belangrijk is ook dat aan het schema enkele 

feedbackpijltjes werden toegevoegd. Deze wijzen erop dat de selectie van boodschappen door 

gatekeepers sterk wordt beïnvloed door de ontvanger.  

 

Om het gatekeepingproces ten gronde te begrijpen is er volgens Shoemaker (1991) nog een derde en 

laatste schema nodig dat hieronder is weergegeven. Er worden een aantal psychologische processen en 

individuele eigenschappen van de gatekeeper weergegeven die het gatekeepingproces mede 

beïnvloeden. Belangrijk zijn dan bijvoorbeeld de manier van denken van die persoon, zijn of haar 

waarden en attitudes en de strategieën die hij of zij toepast om tot een beslissing te komen.    
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Schematische voorstelling van de factoren die een rol spelen bij het selectieproces van een 

gatekeeper 

 

Bron: Shoemaker (1991, p. 76)  

 

 

2.3.3 Gatekeeping in de praktijk 

 

Nu we de theoretische kant van de zaak in kaart hebben gebracht, kunnen we beschrijven hoe in de 

praktijk aan gatekeeping wordt gedaan. In het kader van deze masterproef zijn we natuurlijk vooral 

geïnteresseerd in de manier waarop deze functie in het muziekwereldje wordt toegepast. 

 

Een eerste aanzet vinden we terug bij Paul Hirsch (geciteerd in: Negus, 1996, p. 55). Hij bespreekt hoe 

verschillende gatekeepers ervoor zorgen dat uit een universum van bands en artiesten, slechts enkele 

acts worden geselecteerd. De media, waartoe ook de muziekzenders behoren, worden daarbij eveneens 

geïdentificeerd als één van de gatekeepers in een lange schakel: “For Hirsch, the process started with 

the selection of ‘raw materials’, which are drawn from the universe of potential recordings. These are 

then admitted to a ‘creative subsystem’ where they are filtered by producers and record company 

policy makers to the ‘business sectors’ of the industry and then through regional promoters and the 

media until finally reaching the public. At each stage record industry gatekeepers are engaged in 

selecting and rank ordering the products as they pass through the system. […]  Hence, in this model, 

the ‘people’s choice’ will ultimately involve merely selecting from what is available – the final step in 

a process of selection and rank ordering.”  

 



 30

Hirsch’s visie bleef niet van enige kritiek gespaard. Vooral het feit dat hij gatekeeping ziet als een 

éénrichtingsmodel dat personeel uit de muziekindustrie of media afschildert als bureaucratische 

eenheden die zich louter bezighouden met het selecteren, classificeren en ordenen van content, strookt 

volgens Negus (1996, p. 56) niet met de werkelijkheid.  

 

Anders dan Hirsch, bespreekt Banks (1996, p. 176-180) ten gronde hoe er binnen een bepaalde 

organisatie, namelijk muziekzender MTV, aan gatekeeping wordt gedaan.  

Een eerste belangrijke gatekeeper is volgens hem “The Acquisition Committee”. Dit controleorgaan 

bestaat uit een tiental personen en is verantwoordelijk voor een eerste selectie van clips die de zender 

voornamelijk via platenmaatschappijen kreeg toegestuurd. Het comité neemt dan beslissingen over 

welke video’s airplay zullen krijgen en welke niet. Volgens Banks laat “The Acquisition Committee” 

zich voor deze beslissing leiden door een aantal opgelegde richtlijnen. In de eerste plaats moet de clip 

passen binnen het “frame” van een bepaald muziekprogramma. Zo worden enkel muziekgenres 

toegestaan waarvan verwacht wordt dat ze zullen aanslaan bij een jong publiek. Banks geeft 

countrymuziek als voorbeeld van een genre dat om deze reden vrijwel meteen zal worden geweigerd. 

Een tweede richtlijn betreft een meer technisch aspect. Het videoformaat van de videoclip moet 

bijvoorbeeld compatibel zijn met de uitzendstandaard van de muziekzender. Naast deze richtlijnen 

hanteert het comité volgens Banks ook nog enkele “verdoken” criteria. Zo zouden de videoclips van 

bands die getekend zijn bij een major29 vaak voorrang krijgen op andere acts.  

Eenmaal een clip aanvaard is door “The Acquisition Committee”, belandt deze bij de volgende 

gatekeeper: “MTV’s Program Standards and Public Responsibility Department”. Hier wordt 

nauwkeurig onderzocht of de visuele, verbale of tekstuele inhoud misschien elementen bevat die als 

ongepast kunnen worden beschouwd door de zender of een eventuele derde partij. Onder andere seks, 

drugs, merknamen en religieus aanstootgevende elementen kunnen belangrijke argumenten vormen 

om een clip af te keuren. In dat geval kan de video alsnog resoluut geweigerd worden of gaat men over 

tot het censureren van bepaalde passages. Banks geeft ook nog aan dat platenmaatschappijen vaak 

meteen overgaan tot het aanpassen van geweigerde videoclips. Deze clips worden in de eerste plaats 

immers gemaakt om op MTV te worden uitgezonden en platenmaatschappijen zijn voor hun 

muziekverkoop nu eenmaal grotendeels afhankelijk van de airplay die hen door de muziekzenders 

wordt toebedeeld.30  

 

                                                 
29  Een major is een platenmaatschappij die onder andere via overnames is uitgegroeid tot een waar 
muziekconcern. In wezen gaat het om 4 grote bedrijven (Sony Bertelsmann Music Group, Universal Music 
Group, Warner Music Group en EMI Group) die samen ongeveer 70 procent van de wereldwijde verkoop van 
muziek voor hun rekening nemen. Tegenover de majors staan de independents: kleinere onafhankelijke 
platenmaatschappijen die vooral een kweekvijver vormen voor aanstormend talent en nieuwe muziekgenres. 
30 Deze afhankelijkheidsrelatie werd reeds uitvoerig besproken in 2.2 Het verspreiden van muziekvideo’s. 
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Eenmaal een bepaalde clip is goedgekeurd door zowel “The Acquisition Committee” als “The 

Program Standards and Public Responsibility Department”, wordt de clip ondergebracht in een 

bepaalde rotatiecategorie die aangeeft hoe vaak de clip zal worden gespeeld. Recente singles van 

populaire artiesten krijgen daarbij sowieso meer airplay. Andere doorslaggevende factoren om te 

bepalen in welke rotatiecategorie een bepaalde single zal belanden, zijn de verkoopcijfers van de 

albums en de populariteit van de clips. 

In een laatste paragraaf besteedt Banks ook nog aandacht aan de externe sociale factoren die invloed 

uitoefenen op het gatekeepingproces. In dat verband haalt hij de drukkingsgroep “The National 

Coalition on Television Violence” aan die zichzelf tot doel stelt om onder andere via lastercampagnes 

in de pers het buitensporig geweld in videoclips op MTV aan banden te leggen. Op die manier bepaalt 

de drukkingsgroep mee welke clips uiteindelijk op televisie zullen verschijnen. Een ander voorbeeld 

van een externe “beïnvloeder” van het gatekeepingproces zijn de kabelmaatschappijen31.   

 

In verband met Banks’ bespreking van het gatekeepingproces bij muziekzender MTV, dienen nog 

enkele belangrijke opmerkingen te worden gemaakt. Eerst en vooral willen we nogmaals benadrukken 

dat deze auteur zich toespitst op gatekeeping bij muziekzender MTV. We kunnen dus niet stellen dat 

ook andere muziekzenders een dergelijke werkwijze hanteren, bij gebrek aan verdere informatie 

omtrent dit onderwerp.   

Een tweede opmerking gaat over de selectiecriteria die “The Program Standards and Public 

Responsibility Department” hanteert. Aangezien Banks focust op de Amerikaanse MTV, wordt geen 

aandacht geschonken aan het feit dat deze selectiecriteria sterk worden beïnvloed door de heersende 

morele opvattingen van een land. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat de Amerikaanse MTV geen graten 

ziet in een videoclip met enkele naaktscènes, terwijl de Aziatische MTV diezelfde clip dan weer 

volledig van het scherm zal weren.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
31 In 1984, in de Amerikaanse stad Boston, werd MTV bijvoorbeeld van de kabel gegooid na klachten van enkele 
christelijke inwoners die de muziekzender als “decadent” en “duivels” bestempelden.  
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3. Internet en de taken van muziekzenders  
 

In dit onderdeel van de masterproef willen we onderzoeken of (en in welke mate) de 3 eerder 

besproken taken van muziekzenders door het internet kunnen worden ingevuld. Achtereenvolgens 

bespreken we dan ook hoe via het internet geld kan worden verdiend, hoe het internet wordt 

ingeschakeld bij de verspreiding van muziekvideo’s en welke gatekeepers aan het werk zijn in de 

online wereld. 

 
 

3.1 Winst maken via het internet  
 

Een belangrijke vraag in ons onderzoek gaat over de financiële levensvatbaarheid van het verspreiden 

van muziekvideo’s via internet. Eerst zullen we daarom aantonen dat adverteerders ook de weg naar 

het internet hebben gevonden waarna we specifiek zullen inzoomen op de kruising tussen online 

marketingmethodes en internetplatformen die de verspreiding van muziekvideo’s mogelijk maken.  

 
 
3.1.1 Online marketing 
 
Adverteerders zijn constant op zoek naar nieuwe manieren om hun producten aan de man te brengen 

en ook het internet vormt sinds een tiental jaar een belangrijk werkterrein om dit doel te bereiken. In 

dat verband heeft men het vaak over online marketing, digitale marketing, web marketing of e-

marketing32. (De Pelsmacker, Geuens & Van Den Bergh, 2008, p. 421-457; Strauss, Ansary, El-

Ansary & Frost, 2005, p. 3). We zullen verder echter consistent gebruik maken van de term online 

marketing.  

 

Het belangrijkste argument voor marketeers en adverteerders om  zich ook op het internet te richten is 

dat steeds meer mensen zich online begeven. Volgens een onderzoek van Eurostat (De Standaard, 

2010, 15 december) beschikte in 2010 ongeveer 70 procent van de gezinnen binnen de hele Europese 

Unie over een internetverbinding. Dat is een stijging van 21 procent in vergelijking met 4 jaar eerder. 

Ook in andere gebieden zoals de Verenigde Staten en Azië merkt men een dergelijke exponentiële 

stijging. Volgens een rapport van onderzoeksbureau NAS (2009) verdubbelde het aantal Amerikaanse 

huisgezinnen met een internetverbinding op 10 jaar tijd, wat een percentage van 73 procent van de 

bevolking opleverde in 2009.  

 

                                                 
32 Sommige auteurs zoals Strauss, Ansary, El-Ansary & Frost maken echter een onderscheid tussen e-marketing 
en andere termen als online marketing. Online marketing wijst in dat geval specifiek op het aanwenden van het 
internet voor marketingdoeleinden terwijl de term e-marketing het breder houdt en bijvoorbeeld ook slaat op het 
gebruik van sms-diensten.   
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Daarenboven begeven er zich niet alleen steeds meer mensen op het internet, ook de tijd die aan het 

medium gespendeerd wordt neemt alsmaar toe. Een onderzoek van EIAA33 (2005) bracht aan het licht 

dat de gemiddelde Europeaan iets meer dan 10 uur op het internet doorbracht in 2005, een stijging van 

17 procent in vergelijking met een jaar eerder. Heel wat andere onderzoeken, zoals dat van het 

wetenschappelijke onderzoeksbureau IVO34 (2008) komen tot gelijkaardige vaststellingen.  

 

Het internet vormt dus een steeds belangrijker gegeven in de levens van heel wat mensen en dat is de 

adverteerders duidelijk niet ontgaan. Onderstaande afbeelding geeft de procentuele verhouding weer 

tussen de uitgaven voor online marketing en de totale media-advertentie-uitgaven. Het gaat om de 

cijfers voor 14 Europese landen in 200535. (IAB Europa, 2006). 

 

Aandeel online advertenties in totale media-advertentie-uitgaven 

 

Bron: IAB Europa 36 (2006) 

 

Opvallend aan de grafiek is de overduidelijke koppositie van Groot-Brittannië. Reeds 8,4 procent van 

de uitgaven voor advertenties ging er in 2005 naar online advertenties, voor België bedroeg dit 2 

procent. Er werd in Europa voor een totaal van 4,5 miljard euro aan online advertenties uitgegeven. De 

studie van IAB Europa (2006) toont verder ook aan dat het marktaandeel van het internet als 

advertentiemedium in 2005 sterk was gestegen in gans Europa, met in bepaalde landen zelfs een 

stijging van 7,8 procent.   

                                                 
33 EIAA staat voor European Interactive Advertising Association. Dit is een pan-Europese handelsorganisatie 
voor verkopers van interactieve media en technologieaanbieders. De belangrijkste doelstelling van deze 
organisatie is het aantonen van de waarde van online marketing. Aangezien het EIAA belang heeft bij een hoge 
score voor het gemiddelde Europese internetgebruik, is enige omzichtigheid ten aanzien van de cijfers 
aangewezen.    
34 IVO is een wetenschappelijk bureau voor onderzoek, expertise en consultancy in verband met thema’s als 
lifestyle, verslaving en andere verwante sociale ontwikkelingen.   
35 Recentere cijfers bleken schaars en konden enkel tegen betaling worden verkregen.   
36 IAB Europa is een organisatie die ernaar streeft om de digitale advertentie-industrie in Europa te beschermen, 
te promoten en te bewijzen. IAB staat dan voor Interactive Advertising Bureau. 
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Het is dus duidelijk dat adverteerders heel wat geld spenderen aan online marketing. Maar gaat dit ten 

koste van de reclame-uitgaven voor traditionele media zoals kranten, radio- en televisiezenders? 

Enkele belangrijke adverteerders geven alleszins aan van wel. Zo maakte Procter & Gamble37 eind 

2010 bekend de uitgaven voor televisiereclame te zullen afzwakken om meer financiële middelen ter 

beschikking te hebben voor reclame op het internet. (Clark, 2009). IAB Europa (2009) en Forrester 

(2010) stelden in gelijkaardige onderzoeken eenzelfde afzwakking vast.  

 

Een belangrijke vraag die zich vervolgens stelt is hoe die reclame op internet er precies uitziet? Kotler 

et al. (2009, p. 120) wijzen erop dat online marketing een vlag is die vele ladingen dekt. Zo kan er als 

onderdeel van een online marketingcampagne bijvoorbeeld een speciale website worden ontworpen 

met informatie over bepaalde producten of diensten. Andere mogelijkheden zijn het plaatsen van web 

banners38 op al of niet veelbezochte sites, het aankopen van keywords bij online zoekmachines39 of het 

sturen van e-mails naar potentiële klanten. (Kotler et al., 2009, p. 133). In de praktijk wordt echter 

vaak gebruik gemaakt van een combinatie van verschillende van de verschillende vormen van 

internetreclame aangezien dit uitermate effectief blijkt te zijn.  

 

De Nijs et al. (2007, p. 4) sommen enkele belangrijke voordelen op van het adverteren van producten 

en diensten via internet ten opzichte van de meer traditionele marketingmethodes. Zo geven de auteurs 

aan dat veel mensen tegelijk kunnen worden bereikt aangezien iedere internetgebruiker een 

aanspreekpunt en dus potentiële klant vormt. Een andere belangrijke troef van online marketing is dat 

de consumenten sterker betrokken kunnen worden bij de actie door gebruik te maken van de 

interactieve40 mogelijkheden die het web biedt. Iemand die langer door een promotieactie is bevangen 

maakt dan meer kans door de campagne te worden beïnvloed. Verder wordt er ook op gewezen dat de 

inhoud van een online promotieactie makkelijk kan worden afgestemd op een bepaalde doelgroep en 

                                                 
37  Procter & Gamble is een multinational die zich bezighoudt met de productie en verkoop van 
consumentengoederen. Het is één van de grootste leveranciers ter wereld van huishoud- en verzorgingsproducten 
en besteedt jaarlijks astronomische bedragen geld aan reclame.  
38 Een web banner (of gewoon banner) is een soort reclamepaneel dat op websites wordt geplaatst. Indien een 
internetgebruiker op een banner klikt wordt hij doorverwezen naar een webpagina waarop meer informatie 
omtrent de geadverteerde producten of diensten te vinden is. Meestal wordt in die banner veel gebruik gemaakt 
van kleuren en animaties om de aandacht van potentiële consumenten te trekken.  
39 Keyword advertising houdt in dat een adverteerder een bepaalde som geld betaalt aan een online zoekmachine 
zoals Google of Yahoo in ruil voor een link tussen de website van de adverteerder en een aantal trefwoorden. 
Een fietsenmerk kan bijvoorbeeld het trefwoord “fiets” kopen bij zoekmachine Google. Wanneer een 
internetgebruiker dit trefwoord vervolgens ingeeft in Google, is het eerste zoekresultaat de website van het 
betalende fietsenmerk.    
40 Met interactiviteit wordt bedoeld dat er niet enkel informatie op de consument wordt afgestuurd maar dat hij 
ook de kans krijgt om de promotieactie zelf te sturen. Concreet wordt dit gerealiseerd door de internetgebruiker 
bijvoorbeeld keuzes te laten maken omtrent aan te klikken links of buttons of door een online spelletje in de 
promotieactie in te bouwen.  
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dat de ganse campagne eenvoudiger kan worden opgevolgd aangezien het surfgedrag van de 

internetgebruikers heel precies kan worden vastgelegd41.  

 

Toch zijn er ook enkele nadelen verbonden aan online marketing. Eerst en vooral is het internet een 

aaneenschakeling van websites die volgestouwd zijn met informatie en die smeken om de aandacht 

van de internetgebruiker. Het wordt bijzonder moeilijk voor adverteerders om in deze eindeloze 

stroom van informatie op te vallen en de consument te bereiken. (Strauss et al., 2005; De Nijs et al., 

2007, p. 5). Daarenboven bestaat het gevaar dat de internetgebruiker niet meteen geboeid wordt door 

wat er op het scherm te zien is. Hij of zij zal de website of advertentie dan meteen wegklikken. (De 

Nijs et al., 2007, p. 5). Ten slotte bestaat er ook nog heel wat wantrouwen ten opzichte van online 

marketingcampagnes. Grootschalige fraudeactiviteiten op het internet zoals phishing42 zorgden er 

immers voor dat de combinatie geldtransacties en internet een slechte reputatie kregen aangemeten. 

(DWM, 2007, 19 juni). 

 

 

3.1.2 Online marketing en videostreaming 

 

In het voorgaande gaven we aan dat internet en marketing goed samen blijken te gaan. Het is nu onze 

bedoeling om in deze paragraaf nog even stil te staan bij het feit dat vooral internetplatformen die de 

verspreiding van muziekvideo’s mogelijk maken43 (de zogenaamde videostreamingsites), uitermate 

geschikt zijn om de eerder besproken online marketingtechnieken op toe te passen. 

 

Videostreamingsites als Youtube en Vimeo beseffen goed dat hun webpagina’s druk bezocht worden 

en daardoor een aantrekkelijk medium vormen voor adverteerders. Ze proberen dan ook zowel de 

grote bedrijven als de lokale detailhandelaars te overhalen om via de streamingsite een campagne op 

poten te zetten. Een online handleiding vormt een extra hulpmiddel om de potentiële adverteerder over 

de streep te trekken. (Youtube, 2011b; Vimeo, 2011). 

 

                                                 
41 De adverteerder kan bijvoorbeeld op een eenvoudige manier via enkele online beschikbare tools opvragen hoe 
vaak zijn banner werd aangeklikt of hoeveel mensen een bepaalde website bezochten.  
42 Phishing is een term die gebruikt wordt voor de malafide praktijk waarbij een website wordt nagebootst om de 
private gegevens (vaak inloggegevens) van argeloze internetgebruikers te ontfutselen. Vooral websites voor 
online bankieren worden vaak het slachtoffer van phishingpraktijken.   
43 Deze worden vaak aangeduid als videostreamingsites, websites waarop video’s kunnen worden bekeken via de 
streamingtechniek. Deze techniek laat toe dat er online naar muziek kan worden geluisterd of naar video’s 
worden gekeken zonder een kopie van deze content op te slaan op de harde schijf van de computer. De gebruiker 
beschikt uiteindelijk dus niet over een eigen kopie. 
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Om een beter zicht te krijgen op het gebruik van de videostreamingsites, voerde 

marktonderzoeksbureau Jupiter Reasearch44 in 2009 een studie uit. De belangrijkste conclusie van 

deze studie was dat 31 procent van alle internetgebruikers in Europa online muziekvideo’s bekijkt. 

Vanuit commercieel oogpunt bekeken, is dit een bijzonder interessant gegeven aangezien 

adverteerders via streamingsites dus een enorm groot publiek kunnen bereiken. (IFPI, 2010, p. 27). 

Drie grote platenlabels (Universal Music Group, Sony Music Entertainment en  EMI Music) en een 

Arabisch mediaconglomeraat (Abu Dhabi Media Group) sloegen vervolgens de handen in elkaar om 

op dit idee in te spelen. Ze richtten Vevo op, een streamingservice die Youtube voorziet van 

muziekvideo’s en er reclameboodschappen aan verbindt45. Rio Careaeff, CEO van Vevo, zegt het 

volgende over de werkzaamheden van zijn bedrijf:  

‘VEVO is distributed through YouTube in more than 20 countries and delivers more than 1.7 billion 

video streams worldwide per month. VEVO […]  offers users the opportunity to watch music videos 

and advertisers the ability to reach targeted audiences.[…] We’re able to deliver the kind of scale and 

targeting needed by large advertisers. We can, for example, reach Hispanic viewers aged 18-34 who 

are online this weekend in significant numbers because we reach more than eight million Hispanic 

video consumers in the US each month.’ (IFPI, 2010, p. 27).  

 

Deze manier van werken sloeg meteen aan en in 2009 hadden al meer dan 250 merken via Vevo 

geadverteerd. Ondertussen maken de websites van AOL46, BET47, CBS Interactive Music Group48 en 

Univision49 eveneens gebruik van Vevo’s diensten. Met 57,8 miljoen bezoekers per maand in de 

Verenigde Staten alleen is het duidelijk dat Vevo een sterke speler is geworden op de markt van de 

videoclips en niet te negeren valt als het gaat om het plaatsen van online advertenties.  

 

Adverteren via een videostreamingsite kan op verschillende manieren gebeuren. Eerst en vooral is er 

de veel voorkomende en eenvoudige toepassing waarbij een banner naast of in de (muziek-) video 

wordt geplaatst. Wanneer een internetgebruiker op deze banner klikt wordt hij of zij onmiddellijk naar 

een website geleid die meer informatie geeft over het geadverteerde product. (De Nijs et al., 2007, p. 

40). Verder kan een adverteerder er ook voor kiezen om te werken met “gesponsorde video’s”. Deze 
                                                 
44 Jupiter Reasearch is een wereldwijd actief onafhankelijk marktonderzoeksbureau dat sinds 2008 deel uitmaakt 
van de groep Forrester Research.  
45 Oorspronkelijk werd Vevo opgericht als een aparte website om de verspreiding van muziekvideo’s op het web 
gecontroleerd te laten verlopen. Deze streamingsite bestaat nog steeds maar is slechts in bepaalde landen 
raadpleegbaar. Vevo richt zich evenwel in hoofdzaak op Youtube en dus niet op de eigen streamingsite.  
46 AOL staat voor America Online en maakt deel uit van het concern “Time Warner”. Het is de grootste 
internetaanbieder in de Verenigde Staten.  
47 BET staat voor Black Entertainment Television en is een televisienetwerk dat eigendom is van Viacom. Het 
netwerk richt zich op een jong Zwart-Amerikaans doelpubliek.  
48 CBS Interactive Music Group maakt deel uit van het Amerikaanse mediaconglomeraat The CBS Corporation 
en is een amalgaam van diensten die iets met muziek te maken hebben. Onder andere Radio.com (een online 
radiostation) en LastFm (een sociale netwerksite die zich exclusief op muziek toelegt) maken deel uit van deze 
machtige corporatie. CBS is dan een letterwoord voor Columbia Broadcasting System.  
49 Univision is een Spaanstalig televisienetwerk dat uitzendt in de Verenigde Staten. 
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optie kan beschouwd worden als een variant op het eerder besproken keyword advertising. Een bedrijf 

betaalt in dit geval dan een som geld om één of meerdere video’s te linken aan bepaalde zoektermen 

waardoor de video’s meer kans hebben om vaak bekeken te worden. (Strauss et al., 2005, p. 327). Een 

andere vaak gebruikte toepassing is die waarbij een bedrijf in ruil voor een fiks bedrag de startpagina 

van een videostreamingsite mag inpalmen. In de Verenigde Staten wordt de startpagina van 

bijvoorbeeld Youtube gemiddeld 50 miljoen keer per dag bekeken. Dergelijke cijfers verklaren 

makkelijk waarom adverteerders sterk in deze optie geïnteresseerd zijn. (Youtube, 2011b). De laatste 

toepassing die we hier aanhalen, is die waarbij een reclamespot automatisch afspeelt vooraleer een 

gebruiker een (muziek-) video kan bekijken. In principe is er weinig verschil met de traditionele 

reclamespot op televisie, behalve dan dat de adverteerder de kans krijgt om interactieve elementen aan 

de spot toe te voegen50. Onder andere de videostreamingsite van muziekzender JIM werkt met 

dergelijke reclameboodschappen. (JIM, 2011). 

 

 

3.2 Internet en de verspreiding van videoclips  
 

Muziekzenders zijn al lange tijd niet meer de alleenheersers op het vlak van muziekvideoverspreiding. 

Ook via het internet, en dan vooral via videostreamingsites als Youtube en Vimeo51, kunnen clips, live 

performances en andere muziekgerelateerde video’s worden verspreid: “While user-generated content 

is still crucial to the site’s appeal, it now carries licensed music, movies and television programmes.” 

(IFPI, 2009, p. 11).  

 

Een groot verschil met muziekzenders is dat de consument hier zelf kan beslissen welke content hij of 

zij te zien krijgt, in één muisklik en zonder hiervoor te moeten betalen. Dergelijke websites bieden 

daarenboven de mogelijkheid om via de techniek van interlinking52 snel door te klikken naar video’s 

die eveneens in het interesseveld van de consument liggen. Het IFPI53, de belangenorganisatie van de 

muziekindustrie, ziet de populariteit van dit online kijkgedrag enorm toenemen: ‘Music video is a 

leading growth area in digital music, driven by the success of streaming services. […] Sites such as 

                                                 
50 Dit argument dreigt te vervallen aangezien het ook reeds bij digitale televisie mogelijk is om interactieve 
elementen aan reclamespots toe te voegen.  
51 Hoewel op de meeste webpagina’s van dergelijke sites staat te lezen dat hun enige en oorspronkelijke doel was 
om aan consumenten de mogelijkheid te geven zelfgemaakte video’s (en dus geen muziekvideo’s) te delen met 
de wereld.   
52 De techniek van interlinking komt op het volgende neer: op basis van de door de gebruiker ingetypte 
zoekwoorden of aangeklikte video’s wordt door de internetservice aangegeven welke clips eveneens relevant 
kunnen zijn voor de consument.  
53 IFPI staat voor International Federation of the Phonographic Industry. Deze organisatie vertegenwoordigt de 
muziekindustrie  wereldwijd, telt 1400 leden in 66 landen en legt zichzelf volgende taken op: het promoten van 
de waarde van muziek, het waarborgen van de rechten van producers en het bevorderen van het commerciële 
gebruik van muziek. 
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YouTube dominate digital music activity in Europe with nearly one-third of all internet users (31%) 

watching music videos online.’ (IFPI, 2010, p. 9).  

 

Enkele belangrijke websites waarop via streaming naar videoclips kan worden gekeken (de 

videostreamingsites) zijn Youtube, Vimeo en Yahoo! Music. Van deze drie is Youtube de bekendste 

en ook de meest gebruikte. In maart 2010 raakte bekend dat er via deze streamingsite elke minuut 

meer dan 24 uur video werd ge-upload54. (Youtube, 2010). Via Youtube kunnen gebruikers ook 

afspeellijsten creëren zodat hun favoriete videoclips automatisch na elkaar worden afgespeeld. 

Daarenboven kunnen de video’s door fans op websites en blogs55 geplaatst worden en kunnen de 

favoriete video’s worden gedeeld met vrienden op sociale netwerksites zoals Facebook. Een andere 

belangrijke speler als het gaat om het verspreiden van muziekvideo’s op internet is Vimeo. Op deze 

website kan er gezocht worden per categorie. Eén van die categorieën is specifiek gericht op het 

uploaden, zoeken en bekijken van muziekvideo’s. Daarnaast is er, net zoals dit bij Youtube het geval 

is, de mogelijkheid om video’s te delen met vrienden. “Yahoo! Music” is de derde streamingsite die 

we hier bespreken. Ongeveer dezelfde toepassingen zijn aanwezig als bij Youtube en Vimeo, alleen is 

alles nog meer afgestemd op de muziekliefhebber. Er is onder andere ook een lijst weer te vinden met 

daarin de honderd beste videoclips volgens de redactie van Yahoo! Music en er kan gezocht worden 

naar muziekvideo’s per genre. Yahoo! Music profileert zich dus duidelijk als dé muziekvideosite bij 

uitstek. Opvallend is ook dat verschillende muziekzenders zelf een streamingsite voor muziekvideo’s 

hebben opgericht. Onder andere MTV en TMF hebben zich hier reeds aan gewaagd.  

 

Een belangrijke vraag die zich opdringt is natuurlijk wie deze videoclips op dergelijke internetsites 

plaatst en waarom ze dit doen? In de eerste plaats zijn er heel wat bands en artiesten (of hun 

platenmaatschappij) die ervoor kiezen om muziekvideo’s zelf via het net beschikbaar te stellen. De 

Amerikaanse zangeres Beyoncé bijvoorbeeld gebruikte Youtube als springplank om haar nieuwste 

videoclip “Run The World (Girls)” te lanceren. Enkele uren na het uploaden was de clip al door meer 

dan 400.000 mensen bekeken. (Billboard, 2011). Ook The Beastie Boys, een rapgroep uit New York, 

maakten voor hun nieuwste single een clip die eerst op het net verscheen vooraleer hij op televisie te 

zien was. (Humo, 2011). Op die manier ontstond er heel wat buzz56 in de online wereld, nog voor de 

clip officieel werd vrijgegeven. Een link naar de video is immers makkelijk te kopiëren naar blogs en 

websites en de kijkers kunnen er online hun mening over kwijt. Een ander voordeel aan het 

verspreiden van muziekvideo’s via het internet is de snelheid waarmee dit kan gebeuren: eenmaal de 

                                                 
54 Slechts een klein deel van dit aantal bestaat uiteraard uit muziekvideo’s. Cijfers over hoeveel muziekvideo’s er 
precies worden ge-upload vonden we niet terug.  
55 In het volgende onderdeel van deze masterproef zullen de blogs uitvoerig worden besproken.  
56 Buzz slaat op de (al dan niet mondelinge) verspreiding van een gerucht. Marketeers ontdekten al snel het 
belang van “geruchten” in reclamecampagnes en gingen rond bepaalde producten met opzet “buzz” creëren. 
Wanneer er bijvoorbeeld op internetforums veel wordt gesproken over een bepaalde band of een bepaald topic, 
dan wordt gezegd dat er veel “buzz” rond is.  
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clip klaar is, kan hij meteen op het net worden gegooid. Zo regisseerden twee Zweedse regisseurs een 

clipje voor een nummer van de Belgische band Goose. Op woensdag kreeg de band het clipje in de 

mailbox en op donderdag konden de fans al genieten van de flitsende beelden. (De Morgen, 2011). De 

Amerikaanse popdiva Lady Gaga maakt eveneens graag gebruik van het internetmedium voor de 

verspreiding van haar muziekvideo’s. In ruil voor een flinke som geld krijgen bepaalde sites immers 

de primeur om haar nieuwste clip te tonen. Deze sites lokken dus miljoenen fans en kunnen op die 

manier riante contracten afsluiten met adverterende bedrijven. (SVM, 2011, 6 mei; De Redactie, 

2010). Amerikaans tieneridool Justin Bieber blijft echter de onbetwiste muziekvideokampioen: zijn 

clip voor het nummer “Baby” werd al meer dan 500 miljoen keer aangeklikt en is daarmee de meest 

bekeken muziekvideo op Youtube. (De Redactie, 2011b). Op 22 mei 2011 kreeg Bieber van het 

Amerikaanse muziektijdschrift Billboard dan ook de prijs voor “sociale en digitale media artiest”. (De 

Redactie, 2011c). Positief is ook dat zowel de grote artiesten die getekend zijn bij een 

kapitaalkrachtige major als de minder bekende bands die afhangen van een independent gebruik 

kunnen maken van het internet om hun video’s te verspreiden. Het is immers mogelijk om volledig 

gratis honderden videoclips te uploaden op videostreamingsites en die vervolgens eenvoudigweg te 

kopiëren naar websites en sociale media allerhande. (Hull, 2004; IFPI, 2009). 

 

Niet alleen artiesten of hun platenmaatschappij zetten echter muziekvideo’s online. Ook fans blijken 

massaal clips van hun favoriete bands te uploaden. Dit brengt vaak heel wat problemen met zich mee 

omdat die clips auteursrechtelijk beschermd zijn en bijna altijd zonder toestemming van de 

rechthebbenden (en dus ook zonder geldelijke compensatie) op het net worden gegooid. Hoewel de 

wetgeving omtrent auteursrechtelijk beschermd werk kan verschillen van land tot land, vermelden we 

hier toch de Belgische situatie zoals die op de website van “The Belgian Anti Piracy Federation”57 

staat beschreven: 

‘Iemand die auteursrechtelijk beschermde bestanden (muziek, films, games, boeken …) op het Internet 

beschikbaar maakt, ongeacht de methode (bijvoorbeeld door ze op een website te plaatsen of door ze 

ter beschikking te stellen via file-sharing programma’s), maakt zich schuldig aan het misdrijf van 

namaking. Het gaat hier immers om het ongeoorloofd mededelen aan het publiek, zonder 

voorafgaande toestemming van de rechthebbende(n).’ (BAF, 2009).  

 

“Ongeacht de methode” betekent dus dat ook het streamen58  van dergelijke auteursrechtelijk 

beschermde content verboden is. De eerder besproken videoplatformen (die de techniek van streaming 

                                                 
57  De Belgian Anti-piracy Federation (BAF) is een vzw die in 1985 is opgericht door de Belgische 
videoproducenten. De activiteitengordel van deze organisatie breidde zich echter uit en vandaag de dag strijdt 
het BAF zowel in België als Luxemburg tegen namaak en piraterij van films, muziek en video games. 
58 De streamingtechniek laat toe om naar muziek te luisteren of video’s te bekijken op internet zonder een kopie 
op te slaan op de harde schijf van de computer. De gebruiker beschikt dus uiteindelijk niet over een eigen kopie. 
Vele sociale websites zoals Myspace, Youtube en LastFM maken gebruik van deze techniek. 
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gebruiken) dragen dan mee de verantwoordelijkheid voor het probleem van het onwettig delen van 

auteursrechtelijk beschermde content aangezien zij de “tools” ter beschikking stellen om dit mogelijk 

te maken. Op die manier belanden we in een debat over aansprakelijkheid dat heel dicht aanleunt bij 

de problematiek van het illegaal downloaden van muziek en de rol die de peer-to-peernetwerken en 

internet service providers (ISP’s) daarbij spelen59. (Shuker, 2005, p. 146-147). Een groot aantal 

bekende videoplatformen, nemen echter hun verantwoordelijkheid. Youtube bijvoorbeeld waarschuwt 

zijn gebruikers op de volgende manier: 

‘Wanneer je materiaal plaatst dat inbreuk maakt op het auteursrecht, kan dit leiden tot de 

verwijdering van je video's en moet je mogelijk een schadevergoeding betalen wanneer de 

auteursrechteigenaar besluit juridische stappen tegen je te ondernemen (let op, je kunt worden 

aangeklaagd!). Accounts van gebruikers die herhaaldelijk in de fout gaan, worden beëindigd. Deze 

gebruikers worden dan permanent van YouTube geweerd. Bij YouTube hopen we dat je met ons wilt 

samenwerken om onze community een creatieve, legale en positieve belevenis te laten zijn voor 

iedereen.’ (Youtube, 2011a).  

 

Voorts vermeldt de website dat er tot verwijdering van video’s wordt overgegaan wanneer gebruikers 

of de auteur van het beschermde werk melding maken van de bewuste video’s aan een daarvoor 

speciaal opgericht online “hulpcentrum”. Youtube voorziet daarenboven ook in een speciaal 

hulpprogramma dat houders van het auteursrecht helpt bij het opsporen van materiaal, dat naar hun 

mening inbreuk maakt op het auteursrecht. 

 

3.3 Internet en de gatekeepingfunctie  
 

In een vorig onderdeel stelden we dat er een belangrijke rol voor muziekzenders is weggelegd op het 

vlak van gatekeeping. In ons betoog over de invloed van internet op de werking van muziekzenders 

stelt zich vervolgens de vraag of ook op het world wide web dergelijke gatekeepers aan het werk zijn?  

 

Shoemaker & Vos (2009, p. 7) denken alvast van wel: “Information diffuses through mass media and 

interpersonal channels to the bloggers and their staffs, and they combine it with their own 

understanding of the world. The result may be idiosyncratic, but it is based on information that has 

travelled through many gates.” 

 

Volgens de auteurs spelen bloggers dus een cruciale rol op het vlak van gatekeeping op het internet. 

Maar wat is een blogger eigenlijk? Een blogger is een internetgebruiker die een soort van online 

                                                 
59 Een uitgebreide bespreking van deze problematiek behoort niet tot het doel van deze masterproef. We 
verwijzen daarom graag naar het boek “All you need to know about music & the Internet revolution” van Conrad 
Mewton dat dieper ingaat op deze problematiek.  
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logboek opstelt dat door alle andere internetgebruikers kan worden gelezen en waarin een persoonlijke 

selectie en bespreking van items wordt opgelijst. Belangrijk om aan te geven is dat de meeste bloggers 

hun website wijden aan specifieke thema’s. Sommigen richten zich bijvoorbeeld op mode, anderen 

hebben het over reiservaringen en nog anderen houden het eerder bij politiek getinte topics60. (de Nijs 

et al., 2007, p. 96-98). Shoemaker & Vos  (2009) stellen dus dat bloggers aan gatekeeping doen 

aangezien ze informatie op het web selecteren en groeperen, net zoals krantenredacties doen met 

nieuwsfeiten. Het belang en de maatschappelijke relevantie van blogs werd op 14 juni 2011 nog extra 

onderstreept toen een Belgische rechtbank oordeelde dat bloggers als journalisten moeten worden 

beschouwd, ook als zij geen perskaart hebben. (De Redactie, 2011d). De Nijs et al. (2007, p. 97) 

benadrukken eveneens het belang van het blogfenomeen en geven aan dat deze moeten worden gezien 

als dé revolutie in massacommunicatie. Sommige blogs worden zelfs dermate populair dat ze hun 

activiteiten gaan professionaliseren. De bloggers “verkopen” dan hun publiek aan adverteerders die 

reclameboodschappen op blogbezoekers afsturen. 

 

In het kader van dit onderzoek is het belangrijk om aan te geven dat ook muziek en videoclips 

populaire thema’s zijn om een blog aan te wijden. Men heeft het in dat verband vaak over 

muziekblogs. Nieuwe of opvallende acts worden op dergelijke muziekblogs dan de hoogte in geprezen 

of net afgekeurd, er worden links naar videoclips en websites van de artiest in kwestie weergegeven en 

bezoekers krijgen er de kans om hun mening achter te laten. (Wodtke, 2008; Dean, 2010; de Nijs et 

al., 2007, p. 98). Eén van de grootste muziekblogs ter wereld is Gorilla Vs Bear. Deze Amerikaanse 

website werd in 2008 door het muziekmagazine Rolling Stone61 verkozen tot de beste blog van de 

wereld in het rockgenre. Heel wat platenmaatschappijen en andere spelers uit de muziekindustrie zoals 

muziekzenders, klikken dan ook dagelijks Gorilla Vs Bear aan in hun zoektocht naar nieuw talent. 

(Liebens, 2011; Rolling Stone Magazine, 2008; Gorilla Vs Bear, 2011). In België houden zich 

eveneens al heel wat mensen bezig met het bijhouden van een muziekblog. Zo richtte Jarri Van der 

Haegen, een Leuvense student, in 2009 Disco Naïveté op. Zijn blog kan dagelijks rekenen op 20.000 

bezoekers van over de hele wereld. Onder andere de populaire jongerenzender Studio Brussel volgt 

deze blog op de voet om op de hoogte te blijven van nieuwe releases en om gewezen te worden op 

frisse, nieuwe acts. (Liebens, 2011; Disco Naïveté, 2011). Sommige muziekblogs worden na verloop 

van tijd beschouwd als een autoriteit op gebied van muziek en/of videoclips en gaan deze reputatie 

ook uitbuiten. De oprichters van de Amerikaanse muziekblog Yours Truly bijvoorbeeld ondervonden 

dat ze stilaan een belangrijke speler in het muziekwereldje werden en besloten vervolgens een eigen 

platenlabel op te richten. (Yours Truly, 2011). Ook Pitchfork, een online muziekmagazine dat 

                                                 
60 Hierbij moet nog worden vermeld dat er ook zoiets bestaat als een corporate blog. Dit is een blog die door een 
bedrijf wordt opgesteld om als een soort uithangbord van het bedrijf te fungeren. Dergelijke blogs wijken 
eigenlijk af van de essentie van blogging, namelijk het persoonlijk selecteren en becommentariëren van items. 
61 Rolling Stone Magazine is een Amerikaans tijdschrift dat in 1967 werd opgericht. Het is het meest gelezen 
muziektijdschrift in de Verenigde Staten en geldt als autoriteit op het vlak van muziekjournalistiek.  
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oorspronkelijk als een soort van blog kon worden beschouwd, groeide uit tot een grote naam in de 

muziekscene en verbond daarom zijn naam aan een muziekfestival: het Pitchfork Music Festival. 

(Pitchfork, 2011). 

 

De Nijs et al. (2007, p. 97) sommen op wat nu precies de sterke punten zijn van blogs. Eerst en vooral 

halen ze aan dat bloggers zich volledig onafhankelijk kunnen opstellen aangezien ze met niets of 

niemand rekening hoeven te houden. Ze hoeven bijvoorbeeld niet te letten op de wensen van 

adverteerders, zoals muziekzenders wel moeten doen. Bekommernis om eventueel verlies van lezers 

wanneer bijvoorbeeld een controversieel onderwerp of een videoclip van een band uit een weinig 

populair en obscuur muziekgenre werd gepost, is dus niet aan de orde. Een ander positief punt is het 

open karakter van de blogosfeer62. Bezoekers van een blog kunnen via links immers makkelijk worden 

doorgestuurd naar andere websites, videoclips of online artikels. Dit staat in schril contrast met wat 

bijvoorbeeld kranten of televisiezenders trachten te doen: de lezer of kijker zo lang mogelijk bij zich 

houden. Een ander element dat de populariteit van blogs helpt verklaren is de snelheid waarmee 

informatie kan worden gedeeld. In één enkele muisklik kan een nieuwsfeit aan de wereld worden 

meegedeeld en becommentarieerd. Ook gloednieuwe videoclips bijvoorbeeld kunnen op die manier in 

een mum van tijd over de hele wereld worden verspreid. (Het Nieuwsblad, 2011, 24 februari). Als 

laatste sterke punt halen De Nijs et al. (2007, p. 97) aan dat zowel het maken als het bezoeken van 

blogs gratis is en dus voor alle internetgebruikers toegankelijk.  

 

De nadelen blijken dan weer erg beperkt volgens De Nijs et al. (2007). Vooral het feit dat heel wat 

bloggers zich zonder veel kennis van zaken opwerpen als expert in een bepaalde materie wordt 

gehekeld. Daarenboven zijn er ook enorm veel bloggers actief op het internet waardoor het moeilijk 

wordt voor het publiek om te bepalen welke blogs de moeite waard zijn om regelmatig te bezoeken.  

 

3.4 Muziekzenders versus internet?  
 
In het voorgaande hoofdstuk toonden we aan dat de drie besproken taken van muziekzenders (het 

maken van winst, het verspreiden van videoclips en gatekeeping) ook online kunnen worden ingevuld. 

Een belangrijke vraag die zich vervolgens stelt is of het internet een bedreiging vormt of kan vormen 

voor het voortbestaan van muziekzenders?  

 

Het is duidelijk dat dit probleem kan gekaderd worden in een meer algemeen debat over de 

verschuiving van tv-kijken naar online activiteiten. In dat verband geeft Gentikow (2010, p. 141) aan 

dat verschillende auteurs inderdaad het einde van de televisie prediken:  

                                                 
62 De term blogosfeer wordt gebruikt om een online netwerk van blogs aan te duiden.  
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“Well-known people like George Gilder ([1990]1994) and Nicholas Negroponte (1995) have been 

predicting the end of television for a long time. The most seductive argument is that the one way flow 

of mass media communication, not least broadcasting, is, allegedly, refused by contemporary 

television users just waiting for the chance to ‘talk back’.” Deze auteurs wijzen dus vooral op het feit 

dat internet, in tegenstelling tot de televisie, de mogelijkheid tot feedback of interactiviteit biedt.  

 

McDowell (2006, p. 126) citeert in dit verband ook Adam Thierer, lid van de conservatieve denktank 

The Heritage Foundation. Volgens Thierer staan er ons via satelliet en internet een enorm aantal 

kanalen ter beschikking waardoor de kijker kan kiezen uit een enorm aantal zenderalternatieven. Hij 

geeft aan dat dit een slechte zaak is voor de traditionele televisienetwerken en heeft het over “the 

death knell for the broadcast networks”. Daarenboven lijken verschillende studies over het stijgend 

aantal internetgebruikers en het toenemend aantal uren dat vooral jongeren aan internet spenderen, de 

beweringen van de auteurs te ondersteunen63. 

 

Gripsrud (2010, p. 14) denkt echter dat dergelijke doemscenario’s voor televisie volledig uit de lucht 

gegrepen zijn:  

‘Such a view is simply uninformed. It is contradicted by all the experience we so far have about how 

media systems (and the arts) adjust to arrivals of newcomers. […]  People maintain a division between 

labor and leisure in the uses of TV and the PC so that TV is exclusively associated with leisure, while 

the PC is also associated with work or work-like personal activities. […]  This is one important reason 

why several studies, at least in Europe, show that the rapidly increasing use of computers and the 

internet has not lead to a reduction in the total time spent on television.’   

 

Ook Don Tapscott (geciteerd in: Buckingham, 2008, p. 13) ondersteunt Gipsrud’s visie. Hij geeft aan 

dat televisie als een “passief” medium moet worden beschouwd, terwijl het internet interactie vraagt 

met de gebruiker.  

 

McDowell (2006, p. 126) vindt de doemscenario’s eveneens overdreven. Hij geeft aan dat het internet 

inderdaad kijkers en bijgevolg ook adverteerders kan afsnoepen van de televisiezenders, maar weigert 

te geloven dat het einde van de televisiekanalen hierdoor nabij zou zijn. Volgens hem kunnen zenders 

zichzelf in stand houden door onder andere het internet te omarmen: 

“Instead of conceding defeat, many savvy media companies have taken inspiration rather than 

resignation from the notion of technological evolution and are adapting to their new surroundings. 

They are developing business strategies that will allow them to survive and prosper in the turbulent 

                                                 
63 We verwijzen hier naar 3.1.1 Online marketing waar verscheidene van deze studies werden aangehaald en 
toegelicht.  
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years to come. Some strategies involve exploiting new technologies, such as digital multicasting and 

Internet portals. Other strategies involve restructuring old business models, such as duopolies and 

cable partnerships. Still other survival strategies involve the adoption of brand marketing principles to 

attract and hold audiences. This does not mean that the future is all blue sky and roses. The system of 

American television will endure some pain and anxiety, but extinction seems unlikely.” 

 

Ook Gripsrud (2010, p. 20) denkt dat de televisiezenders kunnen voortbestaan door het internet als 

tool te gebruiken. Volgens hem is deze beweging zelfs al enige tijd aan de gang:  

‘Television channels have long since discovered that their websites are very useful in tying viewers to 

them, in forming virtual communities linked to certain programs, in communicating additional 

material and further information tied to particular news or documentary programs and much, much 

more. […] Symbiosis developed between tv and internet.’ 

 

Muziekzenders lijken in elk geval te beseffen dat het belangrijk is om sterk aanwezig te zijn op het 

internet. Websites van MTV en JIM bijvoorbeeld vormen goed uitgebouwde aanvullingen voor wat er 

op televisie te zien is. Zo wordt er continu ingespeeld op nieuwtjes uit de muziekwereld, worden 

bezoekers doorverwezen naar videoclips op Youtube of Vimeo, worden er links gelegd naar Facebook 

en Twitter waarop gereageerd en gedebatteerd kan worden over programma’s en maken het zelfs 

mogelijk de zender online te bekijken. (MTV, 2011; JIM, 2011). Een ander bewijs voor het feit dat 

muziekzenders steeds meer belang hechten aan hun online activiteiten vormen de door MTV 

georganiseerde O Music Awards64. Via Facebook en Twitter kan het publiek dan stemmen voor 

verschillende artiesten in de meest uiteenlopende categorieën. Zo is er een categorie voor de artiest die 

volgens het publiek het best gebruik maakt van Twitter en is er ook een prijs voor de meest 

innovatieve online muziekvideo. (O Music Awards, 2011). Zowel de manier waarop gestemd kan 

worden als het soort categorieën waarin prijzen worden weggegeven, erkennen dus het belang van het 

internet voor een muziekzender als MTV.  

 

Opvallend is ook dat heel wat muziekzenders de strijd met het internet blijkbaar hebben opgegeven. 

Op MTV en TMF bijvoorbeeld worden immers steeds vaker jongerenprogramma’s die helemaal niets 

met muziek te maken hebben in het uitzendschema opgenomen. Vooral realitytelevisieshows dragen 

dan de voorkeur uit van de muziekzenders omdat de kostprijs ervan minder hoog ligt. Bij heel wat 

muziekzenders is het dus zo dat het aandeel videoclips zienderogen verkleint. (Droeven, 2011, 1 

augustus; TMF, 2011).   

 

                                                 
64 De O in O Music Awards staat voor open, ongoing en online.  
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Als laatste willen we nog aanhalen dat het hierboven geschetste internet-versus-televisie debat in de 

toekomst waarschijnlijk zal komen te vervallen. Onder invloed van het convergentiefenomeen65 zal het 

immers moeilijker worden een onderscheid te maken tussen een computer en een televisietoestel. In 

dat verband heeft men het vaak over “Internet television”. Hoewel er geen overeenstemming is 

omtrent de precieze definitie van dit concept, wagen Gerbarg & Noam (2004, p. 21) zich toch aan een 

omschrijving: “Internet television is the quintessential convergence medium, putting together 

television, telecommunications, the Internet, computer applications, games and more. […]  It comes 

with different names – web TV, IPTV, enhanced TV, personal TV, and interactive TV, for example – 

which signify slightly different things.” Ze geven daarbij ook nog aan dat de definities van 

internettelevisie volgens een continuüm moeten worden geordend. Aan de ene extreme zijde doelt men 

met internettelevisie op het feit dat via één enkel kanaal televisie kan worden gekeken én extra 

informatie kan worden meegestuurd om onder andere e-commerce66 mogelijk te maken. Aan de andere 

extreme zijde van het spectrum wordt internettelevisie dan weer gedefinieerd als een veel 

geavanceerder gegeven. De term slaat dan op een televisiekanaal dat toelaat dat de gebruiker 

geïndividualiseerde tv-programma’s kan bekijken en uitzenden. Interactie van de kijker in het 

plotverloop van bepaalde programma’s behoort dan tot de mogelijkheden. Gerbarg & Noam (2004, p. 

21) benadrukken echter dat het gissen is hoe de technologie verder zal evolueren en wat 

internettelevisie in de toekomst dus precies zal inhouden.   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
65 Met (technologische) convergentie wordt bedoeld dat de strikte relatie tussen een bepaald toestel en een 
specifieke vorm van communicatie of informatieoverdracht wegvalt. Zo kan met een gsm niet alleen worden 
gebeld maar ook naar muziek worden geluisterd.  
66 E-commerce is een verzamelnaam voor alle manieren waarop het verhandelen van producten via internet 
wordt mogelijk gemaakt.  
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4. Besluit van de literatuurstudie 
 

 
Nadat we het fenomeen muziektelevisie grondig situeerden, hebben we getracht om de invloed van het 

internet op de werking van muziekzenders in kaart te brengen. We focusten daartoe eerst en vooral op 

drie cruciale functies van muziekzenders en bespraken vervolgens hoe deze ook op het internet kunnen 

worden georganiseerd. 

 

Een eerste functie die we bespraken, was het maken van winst. Uit onze literatuurstudie blijkt dat 

muziekzenders vooral steunen op reclame en sponsoring om een gezonde financiële situatie te 

behouden. Toch lijken ook branding en de daarmee samenhangende diversificaties een steeds 

belangrijkere inkomstenbron te worden. Zo richten bepaalde muziekzenders zich naast het maken van 

televisie ook op het organiseren van jongerenreizen of het aanbieden van telefoonabonnementen. 

Verder kunnen muziekzenders ook inkomsten genereren uit merchandising en programmaverkoop. In 

het kader van digitale televisie is het pay-per-viewsysteem vermeldenswaardig, waarbij kijkers 

videoclips kunnen opvragen in ruil voor een beperkte som geld.  

 

Heel wat auteurs geven echter aan dat ook op internet winst kan worden gemaakt. Het is immers 

duidelijk dat het voeren van reclamecampagnes op internet reeds bijzonder populair is en ook in de 

toekomst nog aan belang zal winnen. Enkele voordelen zijn de mogelijkheid tot interactie met de 

internetgebruiker en het grote bereik. Belangrijke nadelen zijn dan weer dat het moeilijk wordt voor 

adverteerders om nog op te vallen op internet en dat de reclameboodschappen vaak makkelijk kunnen 

worden weggeklikt. We haalden ook nog aan dat de videostreamingsites dé websites bij uitstek zijn 

om als vehikel voor reclameboodschappen te worden ingeschakeld aangezien ze behoren tot de drukst 

bezochte sites op het internet.   

 

Een tweede functie van muziekzenders die aan bod kwam, was het verspreiden van videoclips. 

Muziekzenders zorgen er immers voor dat de content die door artiesten en/of platenmaatschappijen 

wordt geproduceerd, aan het publiek kan worden getoond. Op die manier vormen muziekzenders een 

belangrijk element in het promotionele plan van deze artiesten en platenmaatschappijen. We gaven 

daarbij ook aan dat het vooral de majors zijn die in de mogelijkheid verkeren om muziekzender als 

promotioneel platform te gebruiken. In tegenstelling tot de meeste independents beschikken zij 

immers over uitstekende contacten met de muziekzenders en leveren zij singles aan die door een groot 

publiek zullen worden gesmaakt, net waar muziekzenders naar op zoek zijn.  

 

Ook via het internet kunnen echter clips, live performances en andere muziekgerelateerde video’s 

worden verspreid. Enkele belangrijke voordelen hiervan zijn dat majors en independents er in gelijke 
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mate gebruik van kunnen maken en dat de muziekliefhebber naar zijn favoriete clips kan kijken waar 

en wanneer hij dit wil. Nadelen zijn vooral te vinden in het feit dat videoclips vaak zonder 

toestemming worden ge-upload door de fans, waardoor artiesten en platenmaatschappijen geen 

controle meer hebben over de verspreiding ervan.    

 

Een laatste functie die we bespraken was de gatekeepingfunctie. Muziekzenders vormen belangrijke 

gatekeepers aangezien zij de clips selecteren die uiteindelijk op televisie te zien zullen zijn. Uit de 

literatuurstudie bleek dat deze selectieprocedure door heel veel factoren wordt beïnvloed. Zo legt de 

muziekzender zelf bijvoorbeeld bepaalde technologische criteria op waaraan een videoclip moet 

voldoen maar oefenen ook bepaalde instanties, zoals de overheid, druk uit op wat op televisie te zien 

mag zijn. 

 

Op het internet zijn echter eveneens gatekeepers aan het werk, in de gedaante van muziekbloggers. 

Volgens verscheidene auteurs bezitten deze enkele belangrijke voordelen ten opzichte van de 

muziekzenders. Zo hoeven ze in hun selectie geen rekening te houden met de wensen van 

adverteerders en kunnen ze dus probleemloos clips uit obscure muziekgenres selecteren zonder te 

moeten vrezen voor een verlies aan lezers of kijkers. Verder kunnen via blogs ook makkelijk links 

worden gelegd naar andere websites en kunnen clips in een recordtempo met de wereld worden 

gedeeld. Nadelen zijn dan dat veel muziekbloggers zich als muziekexpert opwerpen terwijl ze weinig 

kennis van zaken hebben en dat er zodanig veel bloggers actief zijn dat het moeilijk wordt voor het 

publiek om te bepalen welke blogs de moeite waard zijn en welke niet.  

 

Aangezien de belangrijkste functies van muziekzenders ook door het internet kunnen worden 

ingevuld, stelden we ons tenslotte de vraag of (en in welke mate) het internet een bedreiging vormt of 

kan vormen voor het voortbestaan van muziekzenders? Sommige auteurs verklaren de 

(muziek)zenders in elk geval reeds voor dood. Hun belangrijkste argument ligt dan in het feit dat 

internet, in tegenstelling tot de televisie, de mogelijkheid biedt tot feedback of interactiviteit. Anderen 

menen dan weer dat een dergelijke visie sterk overdreven is. Zij geven aan dat televisie eerder als een 

passief medium moet worden beschouwd, terwijl het internet interactie vraagt met de gebruiker. Heel 

wat auteurs geven ook aan dat een oplossing ligt in het omarmen van het internetmedium door de 

televisiekanalen. Via hun websites kunnen zenders bijvoorbeeld extra informatie geven omtrent 

bepaalde programma’s of kunnen er allerhande wedstrijden worden georganiseerd. Muziekzenders 

lijken in elk geval de weg naar het internet te hebben gevonden. Hun websites zijn goed uitgebouwd 

en vormen een steeds belangrijker werkterrein. Desalniettemin blijken reeds heel wat muziekzenders 

de strijd met het internet te hebben opgegeven. Ze nemen steeds vaker programma’s die niets met 

muziek te maken hebben op in het uitzendschema. Bij heel wat muziekzenders is het dus zo dat het 

aandeel videoclips zienderogen verkleint. Als laatste haalden we ook nog aan dat het internet-versus-
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televisie debat in de toekomst kan komen te vervallen aangezien het moeilijker zal worden om een 

onderscheid te maken tussen een computer en een televisietoestel. Onder invloed van het 

convergentiefenomeen zal men immers tot een soort van internettelevisie kunnen komen. 
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DEEL 2: EMPIRISCH LUIK 
 

 

1. Inleiding 

 

1.1 Probleemstelling en doelstelling 

 

Uit de literatuurstudie blijkt duidelijk dat muziekzenders voor grote uitdagingen komen te staan nu een 

aantal van hun belangrijkste taken ook door het internet kunnen worden ingevuld. Met dit explorerend 

onderzoek willen we nagaan hoe in de praktijk op deze evolutie wordt gereageerd. Immers, hoe vullen 

muziekzenders hun taken vandaag de dag precies in? Heeft het internet hier enige verandering in 

gebracht? Beschouwen muziekzenders het internet eerder als een bedreiging of zien ze het net als de 

perfecte bondgenoot? En hoe denken ze dat hun toekomst eruit ziet? 

 

Muziekzenders opereren daarenboven niet in een vacuüm. Zoals bleek uit onze literatuurstudie 

onderhouden ze een nauwe relatie met artiesten en platenmaatschappijen en zijn het vooral de 

muziekbloggers die een steeds belangrijkere rol gaan spelen bij het signaleren van nieuwe trends en 

het delen van de hipste videoclips. Om die reden lijkt het ons onmogelijk degelijk onderzoek te voeren 

naar de invloed van het internet op de werking van muziekzenders zonder ook deze actoren aan het 

woord te laten. Hoe gaan artiesten en platenmaatschappijen immers om met deze situatie? Vinden zij 

het nog belangrijk dat hun videoclips op muziekzenders te zien zijn of is de verspreiding via internet 

voldoende? En op welke manier kijken muziekbloggers tegen de situatie aan? Zien zij zichzelf als de 

online tegenhanger van een muziekzender?  

 

Dit kleinschalig onderzoek heeft niet de intentie kant en klare oplossingen voor te schotelen die een 

gouden tijd kunnen inluiden voor muziekzenders of een andere speler in het hedendaagse 

muzieklandschap. Het mag wel duidelijk zijn dat we trachten een bijdrage te leveren aan de kennis van 

het probleem. 

 

Het bestuderen van de invloed van het internet op de werking van muziekzenders getuigt op 

verscheidene manieren van een bijzondere relevantie. Eerst en vooral is dit onderzoek op economisch 

vlak relevant aangezien een niet onaanzienlijk deel immers gaat over de teloorgang of de verstoring 

van traditionele inkomstenbronnen van muziekzenders en het aanboren van nieuwe inkomstenbronnen 

op het internet. Daarbovenop vormen muziekzenders (zoals aangetoond in de literatuurstudie) een 

hoeksteen in het promotioneel plan van platenmaatschappijen en artiesten. Het explorerend onderzoek 

zal zich ook richten op deze functie van muziekzenders en de invloed van het internet hierop.  
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Op cultureel vlak is deze studie eveneens een relevante aangelegenheid. Muziekzenders zijn immers 

verantwoordelijk voor het verspreiden van muziek en de bijhorende videoclips. Ze zijn de cruciale 

bouwstenen voor de identiteitsvorming bij heel wat mensen overal ter wereld en dan vooral bij 

jongeren: “In cultural terms, popular music is clearly of enormous importance in people’s daily lives, 

and for some is central to their social identities.” (Shuker, 1998, p. 8). Een studie rond muziekzenders 

en de veranderingen die het internet met zich meebrengt, raakt bijgevolg de kern van een op cultureel 

vlak uitermate belangrijk gegeven.    

 

De doelstelling van dit explorerend onderzoek is dus om aan de hand van diepte-interviews een 

duidelijk beeld te scheppen van de manier waarop muziekzenders omgaan met de veranderingen die 

het internet met zich meebracht en hoe enkele andere betrokken actoren (namelijk artiesten, 

platenmaatschappijen en muziekbloggers) over deze evoluties denken.  

 
 

1.2 Onderzoeksvragen 
 

Centraal in dit explorerend onderzoek staat dus de vraag welke invloed er uitgaat van het internet op 

de werking van muziekzenders. Zoals gesteld in het voorgaande onderdeel, zijn we niet alleen 

geïnteresseerd in de visie van muziekzenders maar is het ook de bedoeling om platenmaatschappijen, 

artiesten en muziekbloggers aan het woord te laten. Omdat we in de interviews met de verschillende 

actoren het probleem van uit een andere invalshoek willen benaderen, zijn verschillende 

vragenreeksen noodzakelijk. We bespreken achtereenvolgens dan ook respectievelijk de 

onderzoeksvragen die zullen worden voorgelegd aan de woordvoerders van de muziekzenders, van de 

platenmaatschappijen en artiesten en van de muziekbloggers. 

 

 

1.2.1 Onderzoeksvragen muziekzenders 
 

Eerst en vooral willen we enkele vertegenwoordigers van muziekzenders zelf aan de tand voelen 

omtrent de invloed van het internet. Aangezien de antwoorden van de respondenten op onze centrale 

onderzoeksvraag vermoedelijk geen waardevolle informatie zouden opleveren, opteerden we ervoor 

om via enkele deelaspecten tot een bevredigend resultaat te komen. 

 

Het eerste deelaspect betreft dan de inkomstenbronnen van muziekzenders. Volgende deelvraag moet 

dan worden beantwoord: 

- Denkt u dat online-marketingpraktijken aan de inkomstenbronnen van muziekzenders kunnen 

knagen? Waarom of waarom niet? 
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Het tweede deelaspect betreft de promotionele rol van muziekzenders. Volgende deelvragen moeten 

dan worden beantwoord: 

- Vindt u dat muziekzenders vandaag de dag een belangrijke promotionele rol vervullen voor 

platenmaatschappijen en artiesten en kan u deze rol omschrijven? 

- Denkt u dat het internet een dergelijke rol ook zou kunnen vervullen? Kan het internet deze rol 

beter of slechter vervullen? 

 

Het derde deelaspect betreft de gatekeepingfunctie van muziekzenders. Volgende deelvragen moeten 

dan worden beantwoord: 

- Vindt u dat muziekzenders een belangrijke gatekeepingfunctie vervullen? Indien ja, hoe wordt 

deze functie door de muziekzender ingevuld?  

- Denkt u dat deze functie op het internet kan worden ingevuld door muziekbloggers? 

 

Het vierde deelaspect betreft het internet als bedreiging voor muziekzenders. Volgende deelvragen 

moeten dan worden beantwoord: 

- Vindt u het feit dat muziekvideo’s op internet te vinden zijn een bedreiging voor de 

activiteiten van de muziekzender en waarom of waarom niet? 

- Denkt u dat het bekijken van videoclips op internet een vervanging kan zijn voor het kijken 

naar muziekzenders en waarom of waarom niet? 

 

Het vijfde deelaspect betreft het internet als bondgenoot van muziekzenders. Volgende deelvraag moet 

dan worden beantwoord:  

- Gaat de muziekzender het internet zelf ook actief gaan gebruiken en op welke manieren? 

Wordt dit als een belangrijke activiteit van de muziekzender beschouwd of eerder als een 

aanvulling? 

 

Het zesde deelaspect betreft het toekomstbeeld van muziekzenders. Volgende deelvragen moeten dan 

worden beantwoord:  

- Hoe ziet de toekomst van de muziekzenders eruit? Blijven deze zenders bestaan in hun 

huidige vorm? 

- Wordt het internet steeds belangrijker voor de verspreiding van muziekvideo’s? 
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1.2.2 Onderzoeksvragen artiesten en platenmaatschappijen  
 

Zoals eerder aangegeven is het onze bedoeling om ook artiesten en platenmaatschappijen te betrekken 

in dit onderzoek. We opteren er opnieuw voor om via een aantal deelaspecten tot een bevredigend 

antwoord op de centrale onderzoeksvraag te komen. 

 

Het eerste deelaspect betreft de promotionele rol van muziekzenders. Volgende deelvragen moeten 

dan worden beantwoord: 

- Vindt u dat muziekzenders vandaag de dag nog een belangrijke promotionele rol vervullen 

voor artiesten en platenmaatschappijen? 

- Denkt u dat het internet een dergelijke rol ook kan vervullen? Kan het internet deze rol beter 

of slechter vervullen en waarom?  

 

Het tweede deelaspect gaat over gatekeeping. Volgende deelvragen moeten dan worden beantwoord: 

- Denkt u dat muziekbloggers op internet eenzelfde gatekeepingfunctie kunnen uitoefenen als 

muziekzenders? 

- Op welke manieren zijn muziekbloggers belangrijk voor respectievelijk platenmaatschappijen 

en artiesten?   

 

Het derde deelaspect betreft het internet als een bedreiging voor artiesten en platenmaatschappijen. 

Volgende deelvragen moeten dan worden beantwoord: 

- Zijn er nadelen verbonden aan het verspreiden van videoclips via het internet? 

- Wat vindt u van het feit dat heel wat videoclips zonder toestemming van de artiest of 

platenmaatschappij toch op het internet belanden? 

- Denkt u dat muziekvideo’s op het internet de positie van muziekzenders kunnen ondermijnen? 

 

Het vierde deelaspect betreft het internet als een bondgenoot van artiesten en platenmaatschappijen op 

het vlak van de verspreiding van muziekvideo’s. Volgende deelvragen moeten dan worden 

beantwoord: 

- Maakt de artiest of de platenmaatschappij zelf gebruik van het internet voor de verspreiding 

van muziekvideo’s? Indien ja, waarom en op welke manieren? 

 

Het vijfde deelaspect betreft het toekomstbeeld van muziekzenders. Volgende deelvragen moeten dan 

worden beantwoord:  

- Zal het verspreiden van videoclips op internet steeds belangrijker worden in de toekomst? 

Waarom of waarom niet? 

- Welke toekomst is er volgens u nog weggelegd voor muziekzenders?  
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1.2.3 Onderzoeksvragen muziekbloggers 
 

Om ons onderzoek te vervolledigen, laten we ook de muziekbloggers aan het woord. Opnieuw maken 

we gebruik van verschillende deelaspecten om tot een bevredigend antwoord op de centrale 

onderzoeksvraag te komen. 

 

Een eerste deelaspect betreft de gatekeepingfunctie. Volgende deelvragen moeten dan worden 

beantwoord: 

- Denkt u dat muziekbloggers een belangrijke rol vervullen als gatekeeper? Waarom of waarom 

niet en hoe wordt die functie dan ingevuld? 

- Denkt u dat muziekbloggers deze rol beter kunnen invullen dan muziekzenders? Waarom of 

waarom niet? 

 

Een tweede deelaspect betreft muziekbloggers als bedreiging voor muziekzenders. Volgende 

deelvraag moet dan worden beantwoord: 

- Denkt u dat muziekblogs een vervanger kunnen zijn voor muziekzenders? Indien ja, op 

welk(e) vlak(ken)? 

 

Een derde deelaspect betreft muziekbloggers als bondgenoot van muziekzenders. Volgende deelvraag 

moet dan worden beantwoord: 

- Kunnen muziekblogs ook een bondgenoot vormen van muziekzenders? Indien ja, op welke 

vlakken? 

 

Een vierde deelaspect betreft het toekomstbeeld van muziekzenders. Volgende deelvragen moeten dan 

worden beantwoord: 

- Hoe schat u de toekomst van muziekbloggers in? Worden ze steeds belangrijker als 

gatekeeper? Zullen ze die rol uiteindelijk volledig overnemen van muziekzenders? 

- Zal het verspreiden van videoclips via het internet steeds belangrijker worden in de toekomst? 

- Denkt u dat het bekijken van videoclips op internet vervangend zal zijn voor het bekijken van 

muziekzenders? Waarom of waarom niet? 

- Welke toekomst ziet u nog weggelegd voor muziekzenders? Op welke vlakken zullen ze nog 

belangrijk zijn? 
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2. Methode 

 

2.1 Opzet 

 

De meest aangewezen methode om te achterhalen hoe verschillende actoren de invloed van het 

internet op de werking van muziekzenders inschatten, lijkt ons het verzamelen van informatie via 

diepte-interviews. Concreet willen we graag interviews afnemen van mensen met enige ervaring 

binnen hun vakgebied aangezien zij geacht worden goed op de hoogte te zijn van het reilen en zeilen 

binnen de sector. Volgens ons kunnen zij dankzij die ervaring nieuwe trends en ontwikkelingen in de 

sector immers beter kaderen. 

 

Om de interviews in goede banen te leiden, worden de deelvragen uit 1.2 Onderzoeksvragen 

kernachtig weergegeven in items. Die items, opgesomd in zogenaamde topiclijsten en als bijlage aan 

deze masterproef toegevoegd, moeten ervoor zorgen dat alle deelvragen gesteld worden tijdens het 

interview. Vooral de flexibiliteit van een dergelijke werkwijze biedt voordelen: de vragen kunnen 

immers van plaats veranderen en worden aangepast zodat het gesprek veel natuurlijker kan verlopen. 

De topiclijst zorgt er dus enerzijds voor dat de respondent vrijuit kan praten en dat er anderzijds toch 

structuur wordt gebracht in het interview, waardoor het mogelijk wordt de antwoorden van de 

respondenten met elkaar te vergelijken. (Billiet & Waege, 2006, p. 333).   

 

Voorafgaand aan elk interview laten we de respondenten ook weten dat deze masterproef als “niet 

leesbaar voor derden” kan worden ingesteld. Op die manier hoeft men zich geen zorgen te maken over 

het vrijgeven van vertrouwelijke informatie en kan men dus te allen tijde vrijuit praten.  

 

Een laatste opmerking die we hier nog dienen te maken is dat de tijd die de respondenten voor dit 

onderzoek kunnen vrijmaken bijzonder beperkt is. Vandaar dat het ons aangewezen leek de 

respondenten te vragen of ze bereid zouden zijn om eventuele bijkomende informatie via mail te 

verstrekken.  

 

 

2.2 Steekproef 

 

Aangezien ons onderzoek explorerend van aard is, hoeft statistische veralgemening achteraf niet. 

(Billiet & Waege, 2006, p. 183). Het volstaat dus om slechts enkele respondenten aan het woord te 
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laten en dus een beperkte groep van music schedulers67 , artiesten of platenmaatschappijen en 

muziekbloggers op te nemen in dit onderzoek. 

 

De vraag die zich vervolgens stelt is op welke manier respondenten moeten worden geselecteerd? 

Zoals we in de literatuurstudie reeds aangegeven hebben, is het aantal in België gevestigde 

muziekzenders reeds bijzonder beperkt. We pikten er uiteindelijk op willekeurige basis twee 

muziekzenders uit en namen telefonisch contact op met de vraag of ze wilden meewerken aan ons 

onderzoek. De eerste muziekzender die toezegde was JIM. We kregen er de kans om met music 

scheduler Monica Cambon te praten. Daarnaast werkte ook Stijn Smets mee aan ons onderzoek. Hij is 

zowel veejay als music scheduler bij muziekzender TMF.  

 

Zoals aangegeven in 1.2 Onderzoeksvragen, willen we in dit onderzoek ook de stem van artiesten en 

platenmaatschappijen aan bod laten komen. Via de website van Muziekcentrum Vlaanderen68 kwamen 

we terecht bij een lijst met platenmaatschappijen en artiesten. (Muziekcentrum Vlaanderen, 2011). Uit 

elke categorie kozen we willekeurig één respondent, waarna we hen via mail contacteerden met de 

vraag of ze aan dit onderzoek wilden meewerken. Jimmy Colman, zanger en muzikant in de band Jim 

Cole, is de artiest die meteen bereid bleek om zijn medewerking te verlenen aan dit onderzoek. Hij 

bracht reeds twee albums uit en heeft onder andere een videoclip gemaakt voor de single “Someday 

Charlotte”. Deze is regelmatig te zien op verscheidene muziekzenders als JIM en TMF. De stem van 

de platenmaatschappijen wordt in dit onderzoek dan weer vertegenwoordigd door Sander Graumans, 

projectmanager bij het Belgische platenlabel PIAS69. 

 

Voor het vinden van muziekbloggers gingen we op een gelijkaardige manier te werk. Een lijst met de 

meest gelezen Belgische muziekblogs, die terug te vinden is op de website van jongerenzender Studio 

Brussel, vormde ons uitgangspunt. (Liebens, 2011). Twee bloggers werden willekeurig gekozen en 

gecontacteerd via mail. De eerste respondent was Sofie Devriendt. Zij is de bezielster van de populaire 

blog “Ssssound!”. Kasper-Jan Raeman, de man achter de blog “I Eat Crab Food”, was de tweede die 

zijn medewerking verleende.  

 

 

 

 

                                                 
67 Music schedulers bepalen welke videoclips op de muziekzender te zien zullen zijn en hoe frequent ze zullen 
worden gespeeld. Ook bij radiozenders wordt de verantwoordelijke van het uitzendschema met een dergelijke 
titel aangeduid.  
68 Muziekcentrum Vlaanderen profileert zichzelf als het officiële steunpunt voor de professionele muzieksector 
in Vlaanderen. Het centrum is een onafhankelijke vzw, opgericht in 1998 en gevestigd in Brussel.  
69 PIAS is een platenlabel dat werd opgericht in België en geleidelijk aan over de hele wereld activiteiten 
ontwikkelde. PIAS is een letterwoord voor Play It Again Sam.   
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2.3 Materiaal  

 

Veel materiaal is er niet nodig om de diepte-interviews af te nemen. De topiclijst (zie bijlage 1), die 

zoals eerder vermeld alle onderwerpen bevat die we willen aansnijden, is onze belangrijkste tool.  

 

Verder zullen we gebruik maken van een dictafoon om de diepte-interviews te registreren. Zo kunnen 

we achteraf alles rustig uitschrijven, hoeven we gaan aantekeningen te maken en kunnen we ons 

volledig concentreren op het gesprek. Billiet & Waege (2006, p. 327) wijzen er op dat ook de 

respondent zich vlotter zal kunnen uitdrukken wanneer hij of zij niet afgeleid wordt door het 

voortdurende pennen van de interviewer. Het is wel belangrijk om vooraf aan te geven dat het gesprek 

zal worden geregistreerd. Zoniet bestaat de kans dat de respondent zich geïntimideerd zal voelen.  

 

 

2.4 Procedure 

 

Wanneer de diepte-interviews achter de rug zijn, moeten de gesprekken aan de hand van de 

geluidsopnames volledig worden uitgetypt. Deze uitgetypte gesprekken of transcripties zijn terug te 

vinden in bijlage 2: Transcripties diepte-interviews. 

 

Eenmaal de transcripties voor handen zijn, kan er overgegaan worden tot de analyse ervan. Bedoeling 

is dus de antwoorden van de verschillende respondenten te vergelijken en per vraag de belangrijkste 

bevindingen kernachtig samen te vatten.  

 

Een opmerking die we nog dienen te maken is dat respondenten bij het rapporteren van de resultaten 

frequent zullen worden geciteerd. Deze techniek wordt vaak gebruikt bij dergelijk onderzoek omdat op 

die manier beweringen sterker kunnen worden weergegeven. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 57

3. Resultaten van de bevraging van muziekzenders 
 

3.1 Inkomstenbronnen 

 

Denkt u dat online-marketingpraktijken aan de inkomstenbronnen van muziekzenders kunnen 

knagen? Waarom of waarom niet? 

 

Hoewel Stijn Smets van TMF en Monica Cambon van JIM beiden aangeven dat reclame-inkomsten 

nog steeds de belangrijkste inkomstenbron vormen van muziekzenders, wijzen ze er toch op dat het 

steeds moeilijker wordt om deze reclame-inkomsten te handhaven. Het internet wordt echter niet met 

de vinger gewezen als hoofdverantwoordelijke voor dit problemen.  

 

Een eerste reden voor het verlies aan reclame-inkomsten is volgens Stijn Smets te vinden in het feit 

dat de reclamekoek onder steeds meer zenders moet worden verdeeld. De reclamebestedingen zijn dus 

nog altijd even groot als vroeger maar door de komst van digitale televisie duiken zenders op die ook 

allemaal dingen naar een deel van die reclamekoek. Een tweede reden die hij aanhaalt is de té 

onnauwkeurige steekproef die het CIM70  hanteert om te bepalen hoe groot het bereik van 

muziekzenders is. Aangezien de steekproef onnauwkeurig is, zouden de gegenereerde gegevens 

systematisch een slechter beeld geven van het bereik van muziekzenders. Adverteerders besluiten 

volgens Stijn Smets daardoor al te vaak om muziekzenders te mijden en hun reclamebudget elders te 

besteden. Het laatste argument dat hij aanhaalt is de economische crisis die zich nog steeds zou laten 

voelen. Adverteerders zouden zich hierdoor terughoudend opstellen, geen gewaagde reclame-

investeringen doen en bijgevolg muziekzenders links laten liggen.  

 

Monica Cambon daarentegen ziet wel de invloed van het internet op de reclame-inkomsten. Vooral 

muziekblogs en videostreamingsites als Youtube doen er volgens haar hun voordeel mee. Toch is de 

belangrijkste tegenstander op het vlak van reclamewerving voorlopig nog ergens anders te situeren: 

“De grootste concurrent voor een jongerenzender is nog altijd de familiezender. […] Maar 

bijvoorbeeld VTM, 2BE en VT4… Dat zijn grotere concurrenten dan websites. Nu toch nog…” 

 

Stijn Smets haalt ook nog aan dat andere dan reclame-inkomsten steeds belangrijker worden voor 

muziekzenders. Eerst en vooral zijn er de financiële bijdragen die via de telecomoperatoren worden 

verkregen in ruil voor het opnemen van de zender in een digitaal pakket. Verder verdienen 

                                                 
70 CIM staat voor Centrum voor Informatie over de Media. Deze instantie houdt zich vooral bezig met het 
verzamelen van informatie over de verspreiding en het bereik van media. Op basis van deze gegevens wil men 
trachten de reclamebestedingen in België te optimaliseren.   
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muziekzenders ook geld via de sms-spelletjes en andere interactieve applicaties en worden er heel wat 

inkomsten gehaald uit diversificaties zoals het aanbieden van telefoonabonnementen en het 

organiseren van jongerenreizen. Vooral deze laatste inkomstenbron moet volgens Stijn Smets het 

verlies aan reclame-inkomsten goedmaken: “En waar vroeger reclame bijna 100 procent van de 

inkomsten uitmaakte, verschuift dat nu naar diversificatie.” Monica Cambon van JIM beschrijft een 

gelijkaardig verhaal maar voegt er aan toe dat deals met sponsors eveneens belangrijke financiële 

bijdragen opleveren voor de muziekzender.  

 

 

3.2 De promotionele rol 

 

Vindt u dat muziekzenders vandaag de dag een belangrijke promotionele rol vervullen voor 

platenmaatschappijen en artiesten en kan u deze rol omschrijven? 

 

Zowel Stijn Smets als Monica Cambon halen aan dat muziekzenders nog steeds een promotionele rol 

spelen voor platenlabels en hun artiesten.  

 

Volgens Stijn Smets is die rol tweeledig. Eerst en vooral is er een meer traditionele promotionele rol: 

muziekzenders zetten dan artiesten en singles in de kijker waardoor de platenverkoop kan worden 

aangezwengeld. Deze promotionele rol heeft volgens Stijn Smets echter veel aan belang moeten 

inboeten. Het bereik van een muziekzender is immers veel kleiner dan dat van een radiozender en 

radiozenders wegen dan ook veel zwaarder door in het promotioneel plan van platenlabels en artiesten. 

Muziekzenders spelen volgens Stijn Smets echter ook nog op een tweede niveau een promotionele rol. 

Hij omschrijft deze als volgt: “Ik merk wel dat heel veel labels het belangrijk vinden om een zender 

als TMF of Jim-TV snel aan boord te krijgen omdat dit een argument kan zijn voor 

muzieksamenstellers van radiozenders om ook dingen in de playlist te krijgen: “Kijk, TMF steekt dat 

in high rotation, ik denk dat je iets aan het missen bent.” Zo redeneren zij dan. Ik merk wel dat wij 

eigenlijk gezien worden als de early adoptors voor labels.”  

 

Ook Monica Cambon erkent de hierboven beschreven promotionele rol van muziekzenders maar voegt 

er meteen aan toe dat het belang ervan gerelativeerd dient te worden: “Alle beetjes helpen. Maar het is 

niet meer zoals in de jaren ’80. Als een MTV van vroeger bijvoorbeeld… Stel dat Lady Gaga in de 

jaren ’80 uitkwam, dan denk ik dat de verkoop nog beter zou verlopen dan nu. […] Dus het helpt wel 

omdat we dat draaien maar ik denk niet dat we de grote oorzaak zijn van de albumverkoop.” 
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Denkt u dat het internet een dergelijke rol ook zou kunnen vervullen? Kan het internet deze rol 

beter of slechter vervullen? 

 

Noch bij TMF, noch bij JIM vrezen ze ervoor dat hun rol als promotievehikel beter kan worden 

ingevuld door het internet. Muziekzenders vormen volgens hen nog steeds een cruciaal element in het 

promotioneel plan van platenmaatschappijen en artiesten. Stijn Smets verwoordt het als volgt: “Het 

punt is natuurlijk dat de meeste mensen nog altijd nieuwe dingen ontdekken op een mainstream radio- 

of tv-kanaal. […] Er zijn een aantal voorbeelden van mensen die het volledig via het internet gemaakt 

hebben maar ik denk dat voor een artiest die echt hard wil doorbreken de support van een radio- of tv-

zender nog altijd essentieel is.” 

 

Monica Cambon deelt die mening en voegt eraan toe dat een single het best aan de man kan worden 

gebracht door op zo veel mogelijk mediakanalen tegelijk aanwezig te zijn, muziekzenders incluis: “En 

een single gaat pas werken als het leeft op televisie, op internet en op de radio. Als je al die kanalen 

samen hebt, ben je bezig met een artiest. […] Maar als de radio niet mee is of als het internet niet mee 

is… Of als het niet te koop is op iTunes…. Dan gaat dat volledig verloren. Dan werkt het niet.” 

 

Het internet wordt door beide respondenten dus in eerste instantie gezien als een extra kanaal dat door 

artiesten en platenmaatschappijen kan worden aangewend om singles en videoclips aan het publiek 

voor te stellen. Stijn Smets voegt eraan toe dat internet ook kan worden ingeschakeld als redmiddel 

voor artiesten en platenmaatschappijen indien de videoclip niet wordt opgepikt door de 

muziekzenders: “Het is wel een extra tool want op dit moment hebben platenmaatschappijen en 

artiesten de macht zelf in handen. Vroeger hingen ze af van: “Word ik ergens opgepikt, ja of nee?” 

Als je niet opgepikt werd, had je pech want je geraakte niet verder. Nu kan je het zelf op internet zetten 

en kan het een eigen leven beginnen leiden.” 

 

 

3.3 De gatekeepingfunctie  

 

Vindt u dat muziekzenders een belangrijke gatekeepingfunctie vervullen? Indien ja, hoe wordt 

deze functie door de muziekzender ingevuld?  

 

Zowel Stijn Smets als Monica Cambon denken dat muziekzenders vroeger trendsettende gatekeeper 

waren. Tegenwoordig wordt de belangrijkste gatekeeping reeds door andere spelers gedaan. 

Muziekzenders willen immers de reclame-inkomsten maximaliseren door een zo groot mogelijk 

publiek te bereiken. Een groot publiek kan dan weer worden aangetrokken door enkel die muziek in de 

playlist op te nemen die door veel mensen wordt gesmaakt. Bijgevolg kiezen music schedulers vooral 
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de videoclips en singles die reeds succesvol bleken op muziekblogs en die het goed doen in de 

buitenlandse charts en playlists van binnen- en buitenlandse radiozenders. Music schedulers van 

muziekzenders maken dus slechts een selectie van een reeds erg beperkte selectie.  

 

Of een videoclip uiteindelijk al of niet op televisie verschijnt, hangt grotendeels af van het buikgevoel 

van de music scheduler. Enkel indien verwacht wordt dat de videoclip zal aanslaan bij het doelpubliek 

zal hij airplay krijgen. Een extra hulpmiddel om te bepalen of een bepaalde single al of niet in rotatie 

zal blijven, zijn de sms- en belspelletjes via dewelke het publiek haar mening kan achterlaten over het 

nummer. Daarnaast moet een videoclip uiteraard ook voldoen aan enkele inhoudelijke vereisten (er 

mag bijvoorbeeld geen zinloos geweld in voorkomen) en moet de beeldkwaliteit van de videoclip 

voldoende hoog zijn.  

 

Denkt u dat deze functie op het internet kan worden ingevuld door muziekbloggers? 

 

Zowel Stijn Smets als Monica Cambon geven aan dat muziekbloggers inderdaad in staat zijn om de 

gatekeepingfunctie in te vullen. Beide respondenten wijzen erop dat muziekbloggers reeds een 

belangrijke rol spelen op dit vlak aangezien music schedulers zich ondermeer op deze blogs baseren 

bij de selectie van videoclips.  

 

Stijn Smets benadrukt echter dat er heel wat amateurs op het internet zitten die niet over het talent of 

de nodige kennis beschikken om aan te voelen welke bands of artiesten het zullen maken. Het wordt 

bijgevolg moeilijk voor zowel professionelen uit de muziekindustrie als gewone muziekliefhebbers 

om een onderscheid te maken tussen goede en slechte muziekblogs. 

 

Vrees voor een overname van de gatekeepingrol door muziekblogs blijken de respondenten niet te 

hebben. Ze geven beiden aan dat muziekblogs eerder worden bezocht door de echte muziekfans, 

terwijl het gewone publiek niet al teveel moeite wil doen om nieuwe muziek te ontdekken en tevreden 

is met wat hen via radio en televisie bereikt. Stijn Smets verwoordt het als volgt: “Ik merk ook wel dat 

iemand die echt bezig is met muziek zich daarvoor interesseert en zelf op zoek gaat. Maar iemand die 

muziek beschouwt als een soort verstrooiing, vindt dat echt veel te veel werk om zelf allemaal te gaan 

zoeken. En dergelijke mensen komen altijd terecht bij Jim-TV, TMF of Studio Brussel omdat ze ervan 

uitgaan dat die de gatekeeping al voor hen doen.” 

 

 

 

 

 



 61

3.4 Internet als bedreiging  

 

Vindt u het feit dat muziekvideo’s op internet te vinden zijn een bedreiging voor de activiteiten 

van de muziekzender en waarom of waarom niet? 

 

De muziekzenders evalueren het feit dat veel muziekvideo’s op internet terug te vinden zijn op een 

heel verschillende manier.  

 

Stijn Smets van TMF ervaart dit overduidelijk als een negatieve evolutie, aangezien het de werking 

van de muziekzenders op twee manieren ondermijnt. De eerste manier heeft te maken met de snelheid 

waarmee op internet videoclips kunnen worden gedeeld: “Vroeger konden wij roepen: “Dit zie je 

eerst bij ons op tv.” Maar dat is gewoon niet meer. Als een clip af is, wordt hij op internet gezwierd 

met veel poeha. En dan worden ze aan de muziekzenders geleverd. De pioniersrol die we in het begin 

hadden, zijn we nu voor een deel kwijt. De tweede manier houdt verband met het feit dat kijkers via 

het internet hun favoriete videoclips op elk moment kunnen consulteren: “En dan is er ook nog het feit 

dat mensen dingen kunnen zien wanneer ze het willen. […] Er wordt dan gedacht: “Er is een nieuw 

clipje, ik ga daar eens rap naar kijken.” 

 

Monica Cambon beschouwt het dan weer allemaal veel minder negatief en benadrukt vooral de 

voordelen die het internet met zich meebrengt. Internet kan dan als tool worden ingeschakeld om 

bijvoorbeeld nieuwe videoclips te ontdekken: “Ik vind het heel leuk dat bands daar ook mee bezig 

zijn. Die teasing van nieuwe videoclips bijvoorbeeld. […]  En ik vind het ook een uitdaging om, als een 

videoclip in high definition op het internet is gezet door de band zelf of door de platenfirma in het 

buitenland, die een uur later ook op de zender te gooien.“ 

 

 

Denkt u dat het bekijken van videoclips op internet vervangend kan zijn voor het kijken naar 

muziekzenders en waarom of waarom niet? 

 

Zowel Stijn Smets als Monica Cambon denken dat het bekijken van videoclips op internet inderdaad 

vervangend kan zijn voor het kijken naar muziekzenders. Beiden menen immers dat steeds meer 

jongeren de televisie links laten liggen en zich voornamelijk op het internet richten. Stijn Smets 

verwoordt het als volgt: “Bij meer en meer jongeren staat er geen tv meer op de kamer. Of ze gaan 

niet meer in de living zitten. […]  Ze gaan op een tweede scherm dingen bekijken.” Aangezien ze daar 

eveneens videoclips kunnen bekijken, verliezen muziekzenders dus aan belang.  
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Desalniettemin tracht Smets deze evolutie nog te nuanceren. Het bekijken van videoclips op internet 

wordt volgens hem pas écht concurrentie voor de muziekzenders wanneer de online afspeellijsten voor 

videoclips ingeburgerd zullen raken: “Voor de meeste mensen is het nu zo dat ze gewoon een clip 

aanklikken, kijken en voor de volgende clip moeten ze weer opnieuw intikken. Ze zijn daar veel te lui 

voor. […] Vanaf het moment dat je op een playlist kan drukken, en op bepaalde kanalen kan je dat al 

doen, dan wordt het wel een probleem.” 

 

 

3.5 Internet als bondgenoot  

 

Gaat de muziekzender het internet zelf ook actief gaan gebruiken en op welke manieren? Wordt 

dit als een belangrijke activiteit van de muziekzender beschouwd of eerder als een aanvulling? 

 

Beide respondenten geven aan dat het internet een bijzonder belangrijk activiteitenterrein is voor 

muziekzenders. Zowel Stijn Smets als Monica Cambon wijzen erop dat er enerzijds gebruik gemaakt 

wordt van het internet om op zoek te gaan naar nieuwe en hippe videoclips, vooral via muziekblogs. 

Anderzijds wordt het internet ook ingeschakeld om zelf bepaalde content naar een publiek te 

communiceren. Zo hebben beide zenders een website met een gigantische databank aan videoclips die 

door iedereen kan worden opgevraagd. Verder zijn ook de social media zoals Facebook en Netlog 

belangrijke instrumenten via dewelke informatie over programma’s en de muziekwereld kan worden 

gepost.    

 

Stijn Smets geeft ook nog aan dat de activiteiten van TMF zich vandaag nog concentreren op het 

televisiekanaal en dat het internet voorlopig nog slechts een bijkomend luik is. In de toekomst zou het 

internet evenwel een gelijkwaardige poot kunnen worden voor het televisiekanaal. Volgens Monica 

Cambon is JIM dat stadium al een tijdje gepasseerd: “Als je nu Jim-TV zou evalueren, zou de website 

op de eerste plaats staan. Wat er op tv te zien is, komt dan op de tweede plaats.” Ze wijst er ook nog 

op dat dit duidelijk wordt geïllustreerd door het feit dat het JIM-televisiekanaal integraal kan worden 

bekeken via de website.  
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3.6 Toekomstbeeld 

 

Hoe ziet de toekomst van muziekzenders eruit? Blijven deze zenders bestaan in hun 

huidige vorm? Welke rol zal het internet hierbij spelen? 

 

Zowel bij TMF als bij JIM wijzen ze erop dat het moeilijk is om voorspellingen te maken over de 

toekomst, aangezien het onmogelijk te bepalen is welke verdere evoluties het internet nog met zich zal 

meebrengen. Uit hun antwoorden blijkt echter dat ze de muziekzenders niet dood willen verklaren 

door toedoen van het internet, maar dat deze er binnen ettelijke jaren wel volledig anders zullen 

uitzien. 

 

Stijn Smets haalt aan dat muziekzenders volgens hem twee mogelijke evoluties kunnen doormaken. 

Enerzijds kunnen muziekzenders evolueren naar kanalen die een non-stop lus van videoclips uitzenden 

en die zich richten op één welbepaald genre. Adverteerders zullen zich immers steeds minder wagen 

aan het kopen van reclametijd op muziekkanalen, waardoor de budgetten die deze zenders ter 

beschikking hebben staan drastisch zullen afnemen. De goedkoopste oplossing is dan te focussen op 

het uitzenden van videoclips. Anderzijds kunnen muziekzenders evolueren naar meer algemene 

televisiezenders waardoor de focus op muziek volledig zou verdwijnen. Volgens hem is MTV reeds 

aan een dergelijke evolutie begonnen door meer en meer gewone televisieprogramma’s in het 

uitzendschema op te nemen die niets met muziek te maken hebben.  

Verder wijst hij er ook op dat muziekzenders steeds meer activiteiten zullen moeten ontwikkelen op 

hun websites. Zenders als MTV en TMF die zich vandaag kunnen opwerpen als echte brands, hebben 

in dat geval een streep voor op nieuwkomers in de business: “Het gaat heel moeilijk zijn om, als we in 

die digitale en internetrevolutie geëvolueerd zijn binnen een vijftal jaar, als nieuwe speler aan de bak 

te komen of groot te worden omdat je de kracht van dat merk niet hebt. Dat is het voordeel aan een 

brand. Je ziet dat gebeuren in sommige landen, waar de digitale penetratie al veel hoger is. In 

Engeland is dat bijvoorbeeld, waar ze al veel langer digitaal kijken. Alle merken die gekomen zijn 

nadat ze de overschakeling gemaakt hebben van analoog naar digitaal hebben het veel moeilijker om 

voet aan de grond te krijgen binnen dat digitaal pakket dan de zenders die toen al bestonden. En ik 

denk dat je dat probleem ook gaat hebben op internet.”  

 

Monica Cambon benadrukt dat ze niet echt weet welke toekomst er nog voor muziekzenders is 

weggelegd. Ze ondervindt wel dat jongeren steeds vaker via internet naar videoclips kijken, maar ziet 

dit vooral als een uitdaging:  

“We moeten wat oppassen en zien dat we elke dag vernieuwend blijven zoals ook het internet elke dag 

vernieuwend is. Zo kunnen we de jongeren bij ons houden. […] Je moet gewoon boeiende tv brengen. 
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Dit kan door het brengen van nieuwtjes, veejays en door eigen content te maken. Als er bijvoorbeeld 

artiesten in het land zijn, moet je die ook brengen. Je kan bijvoorbeeld een celeb takeover maken met 

hen. Dat kunnen de kijkers niet zelf doen. Iets anders zijn bijvoorbeeld making of’s van video’s of 

showcases. Ik denk dat het vooral om zulke dingen gaat. Je moet mee blijven met wat er leeft. Dat is 

de reden waarom we ook veel in packages doen. Onze Top 25 is één van onze best scorende 

programma’s. De kijkers kennen wel al die videoclips maar als je ze in een bepaald thema of in een 

bepaalde volgorde giet kan je wel iets nieuw maken.” 

Verder denkt ze ook dat muziekzenders zich nadrukkelijk op het internet zullen moeten toeleggen. Ze 

is er immers van overtuigd dat steeds grotere delen van een mensenleven zich online zullen afspelen 

en muziekzenders kunnen volgens haar niet anders dan meegaan in deze evolutie.  
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4. Resultaten van de bevraging van artiesten en 
platenmaatschappijen 
 

4.1 De promotionele rol van muziekzenders 

 

Vindt u dat muziekzenders vandaag de dag nog een belangrijke promotionele rol vervullen voor 

platenmaatschappijen en artiesten? 

 

Sander Graumans van platenmaatschappij PIAS en artiest Jimmy Colman houden er dezelfde visie op 

na omtrent het belang van de promotionele rol van muziekzenders. Beiden wijzen erop dat 

muziekzenders nog steeds een belangrijke promotionele tool kunnen vormen, maar dat dit vooral geldt 

voor de mainstreamartiesten.  

 

Sander Graumans drukt het als volgt uit:  “Als je kijkt naar TMF… Die spelen wel clips maar absoluut 

niet het genre waar wij in bezig zijn. Jim-TV is dan nog het minst erg in de zin dat wij daar af en toe 

wel eens een clip in rotatie krijgen. Het eerder indie/leftfield genre waar wij inzitten wordt voor hen 

steeds minder belangrijk. Muziekzenders kunnen dus nog altijd een promotiekanaal zijn maar jammer 

genoeg is er voor het muziekgenre waar wij mee bezig zijn steeds minder (en bijna geen) plaats.” 

 

Ook Jimmy Colman wijst op deze situatie: “Iemand als Lady Gaga bijvoorbeeld… Daar worden 

miljoenen aan gespendeerd om die video op die zenders te krijgen. Wij kunnen dat helaas niet betalen. 

Anders zouden we waarschijnlijk meer verkopen. Maar momenteel is dat dus niet.” 

 

Desalniettemin zijn er volgens beide respondenten weinig alternatieven om muziek te promoten. 

Sander Graumans zegt dan het volgende over muziekzenders: “Die hebben een dergelijk klein 

percentage dat je denkt: “Moeten we daar nog veel tijd in steken?” Maar je moet het wel proberen 

want er is niet veel anders. Het is een beetje een noodzakelijk kwaad. Het is moeilijk om er binnen te 

raken maar ik zie er het nut ergens wel van in. Heeft het direct een enorme invloed op de verkoop? Ik 

vrees van niet. Er zijn weinig dingen die nog heel veel invloed hebben op de verkoop. Maar het is één 

van de dingen die zou kunnen helpen en je moet het zeker geprobeerd hebben, vind ik.” 

 

 

Denkt u dat het internet een dergelijke rol ook kan vervullen? Kan het internet deze rol beter of 

slechter vervullen en waarom?  

 

Beide respondenten denken dat het internet een uitstekend kanaal is om videoclips te verspreiden en 

op die manier dus promo te voeren. Sander Graumans drukt het als volgt uit: “Er zijn volgens mij een 
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hele hoop jongeren die sowieso veel meer tijd doorbrengen op het net dan op tv. Dus proberen we met 

onze muziek en met de afgeleiden van muziek zoals clips te zijn waar zij zijn. En dat is nu eenmaal 

online.” 

 

Ook Jimmy Colman is deze mening toegedaan. Aangezien de meeste mensen zich tegenwoordig voor 

muziekgerelateerde zaken op het web bevinden, is het volgens hem ook de ideale plaats om het 

publiek videoclips aan te bieden.  

 

Sander Graumans haalt ook nog aan dat internet de promotionele rol beter kan invullen dan 

muziekzenders, of toch zeker voor de bands die doorgaans door platenlabel PIAS worden getekend. 

Aangezien dit platenlabel immers vooral artiesten tekent die alternatieve genres aandoen en zich dus 

niet tot het grote publiek richten, krijgen ze geen airplay op muziekzenders. Het internet biedt dan een 

oplossing om die videoclips toch tot bij het publiek te krijgen. Daarenboven worden videoclips 

volgens hem door meer mensen bekeken als ze via internet worden verspreid. Vandaag de dag 

beschouwt men bij platenlabel PIAS het internet dus eerder als een vervanger voor dan als een 

aanvulling op muziekzenders. 

 

Jimmy Colman haalt eveneens aan dat hij zijn videoclips liefst gewoon op internet plaatst. 

Muziekzenders hebben volgens hem immers veel aan macht ingeboet. Zijn platenmaatschappij geeft 

hem dan ook de raad geen geld meer te steken in het draaien van videoclips omdat deze weinig airplay 

krijgen op muziekzenders en nauwelijks de platenverkoop beïnvloeden.  

 

 

4.2 Gatekeeping 

 

Denkt u dat muziekbloggers op internet eenzelfde gatekeepingfunctie kunnen uitoefenen als 

muziekzenders? 

 

Beide respondenten geven aan dat muziekbloggers bijzonder machtig kunnen zijn. Jimmy Colman 

beschrijft het als volgt: “Maar de impact op platenfirma's en rotatie in de charts is enorm. Als je ziet 

dat iemand als Perez Hilton The Hickey Underworld vernoemde en dit resulteerde in een stroom van 

views op hun site....” Sommige bloggers zijn dus in staat om goede en slechte dingen van elkaar te 

onderscheiden en deze aan een groter publiek te communiceren. Sander Graumans stelt het zo: “Er 

zijn altijd influencers, er zijn altijd opinion leaders of mensen die surfers gaan sturen richting een 

bepaalde clip.”   
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Desalniettemin haalt Graumans ook aan dat deze gatekeepingfunctie van muziekbloggers aan belang 

moet inboeten. Mensen willen volgens hem tegenwoordig immers zelf het heft in handen nemen en 

een eigen selectie van videoclips aanmaken.  

 

 

Op welke manieren zijn muziekbloggers belangrijk voor respectievelijk artiesten en 

platenmaatschappijen?   

 

Sander Graumans wijst er op dat de platenmaatschappij heel wat blogs nauwgezet volgt om nieuwe 

artiesten te ontdekken. Hoewel het niet vaak voorkomt, kan een dergelijke ontdekking leiden tot een 

platencontract. Daarnaast geeft hij ook aan dat de extra publiciteit die een bepaalde videoclip via een 

muziekblog krijgt mooi meegenomen is voor zowel artiest als platenmaatschappij. Dit vormt echter 

geen doel op zich aangezien het manipuleren van dergelijke zaken volgens hem sowieso slecht 

uitdraait en slechte publiciteit met zich meebrengt. 

 

Ook Jimmy Colman erkent de kracht van bepaalde muziekbloggers. Hij geeft aan dat het verschijnen 

van een videoclip op een muziekblog zoals die van Perez Hilton de carrière van een artiest echt een 

boost kan geven, zelfs als het om negatieve kritiek gaat. Een vermelding op een blog kan er immers 

voor zorgen dat een bepaalde song of videoclip door de bloggers wordt beluisterd. De artiest verwerft 

op die manier bekendheid en kan dan gouden zaken doen qua platenverkoop en concerttournees. 

Zowel artiest als platenmaatschappij profiteren dus van deze situatie.   

 

 

4.3 Internet als bedreiging voor artiesten, platenmaatschappijen en muziekzenders 

 

Zijn er nadelen verbonden aan het verspreiden van videoclips via internet? 

 

Volgens Sander Graumans is het enige negatieve punt aan het verspreiden van videoclips via internet 

dat er geen echte strategie kan worden uitgedacht door de platenmaatschappij. Verschillende singles 

(en dus ook verschillende videoclips) in verschillende landen uitbrengen is immers onmogelijk 

aangezien er op het web geen landsgrenzen bestaan. 

 

Jimmy Colman vindt het dan weer jammer dat een artiest niet meteen een geldelijke compensatie 

krijgt wanneer zijn of haar videoclip wordt gestreamd.  
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Wat vindt u van het feit dat heel wat videoclips zonder toestemming van de artiest  of 

platenmaatschappij toch op het internet belanden? 

 
Sander Graumans vindt het geen slechte zaak wanneer fans videoclips op het internet plaatsen zonder 

toestemming. Dergelijke acties moeten dan vooral als steun jegens de artiest worden gezien en zullen 

de artiest ook alleen maar ten goede komen.  

 

Jimmy Colman denkt dat vooral kleinere labels en minder bekende artiesten een goede zaak doen 

wanneer hun videoclips ongevraagd op internet worden gegooid. Voor hen betekent dit in de eerste 

plaats gratis promotie. De major platenlabels en mainstreamartiesten beschouwen deze evolutie dan 

weer vooral als een verlies aan inkomsten. Zij hebben immers geen nood aan deze extra promotie.   

 

 

Denkt u dat videoclips op het internet de positie van muziekzenders kunnen ondermijnen? 

 
Zowel Sander Graumans als Jimmy Colman denken dat dit inderdaad zo is. Jimmy Colman stelt het 

als volgt: “Ik vind wel dat de invloed van die muziekzenders heel sterk aan het afnemen is. Vroeger, of 

zelfs nog geen twee of drie jaar geleden, was het absoluut nodig om een videoclip te maken en op die 

zenders gedraaid te worden om bekend te worden. Tegenwoordig is dat steeds minder het geval.” 

 

 

4.4 Internet als bondgenoot van artiesten en platenmaatschappijen  

 

Maakt de platenmaatschappij of de artiest zelf gebruik van het internet voor de verspreiding 

van muziekvideo’s? Indien ja, waarom en op welke manieren? 

 

Beide respondenten geven aan dat ze muziekvideo’s via het internet verspreiden en daartoe vooral 

videostreamingsites en sociale netwerksites aanspreken.  

 

Sander Graumans wijst erop dat alle beschikbare internetkanalen worden aangewend om videoclips te 

verspreiden. Hij gelooft echter in het spontane karakter van het internetmedium en zal dus nooit extra 

inspanningen leveren om de videoclips bijvoorbeeld een betere positie te geven: “Wij gebruiken 

natuurlijk sowieso onze sociale netwerken zoals ons Youtubekanaal en dergelijke. Maar investeren in 

videoclips betekent vooral investeren in de productie van videoclips en daarna gaan we die zo goed 

mogelijk promoten via de kanalen die we hebben. We gaan wel geen campagnes booken of geld 

uitgeven gewoon om een clip te promoten omdat een clip voor ons nog altijd een promotietool is voor 

een album of single. We gaan geen betere posities kopen op Youtube of Vevo. Zelden of nooit.”  
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Jimmy Cole geeft eveneens aan dat alle mogelijke internetkanalen worden aangewend om videoclips 

te verspreiden: “Via  alle sociale media die ik tot mijn beschikking krijg zoals Facebook en Youtube. 

Myspace ga ik minder en minder gebruiken omdat de lay-out heel moeilijk geworden is om te 

gebruiken. Youtube is eigenlijk één van de simpelste, net als Vimeo. Maar ik ga dus alles gebruiken 

waarop ik kan streamen.” 

 

Beide respondenten geven aan dat het verspreiden van videoclips via internet enkele belangrijke 

voordelen heeft.  

 

Sander Graumans geeft bijvoorbeeld aan dat er op internet geen eisen worden gesteld in verband met 

videoclips: “Maar vaak heb je veel meer tof materiaal of is de regisseur zijn creatief ei niet helemaal 

kwijt in die korte versie. Dan maak je een lange versie die je online kan gaan gebruiken. En met een 

aantal tools die wij gebruiken, kan je daar dan ook weer meer gaan uithalen. Zo gebruiken we heel 

vaak Top Spin, het systeem waarbij je content weggeeft in ruil voor een emailadres. Op die manier 

bouw je dan een database uit.” Daarenboven kan via het internet exact worden bepaald hoeveel 

mensen, hoe vaak en hoe lang naar een bepaalde clip hebben gekeken. 

 

Jimmy Colman heeft het vooral over het feit dat videoclips via internet op wereldwijde schaal 

verspreid kunnen worden, terwijl muziekzenders zich op een lokale markt richten.   

 

 

4.5 Toekomstbeeld muziekzenders 

 

Zal het verspreiden van videoclips op internet steeds belangrijker worden in de toekomst? 

Waarom of waarom niet? 

 

Beide respondenten geven aan dat het verspreiden van videoclips via het internet in de toekomst nog 

belangrijker zal worden. Muziekzenders gaan immers steeds meer televisieprogramma’s en dus steeds 

minder videoclips uitzenden. Artiesten en platenmaatschappijen zullen dus sowieso gedwongen 

worden uit te wijken naar het internet als ze hun clips nog tot bij de fans willen krijgen. De minder op 

het grote publiek gerichte bands zullen al helemaal géén airplay meer krijgen waardoor het web 

meteen het enige verspreidingskanaal is.  

 

In de toekomst zullen mensen daarenboven nog meer tijd online spenderen. Ook dit is voor hen een 

reden om aan te nemen dat het internet steeds belangrijker zal worden voor het aanbieden van 

videoclips.  
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Welke toekomst is er volgens u nog weggelegd voor muziekzenders?  

 

De respondenten hebben ongeveer dezelfde toekomstvisie over muziekzenders. Ze geven aan dat deze 

zenders zeker niet zullen verdwijnen. Ze zullen wel nog meer dan nu al het geval is de spreekbuis 

worden voor de majors terwijl de kleinere bands, die zich minder richten op een groot publiek en 

meestal getekend zijn bij een underground platenlabel, uitsluitend op het internet zullen aangewezen 

zijn om videoclips te verspreiden. Verder denken ze dat ook steeds meer jongerenprogramma’s zullen 

worden uitgezonden ten koste van de videoclips. Programma’s kluisteren de kijker immers langer aan 

het scherm dan een opeenvolging van videoclips en vergemakkelijken op die manier dus de zoektocht 

naar advertentie-inkomsten. 

 

De respondenten halen ook beiden aan dat muziekzenders zich steeds meer op het internet zullen 

richten. Volgens Sander Graumans blijft het televisiekanaal echter de belangrijkste activiteit van 

muziekzenders en het internetluik eerder een bijkomstigheid. Jimmy Colman daarentegen ziet 

muziekzenders evolueren tot ware internetkanalen: “Een MTV bijvoorbeeld gaat nooit verdwijnen 

maar dat gaat waarschijnlijk een kanaal worden dat via streaming en dus via internet gaat werken. Je 

gaat dan de kans hebben om te kijken naar wat je zelf wil. Het gaat dus een beetje zijn zoals het nu al 

is op hun websites maar dan nog extremer. Als je naar tv gaat kijken, ga je rechtstreeks invloed 

hebben op de dingen die je te zien krijgt.” 
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5. Resultaten van de bevraging van muziekbloggers 
 

5.1 Gatekeepingfunctie 

 

Denkt u dat muziekbloggers een belangrijke rol vervullen als gatekeeper? Waarom of waarom 

niet en hoe wordt die functie dan ingevuld? 

 

Zowel Kasper-Jan Raeman als Sofie Devriendt geven aan dat ze als muziekblogger een belangrijke 

gatekeepingfunctie uitoefenen wanneer ze op het internet leuke singles of videoclips selecteren en naar 

een publiek communiceren.   

 

Kasper-Jan Raeman voegt eraan toe dat muziekbloggers volgens hem de eersten in een lange rij van 

gatekeepers zijn. Zij maken een eerste selectie van boeiende nieuwe acts waarop andere actoren uit de 

muziekindustrie opnieuw gatekeeping gaan toepassen. Hij omschrijft het als volgt: “Er zijn 

verschillende mensen van platenlabels of journalisten die gewoon geen tijd meer hebben om echt te 

zoeken naar nieuwe muziek. […] Wij leggen eigenlijk het fundament voor de rest van de 

muziekindustrie. […] Maar sommige artiesten leven ook bijna alleen maar op de blogs. De kans 

bestaat dat ze zelfs niet bekend worden.” 

 

 

Denkt u dat muziekbloggers deze rol beter kunnen invullen dan muziekzenders? Waarom of 

waarom niet? 

 

Beide respondenten denken dat muziekbloggers de gatekeepingfunctie inderdaad beter kunnen 

invullen dan muziekzenders.  

 

Volgens Kasper-Jan Raeman is de reden hiervoor dat bloggers veel sneller kunnen inspelen op nieuwe 

releases dan muziekzenders. Zo kan een nummer dat door een artiest of platenmaatschappij online 

wordt gegooid eigenlijk meteen worden overgenomen door bloggers en van enige commentaar worden 

voorzien.  

 

Sofie Devriendt is dezelfde mening toegedaan maar voegt er nog een andere verklaring aan toe: 

“Muziekblogs hebben geen grenzen of regels waarom ze iets wel of niet zouden posten, dus ik denk dat 

de muziek die zo aan bod komt veel veelzijdiger is. Iets wat van een totaal onbekende artiest komt 

maar wel super goed is, zou op de radio of op televisie zeer weinig kans maken. Op het internet 

daarentegen zou deze artiest wel een kans krijgen.”  
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5.2 Muziekbloggers als bedreiging voor muziekzenders 

 

Denkt u dat muziekblogs een vervanger kunnen zijn voor muziekzenders? Indien ja, op welk(e) 

vlak(ken)? 

 

Beide respondenten geven aan dat muziekbloggers tot op zekere hoogte een concurrent vormen van 

muziekzenders. Ze vervullen immers in grote lijnen dezelfde functie: het voorschotelen van nieuwe en 

frisse acts aan een muziekliefhebbend publiek.  

 

Zowel Kasper-Jan Raeman als Sofie Devriendt wijzen er echter op dat muziekzenders toegankelijker 

zijn en een breed publiek aanspreken terwijl muziekblogs toch vooral worden gevolgd door mensen 

met een sterke interesse voor muziek. Alleen wie echt op zoek wil gaan naar nieuwe en frisse acts zal 

de moeite nemen om op internet en muziekblogs rond te snuisteren. Mensen die minder sterk 

gemotiveerd zijn, stellen zich al gauw tevreden met wat ze door muziekzenders krijgen 

voorgeschoteld.         

 

Sofie Devriendt wijst daarenboven ook nog op een verschil in professionaliteit tussen muziekzenders 

en muziekblogs. Muziekzenders werken immers op professionele basis terwijl bloggers vaak slechts 

amateurs zijn die wel handelen uit liefde voor muziek maar toch moeilijk het niveau van een 

muziekzender kunnen evenaren.    

   

 

5.3 Muziekbloggers als bondgenoot van muziekzenders 

 

Kunnen muziekblogs ook een bondgenoot vormen van muziekzenders? Indien ja, op welke 

vlakken? 

 

Zowel Kasper-Jan Raeman als Sofie Devriendt geven aan dat muziekblogs reeds enige tijd een 

bondgenoot vormen van muziekzenders. Muziekzenders (maar ook andere spelers uit de 

muziekindustrie zoals platenmaatschappijen, concertorganisatoren en radiostations) gaan muziekblogs 

immers steeds vaker inschakelen bij de zoektocht naar de hipste artiesten.  

 

Kasper-Jan Raeman pleit daarenboven voor een nog sterkere samenwerking tussen muziekzenders en 

muziekblogs. Volgens hem zijn muziekblogs cruciale elementen in de hedendaagse muziekindustrie. 

Het is dan de taak van muziekzenders om die blogs meer erkenning te geven en nauw te betrekken bij 

de dagdagelijkse bezigheden van die muziekzenders. 
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5.4 Toekomstbeeld 

 

Hoe schat u de toekomst van muziekbloggers in? Worden ze steeds belangrijker als gatekeeper? 

Zullen ze die rol uiteindelijk volledig overnemen van muziekzenders? 

 

Beide respondenten geven aan dat muziekbloggers reeds krachtige gatekeepers zijn en op dat vlak in 

de toekomst nog aan belang zullen winnen. Toch zien ze zichzelf niet onmiddellijk deze rol 

overnemen van de muziekzenders. Zowel Kasper-Jan Raeman als Sofie Devriendt menen dat 

muziekblogs er in de eerste plaats zijn voor mensen die actief op zoek gaan naar nieuwe muziek en die 

frisse vernieuwende bands of artiesten willen ontdekken. Muziekzenders daarentegen richten zich op 

een meer passief publiek: de videoclips worden er geselecteerd en voorgesorteerd en netjes in een 

playlist gegoten.  

 

Kasper-Jan Raeman voegt er ook nog aan toe dat er nog heel wat mensen die zich niet of nauwelijks 

op het internet begeven, laat staan voor het zoeken naar muziek. Voor die mensen spelen 

muziekzenders dus vast en zeker nog een belangrijke rol als gatekeeper.    

 

 

Zal het verspreiden van videoclips via het internet steeds belangrijker worden in de toekomst? 

 

Beide respondenten geven aan dat videoclips verspreiden via het internet een steeds belangrijkere 

activiteit zal worden voor artiesten en platenmaatschappijen. Volgens Kasper-Jan Raeman zullen 

vooral de alternatieve bands hier gebruik van maken aangezien de muziekzenders steeds meer de 

spreekbuis vormen van mainstreamartiesten. Bands die niet getekend zijn bij één van de majors 

krijgen dus nauwelijks de kans om zich aan het publiek te tonen.  

 

Sofie Devriendt haalt dan weer aan dat ook de grote commerciële artiesten zullen profiteren van de 

kansen die het internet biedt voor de verspreiding van videoclips. Ze wijst er op dat sociale 

netwerksites daarvoor dé tools bij uitstek zijn aangezien jongeren er veel tijd doorbrengen en er heel 

veel videoclips worden gedeeld.  
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Denkt u dat het bekijken van videoclips op internet vervangend zal zijn voor het bekijken van 

muziekzenders? Waarom of waarom niet? 

 

De respondenten zijn het erover eens dat het bekijken van videoclips op internet volledig vervangend 

zal zijn voor het bekijken van videoclips op muziekzenders. Ze verschillen echter in hun 

argumentering hieromtrent.  

 

Kasper-Jan haalt aan dat muziekliefhebbers via internet een eigen playlist kunnen aanmaken. Op die 

manier wordt het dus mogelijk om, in tegenstelling tot muziekzenders, zelf te kiezen welke videoclips 

je wanneer wil zien. 

 

Volgens Sofie Devriendt is de reden op een ander vlak te vinden: “Ik denk dat dit eerder te maken 

heeft met de toename van het gebruik van de computer tegenover het gebruik van televisie. Je kan op 

je computer zo goed als alles bekijken wat op televisie getoond wordt.” 

 

  

Welke toekomst ziet u nog weggelegd voor muziekzenders? Op welke vlakken zullen ze nog 

belangrijk zijn? 

 

Voor Kasper-Jan Raeman is het een uitgemaakte zaak: muziekzenders zullen in de toekomst steeds 

minder belangrijk worden. Deze zenders zullen volgens hem alleen nog maar een rol van betekenis 

spelen bij het genereren van bekendheid voor artiesten naar het grote publiek toe.  

 

Ook Sofie Devriendt ziet de toekomst van muziekzenders niet echt rooskleurig in. Hoewel ze niet 

meteen gelooft in een doemscenario, zullen muziekzenders het volgens haar toch steeds meer moeten 

afleggen tegen muziekblogs. Muziekzenders vormen voorlopig nog de poort naar het grote publiek en 

de muziekbloggers zijn eerder achter de schermen actief, maar dit zal in de toekomst volledig 

veranderen. Ze denkt dat de kans bestaat dat blogs dan de dienst zullen uitmaken en de stem naar het 

grote publiek worden.  
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6. Besluit van het empirisch onderzoek 
 
 

Muziekzenders 

Uit de interviews blijkt dat de reclame-inkomsten van muziekzenders onder druk komen te staan. 

Aangezien muziekblogs en videostreamingsites er slechts hier en daar in slagen om wat van deze 

inkomsten af te snoepen, wordt het internet zeker en vast niet beschouwd als de 

hoofdverantwoordelijke voor het verlies aan reclame-inkomsten. Het feit dat met de komst van digitale 

televisie steeds meer zenders naar een stuk van de reclamekoek dingen wordt dan weer wel als een 

belangrijke reden gezien voor het verlies aan reclame-inkomsten. Het gevolg hiervan is dat vooral 

diversificaties zoals het aanbieden van telefoonabonnementen en het organiseren van jongerenreizen 

belangrijkere inkomstenbronnen worden. 

 

Muziekzenders geloven dat ze nog steeds een zekere rol spelen op promotioneel vlak voor artiesten en 

platenmaatschappijen. Immers, ze kunnen artiesten en hun videoclips in de kijker plaatsen en op die 

manier een springplank vormen voor die artiesten om echt door te breken bij het grote publiek. 

Tegelijk moet deze promotionele rol echter ook gerelativeerd worden gezien het beperkte bereik van 

de meeste muziekzenders. Vrees voor het internet als zou het deze promotionele rol beter kunnen 

invullen hebben de muziekzenders niet. Ze zijn er immers van overtuigd dat de meeste mensen nieuwe 

acts uiteindelijk toch via een mainstream radio- of televisiekanaal leren kennen. Internet wordt door de 

muziekzenders dus eerder beschouwd als een extra kanaal dat muziek tot bij het publiek kan krijgen. 

In zekere mate is het internet soms ook een redmiddel wanneer een videoclip niet wordt opgepikt door 

een muziekzender.   

 

Op het vlak van gatekeeping lijken muziekzenders slechts een marginale rol te spelen. Ze maken 

immers slechts een selectie van een reeds zeer beperkte selectie. Ze willen immers hun reclame-

inkomsten maximaliseren door een zo groot mogelijk publiek aan te trekken en kiezen dus voor clips 

die reeds succesvol bleken op muziekblogs. 

 

Op de vraag of het internet nu eerder als een bedreiging of als een bondgenoot wordt gezien door de 

muziekzenders bestaat geen eenduidig antwoord. Enerzijds is het immers zo dat het internet de 

werking van muziekzenders op verschillende manieren ondermijnt. De nieuwste clips kunnen veel 

sneller online worden bekeken dan op televisie en muziekliefhebbers kunnen door middel van 

videostreamingsites als Youtube hun favoriete videoclips bekijken wanneer ze maar willen. Aangezien 

jongeren daarenboven steeds vaker de televisie links laten liggen ten voordele van de computer en 

internet, lijkt het online bekijken van videoclips nog meer nefast voor de core business van 

muziekzenders. Anderzijds bracht het internet ook heel wat voordelen met zich mee. Zo kunnen er via 
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het internet nieuwe bands worden ontdekt en kan de muziekzender bijvoorbeeld extra informatie over 

bepaalde programma’s aan het publiek meedelen. Muziekzenders beginnen dit online luik dan ook 

stilaan centraal stellen in plaats van het te beschouwen als een bijkomstigheid. Het is dus duidelijk dat 

het internet een dubbel gevoel teweegbrengt bij de muziekzenders. Voor de ene helt de balans dan 

over naar de positieve kant, voor de andere naar de negatieve kant.  

 

Voorspellingen maken over de toekomst blijkt een moeilijke opdracht voor de muziekzenders. 

Enerzijds zouden muziekzenders, wegens verlies aan reclame-inkomsten, kunnen kiezen voor de 

goedkope oplossing: non-stop uitzenden van videoclips. Anderzijds zouden ze kunnen evolueren naar 

algemene televisiezenders die zich niet richten op muziek. Muziekzenders zullen, willen ze zich 

handhaven, voor een belangrijke uitdaging komen te staan: mee te zijn met nieuwe trends, meer 

activiteiten ontwikkelen op hun websites, boeiende tv brengen en zich nadrukkelijk toeleggen op het 

internet. 

 

Artiesten en platenmaatschappijen 

Artiesten en platenmaatschappijen zijn van mening dat muziekzenders nog steeds een belangrijke 

promotionele rol spelen, maar dan vooral voor mainstreamartiesten die over voldoende financiële 

middelen beschikken en in het juiste muziekgenre actief zijn. Het internet kan volgens hen de 

promotionele rol zelfs beter invullen. Muziek die zich niet tot het grote publiek richt krijgt geen 

airplay op muziekzenders en videoclips worden meer op internet bekeken dan op tv. 

 

Wat de gatekeepingfunctie betreft zijn sommige bloggers, althans volgens platenmaatschappijen en 

artiesten, machtiger dan muziekzenders. Ze worden gevolgd door platenmaatschappijen om nieuwe 

artiesten te ontdekken en ze geven extra publiciteit aan videoclips en artiesten. 

 

In het internet zien artiesten en platenmaatschappijen vooral voordelen. Videoclips, ook zonder 

toestemming op het internet gegooid, krijgen gratis promotie, er zijn geen technische beperkingen, ze 

worden wereldwijd verspreid en je kan bepalen hoeveel mensen hoe vaak en hoe lang de clip hebben 

bekeken. Het nadeel is dat platenmaatschappijen geen echte strategie kunnen uitstippelen 

(bijvoorbeeld een clip eerst in een bepaald land uitbrengen) en er voor de artiest niet meteen een 

financiële compensatie in zit. 

 

Voor de toekomst zien platenmaatschappijen en artiesten de muziekzenders niet verdwijnen maar 

zullen ze zich meer concentreren op televisieprogramma’s voor jongeren (aantrekken adverteerders) 

en minder op het uitzenden van videoclips. Ze zullen uiteindelijk evolueren tot ware internetkanalen. 
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Muziekbloggers 

Muziekbloggers zijn de eersten in een lange rij van gatekeepers en volgens hen ook de belangrijkste. 

Enerzijds concurreren ze met muziekzenders (nieuwe acts promoten), anderzijds zijn ze ook een 

bondgenoot van muziekzenders die muziekblogs steeds vaker inschakelen bij de zoektocht naar de 

hipste artiesten. 

Muziekzenders werken professioneler en zijn meer toegankelijk voor een breed publiek. 

Muziekbloggers spelen echter veel sneller in op nieuwe releases, ze hebben geen grenzen of regels en 

kunnen kansen geven aan onbekende artiesten. 

Ze zijn er vooral voor mensen die actief op zoek gaan naar muziek terwijl muziekzenders eerder een 

passief publiek aanspreken. 

 

Muziekbloggers menen dat internet steeds belangrijker wordt voor het verspreiden van videoclips, 

zowel voor kleinere spelers die niet door de muziekzenders worden opgepikt, als voor de 

mainstreamartiesten.  Sociale netwerksites zijn daarvoor de tools bij uitstek. 

Volgens de muziekbloggers zullen muziekzenders alleen nog een rol spelen bij het genereren van 

bekendheid voor artiesten naar het grote publiek toe. 
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Bijlage 1: Topiclijst diepte-interviews muziekzenders  
 

1. Inkomstenbronnen 

(Denkt u dat online-marketingpraktijken aan deze inkomstenbronnen kunnen knagen? Waarom of 

waarom niet?) 

2. De promotionele functie 

(Vindt u dat muziekzenders vandaag de dag een belangrijke promotionele rol vervullen voor 

platenmaatschappijen en artiesten en kan u deze rol omschrijven? Denkt u dat het internet een 

dergelijke rol ook zou kunnen vervullen? Kan het internet deze rol beter of slechter vervullen?) 

3. De gatekeepingfunctie 

(Vindt u dat muziekzenders een belangrijke gatekeepingfunctie vervullen? Indien ja, hoe wordt deze 

functie door de muziekzender ingevuld? Denkt u dat deze functie op het internet kan worden ingevuld 

door muziekbloggers?) 

4. Internet als bedreiging 

(Vindt u het feit dat muziekvideo’s op internet te vinden zijn een bedreiging voor de activiteiten van 

de muziekzender en waarom of waarom niet? Denkt u dat het bekijken van videoclips op internet een 

vervanging kan zijn voor het kijken naar muziekzenders en waarom of waarom niet?) 

5. Internet als bondgenoot 

(Gaat de muziekzender het internet zelf ook actief gaan gebruiken en op welke manieren? Wordt dit 

als een belangrijke activiteit van de muziekzender beschouwd of eerder als een aanvulling?) 

6. Toekomstbeeld 

(Hoe ziet de toekomst van de muziekzenders eruit? Blijven deze zenders bestaan in hun huidige vorm? 

Welke rol zal het internet hierbij spelen?) 
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Bijlage 2: Topiclijst diepte-interviews artiesten en platenmaatschappijen  
 

1. De promotionele rol van muziekzenders 

(Vindt u dat muziekzenders vandaag de dag nog een belangrijke promotionele rol vervullen voor 

platenmaatschappijen en artiesten? Denkt u dat het internet een dergelijke rol ook kan vervullen? Kan 

het internet deze rol beter of slechter vervullen en waarom?) 

2. Gatekeeping 

(Denkt u dat muziekbloggers op internet eenzelfde gatekeepingfunctie kunnen uitoefenen als 

muziekzenders? Op welke manieren zijn muziekbloggers belangrijk voor respectievelijk 

platenmaatschappijen en artiesten?)  

3. Internet als bedreiging voor artiesten en platenmaatschappijen 

(Zijn er nadelen verbonden aan het verspreiden van videoclips via het internet? Wat vindt u van het 

feit dat heel wat muziekvideo’s zonder toestemming van de platenmaatschappij of artiest toch op het 

internet belanden? Denkt u dat muziekvideo’s op het internet de positie van muziekzenders kunnen 

ondermijnen?) 

4. Internet als bondgenoot van artiesten en platenmaatschappijen  

(Maakt de platenmaatschappij of de artiest zelf gebruik van het internet voor de verspreiding van 

muziekvideo’s? Indien ja, waarom en op welke manieren?) 

5. Toekomstbeeld van muziekzenders 

(Zal het verspreiden van videoclips op internet steeds belangrijker worden in de toekomst? Waarom of 

waarom niet? Welke toekomst is er volgens u nog weggelegd voor muziekzenders?)  
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Bijlage 3: Topiclijst diepte-interviews muziekbloggers  

 

1. Gatekeeping 

(Denkt u dat muziekbloggers een belangrijke rol vervullen als gatekeeper? Waarom of waarom niet en 

hoe wordt die functie dan ingevuld? Denkt u dat muziekbloggers deze rol beter kunnen invullen dan 

muziekzenders? Waarom of waarom niet?) 

2. Muziekbloggers als bedreiging voor muziekzenders 

(Denkt u dat muziekblogs een vervanging kunnen vormen voor muziekzenders? Indien ja, op welk(e) 

vlak(ken)?) 

3. Muziekbloggers als bondgenoot van muziekzenders 

(Kunnen muziekblogs ook een bondgenoot vormen van muziekzenders? Indien ja, op welke vlakken?) 

4. Toekomstbeeld van muziekzenders 

(Hoe schat u de toekomst van muziekbloggers in? Worden ze steeds belangrijker als gatekeeper? 

Zullen ze die rol uiteindelijk volledig overnemen van muziekzenders? Zal het verspreiden van 

videoclips via het internet steeds belangrijker worden in de toekomst? Denkt u dat het bekijken van 

videoclips op internet vervangend zal zijn voor het bekijken van muziekzenders? Waarom of waarom 

niet? Welke toekomst ziet u nog weggelegd voor muziekzenders? Op welke vlakken zullen ze nog 

belangrijk zijn?)  
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Bijlage 4: transcripties diepte-interviews 
 
 
Respondent: Stijn Smets, music scheduler bij muziekzender TMF 
 
Interviewer: Wat zijn volgens u de belangrijkste taken van een muziekzender? 
 
Stijn Smets: Ik denk dat muziekzenders in de eerste plaats een soort van muzikaal behang zijn voor de 
meeste mensen. Het is iets dat opstaat terwijl je bezig bent met andere dingen: huiswerk maken, 
gamen of niksen. Ik denk dat dit het voornaamste doel is van een muziekzender. Verveling tegengaan 
zal er waarschijnlijk ook wel bij horen. Als je aan het zappen bent en je vindt geen programma dat je 
aanstaat, dan is een muziekzender een goed alternatief. Om de drie minuten heb je telkens weer iets 
nieuws. De kans bestaat ook dat het na drie minuten niet meer uw smaak is en dan moet je verder 
zappen. Voor sommige mensen bieden wij de mogelijkheid om nieuwe dingen te ontdekken en nieuwe 
dingen te zien want er komen altijd zo veel nieuwe artiesten bij en elke artiest heeft na verloop van tijd 
een nieuw nummer… Dus er komen altijd wel nieuwe dingen. Bij sommige mensen wordt dat 
ingevuld door de radio en bij sommige mensen wordt dat ingevuld door tv. Ik denk dat er eigenlijk 
drie hoofdfuncties zijn. Een soort muzikaal behang als verstrooiing, het bekijken van een videoclip uit 
verveling en ten derde om muzikale zaken te ontdekken.   
 
Interviewer: En in het kader van de muziekindustrie? 
 
Stijn Smets: De muziekindustrie vindt het natuurlijk heel belangrijk dat we hun producten draaien op 
de manier die zij het willen, namelijk: op het moment dat zij het uitbrengen. Daar zit natuurlijk het 
probleem tussen de oude manier van denken en de nieuwe manier van denken. Vroeger was de 
muziekzender de enige bron waar je het kon vinden terwijl nu ook alles op het internet staat. Dus als je 
als muziekzender gewoon slaafs de releaselijsten van de labels gaat volgen, zit je soms clips te draaien 
die al een maand of twee maand op internet te vinden zijn. Daar zit momenteel dus een hele grote 
clash tussen de belangen van de muzieklabels en de muziekzenders omdat wij geen tv voor de labels 
maken maar voor de kijkers. Als de kijkers clips eerder op het internet kunnen vinden dan dat wij ze 
gaan aanbieden, wordt er aan ons brood gegeten. Dat is momenteel een probleem. Maar voor de 
platenlabels is het belangrijk dat wij hun clips draaien. Zij gaan er dus voor vechten om zoveel 
mogelijk van hun producten in onze playlist te hebben. En dan vervolgens ook nog op het ogenblik dat 
zij willen. Als de nieuwe van Beyoncé pas wordt uitgebracht over twee weken, willen ze niet dat wij 
die nu al gaan draaien maar dat we wachten tot de plaat gereleased wordt. 
 
Interviewer: Muziekzenders hebben dus een belangrijke promotionele functie voor platenlabels? 
 
Stijn Smets: Ik denk dat dit voor labels eigenlijk de enige functie is. Muziekzenders hebben inderdaad 
een promotionele functie om nieuwe dingen te pushen. Voor labels is het ook moeilijk omdat heel veel 
zenders (en dan voornamelijk radiozenders) op safe spelen en muziek pas draaien als het eigenlijk al 
een hit is. Terwijl de muziekzenders al wel sneller over de brug komen omdat er ook een visueel luik 
aan is. Een nummer dat wat moeilijker is en geen instant hit is kan toch succes hebben omdat er wel 
een heel leuke clip aan vast hangt. Dan is het risico voor ons als muziekzender kleiner dan dat je als 
radiozender die plaat al zou gaan spelen. Je kan dan effectief mensen hebben die afhaken omdat ze 
alleen maar het auditieve hebben terwijl wij het visuele er ook nog bovenop hebben. Ik merk wel dat 
heel veel labels het belangrijk vinden om een zender als TMF of Jim-TV snel aan boord te krijgen 
omdat dit een argument kan zijn voor muzieksamenstellers van radiozenders om ook dingen in de 
playlist te krijgen: “Kijk, TMF steekt dat in high rotation, ik denk dat je iets aan het missen bent.” Zo 
redeneren zij dan. Ik merk wel dat wij eigenlijk gezien worden als de early adoptors voor labels. 
 
Interviewer: Dus je beschouwt de muziekzenders als een belangrijk element in het promotioneel plan 
van platenmaatschappijen? 
 



 90

Stijn Smets: Ik denk zelfs meer daarvoor dan het feit op zich dat ze clips in de playlist hebben steken. 
Want hoe je het ook draait of keert, het bereik van een radiozender als Q-Music is veel groter dan het 
bereik van MTV, TMF of Jim-TV. Wij zouden ook graag elke dag een miljoen mensen bereiken. Maar 
wij zijn kleine zenders dus dat is utopisch. Ik denk dat het voor hen belangrijker is dat we de clips 
opnemen zodat ze dit kunnen gebruiken als argument naar grote mainstream radiozenders dan wel dat 
het in de playlist staat, denk ik. Het is natuurlijk handig meegenomen dat we het ook veel draaien. 
Maar de impact van TMF of Jim-TV is niet zo groot als de impact die Radio 2 heeft. Radio 2 heeft een 
marktaandeel van bijna 30 procent. Het marktaandeel van TMF en Jim-TV schommelt rond 1,8 
procent. Dat zijn volledig andere cijfers.  
 
Interviewer: Dan iets over inkomstenbronnen. Kan je de belangrijkste inkomstenbronnen van de 
muziekzender situeren? 
 
Stijn Smets: Dat hangt af van muziekzender tot muziekzender. Bij ons hebben we natuurlijk sowieso 
de reclame die de belangrijkste inkomstenbron vormt. Er is ook een bijdrage van de 
telecomoperatoren: als je zender dus in een digitaal pakket zit, word je betaald voor het “verlenen” van 
uw zender aan Telenet of Belgacom. Bij ons komt daar ook nog een gedeelte bij van de consument: 
sms, interactieve applicaties en dat soort zaken. En een derde deel zijn de diversificaties: Dat zijn 
dingen als TMF mobile en TMF travel, dingen die eigenlijk met de zender niets te maken hebben maar 
die daarnaast komen te staan. Eigenlijk zijn er vier grote inkomstenstromen. En waar vroeger reclame 
bijna 100 procent van de inkomsten uitmaakte, verschuift dat nu naar diversificatie. 
 
Interviewer: Kan je daar een verklaring voor geven waarom diversificatie zo belangrijk wordt? 
 
Stijn Smets: Diversificaties worden belangrijker omdat de reclame-inkomsten altijd minder en minder 
worden. De traditionele dertig-seconden-reclamespot verliest aan belang en al zeker bij de kleinere 
zenders. Er komen altijd maar meer en meer zenders en de reclamekoek blijft eigenlijk ongeveer 
dezelfde. Na al die jaren zie je de inkomsten die puur uit reclame komen altijd maar naar beneden 
gaan.  Op een gegeven moment moet je daar iets aan doen. En dan zijn wij een jaar of zes geleden met 
TMF mobile gestart, als één van de eersten in België. En dat heeft er mee voor gezorgd dat we er nu 
nog zo goed voor staan omdat we er snel genoeg bij waren om die diversificatie... Het is nooit goed 
om van één enkele stroom af te hangen. Want als die stroom afneemt dan heb je een probleem. Je moet 
zorgen dat je langs alle kanten dingen binnenkrijgt zodanig dat als het iets minder gaat dat je dat kan 
opvangen met iets anders.  
 
Interviewer: Het feit dat muziekzenders minder reclame-inkomsten hebben is volgens u te wijten aan 
het feit dat er meer zenders zijn? 
 
Stijn Smets: Dat is een deel van het probleem. Een ander probleem is natuurlijk ook dat er in België 
alleen maar wordt verkocht op harde cijfers. Het bereik bepaalt dus hoeveel jij mag vragen voor een 
reclamespot. Bij een kleine zender is dat heel moeilijk omdat er niet genoeg bakjes in België staan om 
een goede meting te doen. Er zijn er niet genoeg om een goede representatieve steekproef te hebben 
voor een kleine zender. Als je weet dat een bakje staat voor 7500 mensen en er eens één iemand beslist 
niet te kijken, zijn dat er 7500 minder. Voor een programma als Idool is dat niet erg want die hebben 
er 800000. Maar voor een zender die er op dat moment misschien maar 40000 heeft… Als er zogezegd 
in één keer 7500 afvallen is dat wel veel. Dus dat wil zeggen dat je reclametijd op TMF, Jim-TV, 
MTV en andere kleinere zenders moet verkopen, afgaand op een soort gevoel en niet op de harde 
naakte cijfers. Ze horen dat bij het CIM waarschijnlijk niet graag, maar die steekproef is niet helemaal 
representatief voor de kleine zenders omdat de steekproef gewoon niet nauwkeurig genoeg is. Als je 
dan maar een klein reclamebudget hebt en je redeneert op basis van die harde cijfers, dan ga je sneller 
een reclamecampagne booken op 2BE dan op Jim-TV, MTV of TMF. Dat is ook een beetje het 
probleem. Vroeger werd er meer verkocht op gevoel en waren de cijfers niet zo belangrijk. Oké, ze 
waren wel belangrijk maar het ging meer op het gevoel. En dat gebeurt nu minder en minder. Dit komt 
natuurlijk ook door de crisis. Want je hebt maar één reclamebudget en dat kan je maar één keer 
uitgeven. En dan kiezen de meeste adverteerders voor een veilige investering. In hun ogen is dit toch 
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een veilige investering omdat ze een groot publiek bereiken. Maar dat ze daardoor een hele hoop waste 
bereiken (een heleboel mensen die ze helemaal niet willen bereiken) is dan ineens van minder belang. 
En ik heb de indruk dat vroeger meer adverteerders op gevoel gingen kopen: “Ik wil de jongerengroep 
bereiken dus ik moet eigenlijk daar zijn.” Dat die dan niet helemaal hun cijfers hard kunnen maken is 
van minder belang omdat ik nadien wel merk dat de campagne ook echt gewerkt heeft. Ik denk dat er 
een soort van verandering in mentaliteit is gekomen bij reclameagentschappen. 
 
Interviewer: Denk je dat het internet aan die inkomsten kan knagen? 
 
Stijn Smets: Aan de reclame-inkomsten denk ik niet zo veel, aan de kijkers wel. Je merkt dat 
reclamebestedingen op internet in vergelijking met bestedingen op radio en tv of kranten nog altijd 
redelijk minimaal zijn.  
 
Interviewer: Je ziet het internet niet als een bedreiging? 
 
Stijn Smets: Nee, dat niet. Maar het internet an sich is wel een bedreiging voor ons.  
 
Interviewer: Dan iets over die promotionele functie. Denk je dat deze via internet beter of gerichter 
kan worden uitgevoerd? 
 
Stijn Smets: Gerichter niet, denk ik. Het is wel een extra tool want op dit moment hebben 
platenmaatschappijen en artiesten de macht zelf in handen. Vroeger hingen ze af van: “Word ik ergens 
opgepikt, ja of nee?” Als je niet opgepikt werd, had je pech want je geraakte niet verder. Nu kan je het 
zelf op internet zetten en kan het een eigen leven beginnen leiden. Het punt is natuurlijk dat de meeste 
mensen nog altijd nieuwe dingen ontdekken op een mainstream radio- of tv-kanaal. Er zijn natuurlijk 
altijd voorbeelden van artiesten die bekend geworden zijn via het internet zoals Lilly Allen. Maar 
noem er twintig op en je komt er niet. Er zijn een aantal voorbeelden van mensen die het volledig via 
het internet gemaakt hebben maar ik denk dat voor een artiest die echt hard wil doorbreken de support 
van een radio- of tv-zender nog altijd essentieel is. Maar het is een heel goede bijkomstigheid dat hij 
het zelf kan pushen als hij de support niet krijgt.  
 
Interviewer: Dan iets over de gatekeeping. Hoe wordt dit door de muziekzender ingevuld? 
 
Stijn Smets: Dat is een vraag waar je niet echt op kan antwoorden omdat dit heel veel met buikgevoel 
te maken heeft. Wat wij selecteren en wat wij wel of niet draaien, heeft te maken met ons aanvoelen. 
Wij voelen aan wat bij de kijkers zou kunnen werken. We kiezen clips ook altijd binnen een zo breed 
mogelijk spectrum omdat we weten dat onze kijkers zowel rock kijkers, urban kijkers als dance kijkers 
kunnen zijn. We bieden in onze playlist sowieso een hele waaier aan genres aan en gaan niet narrow 
naar een bepaald genre kijken. Maar als we dus iets gaan oppikken uit de categorie rock, dan pikken 
we er iets uit dat bij de rock liefhebbers heel goed zal scoren, maar waarvan we denken dat het ook bij 
de andere groepen goed aansluiting kan vinden. Eigenlijk gebeurt gatekeeping louter op buikgevoel, 
op kennis van de doelgroep. Dit kan door met de neus tussen de jongeren te zitten, op fora of op blogs. 
 
Interviewer: Jullie gaan internet dus ook inschakelen om nieuwe dingen te ontdekken? 
 
Stijn Smets: Ja, dat ook wel. Maar vooral ook om te kijken hoe, als we nieuwe dingen ontdekt 
hebben, te zien hoe kijkers daarop reageren. We hebben een programma dat Rate The Video heet. 
Mensen kunnen een score geven van 0 tot 10. Het is niet dat we daar ontzettend veel rekening mee 
houden maar als we iets nieuw aan het pushen zijn, kijken we wel: “Hoe reageren ze erop? Snappen ze 
het of vinden ze het brol? Of zijn het allemaal nullen of zit er af en toe een tien tussen?”  Op die 
manier gaan we de kennis van onze doelgroep proberen te vergroten. En doordat je kennis hebt van je 
doelgroep kan je vanuit een bepaald buikgevoel beslissen: “Wat gaan we wel doen en wat gaan we niet 
doen?” Dat is iets dat je eigenlijk niet op papier kan zetten. Een music scheduler heeft dat of heeft dat 
niet. En als je dat hebt kan je dat eigenlijk moeilijk uitleggen. Daar komen natuurlijk wel nog een 
aantal dingen bovenop zoals: “Werkt het in het buitenland, ja of nee?” Als iets in Amerika gewerkt 
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heeft wil dat niet zeggen dat het in België werkt maar als je genoeg kennis hebt van de doelgroep kan 
je er wel de platen uitpikken die hier gaan werken en de platen die hier niet gaan werken. Dus we 
houden ook wel de buitenlandse charts een beetje in het oog. 
 
Interviewer: Stellen jullie ook bepaalde criteria aan muziekvideo’s?  
 
Stijn Smets: Nee, maar er zijn een aantal parameters. Overdreven geweld wordt niet uitgezonden of 
beter gezegd zinloos geweld. Er is een clip geweest van Justice waar een man door de straat loopt, 
auto’s kapot slaat en mensen in mekaar slaat. Dat is niet oké. Met naakt hebben we op zich geen 
probleem. Maar het mag niet gratuit zijn. Als er eens een tiet in beeld komt die functioneel is... In 
hoeverre een borst natuurlijk functioneel kan zijn... Maar als het mooi in beeld gebracht is, het is niet 
aanstootgevend en het is niet echt porno… Dan kan dat ook. Maar wanneer het richting porno gaat of 
als er naakt in komt gewoon om te choqueren, dan vinden we het ook niet oké of dan krijgt het een 
aangepaste programmering na acht uur. En als er zaken gebeuren met minderjarige kinderen is dat ook 
een no go. Eigenlijk zijn er dus drie dingen waar we rekening mee houden. En verder is het voor TMF 
ook belangrijk hoe die clip eruit ziet hoe die beeldkwaliteit van die clip is. Je hebt heel wat artiesten 
die wel een clip maken maar die er eigenlijk gewoon niet goed uitzien. Of dan gebruiken ze van die bij 
mekaar geplakte livebeelden. Meestal gaat het dan om de derde of de vierde clip van een album. Ze 
hebben dan ergens een concert opgenomen en dan is het concert de clip. Maar voor ons is dat geen 
clip, dat is een concertclip en geen “clip-clip”. Voor ons, en dan merk ik dat dit bij Jim-TV minder 
belangrijk is, is dat wel belangrijk. Wij stellen de vraag: “Hoe is de kwaliteit van de clip? Hoe mooi 
ziet de clip eruit? Hoe mooi zijn de beelden? Hoe mooi is het gefilmd?” En dan kan het wel eens zijn 
dat een clip hoger uitkomt dan dat hij op muzikaal vlak waard is, omdat het een mooie clip is. Of 
andersom kan het zijn dat het een heel mooi nummer is maar dat de clip echt op niets slaat. En dan zit 
de video in lage rotatie. Dat is iets wat labels ook nog altijd niet kunnen begrijpen omdat je het ook 
moeilijk kan uitleggen. Wat is een mooie clip? Dàt vinden wij een mooie clip en dàt vinden wij geen 
mooie clip. Je kan dat niet uitleggen. Het gaat ook weer om een soort gevoel, het gaat om de kennis 
van het kanaal: wat past bij ons en wat past niet bij ons? 
 
Interviewer: Die gatekeepingfunctie, denk je dat die kan ingevuld worden door muziekbloggers? 
 
Stijn Smets: Ja en nee. De goede muziekbloggers kunnen dat wel. Maar er zijn een heleboel amateurs 
die dénken dat ze het kunnen. En die hun tactiek is: “We vinden alles goed.” Uiteindelijk zitten er na 
een maand wel vier dingen tussen die inderdaad iets geworden zijn. Dan zeggen ze: “Zie maar. Wij 
hadden dat toen al ontdekt.” Die 35 andere dingen die ze gepusht hebben en die volledig de mist zijn 
ingegaan, daar wordt dan niet meer naar verwezen. Dus ja en nee. Er zijn er goede die heel selectief 
zelf al aan gatekeeping gaan doen en zelf het gevoel hebben: “Dit gaat werken en dit wordt hot. En dat 
wordt niet hot.” En je hebt amateurs die dan eigenlijk alles wat ze ergens opvangen... Ja, als je alles 
maar doorstuurt ga je er uiteindelijk ooit wel eens opzitten. Maar je zit er dan ook wel 50 keer naast. 
Het probleem met internet is dat er zoveel is dat je als deelnemer aan het internet echt verzuipt in het 
aanbod. Ik merk ook wel dat iemand die echt bezig is met muziek zich daarvoor interesseert en zelf op 
zoek gaat. Maar iemand die muziek beschouwt als een soort verstrooiing, vindt dat echt veel te veel 
werk om zelf allemaal te gaan zoeken. En dergelijke mensen komen altijd terecht bij Jim-TV, TMF of 
Studio Brussel omdat ze ervan uitgaan dat die de gatekeeping al voor hen doen: “Dan moet ik het niet 
meer doen. Die draaien wat ik leuk vind en ik moet dat zelf niet meer gaan opzoeken.”  
 
Interviewer: Op internet kan een muziekblogger dat dan niet volgens u? 
 
Stijn Smets: Jawel, maar iemand die muziek enkel als verstrooiing ziet, gaat ook al geen 
muziekblogger opzoeken want dat is al te veel werk. Mensen zijn in se heel lui. Bring it on: “Geef het 
mij en als het goed is, blijf ik hangen. Als het slecht is, ben ik weg.” En dat is nog altijd de 
meerderheid van onze kijkers. Die willen niet teveel hassle: “Breng het mij gewoon.” En een aantal 
muziekliefhebbers gaan daar dan inderdaad wel naar gaan zoeken. 
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Interviewer: Muziekbloggers kunnen dus geen vervanger zijn voor een muziekzender omdat de 
meeste mensen te lui zijn? 
 
Stijn Smets: Ja, gedeeltelijk wel en voor een groot deel ook niet. De meeste mensen zijn inderdaad te 
lui om met muziek… Ik heb geen tien kameraden die op muzieksites echt gaan zoeken naar bloggers 
die dingen aanreiken. Ik ken er een aantal van wie ik weet dat ze sowieso met muziek bezig zijn. 
Mensen die daar niet mee bezig zijn en muziek enkel zien als behang en meer als achtergrond gaan 
echt niet op internet surfen om te zien wat hip is en wat niet hip is.  
 
Interviewer: Wat vind je van het feit dat muziekvideo’s op internet te vinden zijn? 
 
Stijn Smets: Ik vind dat niet zo positief. Hoewel… Het is wel positief maar het is gewoon een nieuwe 
manier van mediaconsumptie. Het vreet wel aan ons model natuurlijk. Dat is wel zeker. Wat je bij 
radio niet gemerkt hebt is… De digitale revolutie van mp3’s hebben niet gezorgd voor een 
verminderde interesse voor radio. Je zou kunnen denken dat dit dan voor video hetzelfde zou zijn. 
Toch merken we dat internet voor ons een concurrent is. Het is een grotere concurrent voor ons dan 
een mp3 voor een radio een concurrent is. Je wordt soms op snelheid gepakt. Je kan dingen al op 
internet vinden voor je ze op tv ziet. Vroeger konden wij roepen: “Dit zie je eerst bij ons op tv.” Maar 
dat is gewoon niet meer. Als een clip af is, wordt hij op internet gezwierd met veel poeha. En dan 
worden ze aan de muziekzenders geleverd. De pioniersrol die we in het begin hadden, zijn we nu voor 
een deel kwijt. En dan is er ook nog het feit dat mensen dingen kunnen zien wanneer ze het willen. 
Voor de meeste mensen is het nu zo dat ze gewoon een clip aanklikken, kijken en voor de volgende 
clip moeten ze weer opnieuw intikken. Ze zijn daar veel te lui voor. Dit gebruik wordt pas vervelend 
als er playlists beginnen te komen die je moet aanklikken en dat het dan begint door te lopen. Dan 
begint het pas echt concurrentie te worden. We zitten nu in die evolutie. Maar ik merk dat het internet 
meestal gebruikt wordt om één bepaald ding op te zoeken. Er wordt dan gedacht: “Er is een nieuw 
clipje, ik ga daar eens rap naar kijken.” Of nog: “Op de Facebookpagina van mijn maat staat een link 
naar een clipje. Ik klik dat ook eens aan.” Het is nog niet dat iemand achter zijn pc gaat zitten en zegt: 
“Nu ga ik eens twee uur lang clipjes kijken.” Dat gebeurt nog niet.  
 
Interviewer: Ik doe dat wel. 
 
Stijn Smets: Maar jij bent misschien een muziekliefhebber? Dat is iets anders dan mensen die dat als 
verstrooiing zien. Die willen eigenlijk iets anders doen en muziek gewoon op de achtergrond horen. 
Dat is een andere insteek dan die van jou. Jij gaat naar muziek op zoek terwijl de meeste mensen 
gewoon muziek willen horen en niet de moeite willen nemen om dat allemaal in te tikken. Vanaf het 
moment dat je op een playlist kan drukken, en op bepaalde kanalen kan je dat al doen, dan wordt het 
wel een probleem. 
 
Interviewer: Er is nog een duidelijk verschil tussen muziekzenders en het bekijken van clips op het 
internet?  
 
Stijn Smets: Ja, het één is eerder passief en het andere eerder actief. 
 
Interviewer: Mijn volgende vraag is dan of tv naar internet kan verhuizen? 
 
Stijn Smets: Ja, want dat is eigenlijk al zo. De meeste zenders kan je al op internet volgen. Bij meer 
en meer jongeren staat er geen tv meer op de kamer. Of ze gaan niet meer in de living zitten. Dat geldt 
dus voor alle zenders en niet alleen voor muziekzenders. Ze gaan op een tweede scherm dingen 
bekijken. Je moet verhuizen met je platform en, naast analoog en digitaal, ook op internet aanwezig 
zijn. Dat is een evolutie die je sowieso moet volgen.   
 
Interviewer: Tv is dus een passief medium en de pc is eerder actief. Toch denk je dat dit kan? 
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Stijn Smets: Ik denk dat het kan dat het passieve mee naar het internet verhuist. Het worden luie 
mensen. Lui is dan niet in een denigrerende zin. Maar er zijn gewoon mensen die de tijd niet willen 
maken om dingen te zoeken. Die willen gewoon één knop aanklikken en geserviced worden. Maar dan 
zitten we natuurlijk met het probleem: “Hoe gaan we meten hoeveel keer we bekeken worden?” Nu ja, 
hoeveel keer is duidelijk: elke klik is één keer. Maar als je één keer klikt en je kijkt 20 minuten, geldt 
dat evenveel als één keer klikken en maar 5 minuten kijken. Daar zitten we dus met een probleem rond 
de vraag hoe je die mediaconsumptie gaat meten. Nu is het heel duidelijk: ik zet mijn zender aan en 
kijk zoveel minuten. Mijn marktaandeel bedraagt dus zoveel. Als je dat met een computer gaat moeten 
doen, ga je een heel ander soort meetsysteem moeten ontwikkelen. Want alle mensen die kijken op een 
computer tellen nu zo gezegd niet mee. Terwijl er toch echt wel heel veel jongeren uw zender kunnen 
bekijken op internet. Dan zit je daar weer met het probleem dat adverteerders alleen maar aankopen op 
harde cijfers, terwijl er misschien wel heel veel mensen op internet aan het kijken zijn. Idem dito voor 
een tweede tv-toestel, waar ook geen meting op gebeurt. De meeste jongeren zitten niet in de living 
naar TMF of Jim-TV te kijken maar in hun eigen kamer. En die worden dan niet mee geteld. We zitten 
met heel wat uitdaging voor de toekomst. 
 
Interviewer: Blijkbaar. Gaat de muziekzender internet ook actief gaan gebruiken om informatie en 
videoclips te uploaden? 
 
Stijn Smets: Ja, we doen dat al. We hebben een online videobibliotheek. Een soort Youtube maar wij 
bieden dan het voordeel dat je, als je iets aanklikt, direct bij de juiste clip terechtkomt. Terwijl je bij 
Youtube soms op fanmade video’s terecht komt. Zoals ik al zei: “Je moet mee evolueren.” Als je zegt: 
“Internet is een andere wereld, daar doen wij niet aan mee.” Dan is het gedaan tussen dit en vijf jaar. 
Je moet gewoon die richting uit.  
 
Interviewer: Een muziekzender gaat zich dus echt richten op internet en dat gaat steeds belangrijker 
worden? 
 
Stijn Smets: Dat denk ik wel ja. 
 
Interviewer: Internet vormt dan geen aanvulling maar kan de hoofdactiviteit vormen? 
 
Stijn Smets: Dat is een interessante vraag waar ik ook het antwoord niet op weet. Mijn gevoel zegt 
dat het momenteel een aanvulling is maar dat het wel gaat veranderen. Het gaat dan geen aanvulling 
maar een soort vervanging zijn… Nee, vervanging nu ook weer niet want tv gaat altijd blijven 
bestaan… Maar het zal wel een gelijkwaardige poot gaan worden. Dat denk ik wel. Die evolutie is al 
zo sterk bezig dat je dat niet kan tegenhouden. 
 
Interviewer: Op welke manieren wordt het internet allemaal ingeschakeld? 
 
Stijn Smets: Voor het ontdekken van bands gebruiken wij internet. Wij gaan sowieso bloggers 
checken. Of als collega’s in buitenland dingen doorsturen, dan check ik ook op internet: “Hoe ziet die 
clip eruit?” We gebruiken internet ook voor het in het oog houden van buitenlandse charts. Maar wij 
pushen ook op internet. Zo is er onze website waar we die clips en een muziekbibliotheek aanbieden. 
Daarnaast zijn er ook onze social media: onze Twitter, Facebook en Netlog. Daar posten wij dingen op 
zoals stukjes van programma’s, programma-info en nieuwtjes. 
 
Interviewer: Over het toekomstbeeld dan. Hoe ziet de toekomst van een muziekzender eruit? Welke 
evoluties zie je nog gebeuren? 
 
Stijn Smets: Dat is koffiedik kijken. Ik kan daar niet echt een goed antwoord op geven. De 
veranderingen die er zitten aan te komen zijn zo groot en ingrijpend... Een muziekzender zoals die er 
vandaag uitziet gaat niet meer bestaan binnen vijf jaar, denk ik. 
 
Interviewer: Wat gaat er dan veranderd zijn? 
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Stijn Smets: Ik denk dat we gaan evolueren naar non-stop muziekkanalen. Die gaan dan wel alleen 
maar dienen als een soort playlist in verschillende genres. Die bestaan nu al digitaal. Bij TMF heb je 
verschillende subkanalen op digitale tv die op een bepaald genre gericht zijn. Ik denk dat de gewone 
mix van alle genres een onderdeel gaat zijn van een reeks van muziekkanalen omwille van het feit dat 
het voor adverteerders moeilijker en moeilijker wordt om te snappen hoe het consumptiegebruik van 
de muziekzender is. En ik denk dus ook dat het aantal adverteerders die zware budgetten vrijmaken 
voor muziekzenders naar beneden gaat gaan waardoor je minder budget hebt om echte programma’s te 
maken. Het is nog altijd goedkoper om non-stop clips uit te zenden en het is ook veel simpeler om, als 
je een kanaal hebt dat non-stop clips uitzendt, om dat door te linken naar internet en daar dan een 
keuze te maken tussen urban of een ander kanaal. Het is dan wel heel belangrijk voor zowel Jim-TV 
als TMF dat je de geschiedenis hebt van een analoog kanaal. Mensen gaan immers nog altijd op zoek 
gaan naar merken waar ze zich goed bij voelen. Ze kennen TMF en Jim-TV. Ze kennen die zenders 
nog omdat ze er vroeger mee opgegroeid zijn. En diegenen die er binnen tien jaar niet mee op gegroeid 
zijn, gaan het ook nog altijd kennen omdat de mensen die ouder zijn dan hen het ook nog altijd 
gebruiken. Het gaat heel moeilijk zijn om, als we in die digitale en internetrevolutie geëvolueerd zijn 
binnen vijf jaar, als nieuwe speler aan de bak te komen of groot te worden omdat je de kracht van dat 
merk niet hebt. Dat is het voordeel aan een brand. Je ziet dat gebeuren in sommige landen, waar de 
digitale penetratie al veel hoger is. In Engeland is dat bijvoorbeeld, waar ze al veel langer digitaal 
kijken. Alle merken die gekomen zijn nadat ze de overschakeling gemaakt hebben van analoog naar 
digitaal hebben het veel moeilijker om voet aan de grond te krijgen binnen dat digitaal pakket dan de 
zenders die toen al bestonden. En ik denk dat je dat probleem ook gaat hebben op internet. Er is een 
bijzonder grote wildgroei… Een playlist maken is niet moeilijk als je een goed scheduler bent. Je moet 
er wel tijd in steken maar op zich kan iedereen dat. Maar ik denk dus dat je een enorme input gaat 
krijgen en dat heel veel mensen content gaan aanbieden zodat je door het bos de bomen niet meer ziet. 
En omdat de meeste mensen in se lui zijn gaan ze kiezen voor hetgeen ze al kennen. Ze gaan dus 
kiezen voor TMF of Jim-TV. Ik verklaar muziekzenders dus niet dood, ze gaan blijven bestaan, maar 
ik denk dat ze wel op een andere manier gaan ingevuld zijn. 
 
Interviewer: Het is wel raar dat je zegt dat muziekzenders gaan verworden tot een non-stop lus van 
videoclips. De evolutie is toch dat steeds minder clips te zien zijn en meer series worden 
geprogrammeerd? 
 
Stijn Smets: Dat is dan een keuze die je als zender gaat maken. Een MTV evolueert inderdaad meer in 
de richting van programma’s maar dan wordt het eigenlijk echt een tv-zender en niet meer an sich een 
muziekzender. Het is gewoon zo dat hoe meer programma’s je brengt, hoe hoger de ratings. Mensen 
blijven nu éénmaal langer hangen bij programma’s. Maar programma’s maken kost geld. En als je in 
een evolutie zit dat uw kijkers afkalven omdat ze niet meer via digitale of analoge platformen kijken, 
worden ze niet meer meegeteld en kunnen uw budgetten voor programma’s te maken dus ook naar 
beneden gaan omdat uw adverteerders niet volgen. Een muziekzender die er zoals wij of Jim-TV nu af 
en toe een programma tussen steken gaan eerder de evolutie volgen om minder en minder 
programma’s uit te zenden, denk ik. En de zenders die hebben gekozen voor programma’s, zoals 
MTV, gaan evolueren naar het uitzenden van meer en meer programma’s. Maar dan zijn ze geen echte 
muziekzender meer natuurlijk. 
 
Interviewer: En in de toekomst zie je internet dus steeds belangrijker worden? 
 
Stijn Smets: Ja, omdat een muziekzender gezien wordt op een tweede scherm. Je gaat niet in de zetel 
zitten en zeggen: “Nu ga ik eens een uur naar TMF of Jim-TV kijken.”, als het gaat om het louter en 
alleen bekijken van clips. Het bekijken van een muziekzender gebeurt nu al vaak op een tweede 
scherm, zijnde het tweede tv-toestel en het internet. Je gaat dus steeds meer evolueren naar die kant, 
denk ik. Maar ik ben dus ook geen profeet. Je ziet al dat dit op een paar jaar tijd zo hard geëvolueerd is 
dat dit nooit meer wordt teruggedraaid. Maar in hoeverre gaat uw tv-scherm nog een tv-scherm zijn? 
Dat wordt ook meer en meer een multimediagebeuren. Is het misschien eerder gewoon een computer 
met een hoge resolutie? 
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Interviewer: Oké, dat was het. Dank u wel. 
 
Stijn Smets: Alstublieft. 
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Respondent: Monica Cambon, music scheduler bij muziekzender JIM 
 
Interviewer: Wat zijn volgens u de belangrijkste taken van muziekzenders? 
 
Monica Cambon: Vroeger gingen we er altijd van uit dat we moesten programmeren wat nieuw is en 
dat we mensen moesten laten kennis maken met nieuwe groepen. Maar ik denk dat de mensen, en nu 
zeker met het internet, zelf op zoek gaan naar wat ze willen horen. Mensen die met muziek bezig zijn 
gaan sowieso op zoek naar groepen die bij hen passen en gaan ook veel meer naar concerten. De 
gewone kijker wil zien wat er op dat moment leeft. Als er een nieuwe van Rihanna is, dan willen die 
dat ook zien. Je moet een combinatie maken van wat de mensen willen horen en wat je denkt dat zou 
kunnen scoren of wat zou kunnen passen bij uw zender.  
 
Interviewer: Zijn er nog andere taken? 
 
Monica Cambon: We werken sowieso in samenwerking met platenfirma’s. We kijken wat zij 
servicen. Natuurlijk, als er een deal is rond een bepaalde artiest of als er een bepaald album is, dan kan 
je dat wat pushen en zien dat je dat draait. Maar ik denk dat de muziekwereld vooral een escape 
wereld is. De kinderen komen van school… Dan moet je zien dat je er gewoon bent voor hen als ze 
tijd hebben. 
 
Interviewer: Dus jullie zijn een aanspreekpunt voor jongeren en tonen trends? 
 
Monica Cambon: Trends maken niet zo erg want daar moet je al heel goed voor zijn. Het is moeilijk 
om te zeggen dat wij trendsetters zijn. Van een Studio Brussel kan je dat wel zeggen, vind ik. Van 
bepaalde genres zijn ze wel trendsetters omdat ze veel programma’s hebben voor bepaalde genres. 
Maar ik denk niet dat Jim-TV of TMF trendsetters zijn. Je moet gewoon zien dat je het juiste draait 
wanneer het moet. Dubstep is afgelopen jaar dé grote trend qua muziek. Dan moet je zien dat je op tijd 
bent met die bepaalde clips en die bepaalde muziek. Natuurlijk kijk je daarvoor ook naar het 
buitenland. Zie je dat iets een hit wordt bij BBC Radio 1, dan moet je zien: “Heeft een platenfirma dat 
getekend?” Zo ja: “Kan je dat pushen en kan je dat nu draaien?” Want het leeft in de UK en de UK en 
België liggen dicht bij elkaar. En dan kan je zien: “Kunnen we daar op springen?” 
 
Interviewer: En trends qua kledij? Tonen jullie ook de nieuwste hippe dingen? Zijn muziekzenders 
daar ook belangrijk voor? 
 
Monica Cambon: Ik denk dat dit meer op internet slaat. Via de programma’s kan je dat wel doen. Dit 
is wat er leeft. Maar vorig jaar hebben we daar onderzoek rond gevoerd en jongeren zijn daar ook wel 
mee bezig. Die hebben een veel grotere persoonlijkheid dan je zou denken. Vroeger dachten veel 
mensen dat de kijkers alles van ons aannemen. Dat is niet waar. Een gewoon meisje van 15 kan een 
clip van Lady Gaga goed vinden omdat die zangeres zot is. Maar die kan even goed een clip van Miley 
Cyrus leuk vinden omdat die zangeres de juiste oorbellen heeft en de juiste armbandjes. Dus ja, we 
laten trends zien maar het is niet dat je trends kan maken van: “Als je dat draagt, dan ben je cool.” 
 
Interviewer: Iets over inkomstenbronnen dan. Wat zijn de belangrijkste inkomstenbronnen van de 
muziekzender? 
 
Monica Cambon: Bij ons is dat puur reclame. En op samenwerking van bepaalde programma’s… Dat 
je zorgt dat je een sponsor hebt. Dat zijn onze inkomstenbronnen. 
 
Interviewer: Twee grote bronnen dus? 
 
Monica Cambon: Ja.  
 
Interviewer: En denk je dat internet aan die inkomsten kan knagen? Dat reclame verschuift naar 
Youtube bijvoorbeeld? 
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Monica Cambon: Ja, naar Youtube onder andere. Maar vooral naar de blogs. Je ziet het meer en 
meer. Waar je vroeger gemakkelijk een programma over fashion kon maken… Een programma maken 
of tv maken kost sowieso veel geld en internet niet. Het kost natuurlijk wel want je moet een lay-out 
hebben en je moet mensen betalen die ervoor schrijven. Maar dat kost veel minder dan een 
cameraman, een klankman, een presentator… En dan nog eens montage betalen... Dus op zich is tv 
maken duur.  
 
Interviewer: Maar dat kan wel? Je ziet het al gebeuren dat bijvoorbeeld banners op websites komen 
en… 
 
Monica Cambon: Ja, je ziet het meer en meer. Maar de grootste concurrent voor een jongerenzender 
is nog altijd de familiezender. VTM en Eén… Natuurlijk is Eén nog iets anders omdat dit samen met 
de staat is… Maar bijvoorbeeld VTM, 2BE en VT4… Dat zijn grotere concurrenten dan websites. Nu 
toch nog… 
 
Interviewer: En merk je al dat je bepaalde adverteerders kwijt bent geraakt aan het internet? 
 
Monica Cambon: Nee, dat nog niet.  
 
Interviewer: Dan nog iets over de promotionele functie van muziekzenders. Vinden jullie dat jullie 
een belangrijke rol hebben ter promotie van artiesten? 
 
Monica Cambon: Weet je, dat is een wisselwerking. Als er een artiest in het land is, is het voor ons 
belangrijk dat wij de mogelijkheid krijgen om een interview te doen, een showcase te organiseren of er 
een wedstrijd aan te koppelen om tickets weg te geven. Omgekeerd is dat ook. Als je een clip twee 
keer draait per dag of 15 keer… Dat voelen ze in hun airplay. Zij moeten ook verantwoording afleggen 
aan een artiest. Of aan de platenmaatschappij zelf in Amerika of in de UK… Het is te zien waar ze 
getekend zijn. Het is een wisselwerking. Hoe beter de samenwerking, hoe beter het uitkomt voor beide 
partijen. En natuurlijk kan je niet voor elke artiest of voor elke single even goed doen. Maar je 
probeert te zien wat er past binnen de zender en dan trek je aan de kar. 
 
Interviewer: En vind je dat je een belangrijke rol speelt in de verkoop van albums? 
 
Monica Cambon: Nee. De verkoop op singles kan je wel wat vergemakkelijken of pushen. Maar de 
verkoop van albums…. Dat zou liegen zijn. Die verkoop van albums in vergelijking met vroeger, dat 
stelt bijna niets meer voor. 
 
Interviewer: Dus als jullie een clip draaien, dan heeft dat geen gevolg voor het album? 
 
Monica Cambon: Ja, ik denk het wel. Alle beetjes helpen. Maar het is niet meer zoals in de jaren ’80. 
Als een MTV van vroeger bijvoorbeeld… Stel dat Lady Gaga in de jaren ’80 uitkwam, dan denk ik dat 
de verkoop nog beter zou verlopen dan nu. Pas op, dat is iemand die nog altijd heel veel verkoopt. 
Maar dat is gewoon omdat er een hele marketing achter staat. Je ziet het ook. Ik neem haar specifiek 
omdat dit iemand is die gebruik maakt van Youtube, haar eigen Twitter, Facebook en blogs. Perez 
Hilton is het beste voorbeeld. Elke scheet die Lady Gaga ook maar laat kan je daar op lezen. Dat leeft 
constant. Al vind je dat niet cool, je gaat toch die single kopen want dat is Lady Gaga. Dus het helpt 
wel omdat we dat draaien maar ik denk niet dat we de grote oorzaak zijn van de albumverkoop.  
 
Interviewer: Denk je dat promotie van artiesten via internet gemakkelijker gaat dan via 
muziekzenders? 
 
Monica Cambon: Dat denk ik wel. Het is sowieso veel goedkoper. Dan hebben de mensen ook het 
gevoel dat het leeft rond een bepaalde artiest: “Die zijn daar mee bezig, die zijn bezig met fans.” 
Mensen moeten het gevoel hebben of kunnen geloven: “Wij zijn belangrijk voor deze artiest.” Vroeger 
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nam je alles aan wat een artiest zei of deed. En nu niet meer. Mensen zijn de laatste jaren via internet 
veel meer op de hoogte van alles en nog wat. En die pikken niet alles zo maar op. Dus ik denk het wel.   
 
Interviewer: Eigenlijk relativeer je de rol van muziekzenders? Zeg je dat je eigenlijk niet zo 
belangrijk bent voor artiesten en platenmaatschappijen? 
 
Monica Cambon: Jawel, je bent belangrijk. Maar je bent maar een deeltje. Zeker in België. Je moet 
realistisch blijven. België stelt niets voor in vergelijking met de UK. En een single gaat pas werken als 
het leeft op televisie, op internet en op de radio. Als je al die kanalen samen hebt, ben je bezig met een 
artiest. Je kan af en toe een clip draaien en zeggen: “Wij willen dat nu draaien omdat wij dat nu goed 
vinden.” Maar als de radio niet mee is of als het internet niet mee is… Of als het niet te koop is op 
iTunes…. Dan gaat dat volledig verloren. Dan werkt het niet. 
 
Interviewer: Dus je bent belangrijk maar slechts als een onderdeel? 
 
Monica Cambon: Ja, voilà.  
 
Interviewer: Dan iets over gatekeeping. Gatekeeping gaat over het selecteren van bepaalde dingen uit 
een stroom van informatie. Denk je dat muziekzenders een belangrijke rol spelen in het filteren van 
goede en slechte dingen uit die grote stroom van bands die er bestaat in de wereld? 
 
Monica Cambon: Dat is een moeilijke… Je maakt tv voor een specifiek bepaalde doelgroep. En die 
doelgroep wordt bepaald door de vraag: “Wat is de zender?” Natuurlijk heb je ook core artiesten die je 
altijd moet draaien, wat ze ook uitbrengen. Je draait die omdat je weet dat die artiest belangrijk is voor 
de muziekzender en dat de kijkers die ook belangrijk vinden. Dan heb je ook nieuwe artiesten waarvan 
je denkt: “Dat past binnen ons profiel en dat past binnen het muziekgenre dat we draaien.” Die gaan 
we dan ook pushen en die gaan we dan ook in verschillende programma’s belichten. Dat is gewoon 
maar één klein deeltje, twee procent. Als je honderd bands hebt, zullen we er maar twee of drie 
uitpikken. De grote artiesten pak je sowieso al mee omdat die er zijn en die hun fans al hebben. Maar 
het is gewoon heel moeilijk om te kiezen: “Wat neem je mee in de playlist en wat neem je niet mee? 
Wat vind ik belangrijk en vooral: wat vind de kijker belangrijk?” Het is daarom ook dat we een 
liveprogramma maken. Je kan dan testen: “Vragen ze het aan? Willen ze het zien? Is er vraag naar?” 
En dan kan je zien of het werkt of niet. 
 
Interviewer: Dus je kiest clips onder andere op basis van die sms-programma’s? 
 
Monica Cambon: Ja. Sms of als ze bellen... Ik geef ook eerlijk toe: ik kijk ook naar charts in het 
buitenland. Om te zien wat daar leeft en wat daar heel hard is binnengekomen. Dan kan je zien: “Zou 
dat marcheren bij ons?” We gaan dat eens uittesten. 
 
Interviewer: Luister je ook naar radiozenders? 
 
Monica Cambon: Ja, naar Studio Brussel bijvoorbeeld luister ik vaak. Ik sta met hen ook in contact 
en we wisselen playlists uit. Dan kan je zien: “Wat gaan zij pushen? Wat gaan zij in hogere rotatie 
oppikken? Wat gaan ze in mindere rotatie oppikken?” Uit Engeland is het BBC Radio 1 dat ik 
beluister en check. Uit Amerika is het dan weer de Billboard top 100. En dan zijn er nog bepaalde 
blogs. Hype Now vind ik een hele leuke blog omdat ze daar veel bezig zijn met clips en snippets. En 
dan zijn er nog een paar maar die ken ik niet van buiten. Perez Hilton was vroeger wel belangrijk maar 
nu is het meer gossip geworden. En de clips die erop komen zijn vaak in samenwerking met 
platenfirma’s omdat zij weten dat hij zijn favoriete artiesten heeft en dat hij die altijd goed gaat 
vinden. 
 
Interviewer: En als het daarop werkt… 
 
Monica Cambon: Ja, inderdaad.  
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Interviewer: Dan iets over muziekvideo’s op internet. Wat vind je ervan dat er veel muziekvideo’s op 
internet verschijnen? 
 
Monica Cambon: Ik vind dat geweldig. Ik vind dit heel goed. Ik vind het heel leuk dat bands daar 
ook mee bezig zijn. Die teasing van nieuwe videoclips bijvoorbeeld. Dat toont aan dat het leeft. Ik doe 
deze job omdat muziek een van mijn passies is. Ik kijk er al naar uit om een nieuwe videoclip te zien 
van de Foo Fighters. Ik vind dit de max. En ik vind het ook een uitdaging om, als een videoclip in high 
definition op het internet is gezet door de band zelf of door de platenfirma in het buitenland, die een 
uur later ook op de zender te gooien. Het is ook belangrijk dat de kijker ook iets heeft van: “Het staat 
op Youtube maar ik kan het ook al op Jim-TV zien. De max want jullie draaien dat al.”  
 
Interviewer: Je ziet dat niet als een bedreiging? 
 
Monica Cambon: Nee, totaal niet. Ik maak daar gebruik van. Vroeger moest je misschien een week 
of twee weken wachten vooraleer je een videoclip kreeg. En nu is dat… Om 17 uur staat het op 
internet en we zijn met de live bezig om 17 uur 15. Dan kun je hem eigenlijk al op tv laten zien. Dat is 
ook gewoon een tool. Ik weet dat heel veel platenfirma’s in België iets hebben van: “Het is Youtube 
en we werken nog niet op die single. We werken nog op de oude.” Maar als het nu op internet te zien 
is, dan willen we het nu op onze muziekzender. De mensen willen geen clip zien omdat jij in je 
marketingvergadering hebt besloten: “We gaan nu op deze single werken.” Zo werkt het niet. Dat is 
het ding aan world wide web: het is worldwide dus het is niet dat omdat België niet op deze single 
werkt, dat we hem niet moeten tonen. Internet is voor de kijker of een surfer zijn wereld. Eenmaal het 
vertrokken is, kan je dat niet tegenhouden. Rihanna’s huidige single is nu op televisie bij ons. In 
Amerika is er al een nieuwe single: Man Down. Die is vorige week uitgekomen op internet. In Fuzz 
moet je dat al laten zien. Gisteren vroegen ze dat al aan. Dan kan je niet zeggen: “Ja maar we werken 
nog op California Kingbed omdat de platenfirma...” Dat gaat dus niet. Dat kan je niet maken. Dan vind 
ik dat je als muziekzender belachelijk overkomt.  
 
Interviewer: Denk je dat tv naar internet kan verschuiven? Dat mensen zeggen: “We kijken niet meer 
naar muziekzenders en maken onze eigen playlist? 
 
Monica Cambon: Ik denk dat dit al een tijdje aan de gang is. Maar ik denk wel dat je daar in moet 
nuanceren. Je moet gewoon zien… Ze kunnen dat al maken. Ik weet dat veel kids dat ook al doen. Ze 
hebben een pc op hun kamer. Pc is hun televisie, internet, huiswerk en ook hun sociaal leven. Ze 
gebruiken dan Facebook, Twitter,…. Met één machine kunnen die gewoon alles doen. Dan kan je 
vragen: “Zijn wij nog nodig?” Dan moet je zien dat je het verschil kan maken. 
 
Interviewer: En waar zit het verschil? 
 
Monica Cambon: Ik denk dat dit te maken heeft met de programma’s. Je moet gewoon boeiende tv 
brengen. Dit kan door het brengen van nieuwtjes, veejays en door eigen content te maken. Als er 
bijvoorbeeld artiesten in het land zijn, moet je die ook brengen. Je kan bijvoorbeeld een celeb takeover 
maken met hen. Dat kunnen de kijkers niet zelf doen. Iets anders zijn bijvoorbeeld making of’s van 
video’s of showcases. Ik denk dat het vooral om zulke dingen gaat. Je moet mee blijven met wat er 
leeft. Dat is de reden waarom we ook veel in packages doen. Onze Top 25 is één van onze best 
scorende programma’s. De kijkers kennen wel al die videoclips maar als je ze in een bepaald thema of 
in een bepaalde volgorde giet kan je wel iets nieuw maken. 
 
Interviewer: Dus je hebt geen schrik van internet? Je denkt dat muziekzenders altijd een aparte rol 
zullen kunnen spelen?  
 
Monica Cambon: Altijd is een groot woord. Ik weet niet wat er binnen vijf jaar gaat leven. Maar ik 
denk dat het niet makkelijk zal zijn. Je moet er natuurlijk wel voor zorgen dat je rekening houdt met 
wat je publiek wil zien. Maar ik zie het niet als een dreigement. Ik zie het gewoonweg als de toekomst. 
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Het beste voorbeeld is dat je via de website ook tv kunt volgen. Wat er nu op tv is kan je via JIM.be 
volgen. Dat is een gevolg van het feit dat je weet dat internet één van de belangrijkste tools is. Als je 
nu Jim-TV zou evalueren, zou de website op de eerste plaats staan. Wat er op tv te zien is, komt dan 
op de tweede plaats. 
 
Interviewer: Heb je dan geen schrik dat je muziekzender een soort veredelde blog wordt? 
 
Monica Cambon: Misschien maar dan is het wel een heel dure blog. Maar daar kan ik niet op 
antwoorden. Ik weet het zelf niet. Maar ik blijf gewoon programmeren alsof het internet mijn tool was 
om videoclips te krijgen. 
 
Interviewer: Dan nog iets over de toekomst. Gaan muziekzenders in hun huidige vorm blijven 
bestaan? Waar denk je dat Jim-TV binnen vijf jaar gaat staan? 
 
Monica Cambon: Ik heb geen idee. Het gaat niet alleen over internet maar ook over digitale kanalen. 
Die groeien enorm. Het grootste dreigement voor een muziekzender is dat kinderen gewoon meer en 
meer bezig zijn met internet. Als je nu zapt naar Jim-TV en je vindt het liedje maar niks, dan ben je 
weg. Je gaat niet wachten want je kan zelf op Youtube gaan zien waar je wilt naar luisteren. Ik denk 
dat dit niet alleen voor jongerenzenders geldt maar ook voor radio. Radio heeft natuurlijk wel het 
voordeel dat je in de auto...  
 
Interviewer: Daar kun je niet op internet… 
 
Monica Cambon: Nee, natuurlijk niet. Maar je ziet dat heel veel jongeren nu al in de auto hun iPod of 
mp3 kunnen installeren. En dan moeten ze niet naar programma’s luisteren die hen niet interesseren. 
 
Interviewer: Dus als besluit mag ik stellen dat internet voor jullie een positief ding is omdat je er 
nieuwe dingen door kan ontdekken en je er sneller door aan muziekclips kan geraken. Maar… 
 
Monica Cambon: Tegelijk is het ook een dreigement. We moeten wat oppassen en zien dat we elke 
dag vernieuwend blijven zoals ook het internet elke dag vernieuwend is. Zo kunnen we de jongeren bij 
ons houden.    
 
Interviewer: Oké. Dat was het. Dank u wel. 
 
Monica Cambon: Dat is graag gedaan. 
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Respondent: Jimmy Colman, zanger en gitarist van de band Jim Cole 
 
Interviewer: Hoe is uw relatie als artiest met muziekzenders? Heb je zelf contact met muziekzenders? 
Of gebeurt alles via een platenmaatschappij? 
 
Jimmy Colman: Dat hangt er vanaf. Er zijn nationale radio’s en zenders en die kan je zelf 
aanspreken. Maar het is veel makkelijker om het via een platenfirma te laten verlopen. Er is een 
speciale promoagent voor aangesteld die zich dat aantrekt om naar die zenders te gaan. In principe heb 
ik eigenlijk weinig rechtstreeks contact met muziekzenders.  
 
Interviewer: Dus als je een videoclip klaar hebt, is het de platenmaatschappij die dat naar de 
muziekzender brengt? 
 
Jimmy Colman: Ja, inderdaad. 
 
Interviewer: Vormen muziekzenders een belangrijke tool voor de artiest? Bijvoorbeeld voor 
promotie? 
 
Jimmy Colman: Ja, het is een heel geloofwaardig instrument. Als je niet gedraaid wordt, kan je ook 
maar op weinig concerten rekenen. Alles begint pas te draaien als je in de media geraakt. Er moet 
maar één artikel verschijnen en je bent gelanceerd. Of ze moeten je één of twee keer draaien en veel 
mensen zullen het al oppikken. 
 
Interviewer: En dus ook op muziekzenders? Eens je daar op geraakt… 
 
Jimmy Colman: Als je daar op geraakt begint de bal te rollen. Want visueel is nog altijd een leuker 
aspect. 
 
Interviewer: Voel je het in de platenverkoop als je op een muziekzender komt? 
 
Jimmy Colman: Om eerlijk te zijn niet. Door internetdistributie en bijvoorbeeld Youtube kan je veel 
sneller iets zien van een groep die je graag hoort dan wat op TMF of MTV verschijnt. En dat geldt 
zeker voor Vlaamse bands. We hebben daarmee dus eigenlijk niet zoveel chance. Iemand als Lady 
Gaga bijvoorbeeld… Daar worden miljoenen aan gespendeerd om die video op die zenders te krijgen. 
Wij kunnen dat helaas niet betalen. Anders zouden we waarschijnlijk meer verkopen. Maar momenteel 
is dat dus niet. 
 
Interviewer: Een muziekzender is dus een belangrijk instrument voor u als artiest. Niet in verband 
met platenverkoop maar wel voor concerten? 
 
Jimmy Colman: Ja, voor promotie van de band en om de band een gezicht te kunnen geven. 
 
Interviewer: Zijn er nog vlakken waarop een muziekzender belangrijk is voor een artiest? Of is alleen 
het promotionele belangrijk? 
 
Jimmy Colman: Ja, maar het is moeilijk in te schatten. Met mijn eerste plaat hebben we drie clips 
gehad en die zijn altijd maar opgepikt in de daluren. Dat wil dus zeggen: alles wat buiten 8 tot 8 valt. 
Van 8 uur tot 8 uur, dat is de day routine. Daar hebben we eigenlijk niet veel ruimte gekregen. Ook 
omdat ze niet weten wat het is. Uw imago blijft staan waar het staat zolang ze u niet in die piekuren 
draaien. 
 
Interviewer: Dan iets over gatekeeping. Als jij een clip maakt, hou je dan rekening met bepaalde 
eisen van muziekzenders? Dat je bijvoorbeeld je clip op een bepaalde manier gaat maken, zodat de 
zenders hem zeker zullen spelen? 
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Jimmy Colman: Nee, totaal niet. Tegenwoordig doe ik alles zelf. Ik ga zelfs een beetje in tegen het 
principe dat een clip veel geld moet kosten en dat het op een bepaald soort film en met een bepaald 
soort lens moet worden gedraaid. Ik heb het al een paar keer gedaan met mijn iPhone. En ze pikken het 
niet op. Niet omwille van de kwaliteit, gewoon omdat ze zeggen: “Die single zit nog niet in hoge 
rotatie.” Nee, Ik stoor mij niet aan wat ze voorleggen. 
 
Interviewer: Iets over het gebruik van internet dan. Jij als artiest, gebruik je het internet ook om 
videoclips te verspreiden? 
 
Jimmy Colman: Ja, het is vooral een belangrijke tool geworden om alles wereldwijd te verspreiden. 
Ik heb familie in Amerika, Zuid-Amerika en Spanje. Als je met iTunes alleen werkt… iTunes werkt 
per gebied dat je tekent. Wij hebben nu een deal in de Benelux. Dat wil zeggen dat mensen in Spanje 
of in Amerika mijn plaat niet kunnen downloaden. Maar door het feit dat ik andere tools heb, zoals 
Facebook, Last FM en Soundcloud, kan ik wel wereldwijd iedereen aanspreken. 
 
Interviewer: Ook voor videoclips? Niet alleen voor de muziek? 
 
Jimmy Colman: Ja, sowieso voor videoclips ook. 
 
Interviewer: Kan je de voor- en nadelen geven van het gebruik van internet om muziekvideo’s te 
verspreiden in vergelijking met muziekzenders? Je hebt al gezegd dat je er wereldwijd clips mee kan 
verspreiden, maar zijn er nog? 
 
Jimmy Colman: Er zit één groot nadeel aan. Dat is dat je er tot nu toe niets aan verdient. Tenzij je een 
deal sluit met één of andere commerciële partner die uw video laat streamen op zijn site en dat je daar 
dan per streaming zoveel percent op wint. Dan wordt het interessant. Maar tot nu toe is dat bij ons niet 
het geval. Alles wat je op Youtube zet, is weer puur promo. 
 
Interviewer: Maar dat is op een muziekzender toch ook? Voor een videoclip op een muziekzender 
krijg je toch ook geen geld? 
 
Jimmy Colman: Nee, maar ze zijn wel bezig met op één of andere manier een soort van retributie 
naar de artiest toe te verkrijgen via streaming op sites als Soundcloud en iClouds…. Maar momenteel 
is dat peanuts. Tenzij uw liedje een miljoen keer per dag gedraaid wordt.  
 
Interviewer: Dan is dat eigenlijk een voordeel? Muziekvideo’s op internet gaan dan geld opleveren 
terwijl muziekvideo’s op een zender geen geld opleveren. 
 
Jimmy Colman: Toch wel. Muziekvideo’s op een zender leveren altijd mechanische rechten op. Per 
keer dat je gedraaid wordt of per keer dat uw clip verschijnt, wordt dat aangegeven bij Sabam. En dan 
krijg je mechanische uitvoeringsrechten: “Jij bent te zien in die clip? Dan krijg je daar geld voor.” Dat 
is wel weinig. Uradex is één van de firma’s die zich daar mee bezig houdt in België. Die mannen zijn 
hopeloos qua administratie. Ik zit dus te wachten op geld van 2004 en we zijn 2011. Onlangs hebben 
ze mij een stuk gestort maar hebben ze ergens een fout gemaakt. Ik zou dat dus moeten terugbetalen. 
Dat is echt een soep hier in België. Maar in principe krijg je er dus wel geld voor. 
 
Interviewer: Zijn er nog voor- en nadelen aan het verspreiden van muziekvideo’s via internet in 
vergelijking met het verspreiden van muziekvideo’s via muziekzenders? 
 
Jimmy Colman: Ik kan geen nadelen meer bedenken. Voordelen… Ik denk dat muziekzenders 
belangrijk zijn als je jezelf kenbaar wil maken. Ik vind wel dat de invloed van die muziekzenders heel 
sterk aan het afnemen is. Vroeger, of zelfs nog geen twee of drie jaar geleden, was het absoluut nodig 
om een videoclip te maken en op die zenders gedraaid te worden om bekend te worden. Tegenwoordig 
is dat steeds minder het geval. Ik krijg ook van mijn platenfirma vaak de melding: “Je moet je geld 
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niet meer steken in een videoclip want het levert toch te weinig op.” Dus ik denk dat dit aan het 
verdwijnen is. Alleen grote geldschieters en artiesten pakken daar nog mee uit.  
 
Interviewer: Is het belangrijk voor een artiest om videoclips via het net te verspreiden? 
 
Jimmy Colman: Ja, meer en meer. Door het probleem van de illegale downloads kom je als muzikant 
bij een publiek terecht dat clips online kan bekijken en dat nummers daar ook kan beluisteren. Het is 
veel makkelijker om veel mensen op het net te krijgen dan vroeger; een tiental jaar geleden. Tien jaar 
geleden keek iedereen nog naar MTV en nu kan ik mij niet meer voorstellen dat ik specifiek op MTV, 
TMF of Jim-TV zou afstemmen. Of het moet al iets zijn dat ik echt wil zien. Met die games en 
belspelletjes... Ik haak gewoon af. En ik denk dat er dat heel veel doen.  
 
Interviewer: Dus eigenlijk is er een positieve kant aan het probleem van illegale downloads: mensen 
zitten op het net gaan en je kan hen daar een clip aanbieden? 
 
Jimmy Colman: Ja, inderdaad. En tegenwoordig zijn die hits op het internet heel belangrijk: hoeveel 
clicks er op uw naam komen en hoeveel keer je dus bent aangeklikt. Dit toont voor een groot deel je 
populariteit aan. Ik weet nog vorig jaar, toen we met Tom Dice naar Oslo waren, dat er op een zeker 
moment vanuit de VRT een mail kwam: “Ondertussen heeft hij al 7 miljoen hits.” Een enorm aantal 
mensen dus dat in twee weken tijd op zoek was gegaan naar Tom Dice. Dat is enorm belangrijk om 
credibility te krijgen.  
 
Interviewer: Op welke manier verspreid jij video’s op internet? 
 
Jimmy Colman: Via alle sociale media die ik tot mijn beschikking krijg zoals Facebook en Youtube. 
Myspace ga ik minder en minder gebruiken omdat de lay-out heel moeilijk geworden is om te 
gebruiken. Youtube is eigenlijk één van de simpelste, net als Vimeo. Maar ik ga dus alles gebruiken 
waarop ik kan streamen.  
 
Interviewer: Ken je Vevo? 
 
Jimmy Colman: Ja, dat is een partner van de grote platenfirma’s. Warner, waarbij wij zitten, zit nog 
in een onderhandelingsfase met Vevo. Eens dat in orde is, krijg je ook wereldwijd de toestemming om 
gestreamed te worden. 
 
Interviewer: Dus daar ben je een beetje op aan het wachten? 
 
Jimmy Colman: Ja, elke week bel ik naar die gast om te zien hoe het zit. En nu is het een beetje 
afwachten want vandaag was er nieuws dat EMI op het punt staat zich te laten opkopen. En dan kan 
het zijn dat die Vevo ineens een feit zal zijn indien Warner er mee in zee zou gaan. 
 
Interviewer: Mijn volgende vraag gaat over gatekeeping. Op internet zijn er ook gatekeepers aan het 
werk. Denk je dat er bepaalde voordelen zijn op het vlak van gatekeeping bij het verspreiden van 
muziekvideo’s via internet? 
 
Jimmy Colman: Het hangt ervan af tot welke doelgroep ik mij richt... Ik denk dat er wel een soort 
van systeem bestaat dat je een bepaalde leeftijd moeten hebben om toegang te krijgen tot een aantal 
clips.  
 
Interviewer: En de lengte van de clip bijvoorbeeld? Bij muziekzenders moet je er op letten dat hij niet 
te lang is. Bij internet is dat onbeperkt…. 
 
Jimmy Colman: Ik had daar nog niet bij stil gestaan. Bij radio wordt je gelimiteerd. Je wordt 
verwacht een single af te leveren die niet langer is dan vier minuten anders wordt je niet gedraaid. Bij 
clips had ik daar inderdaad nog niet aan gedacht. Het is wel een feit dat de clips van Michael Jackson 
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of Lady Gaga bijna kortfilms zijn. Dat overstijgt de clip. Dat zijn de voordelen. Ik denk dat de nadelen 
er ook onmiddellijk in zitten. Ik denk dat een stuk credibility pas kan groeien als je naam hebt. Stel dat 
ik zo een clip online zou zetten met een “voorfilm”, de clip en dan nog een slot… Er zouden veel 
mensen zijn die zouden skippen tot waar de muziek begint. Je moet al gekend zijn om zoiets te doen. 
 
Interviewer: In de literatuur wordt gezegd dat muziekbloggers die rol van muziekzenders als 
gatekeeper kunnen overnemen. Muziekbloggers gaan dan clips kiezen en aanbevelen aan mensen. Hoe 
sta jij tegenover muziekbloggers? Denk je dat die macht hebben? 
 
Jimmy Colman: Ja, die hebben redelijk veel macht zelfs. Ben Van Aalboom bijvoorbeeld uit Gent. 
Wat die post op zijn sociale media of op zijn blog heeft rechtstreeks invloed op wat mensen van Studio 
Brussel of Radio 1 gaan programmeren. Dus je ziet dat er effectief naar die gasten hun blogs gekeken 
wordt en dat men denkt: “Als het hip is en het komt van zo een gasten dan zitten we safe. Dan is het 
dus goed wat we aan het doen zijn.” 
 
Interviewer: Is dat dan iets waar je naar uit kijkt? Dat je zegt van: “Als ik op die muziekblog geraak, 
heb ik…” 
 
Jimmy Colman: Ja, zoals een Perez Hilton ook... Ik denk dat dit ook meer een mediafiguur is. De 
invloed is ontzettend groot. Als je maar eens vernoemd wordt, kan het zeker en vast... Zelfs slechte 
publiciteit kan dan goed uitdraaien voor een artiest. 
 
Interviewer: Een volgend puntje gaat over muziekzenders versus het internet. Denk je dat internet 
echt de taken van muziekzenders kunnen overnemen waardoor de rol van muziekzenders uitgespeeld 
is? Via internet kunnen immers ook muziekvideo’s worden verspreid en er zijn ook gatekeepers aan 
het werk. 
 
Jimmy Colman: Dat is volgens mij ook één van de toekomstbeelden; dat alles van iedereen gaat zijn. 
Er gaat geen centraal “iets” meer zijn met een aantal mensen die beslissen wat er te zien is. Maar 
iedereen gaat toegang krijgen en gaat zelf kunnen bepalen wat hij wil zien. Dat procédé is de 
afgelopen tien jaar enorm versneld op elk gebied van de media. De muziekzenders (die er nu amper 
nog zijn) leven enkel van commercials en banners. Uiteindelijk gaat er nog maar een klein venstertje 
zijn waar effectief tv op te zien is. Die rol gaat dus vervallen, dat denk ik zeker. Een MTV 
bijvoorbeeld gaat nooit verdwijnen maar dat gaat waarschijnlijk een kanaal worden dat via streaming 
en dus via internet gaat werken. Je gaat dan de kans hebben om te kijken naar wat je zelf wil. Het gaat 
dus een beetje zijn zoals het nu al is op hun websites maar dan nog extremer. Als je naar tv gaat 
kijken, ga je rechtstreeks invloed hebben op de dingen die je te zien krijgt. 
 
Interviewer: Dus muziekzenders gaan verdwijnen van de tv en gaan zich ook op internet richten? 
 
Jimmy Colman: Ja, ik denk dat wel. 
 
Interviewer: Oké, dat was het eigenlijk. Bedankt. 
 
Jimmy Colman: Graag gedaan.   
 
 
Bijkomende informatie via mail: 
 
Op welke manieren zijn muziekbloggers belangrijk voor respectievelijk platenmaatschappijen 
en artiesten?   
Muziekbloggers hebben de laatste jaren aan credibiliteit gewonnen, zo blijkt. Ikzelf ben ook een beetje 
een verdoken blogger door elke dag op Facebook een plaat te posten. Maar de impact op platenfirma's 
en rotatie in de charts is enorm. Als je ziet dat iemand als Perez Hilton The Hickey Underworld 
vernoemde en dit resulteerde in een stroom van views op hun site... De promo-agents van platenfirma's 
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pakken hier dan ook graag mee uit. Artiesten ondervinden hier dus zeker ook amper negatieve zaken 
van.   
 
Wat vindt u van het feit dat heel wat muziekvideo’s zonder toestemming van de 
platenmaatschappij of artiest toch op het internet belanden? 
Dat hangt ervan af hoe belangrijk die band is en wat voor deal er werd getekend met de platenfirma's. 
Als klein label kan het ontzettend belangrijk zijn als promomiddel om een boost te krijgen en hierdoor 
ook meer views op een site te genereren. Ook al boeken ze hier geen winsten mee. Grote labels vinden 
dit in zekere mate een verlies aan inkomsten. Ook kan je als gevestigd artiest een soort van waas 
hullen rond je performances door sites als Youtube te weren. In eigen beheer werken levert mijn 
inziens geen problemen op met dit soort kanalen. 
 
Denkt u dat dit de positie van muziekzenders kan ondermijnen? 
Muziekzenders zijn mijn inziens passé. Ze hollen de radiozenders achterna en nemen nergens nog 
risico's. MTV was tot midden jaren ‘90 nog een échte gigant, maar onder druk van de promomachines 
van rijke platenfirma's werden enkel nog de video's getoond die voor hen big business waren. Ik kijk 
amper nog naar de zenders, al was het maar omwille van de moordende reclameblokken die constant 
het beeld komen verzieken... 
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Respondent: Sander Graumans, labelmanager bij platenmaatschappij PIAS 
 
Interviewer: Een eerste vraag gaat over de relatie met muziekzenders. Is die relatie goed of slecht? 
Hoe gebeurt de overdracht van videoclips? 
 
Sander Graumans: De relatie met muziekzenders is bij ons eerder puur redactioneel dan echt 
commercieel. Het gebeurt ook wel eens dat we echt commerciële acties doen maar door de band 
genomen is de relatie met hen (en dan heb ik het natuurlijk over Jim-TV en TMF/MTV want in 
Wallonië heb je eigenlijk geen deftige muziekzender meer sinds MCM weg is) is vooral in 
promotioneel verband te zien. Voor ons is een muziekzender eigenlijk een perskanaal als een ander. 
Met het verschil dat zij video spelen. Het leveren van de clips gebeurde tot voor kort via bèta’s en die 
werden dan vaak geserviced op het moment dat we met een bepaalde single naar de radio gingen of 
net ervoor. De laatste maanden of het laatste jaar merken we dat er steeds meer (en dat vinden we een 
heel goede beweging) naar digitale servicing wordt gegaan. Bèta’s zijn immers heel duur. Jim-TV 
werkt digitaal en ook TMF/MTV beginnen nu zo te werken. Zij zijn dus capabel om clips digitaal te 
ontvangen. Dit heeft een aantal voordelen: het is goedkoper en het is veel sneller. 
 
Interviewer: Welke rol spelen de muziekzenders voor de platenmaatschappij?  
 
Sander Graumans: Nu moet ik oppassen wat ik zeg. Voor ons, maar dan heb ik het vooral ook over 
het eerder alternatieve genre waar wij inzitten, zijn deze steeds minder belangrijk. Als je kijkt naar een 
MTV… Die spelen amper clips. Als je kijkt naar TMF… Die spelen wel clips maar absoluut niet het 
genre waar wij in bezig zijn. Jim-TV is dan nog het minst erg in de zin dat wij daar af en toe wel eens 
een clip in rotatie krijgen. Het eerder indie/leftfield genre waar wij inzitten wordt voor hen steeds 
minder belangrijk. Muziekzenders kunnen dus nog altijd een promotiekanaal zijn maar jammer genoeg 
is er voor het muziekgenre waar wij mee bezig zijn steeds minder (en bijna geen) plaats.  
 
Interviewer: Maar iets als Moby krijg je toch makkelijk op een muziekzender? 
 
Sander Graumans: Moby is nog uitzondering. En bands als The Black Box Revelation of The Van 
Jets lukken ook nog wel. Maar echte indiebands… Bands die bijvoorbeeld niet bij Studio Brussel in de 
playlist raken of muziekgenres die wat extremer zijn… Ondanks het feit dat het vaak om hele mooie 
clips gaat, is daar eigenlijk geen plaats meer voor.  
 
Interviewer: Muziekzenders spelen een promotionele rol, maar deze wordt dus steeds minder 
belangrijk? 
 
Sander Graumans: De rol van muziekzenders is voor ons grotendeels promotioneel. Dan heb ik het 
puur over het uitzenden van videoclips maar ook over het doen van interviews, of dat nu is op 
persdagen of op festivals. En vroeger (maar in ons geval ook steeds minder doordat zowel onze 
budgetten als die van hen naar beneden gaan) was er ook nog het organiseren van bijvoorbeeld 
showcases. Ik kan mij herinneren dat wij samen met Jim-TV een jaar of zes geleden nog een heel 
coole showcase hadden opgezet. The Editors in de AB club voor tweehonderd à driehonderd man op 
een moment dat niemand die kende. Maar dat is alweer een hele tijd geleden. Dus die rol is 
promotioneel bij ons: in eerste instantie proberen om clips binnen te krijgen, in tweede instantie zijn er 
de interviews.  
 
Interviewer: Is dat dan een belangrijke rol voor de platenmaatschappij? Is het bijvoorbeeld zo dat de 
verkoopcijfers van het album omhoog gaan als de clip op tv komt? 
 
Sander Graumans: Was dat maar waar. Een ander probleem is dat de kijkcijfers van zowel Jim-TV 
als TMF niet enorm zijn. Maar we proberen natuurlijk altijd wel om er aandacht op te krijgen. Dat is 
een beetje moeilijk. Ik heb dat met bepaalde radio’s ook. Bijvoorbeeld met een bepaalde indieradio in 
Wallonië die ik niet bij naam ga noemen… Namelijk Pure FM… Die hebben een dergelijk klein 
percentage dat je denkt: “Moeten we daar nog veel tijd in steken?” Maar je moet het wel proberen 
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want er is niet veel anders. Het is een beetje een noodzakelijk kwaad. Het is moeilijk om er binnen te 
raken maar ik zie er het nut ergens wel van in. Heeft het direct een enorme invloed op de verkoop? Ik 
vrees van niet. Er zijn weinig dingen die nog heel veel invloed hebben op de verkoop. Maar het is één 
van de dingen die zou kunnen helpen en je moet het zeker geprobeerd hebben, vind ik. 
 
Interviewer: Iets over muziekvideo’s en internet dan. Gaat de platenmaatschappij echt inzetten op 
internet om muziekvideo’s te verspreiden? 
 
Sander Graumans: Belangrijk om te weten in ons geval is dat er heel veel verschillende deals zijn. 
Wij zijn in eerste instantie een distributeur en minder een label. Maar in sommige gevallen zijn wij 
ook een label. Als wij zelf de keuze gaan moeten maken om te investeren in een videoclip of niet, dus 
bij artiesten die echt bij ons getekend zijn, dan gaan we die clip… Als we al weten dat die clip weinig 
kans gaat maken bij één van de twee muziekzenders dan gaan we die clip maken met het web in het 
achterhoofd. Er zijn zoveel artiesten die mooie clips maken maar die amper gespeeld worden. Waar 
kom je dan terecht? Sowieso online. Daar is de distributie bijna gratis. Dat is zeker belangrijk voor 
ons. Absoluut.  
 
Interviewer: Is er al gebruik gemaakt van bepaalde voordelen op internet? Zo is er bijvoorbeeld Vevo 
om meer zichtbaarheid te krijgen… 
 
Sander Graumans: Niet echt. Wij gebruiken natuurlijk sowieso onze sociale netwerken zoals ons 
Youtubekanaal en dergelijke. Maar investeren in videoclips betekent vooral investeren in de productie 
van videoclips en daarna gaan we die zo goed mogelijk promoten via de kanalen die we hebben. We 
gaan wel geen campagnes booken of geld uitgeven gewoon om een clip te promoten omdat een clip 
voor ons nog altijd een promotietool is voor een album of single. We gaan geen betere posities kopen 
op Youtube of Vevo. Zelden of nooit.  
 
Interviewer: Worden muziekvideo’s op internet dan gezien als een aanvulling op muziekzenders? 
 
Sander Graumans: Sowieso. Of eerder een vervanger van. 
 
Interviewer: Eerder een vervanger van? 
 
Sander Graumans: Ja, eerder een vervanger dan een aanvulling omdat het zo moeilijk is… Een goed 
voorbeeld is Other Lives. Dat is een prachtige band waarvan we een album gaan uitbrengen in het 
weekend van Pukkelpop. Niemand kent die momenteel. Het is dan ook heel moeilijk om er airplay 
voor te krijgen. Dan zit je dus een beetje vast. Die hebben een fantastische clip… Ik zal hem u eens 
doorsturen… Die heeft volgens mij waanzinnig veel geld gekost. Als je dat niet binnenkrijgt bij Jim-
TV die dan als excuus gebruiken: “Het zit niet in de playlist bij Studio Brussel dus wij gaan het ook 
niet spelen.” Dan ben je sowieso op het net aangewezen. Dus ja, dan gaan we proberen om het langs 
die weg zo veel mogelijk te pushen. 
 
Interviewer: Bestaat er volgens u een kans dat muziekvideo’s op het internet de rol van 
muziekzenders overnemen? 
 
Sander Graumans: Ja, sowieso. ik denk dat we daar wel al zijn. Het ligt er natuurlijk aan welke 
doelgroep je kijkt. Ik heb de cijfers ook niet bij de hand. Er zijn volgens mij een hele hoop jongeren 
die sowieso veel meer tijd doorbrengen op het net dan op tv. Dus proberen we met onze muziek en 
met de afgeleiden van muziek zoals clips te zijn waar zij zijn. En dat is nu eenmaal online. Dus ik 
denk dat dit absoluut gaat gebeuren. Als het al niet gebeurd is. 
 
Interviewer: Denk je dan dat de rol van muziekzenders voorbij gestreefd is? 
 
Sander Graumans: Ja en nee. Kijk bijvoorbeeld naar een MTV… Die zijn al lang geen pure 
clipzender meer. Die zijn een zender die muziek gebruiken om… Die maken en zenden veel meer 
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andere programma’s uit. Als je het vraagt aan  Jim-TV of aan TMF, dan gaan ze zeggen dat het web 
een aanvulling is voor… Omdat zij natuurlijk niet kunnen zeggen dat ze steeds minder waard zijn of 
veel minder bereik hebben. Maar voor ons als label is dat absoluut wel een vervanger voor. Het is 
natuurlijk allemaal veel makkelijker te tracken. Jim-TV kan zeggen dat de nieuwe clip van Moby in 
hoge rotatie zit en dat die x keer per week passeert. Als ik naar ons Youtube kanaal kijk, weet ik exact 
hoeveel mensen daar naar hebben gekeken, wanneer ze daar naar hebben gekeken en hoe lang ze daar 
naar hebben gekeken. Die beweging is zeker aan het gebeuren en is misschien wel al gebeurt. 
 
Interviewer: Je hebt er al een paar vermeld maar zijn er nog voordelen? Zijn er nog voordelen aan het 
verspreiden van muziekvideo’s op internet ten opzichte van muziekzenders? 
 
Sander Graumans: Een belangrijk voordeel dat ik misschien nog niet vermeld heb is dat het ook een 
bron van inkomsten is voor ons. We hebben een officieel Youtubekanaal waarvan wij de content 
beheren. Wij kiezen wanneer welke clip daarop wordt gezet. Wij kiezen welke clips daar meer 
aandacht op krijgen. En ik weet niet of je weet hoe dat juist in elkaar zit maar zij delen advertentie-
inkomsten met ons. En dat is ook gewoon een bron van inkomsten voor ons, een bron die steeds 
belangrijker begint te worden op verschillende manieren. 
 
Interviewer: Jullie hebben dan een deal met Youtube? 
 
Sander Graumans: Er zijn verschillende manieren. Wij hebben een Youtubekanaal met de PIAS 
Group. Maar we hebben ook als PIAS België een Youtubekanaal. Je wordt daar op verschillende 
manieren voor betaald. Stel je even een Youtubepagina voor. Stel dat daar een clip van ons speelt van 
Agnes Obel. Die wordt vooraf gegaan door een preloader of waar banners rond zitten. Die revenue 
wordt gedeeld met ons. Dat gaat over centen maar als je dat vermenigvuldigt met het aantal keer dat 
naar die video wordt gekeken dan gaat dat wel over aanzienlijke budgetten. Dat is één ding. 
Anderzijds zijn er natuurlijk naburige rechten die betaald moeten worden als er muziek of een clip op 
tv of op Youtube wordt gespeeld. Dit is net zo wanneer muziek op de radio wordt gespeeld. Die 
komen dus ook terug naar ons en wij storten dat dan terug naar de artiest. Wat ook steeds belangrijker 
wordt, maar wat we minder in de hand hebben, is het gebruik van onze muziek in video’s die andere 
mensen uploaden. Wij worden daar ook voor betaald. In Spanje was er een heel grappig voorbeeld van 
een kerel… Ik weet niet meer over welk nummer het ging… Maar er was dus een kerel die in zijn 
webcam een verhaal aan het doen was over zijn hond die ziek was en op de achtergrond speelt een 
nummer van PIAS. Wij hebben een overeenkomst met Youtube waardoor alle content doorzocht 
wordt en er dus gecheckt wordt of er muziek gebruikt wordt waar wij de rechten op hebben. Een deel 
van die inkomsten komt dan terug naar ons, een deel dat eigenlijk steeds belangrijker wordt. Maar dat 
zijn wel eerder onverwachte inkomstenstromen. Ik mag er waarschijnlijk ook geen bedragen op 
plakken maar dat wordt steeds belangrijker voor ons. Dat gaat echt over miljoenen euro’s per jaar. 
 
Interviewer: En zijn er nadelen? 
 
Sander Graumans: Niet echt. Je zou kunnen zeggen dat er problemen optreden als je een 
internationaal plan maakt waarbij verschillende landen verschillende singles en dus verschillende clips 
op verschillende momenten gaan releasen. Dat heb je niet meer in de hand. Vroeger konden wij 
zeggen: “Soulwax gaat in België met clip A op dat moment en Engeland gaat met clip B.” Vroeger 
was dat meer gescheiden omdat mensen in België naar Belgische muziekzenders keken en mensen in 
Engeland naar Engelse muziekzenders. Door het web gaat dat allemaal door elkaar. Je kan plannen 
moeilijker nog lokaal afstemmen. Het web is open en het web is er voor iedereen. Het web heeft geen 
grenzen. Hetzelfde geldt voor singles: als je zegt dat je in België met die single gaat en in Engeland 
met andere single… Dat duurt geen twee seconden voor dat online toch gedeeld wordt. Dat is 
misschien het enige nadeel. Voor de rest zie ik eigenlijk vooral voordelen. En het is ook gewoon zoals 
het is. We hebben geen keuze. We staan ervoor en we moeten erdoor. En ik sta daar eerder positief 
tegenover.  
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Interviewer: Iets over gatekeeping dan. Muziekzenders gaan muziekvideo’s selecteren en op die 
manier zouden in principe de beste clips de oppervlakte bereiken... 
 
Sander Graumans: Dat is hetzelfde soort gatekeeping als Studio Brussel ook doet. Ik ben daar een 
beetje zuur en bitter over. Die gaan immers niet de beste clips kiezen. Die gaan niet artistiek de 
mooiste clips of de mooist gemaakte clips kiezen. Die gaan de clips kiezen waarvan ze denken dat ze 
er de meeste kijkers bij houden. Ik neem aan dat je wel eens een playlist van Jim-TV of TMF van 
dichtbij gezien hebt. Dat zijn jammer genoeg de platste clips, de clips met het meeste naakt of de 
gemakkelijkste clips. Zoals ik daarnet gezegd heb, heeft Other Lives een prachtige clip gemaakt. Die 
ziet eruit als 2001: A Space Odyssey. Dat gaan ze nooit draaien op Jim-TV hoewel dat een mooie clip 
is met wat ik persoonlijk een mooi nummer vind. Dus zij doen aan gatekeeping maar zij kiezen de 
clips die het meeste kijkers bij hen gaan houden. De gemakkelijkste clips dus of de gemakkelijkst 
verteerbare clips.  
 
Interviewer: Ook op het internet is volgens de literatuur gatekeeping aan het werk via 
muziekbloggers. Hoe sta je daar tegenover? 
 
Sander Graumans: Dat is nog iets anders. Net zoals we zien dat internet het verschil heeft tegenover 
gewone tv…. Net als digitale tv ten opzichte van klassieke analoge tv de mogelijkheid biedt om je 
eigen programma aan te maken biedt het online luik dat eigenlijk ook. Ja, er zijn altijd influencers, er 
zijn altijd opinion leaders of mensen die surfers gaan sturen richting een bepaalde clip. Net als dat is 
bij... Dat is eigenlijk in alle sectoren zo. Je hebt bij technologische nieuwigheden ook opinion leaders. 
Die sturen mensen door middel van een positieve boodschap richting een bepaald device. Natuurlijk ga 
je dat bij clips en muziek in het algemeen ook hebben. Maar volgens mij is dat steeds minder 
belangrijk. Mensen maken zelf hun eigen selectie. Mensen doen sowieso al aan cherrypicking. Dus 
daar gaat zeker een invloed van zijn. Maar mensen maken zelf hun playlist volgens mij. En daar stelt 
zich dan ook het belang van de algoritmes die Youtube gebruikt. Want Youtube is nog altijd het 
allerbelangrijkste kanaal voor video… Die hebben daar een heel belangrijke rol in: “If you watch this, 
you might like that.” En dan zie je ook in het gebruik ervan dat dit heel goed werk. Ze zijn natuurlijk 
ook niet dom bij Google. 
 
Interviewer:  Zijn Muziekbloggers belangrijk voor een platenmaatschappij? 
 
Sander Graumans: Ik heb deze week met Jasper nog de discussie gehad… Tussen onze 
perscontacten zitten een aantal mensen die ook bloggen. Zo is er bijvoorbeeld Sasha Vander Speeten 
van De Standaard die ook voor FM Brussel werkt. Belangrijke muziekbloggers zoals je die in 
Engeland en Amerika vindt, hebben wij hier in België echter nog niet echt gedefinieerd. Wij volgen 
zelf als muziekfans sowieso wel een aantal blogs. In mijn geval is dat bijvoorbeeld Palms Out Sounds, 
20 jazz funk greats en zo zijn er een heel aantal. Maar wij als platenfirma gebruiken in België heel 
weinig bloggers als promotool. Ik heb ondervonden…. Ik heb vroeger ook nog PR gedaan bij 
technologiebedrijven. Hoe minder je dat pusht en als dat op een organische manier gebeurt, hoe 
waardevoller die contacten ook zijn. Dit is hetzelfde bij gewone pers: hoe meer je iemand zijn mening 
en zijn artikel uiteindelijk probeert te beïnvloeden, hoe slechter dit kan uitdraaien. Dat kan echt in uw 
gezicht opblazen. In België hebben we dit nog niet echt gedefinieerd. Ik volg er zelf wel een aantal en 
er zijn er wel een aantal die echt invloed hebben. Maar verder zijn we daar niet echt mee bezig. 
 
Interviewer: Je hebt het nu over de promotionele functie van gatekeepers, maar wat met de functie 
van het signaleren van de dingen die goed zijn? 
 
Sander Graumans: Is dat niet een beetje dezelfde functie? Zij kiezen uit het enorme aanbod wat zij 
goed vinden en dat gaan ze dan pluggen of promoten. Dus volgens mij is dat een beetje hetzelfde. En 
het is daarom ook dat die mensen een bepaalde kracht of power hebben. Maar hoe meer je dat als 
promotiedienst van een platenfirma gaat pushen… Bij alle pers is het heel gevaarlijk om die in een 
bepaalde richting te pushen. Die functies komen eigenlijk overeen voor mij. Ja, die doen aan 
gatekeeping maar hoe minder je dat beïnvloedt, hoe waardevoller dat is, lijkt mij.  
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Interviewer: Gaan jullie soms blogs volgen om iets te vinden dat jullie kunnen tekenen? 
 
Sander Graumans: Dat gebeurt wel eens maar niet vaak. Het soort groepen waar we achter zitten is 
vaak al via andere kanalen tot bij ons geraakt: we hebben die live gezien, ze werden aangeraden door 
iemand anders of we hebben een demo gekregen. Maar het kan absoluut. Ik kan nu niet meteen een 
voorbeeld vinden maar het zal zeker wel al eens gebeurd zijn dat er bij ons zo een groep opgepikt is of 
ontdekt. 
 
Interviewer: Dan iets over clips op muziekzenders. Ervaren jullie soms problemen met het feit dat hij 
te lang is of dat er teveel naakt in zit? 
 
Sander Graumans: Dat is al wel eens gebeurt. Wij krijgen regelmatig (en zeker van onze Engelse en 
Amerikaanse labels) een aantal alternatieve versies van clips, artwork en singles. In het geval van de 
Amerikanen bijvoorbeeld gaat dat heel vaak over dingen als seks op een hoes, explicit lyrics of zelfs 
dingen die ik debiel vind: een artiest die rookt op een hoes bijvoorbeeld. Als er een probleem is, 
maken we een andere versie. Maar zowel qua tekst en dus lyrical content als qua hoezen of clips zijn 
wij in België heel los en kan bijna alles. Daar hebben we dus zelden of nooit problemen mee. Iemand 
die een clip maakt voor een muziekzender gaat altijd een korte edit hebben. Een langere edit is eerder 
voor online gebruik of eigenlijk alleen maar voor online gebruik. De reden waarom clips worden 
geweigerd is in ons geval heel vaak gewoon dat het niet in de playlist bij Studio Brussel zit of niet 
bekend genoeg is. Het wordt zelden geweigerd omdat het té expliciet is. Je moet zeker de clip Blonde 
Fire eens checken van… 
 
Interviewer: The Hickey Underworld? 
 
Sander Graumans: Ja, inderdaad. Dat is een redelijk expliciete clip en die is ook gespeeld. Zo zijn er 
nog wel een aantal. Dus het probleem bij ons is vaak dat het niet past in het programma. Zelden omdat 
het té expliciet of te lang is.  
 
Interviewer: Zijn er bepaalde voordelen aan het verspreiden van clips via internet? Bijvoorbeeld het 
feit dat op internet meer kan, dat je een clip langer kan maken,… 
 
Sander Graumans: Ja, op internet kan je inderdaad doen wat je wil. Absoluut. Neem nu de clip van 
Headphone die we recent hebben gemaakt. Die is drie minuten en dertig seconden lang ongeveer. 
Maar vaak heb je veel meer tof materiaal of is de regisseur zijn creatief ei niet helemaal kwijt in die 
korte versie. Dan maak je een lange versie die je online kan gaan gebruiken. En met een aantal tools 
die wij gebruiken, kan je daar dan ook weer meer gaan uithalen. Zo gebruiken we heel vaak Top Spin, 
het systeem waarbij je content weggeeft in ruil voor een emailadres. Wat we dan vaak doen is dus: 
“Check hier de volledige clip die nergens op tv te zien is, maar laat je emailadres na.” Op die manier 
bouw je dan een database uit. Of moest het ooit gebeuren dat een clip geweigerd wordt… Recent was 
het nog.... Ik weet niet of je die clip van Waxdolls gezien hebt? 
 
Interviewer: Ja, die met veel bloot. 
 
Sander Graumans: Ja, inderdaad. Die werd carrément door Youtube geweigerd. En dan moet je al 
redelijk je best doen, dan moet er al heel veel naakt inzitten. Daar heeft die groep heel veel pers rond 
kunnen halen. Ze hebben dat op alle verschillende… Ze hebben dat op Dailymotion, Youtube en alle 
andere streamingsites geprobeerd maar overal geweigerd. De enige site die het wel toeliet was een 
hardcore pornosite. Daar halen die mannen dan pers mee. Dus je kan het ook als iets positief zien. 
Anders was er nooit zoveel aandacht geweest voor die clip. Als ze er een brave versie van hadden 
gemaakt, had Jim-TV die misschien wel opgepikt en maar half gespeeld. In dit geval is dit een 
geschenk uit de hemel voor hen aangezien ze er veel aandacht voor hebben gekregen. Het past 
daarenboven ook bij het imago van Waxdolls. Sexy wil ik dat imago niet noemen maar ze maken wel 
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altijd de link met porno. In hun opzicht is dat absoluut als iets positief te zien. Dan kan je dat dus ook 
weer gaan uitspelen. 
 
Interviewer: Kan het feit dat je op internet geen beperkingen hebt ook een reden zijn om 
muziekzenders meer links te laten liggen en meer op internet te focussen? 
 
Sander Graumans: Zeker. Jim-TV heeft volgens mij niet echt een bepaalde deontologische code. Ik 
denk dat iets dat heel extreem is wel geweigerd zal worden. Maar over het algemeen… Om iets ‘s 
avonds laat te spelen zoals die Blond Fire… Daar zijn weinig problemen rond. Wat we wel vaak doen 
is gewoon in het achterhoofd houden dat we online alles kunnen doen wat we willen. 
 
Interviewer: Dan nog iets over het toekomstbeeld. Hoe zie je muziekzenders evolueren? 
 
Sander Graumans: Niet echt positief. Ik vrees dat het nog meer vehikels gaan worden, gewoon om 
advertenties te verkopen en om eigen evenementen te verkopen. Ik denk ook dat er steeds meer 
aandacht gaat zijn voor al wat populair en plat is en dat er steeds minder aandacht zal zijn voor al wat 
gewaagder, linkser of alternatiever is. Dat is een beweging die nu al jaren bezig is en die gaat zich 
alleen maar verder zetten. Dat is niet positief voor ons als platenfirma en niet positief voor het gros 
van de artiesten in de genres waar wij in actief zijn. Dan moet je op zoek gaan naar alternatieve 
kanalen. En daar is het web natuurlijk fantastisch voor. Zoals ik daarnet al zei kan je daar je eigen 
programma aanmaken. Als je zorgt dat je product (in dit geval je clip) voldoende interessant, 
misschien voldoende choquerend of voldoende speciaal is, dan krijg je die daar wel kwijt. 
Muziekzenders gaan dus volgens mij niet verdwijnen. Kijk ook maar eens naar het programma van 
Jim-TV of TMF en vergelijk met vijf jaar geleden. Er zijn minder clips, meer aangekochte 
programma’s, meer programma’s over games en dus vehikels om advertenties te verkopen. Dat gaat 
zich alleen maar verder zetten, vrees ik.  
 
Interviewer: Muziekzenders gaan dus een steeds minder belangrijke rol spelen voor 
platenmaatschappijen? 
 
Sander Graumans: Het is moeilijk om te praten over platenfirma’s in het algemeen. Ik kan alleen 
maar over PIAS praten. Zoals je weet zijn we eerder leftfield, eerder alternatief in alles wat we doen. 
Voor ons als platenfirma gaat dat zeker steeds minder belangrijk worden. Ik moet heel eerlijk zijn dat 
wij soms ook wel campagnes booken bij, of samenwerking opzetten met muziekzenders. Bijvoorbeeld 
wanneer wij een evenement als de PIAS Nites te pushen hebben. We doen dat omdat we daar graag 
campagne voor willen voeren en dan liefst niet de volle pot willen betalen. Dan gaan we dus wel 
partneren met hen. Maar over het algemeen worden ze voor ons absoluut steeds minder belangrijk.  
 
Interviewer: En voor een Universal… 
 
Sander Graumans: Gaat dat helemaal anders zijn. Kijk naar de playlist van Jim-TV. Het gros van 
wat daar in dagrotatie en in high rotation staat is van Universal en BMG. Voor hen gaat dat dus 
helemaal anders zijn. Voor ons is het ook zelden een target als er bijvoorbeeld een clip komt… Elk 
project heeft targets. Je wil x verkopen, je wil zoveel keer in de playlist, je wil dit of je wil dat. Het 
krijgen van een playlist bij Jim-TV is echter zelden of nooit een doel voor ons. 
 
Interviewer: Denk je dat muziekzenders zich ook steeds meer zullen richten op internet?  
 
Sander Graumans: Ja, en dat doen ze ook. Jim-TV speelt dat heel erg uit. Jim-TV heeft dat al een 
aantal keer op verschillende manieren geprobeerd. Maar dat is nooit echt supergoed gelukt. Als je kijkt 
naar Jim-TV… Zij gebruiken wel heel goed hun online luik voor acties en dergelijke. Ze zijn 
natuurlijk niet dom… Ze hangen die twee heel erg aan elkaar. Hun core business blijft natuurlijk wel 
tv. En hun belangrijkste kanaal blijft toch altijd tv. Je kan het natuurlijk best aan hen vragen maar ik 
denk dat het online luik vooral een aanvulling blijft op, dan een vervanger voor. Het zal wel steeds 
belangrijker worden.  
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Interviewer: Je ziet het niet echt positief in? 
 
Sander Graumans: Nee, niet echt.  
 
Interviewer: Oké, dat was het. 
 
Sander Graumans: Oké, super.  
  
 
Bijkomende informatie via mail: 
 
Wat vindt u van het feit dat heel wat muziekvideo’s zonder toestemming van de 
platenmaatschappij of artiest toch op het internet belanden? 
Is dat dan zo? Om een clip te uploaden moet je toch toegang hebben tot het originele materiaal? Voor 
live-opnames of andere registraties ligt dat natuurlijk anders. Daar kan je er niet meer om heen dat de 
macht steeds meer verschuift naar de eindgebruiker. Op verschillende momenten met verschillende 
singles (en dus ook andere clips) naar radio en tv gaan is zeker moeilijker geworden doordat er online 
geen landsgrenzen bestaan. Ik vind het echter sowieso erg gevaarlijk om het web te veel te policen. 
Dat werkt meestal alleen maar averechts. 
 
Denkt u dat dit de positie van muziekzenders kan ondermijnen? 
Zie het voorgaande. Ik denk dat de steun van fans vooral versterkend kan werken. 
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Respondent: Kasper-Jan Raeman, bezieler van de muziekblog I Eat Crab Food 
 
 
Interviewer:  Wat denkt u dat de belangrijkste functies zijn van een muziekblogger? 
 
Kasper-Jan Raeman: De belangrijkste functie is gatekeeping, denk ik. Er zijn verschillende mensen 
van platenlabels of journalisten die gewoon geen tijd meer hebben om echt te zoeken naar nieuwe 
muziek. Ik denk dat mensen zoals Jarri, of zoals ik, die eigenlijk bijna persoonlijk contact hebben met 
bepaalde muzikanten… En die muzikanten sturen dan zelf ook muziek naar de blogs… Of wij gaan 
dan specifiek artiesten opzoeken... Wij leggen eigenlijk het fundament voor de rest van de 
muziekindustrie. Ik ga niet zeggen dat onze taak het belangrijkste is maar sommige bloggers gaan 
bepaalde artiesten die vandaag niet populair zijn, zoals The Arctic Monkeys,… Die zijn eigenlijk 
bekend geraakt via de bloggers. Dat is misschien bijna de eerste generatie. The Arctic Monkeys, Lilly 
Allen,… Dat zijn nu dan bekendere. Maar sommige artiesten leven ook bijna alleen maar op de blogs. 
De kans bestaat dat ze zelfs niet bekend worden. Ze gaan nooit een muziekbespreking krijgen in een 
groot blad. De belangrijkste functie is dus gatekeeping en ervoor zorgen dat bepaalde artiesten in de 
picture staan.  
 
Interviewer: Dus de belangrijkste taak is het zoeken naar artiesten en die dan in de spotlights zetten 
zodanig dat ze de kans krijgen om op te vallen? 
 
Kasper-Jan Raeman: Ja. 
 
Interviewer: En zijn er nog andere taken? 
 
Kasper-Jan Raeman: Het verschil met mijn muzieksite is dat alles mag en niets moet. Een 
muziekblog is niet bezig met het feit dat we zoveel bezoekers moeten halen of zoveel opbrengst 
moeten halen. Het is uit liefde voor muziek. En dat is een verschil met veel muziekbladen van vandaag 
die meer bezig zijn met naar elkaar kijken van: “Oh, die heeft die recensie dus wij moeten die ook 
hebben want anders gaan we misschien lezers verliezen.” Dat is een verschil met als je echt volledig 
voor de muziek gaat en eens verder kijkt dan je neus lang is. Daarvoor lees je eigenlijk toch een 
muziekblad? Om nieuwe muziek te leren kennen en niet om een recensie 2 keer te lezen. 
 
Interviewer: Mijn volgende vraag gaat over die “gatekeepingfunctie”. Hoe wordt die door u 
ingevuld? Hoe gaat u te werk? 
 
Kasper-Jan Raeman: Ja,… Moeilijke vraag. Ik ben me er niet echt van bewust. 
 
Interviewer: Is dat dan bijvoorbeeld “scrollen” door websites? 
 
Kasper-Jan Raeman: Ja, in feite wel. En dan vooral Soundcloud beluisteren. En elke dag een selectie 
van 10 blogs lezen. Ik denk dat het verschil met muziekblogs… Die lezen ook niet meer Humo of De 
Standaard, die hebben dat niet meer nodig. Want zij volgen voornamelijk de Amerikaanse en de 
Engelse blogs. En daar dan andere dingen van opzoeken. En dan uw eigen smaak een beetje 
tentoonstellen.  
 
Interviewer: En die Soundclouds die u dan beluistert, hoe komt u daar dan op terecht? 
 
Kasper-Jan Raeman: De meeste websites… Dat is nu al iets meer dan een jaar dat Soundcloud nu 
heel populair is omdat je gratis kan streamen zonder te moeten downloaden. Dat is heel handig. Je 
moet gewoon op “play” drukken en je luistert naar een nummer. Muziekblogs redeneren ook dat 
mensen lui zijn. Een Soundcloud op een website zetten is gewoon handig voor bezoekers. Die hoeven 
niets te downloaden. Mensen die iets niet willen downloaden kunnen gewoon even luisteren. Voor 5 
seconden. Als ze iets niet goed vinden, klikken ze gewoon verder. 
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Interviewer: Hoe komt u daar dan op terecht? 
 
Kasper-Jan Raeman: Op websites à la Pitchfork of Gorilla Vs Bear. Die zetten Soundclouds op de 
website. Dus via hen, denk ik. Het zijn ook meestal de trendsettende websites die daarmee starten. En 
de rest neemt dat dan over.  
 
Interviewer: Mag ik dan stellen dat u een selectie maakt van een selectie? 
 
Kasper-Jan Raeman: Ja, in feite wel. Ja, ik ga niet zeggen… Ik ga nooit iets letterlijk overnemen. Ik 
zoek meestal in mijn eigen muzieksmaak en dat zet ik dan op mijn website. Ik ga nooit iets gewoon 
overnemen op mijn eigen blog omdat het veel volk zou trekken. 
 
Interviewer: Als u dan aan gatekeeping doet, let u dan op bepaalde dingen? Gaat u er dan op letten 
dat, als u een videoclip post, dat er niet teveel bloot te zien is? 
 
Kasper-Jan Raeman: Nee, totaal niet. Daar zijn we niet mee bezig. 
 
Interviewer: Er is geen enkele vorm van censuur? Alles kan en alles mag? 
 
Kasper-Jan Raeman: Ja. Het is niet dat ik daar pornofilms ga inzetten. Onlangs had ik, hoewel het 
misschien al van maart geleden is, een videoclip van Austra. Dat is een Canadese band die nu enorm 
populair is op de blogwereld en die nog maar een half jaar bestaat. Die hebben een videoclip gemaakt 
waar een blote borst te zien is. Sommige video’s zijn gecensureerd en sommige zijn niet gecensureerd. 
Maar ik ga nu niet de gecensureerde versie gaan zoeken omdat dat in een christelijker kraam past. 
Daar ben ik niet mee bezig.  
 
Interviewer: Dus op een blog kan meer dan op een muziekzender? Die moeten al gaan zien… 
 
Kasper-Jan Raeman: Inderdaad. Wij trekken ons van niets iets aan. We zijn niet bezig met Sabam 
bijvoorbeeld. Als we mp3’s gratis aanbieden... Wij denken daar niet over na als wij dat aanbieden. Dat 
je eigenlijk iemand anders zijn muziek deelt en dat je daar eigenlijk voor moet betalen... Wij zijn daar 
totaal niet mee bezig.  
 
Interviewer: En eigenlijk bewijst u die dan een dienst?  
 
Kasper-Jan Raeman: In feite wel. Dat is de andere kant van de medaille. Voor de artiest zelf is dat 
gratis promo. 
 
Interviewer: Dan even over uw publiek. Kan u aanduiden hoe groot uw publiek is? 
 
Kasper-Jan Raeman: Dat hangt af van de posts. Ik heb alleszins geen 20.000 bezoekers zoals Jarri. 
Maar wel tussen de 100 en 300.  
 
Interviewer: Per dag? 
 
Kasper-Jan Raeman: Ja, per dag. Ik ben er ook niet echt mee bezig. Ik post niet elke dag iets. 
Meestal als ik tijd heb. Soms 3 keer op een dag, soms maar om de week. Als je minder post, heb je 
ook minder bezoekers.  
 
Interviewer: Dus op een topdag… Dat is dan als u een bepaalde post gedaan hebt die populair is en 
daarom meer volk trekt? 
 
Kasper-Jan Raeman: Ja, dat is zo. 
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Interviewer: Kan u uw publiek ook duiden? Kan u zeggen: “Mijn publiek ziet er zo uit.” of “Ik spreek 
die bepaalde doelgroep aan.”? 
 
Kasper-Jan Raeman: Ik heb er nog niet echt over nagedacht. Maar ik denk wel dat mijn publiek op 
dezelfde golflengte zit. In de zin van: “Dat is een publiek dat geen interesse heeft in sites à la Humo.” 
Soms zelf Focus Knack, De Standaard of De Morgen. Omdat ze niets interessant lezen daar. Dat zijn 
meestal de platen die besproken worden van major labels. Terwijl wij meer kleine labels bespreken en 
artiesten op kleine labels. Ik denk dus dat het vooral mensen zijn die echt geïnteresseerd zijn in de 
muziek en die nieuwe dingen willen ontdekken in plaats van vier maal dezelfde review te lezen. Het is 
een select publiek eigenlijk. 
 
Interviewer: Kan ik stellen dat u een alternatief bent voor muziekzenders? Dat u zegt van: “Mijn 
publiek is niet meer geïnteresseerd in de videoclips die op MTV en Jim-TV te zien zijn.”  
 
Kasper-Jan Raeman: Misschien wel. In feite maak je zelf uw eigen radio of een soort van radio of 
televisie omdat de mensen tegenwoordig op internet leven. Dat je een soort van dagboek of radio… 
Dat iedereen kan bijhouden. 
 
Interviewer: Verschijnen op uw blog videoclips in een bepaald genre of komen alle genres aan bod? 
 
Kasper-Jan Raeman: Ik ga vrij breed: van elektronische muziek tot popmuziek of rockmuziek. Maar 
metal, techno of hardcore ga ik niet posten. Het zijn dingen die ik zelf graag hoor. 
 
Interviewer: Maar eigenlijk gaat u heel breed? 
 
Kasper-Jan Raeman: Het is niet dat ik maar één bepaald genre bespreek. 
 
Interviewer: Zijn er ook belangrijke personen of instellingen, bijvoorbeeld platenmaatschappijen of 
radiostations, die specifiek uw blog gaan volgen om nieuwe dingen op te pikken? 
 
Kasper-Jan Raeman: Dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat ik mijn blog daar te weinig mee 
promoot. Ik promoot hem niet via Facebook. Af en toe wel via Twitter. Ik weet wel dat bepaalde 
mensen mijn blog volgen die in de muziekindustrie werken. Maar om te zeggen dat de baas van de AB 
Club mijn blog volgt… Ik denk dat de enigste die echt op de voet gevolgd wordt, Jarri is. Zijn invloed 
op Studio Brussel, op de programmatie van het radioprogramma Select, is duidelijk te zien. 
 
Interviewer: Dus u hebt weet van andere blogs die wel… 
 
Kasper-Jan Raeman: Jarri’s blog zeker. Ik weet het niet honderd procent zeker maar ik denk dat 1 à 
2 onbekende namen op Pukkelpop…. Ik weet dat Eppo Janssen enorm fan is van Jarri zijn blog en dat 
die dat zeker volgt. En dat je 1, 2 of 3 namen tegenkomt op de Pukkelpopaffiche van bands die nog 
geen cd uithebben. Je denkt: “Dat kan bijna niet anders dan dat hij dat van Disco Naïvité heeft.” Zijn 
invloed is wel het grootst op… Het zotste is dat hij genegeerd wordt door platenmaatschappijen omdat 
het mààr een blog is. En hij heeft meer bezoekers dan de site van Humo.  
 
Interviewer: U vindt dus dat platenmaatschappijen hem eigenlijk zouden moeten volgen om nieuw 
talent te ontdekken? 
 
Kasper-Jan Raeman: Ik weet niet of ik dat mag zeggen maar… Mijn zus haar vroegere baas van 
Strictly Confidential is A&R. Het is dus zijn taak om nieuw talent te ontdekken voor Strictly. Hij zei 
tegen mijn zus: “Ik volg die blogs niet. Zeg eens wat er in is.” In feite zou je die mensen direct moeten 
ontslaan. Als je geen blogs volgt… Zonder de blogs weet je niets van muziek, denk ik. 
 
Interviewer: Volgens u zijn de muziekblogs eigenlijk een soort centrum van de muziekindustrie? 
Nieuwe dingen ontdekken gebeurt via de blogs? 
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Kasper-Jan Raeman: Inderdaad. 
 
Interviewer: Is dat dan omdat de meeste muziek op internet te vinden is nu? Terwijl vroeger naar 
optredens moest gegaan worden om iets nieuw te ontdekken.  
 
Kasper-Jan Raeman: Hoe ging dat vroeger? Vóór het internet waren er muziekmagazines. Ik denk 
dat er ook door het internet meer groepen aan bod komen. Ik denk dat het misschien moeilijker is voor 
de muziekindustrie om er de goede uit te halen. Als er in de jaren ‘90 misschien 5 goede bands waren, 
dan was het makkelijker om die 5 op te volgen dan er 5000 op te volgen die ergens op internet te 
vinden zijn en waarvan je niet weet wie ze zijn. Het internet is een enorm groot forum. Eigenlijk 
filteren de blogs wat er interessant is. Die keuze is wel subjectief. Het is denk ik wel zeer belangrijk 
voor de hedendaagse muziekindustrie. 
 
Interviewer: Denkt u dat u als muziekblogger op een of andere manier beschouwd kan worden als een 
concurrent van een muziekzender? 
 
Kasper-Jan Raeman: Ja, ik denk het wel. Dat is natuurlijk weer voor dat select publiek dat 
geïnteresseerd is in nieuwe muziek. Ik weet dat sinds 2009 bijna één derde van de lezers van Humo 
heeft afgehaakt omdat er niets interessant meer in stond. De vraag is: “Wat lezen die mensen in de 
plaats?” Ik denk dat voor muziekliefhebbers blogs wel belangrijk zijn en in zekere zin wel een 
concurrent zijn voor bepaalde muziekbladen of muziekzenders. Maar ik denk dat het dan ook de 
functie is van de muziekzenders om die blogs te betrekken in hun project en dat wordt niet gedaan. En 
dat is een foute keuze. Dat is hun eigen schuld vind ik dan. 
 
Interviewer: Dus volgens u moet bijvoorbeeld MTV zich meer op die blogs gaan concentreren en 
volgen wat daar “hot” is? 
 
Kasper-Jan Raeman: Dat weet ik niet. Ik denk dat ze vooral bang zijn dat, als ze die blogs gaan 
volgen, dat ze… Voor veel mensen is de muziek die op mijn blog of op Jarri zijn blog staat… Voor 
veel mensen is dat nog van: “Wat is dat of wie is dat?” Ik denk dat ze bang zijn om lezers of kijkers 
kwijt te raken. Het is makkelijker om een video te posten van Lady Gaga omdat je weet dat die goed 
verkoopt dan om een videoclip van Austra, een nieuwe band die nog niets heeft bewezen maar die wel 
enorm fris klinkt… Tien keer frisser dan Lady Gaga bijvoorbeeld…. Het draait allemaal rond geld 
eigenlijk. Maar ik vind wel dat een persoon als Disco Naïvité eigenlijk inspraak zou moeten krijgen in 
de programmatie van Pukkelpop bijvoorbeeld. Op Belgisch niveau is dat de belangrijkste blogger. Op 
internationaal niveau zelfs.  
 
Interviewer: Lovend voor uw collega… 
 
Kasper-Jan Raeman: Hij is al zeer lang bezig en die volgt alles op. Ik weet niet of die nog slaapt? En 
of die daarnaast nog kan studeren? Die post dagelijks wel 7 of 8 dingen. En daarnaast “tweet” die nog 
eens honderden dingen per dag. En dan nog Facebook erbij...  
 
Interviewer: Dan nog iets over de gevolgen van wat er op uw blog komt… Als u iets op uw blog zet, 
kan dat dan gevolgen hebben voor die groep? Is het mogelijk dat die dan een platencontract kunnen 
tekenen of opgepikt worden door een muziekzender? 
 
Kasper-Jan Raeman: Ik denk het niet. De platenlabels volgen ook maar een select aantal blogs. Het 
aantal blogs is eigenlijk een beetje gelijk te stellen met het aantal muziekgroepen op internet. Iedereen 
heeft bijna een blog tegenwoordig. Het is moeilijk om door de bomen het bos te zien. Het is maar een 
select aantal blogs die de interesse van platenlabels krijgen. Maar er zijn ook blogs die een platenlabel 
oprichten. En die op die manier ook artiesten promoten. Maar in België is dat niet. In Engeland wel en 
in Amerika ook maar op Belgisch niveau... Ik weet niet hoe dat komt. Ik denk dat we nogal 
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terughoudend zijn. Daar leeft muziek ook veel meer. De bands die wij promoten zijn meestal ook 
Angelsaksisch.  
 
Interviewer: In Engeland en Amerika is dat wel mogelijk dat een band, waarvan een videoclip op een 
blog verschijnt, dat die een doorbraak kunnen forceren?  
 
Kasper-Jan Raeman: Ja, zeker en vast. Zeker ook Pitchfork en Gorilla Vs Bear. Als zij iets posten en 
geregeld opnieuw posten, is de kans zelfs groot… Mensen zien die bepaalde post, gaan die groep dan 
volgen. En als die cd uit is, krijgen die een storm aan recensies. En als dat lovend is, dan kan dat wel 
dat een band wordt opgepikt. Er is nu een R&B-groep: The Weakened. Die heeft in maart een mixtape 
gelost en die is opgepikt door Pitchfork en Gorilla Vs Bear. En die gaan nu samenwerken met… Die 
hebben nog niets bewezen maar die hebben verschillende goede posts gekregen en die gaan nu 
samenwerken met Rusco, dat is één van de bekendste dubstep-producers van Engeland. Het kan echt 
snel gaan. Maar niet op Belgisch niveau.  
 
Interviewer: Iets over inkomstenbronnen. Heeft u door uw blog iets van inkomsten? 
 
Kasper-Jan Raeman: Nee. Dat is ook de “merde” aan de muziekindustrie. Dat er geen geld is om… 
Met reclame… Veel muzieksites werken wel met reclame om inkomsten te halen. Misschien dat dit 
ooit wel zo is. Amerikaanse en Engelse blogs die werken soms wel met reclame. Maar ik denk dat dit 
ook nadelig kan zijn omdat de invloed van de persoon die financiert groot kan worden. Als die dan 
bijvoorbeeld zegt: “Ik zou graag hebben dat je die en die groep bespreekt op uw blog.” Een blog is iets 
persoonlijk en draait niet om financiële mogelijkheden maar puur om uw eigen muzieksmaak.  
 
Interviewer: Dat is wel mogelijk? 
 
Kasper-Jan Raeman: Er zijn wel blogs die gesponsord worden.  
 
Interviewer: En als er geld te verdienen valt met een blog, dan is het via advertenties of via banners? 
 
Kasper-Jan Raeman: Ja, ik kan mij niet inbeelden dat een muzieklabel geld gaat geven aan een blog 
om een… Dat doen ze bij muziekmagazines ook niet. Ik denk het niet. 
 
Interviewer: Een laatste onderdeel gaat over de toekomst. Hoe denkt u dat de toekomst eruit ziet? 
Gaan blogs belangrijker worden? Gaat uw eigen blog belangrijker worden in de muziekwereld of 
misschien blogs in het algemeen?  
 
Kasper-Jan Raeman: Ik denk dat blogs dit jaar mainstream geworden zijn. Zeker nu we enkele 
weken geleden op Studio Brussel mochten komen om onze blog te presenteren. Iedereen praat nu over 
blogs en blogs zijn enorm belangrijk. En het is raar dat iedereen dat nu pas beseft. De toekomst voor 
blogs... Ik denk dat verschillende blogs websites gaan worden en op die manier door andere blogs 
scheef bekeken gaan worden. Omdat websites betekenen: meer mainstream muziek. Er is geen tijd 
meer om echt nieuwe bands te promoten. En als reactie zullen er dan weer nieuwe blogs ontstaan die 
meer “low fi” bezig zijn. Die niet echt bezig zullen zijn met het profiel of de lay-out van de website 
maar puur voor de muziek.  
 
Interviewer: U had al gezegd dat muziekblogs belangrijk zijn op dit moment omdat die de 
belangrijkste dingen signaleren. Gaat deze functie ook belangrijker worden in de toekomst?  
 
Kasper-Jan Raeman: Ik ben benieuwd. Ik hoop het. Dat is nu moeilijk te voorspellen omdat de 
muziekindustrie… Dat hangt ook af van de economie op zich. Ik kan mij niet inbeelden dat de impact 
van het internet naar beneden gaat gaan. Ik denk dat het alleen maar gaat vergroten. Als de oude 
generatie gepensioneerden dood is en als wij ouder worden… Wij gaan ook internet blijven volgen. 
Onze kinderen, en de generatie die na ons komt, gaan ook internet blijven volgen. Zelfs nog meer. 
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Internet wordt nog meer gepromoot. Ik kan mij niet inbeelden dat de macht van de blogs gaat 
verdwijnen.  
 
Interviewer: Denkt u dat het mogelijk is dat de platenmaatschappijen hun kar gaan keren en denken: 
“We moeten ons inderdaad op blogs focussen?”  
 
Kasper-Jan Raeman: Dat is een beetje hetzelfde verhaal als met de problematiek van het illegaal 
downloaden via internet. Dat is gewoon de angst van muzieklabels voor iets nieuws. Het is daar al 
veel te laat voor. Ik denk dat ook veel blogs al niet meer willen samenwerken omdat grote blogs toch 
al groot genoeg zijn. En waarom zouden ze niet zelf een label beginnen? Ik denk dat de macht van de 
majors… Ik denk dat ze misschien eerder rondkomen met de re-releases van Elvis Presley of U2 dan 
met hedendaagse artiesten. Ze zeggen dat al lang dat de macht van de majors tanend is. Maar je ziet 
het ook aan de banen die nu sneuvelen. En ik denk dat Universal of Warner onlangs te koop stond. 
Eén van de vier grote stond in elk geval te koop. Dat wil zeggen dat er geldgebrek is. Als je niet 
meegaat met de moderne zaken (à la legaal of illegaal downloaden) en muziekblogs rijdt je alleen 
maar tegen je eigen kar. 
 
Interviewer: Dus volgens u is de macht verschoven van platenmaatschappijen naar muziekbloggers?  
 
Kasper-Jan Raeman: Dat is moeilijk te zeggen. Ja en nee. De macht van de majors is nog altijd 
supergroot. Kijk maar naar de recensies in De Morgen. Je gaat altijd een recensie vinden van 
Universal, EMI of Warner. Maar aan de andere kant… Op het internet zijn de blogs belangrijk. In de 
gedrukte pers is de macht van de majors nog altijd groot. Maar ik weet niet of de gedrukte pers nog 
een lange toekomst heeft. Als alles verschuift naar het internet, vrees ik voor de toekomst van de 
majors alleszins.  
 
Interviewer: Oké, dat was het. Dank u. 
 
Kasper-Jan Raeman: Graag gedaan.  
 
 
Bijkomende informatie via mail: 
 
Denkt u dat muziekbloggers de gatekeepingrol beter kunnen vervullen dan muziekzenders? 
Waarom of waarom niet? 
Ja, omdat bloggers korter op de bal kunnen spelen en vaak vlugger op de hoogte zijn van nieuwe 
muziek of clips. Bloggers zijn hip, radiostations zijn dat niet. Maar radiostations hebben een reputatie, 
veel contacten en worden veel beluisterd. Radio is nu eenmaal al langer in onze samenleving 
aanwezig. Blogs zijn een fenomeen van de laatste 10 jaar. 
 
Zullen muziekblogs de gatekeepingfunctie uiteindelijk volledig overnemen van muziekzenders? 
Dat is moeilijk te zeggen. Er is nog altijd een generatie die niet geboren is met het internet. Misschien 
moet je die vraag binnen dertig jaar nog eens stellen. Voorlopig zullen de blogs niet alles overnemen. 
Maar op termijn? Wie weet… 
 
Zal het verspreiden van videoclips op internet steeds belangrijker worden in de toekomst? 
Ja, dat zie je nu al. Via internet kunnen ook kleinere bands hun clips verspreiden. De televisiekanalen 
zijn meestal toch in handen van de majors. Ik kan me niet herinneren dat ik al een videoclip heb gezien 
van een band die niet bij EMI, Universal, Sony of iets anders zat. Tenzij Belgische bands. 

Denkt u dat het bekijken van videoclips op internet vervangend zal zijn voor het bekijken van 
muziekzenders? Waarom of waarom niet? 
Ja, omdat je een eigen programma kan samenstellen. Mensen hebben het geduld niet om een uur lang 
naar videoclips op tv te kijken. Iedereen heeft zijn eigen smaak en stelt gewoon zijn eigen 
muziekzender samen via Youtube of Vimeo. 
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Welke toekomst ziet u nog weggelegd voor muziekzenders? Op welke vlakken zullen ze nog 
belangrijk zijn? 
Op geen enkel vlak. Ze zijn alleen interessant voor de majors of om artiesten bij het grote publiek aan 
de man te brengen. Zo speelde The XX bijvoorbeeld in de Laatste Show in 2009. Dat was tof want een 
groot publiek leert op die manier die band kennen. Maar weken, maanden of zelfs jaren daarvoor 
waren er al blogs die focusten op de muziek van The XX of die al riepen dat The XX geweldig is. 
Muziekzenders worden op die manier gewoon achterhaald. 
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Respondent: Sofie Devriendt, bezieler van de muziekblog Ssssound! 
 
Interviewer: Wat zijn de belangrijkste taken van een muziekblogger volgens u? 
 
Sofie Devriendt: Ik denk vooral muziek aan bod brengen die anders niet echt aan bod komt. Op 
radio’s zijn het vaak grote namen die gespeeld worden maar ik denk dat bloggers meer de kans bieden 
om de kleinere dingen, die niet zo bekend zijn, aan de man te brengen. 
 
Interviewer: De meer alternatieve dingen? 
 
Sofie Devriendt: Ja. Die worden ook wel groot natuurlijk. Maar radio’s en muziekzenders spelen heel 
vaak dezelfde muziek. En dat kan soms wat vervelend zijn. Bloggers posten heel veel verschillende 
dingen. Ik denk dat, als je geïnteresseerd bent in muziek, je veel meer kan leren kennen dan gewoon 
via radio en muziekzenders. 
 
Interviewer: Is dat de enigste functie? 
 
Sofie Devriendt: Ik doe het ook gewoon heel graag. Het is een hobby. En je leert er leuke mensen 
mee kennen. Het is een hobby zoals een andere. 
 
Interviewer: Dan iets over de gatekeepingfunctie. Op het internet heb je een overaanbod van muziek. 
Mensen weten niet altijd goed waar te zoeken en hebben soms wat begeleiding nodig die hen helpt de 
juiste muziek te vinden. Denk je dat bloggers daar ook een belangrijke rol in spelen?  
 
Sofie Devriendt: Ik denk het wel. En ik probeer dat wel heel hard. Want ik post niet zoveel in 
vergelijking met andere blogs. Bijvoorbeeld Jarri van Disco Naïvité… Die post heel veel. En ik niet 
echt. Want ik zoek de dingen uit die ik belangrijk vind. Ik denk dat het belangrijk is om een paar 
goede dingen te tonen, dat je echt de goede dingen post en niet post om te posten. 
 
Interviewer: Kan je uitleggen op welke manier je te werk gaat bij het selecteren van muziekvideo’s? 
 
Sofie Devriendt: Ik krijg veel muziek via mail opgestuurd. Maar vaak is dat echt niet zo goed. Veel 
van die muziek post ik gewoon niet. Ik hou ook veel andere blogs in de gaten. Zo kom ik ook veel 
nieuwe dingen tegen. Videoclips post ik niet zo vaak. Maar als ik ze post dan is dat gewoon omdat ik 
vind dat het een originele clip is, omdat het iets anders is dan anders. Ik post ook meestal muziek die 
nog niet veel is gepost. Als tien blogs het al gepost hebben, zie ik er het nut niet van in om dat ook nog 
eens te posten.  
 
Interviewer: Pas je daar soms een vorm van censuur op toe? Dat je zegt: “Daar komt te veel naakt in 
voor, dat ga ik niet op internet zetten.” Of: “Daar komen vuile woorden in voor…” 
 
Sofie Devriendt: Als er vuile woorden in voor komen niet. Als ik het goed vind dan zal ik het posten 
anders niet. Het is het internet. Iedereen mag daar op zeggen wat hij wil, vind ik. Ik ga mij niet 
inhouden daarvoor. Maar het is niet dat ik dat opzoek. Het is wat het is. Als daar nu toevallig een blote 
vrouw in zit... Als dat mooi gedaan is dan is dat voor mij oké. 
 
Interviewer: Vind je dat je in vergelijking met een muziekzender vrijer bent omdat je geen rekening 
moet houden met bepaalde regelgeving?  
 
Sofie Devriendt: Ja, waarschijnlijk wel. Je kan ook veel sneller clips posten. Als een artiest u een link 
naar een clip doorstuurt, kan je dat meteen online zetten. Ik denk dat het bij muziekzenders veel langer 
duurt vooraleer ze daar aangeraken omdat ze ook met al die regels zitten. Met en blog moet je enkel 
rekening houden met jezelf. En met de labels natuurlijk... Zodat je geen muziek of clips post die je niet 
mag posten. Maar verder kan je dat wel heel snel doen. 
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Interviewer: Dan nog iets over je publiek. Kan je aanduiden hoe groot je publiek is?  
 
Sofie Devriendt: Ik heb nu iets meer dan 500 mensen die subscriben. Recent is het aantal wel nog 
gestegen. Tussen de 2000 en 3000 bezoekers heb ik gewoonlijk. Dat is het zo wat. Die hoeveelheid 
maakt mij niet zoveel uit hoewel ik het wel leuk vind dat dit veel mensen zijn. Maar er zijn natuurlijk 
blogs die veel groter zijn. Het is niet dat ik probeer om zo groot mogelijk te zijn. Ik wil liever een 
goede blog zijn dan de grootste.  
 
Interviewer: En welk publiek spreek je precies aan?  
 
Sofie Devriendt: Ik denk meer musicnerds en dus mensen die er echt veel mee bezig zijn zoals 
deejays. Meer dat soort mensen dan mensen die minder hard met muziek bezig zijn. Ik leg 
bijvoorbeeld links met andere artiesten en albums en als je niet zoveel van muziek kent dan is dat meer 
van: “Wat is dat hier allemaal?” Ik merk dat wel dat mijn lezers veel van muziek kennen. Misschien is 
dat op andere blogs wel anders maar dat weet ik eigenlijk niet zo goed.  
 
Interviewer: Post je dan muziek in een bepaald genre? 
 
Sofie Devriendt: De regel is eigenlijk gewoon dat ik het goed vind. Maar dat kan van alles zijn. 
Meestal is het wel elektronische muziek. Het kan ook anders zijn maar het grootste deel is wel 
elektronische muziek. Maar elektronisch is natuurlijk ook heel breed. Het kan rustig zijn of wat 
sfeervoller. Dat maakt mij eigenlijk niet echt uit.  
 
Interviewer: Zijn er belangrijke personen of instellingen zoals platenmaatschappijen of radiostations 
die je blog volgen? 
 
Sofie Devriendt: Ja, Studio Brussel. Maar dat wist je waarschijnlijk al. Je weet dat vaak ook niet echt 
wie u volgt. Ik hoor dat af en toe wel van muzikanten: “Ik ken uw blog.” En dan val ik helemaal uit de 
lucht omdat ik dat niet weet. Er zullen wel veel artiesten zijn die mijn blog volgen maar ik weet dat 
niet. Er zijn wel wat Belgische artiesten zoals Villa… Die hebben een project op mijn blog. Die posten 
af en toe nummers. Dus die volgen mijn blog wel. En Mustang, een Waalse deejay. Maar verder weet 
ik het niet.  
 
Interviewer: Denk je dat een muziekblogger op één of andere manier beschouwd kan worden als een 
concurrent van een muziekzender? 
 
Sofie Devriendt: Ja, misschien wel. Maar ik vind persoonlijk dat je nog altijd moet beseffen dat je een 
amateur bent. Je staat dan tegenover professionelen uit de muziekzender. Je moet je niet voordoen als: 
“Ik ben belangrijker dan een muziekzender.” Dat gebeurt waarschijnlijk wel, er zijn wel mensen die 
dat denken. Maar ik vind altijd dat ik daar niet professioneel mee bezig ben. Dus ik vind dat je wel 
respect moet hebben voor de muziekzenders. Ik bewonder wel wat die doen. Maar als die blogs heel 
groot worden zoals Pitchfork… Dan is dat wel even belangrijk als een MTV natuurlijk.  
 
Interviewer: Kan je overeenkomsten en verschillen aanduiden tussen muziekblogs en muziekzenders? 
 
Sofie Devriendt: Ik denk qua overeenkomsten dat iedereen natuurlijk wel de eerste wil zijn om iets 
nieuw te posten en iets nieuw te ontdekken. Vaak is het bij muziekzenders zo dat ze het hebben over 
een nieuwe artiest maar die staat dan eigenlijk al een half jaar op alle blogs. Dan is dat natuurlijk niet 
echt nieuw te noemen. Muziekzenders en blogs willen echt wel graag de indruk wekken tegenover de 
mensen: ‘Ik was hier eerst mee.” Ze doen dat gewoon om kwaliteit aan te geven. Ze willen bereiken 
dat mensen naar uw muziekzender of uw blog terugkomen omdat ze weten dat je goede smaak hebt. Ik 
denk dat alle blogs en muziekzenders ook een eigen stijl hebben. Het is duidelijk dat ze dat wel wat 
willen vastleggen. Als je naar een blog gaat dan ga je die muziek goed vinden. Als je naar een andere 
blog gaat, dan mag je andere muziek verwachten. Ik denk dat dit op muziekzenders misschien wel 
minder het geval is omdat het meestal wel commerciële muziek is en dus heel breed gaat. Maar 
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uiteindelijk weet je ook wel wat je mag verwachten. Maar ik ken eigenlijk wel geen blogs die 
commerciële muziek posten. Dat gebeurt eigenlijk niet denk ik. 
 
Interviewer: Kan je inschatten welke gevolgen het plaatsen van een bepaalde muziekvideo op uw 
blog kan hebben? 
 
Sofie Devriendt: Dat kan grote gevolgen hebben. Maar dat is meestal wel toevallig dat dit gebeurt. 
Als toevallig de juiste persoon een clipje ziet van een groep en denkt van: “Amai, die zijn geweldig.” 
En die booken die voor een optreden… En zo gaat de bal aan het rollen natuurlijk. Maar je kan daar als 
blogger niet altijd van uit gaan: “Ik ga iets posten en dat gaat dan bekend worden.” Je moet eerder op 
de juiste moment iets posten en dan kan dat wel. Als het goed is, kan dat wel groot worden. Dat is wel 
altijd leuk als je dat merkt. Als je zoiets gepost hebt dat totaal onbekend is en een paar maand later zie 
je dat de single wordt uitgegeven. Dat is altijd wel tof om te weten. 
 
Interviewer: Dat is dus al gebeurt dat door u een groep groot geworden is? 
 
Sofie Devriendt: Ja, ik had bijvoorbeeld eens iets gepost dat ik op Youtube was tegengekomen. Die 
hadden vijf fans op Facebook maar dat was wel heel goed. En dus heb ik dat gepost. Vijf minuten later 
kreeg ik al een mail van een manager die ik ken via een paar artiesten en die vroeg: “Wie zijn dat?” En 
ik zag dat vier maand later op een EP staan van een label. Dat is dus wel mooi. 
 
Interviewer: En wie was dat? 
 
Sofie Devriendt: Het waren Belgen maar ik kan niet meer op de naam komen.  
 
Interviewer: Oké. Dan nog iets over inkomstenbronnen. Verdien jij op één of andere manier geld met 
je blog? 
 
Sofie Devriendt: Nee, eigenlijk niet. 
 
Interviewer: En ken je andere bloggers die geld verdienen met hun blog? 
 
Sofie Devriendt: Ja, ik veronderstel van wel. Je kan ook gemakkelijk reclame op uw blog zetten maar 
ik weet dat dit niet veel geld opbrengt. Maar je kan er wel inkomsten uit halen. Er zijn vaak wel blogs 
die feestjes organiseren. Met hun naambekendheid geven ze dan een feestje en dan halen ze daar wel 
geld uit. Maar ik weet niet hoe je er anders geld kan mee verdienen. Er zijn ook wel blogs die, als ze 
een paar jaar bestaan en meestal gaat dat dan om deejayblogs, hun eigen label beginnen. Dat gebeurt 
ook vaak. Maar verder… Ik verdien daar niets aan. 
 
Interviewer: Dan nog iets over de toekomst. Hoe denk je dat toekomst eruit ziet? Denk je dat 
muziekbloggers belangrijker gaan worden in de muziekwereld? 
 
Sofie Devriendt: Ja, internet wordt over het algemeen belangrijker dan veel andere dingen. Dus ik 
denk dat blogs nog meer aan invloed gaan winnen. Of ze het ooit gaan overnemen weet ik eigenlijk 
niet. Maar het kan wel. Ik denk dat muziekzenders nog altijd heel belangrijk zijn. Je moet ook rekenen 
dat blogs er ook maar voor een heel klein publiek van mensen zijn die echt met muziek bezig zijn en 
geïnteresseerd zijn in muziek. Het grootste deel van de mensen zet nog altijd gewoon de radio of tv op. 
Ze luisteren naar die muziek en denken daar verder niet echt over na. Ik denk dat muziekzenders 
sowieso nog altijd veel belangrijker zijn. Maar de blogs beïnvloeden wel de muziekzenders op één of 
andere manier.  
 
Interviewer: Oké, dat was het. Bedankt. 
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Bijkomende informatie via mail: 

 

Denkt u dat muziekbloggers de gatekeepingrol beter kunnen vervullen dan muziekzenders? 
Waarom of waarom niet? 
Zonder pretentieus te willen klinken: ik denk van wel. Er zijn ongetwijfeld nadelen aan de opkomst 
van muziekblogs… Zo zijn er heel veel blogs die muziek illegaal weggeven en is er een overaanbod 
aan muziek. Maar er zijn ook voordelen. Muziekblogs hebben geen grenzen of regels waarom ze iets 
wel of niet zouden posten, dus ik denk dat de muziek die zo aan bod komt veelzijdiger is. Iets wat van 
een totaal onbekende artiest komt maar wel super goed is, zou op de radio of op televisie zeer weinig 
kans maken. Op het internet daarentegen zou deze artiest wel een kans krijgen. 
 

Zullen muziekblogs de gatekeepingfunctie uiteindelijk volledig overnemen van muziekzenders? 
Ik denk niet dat ze de functie volledig zullen overnemen, of toch niet in de eerstvolgende jaren. Ze 
zullen zonder twijfel belangrijker worden en er zullen er zeker ook steeds meer komen, maar ik denk 
dat muziekzenders nog steeds het grote publiek zullen aanspreken. Er is het verschil… Bij blogs ga je 
eerder zoeken naar de muziek en je leert nieuwe blogs kennen. Je moet er echt mee bezig zijn. Bij 
muziekzenders krijg je de muziek aangeboden zonder er moeite voor te moeten doen. Veel mensen 
houden van muziek maar slechts een klein deel van die mensen is er ook zodanig van in de ban dat ze 
zich er actief mee willen bezighouden. 
 
Zal het verspreiden van videoclips op internet steeds belangrijker worden in de toekomst? 
Dat denk ik wel. Via sociale netwerken worden heel veel muziek en videoclips gedeeld en ik denk dat 
labels en artiesten ook wel beseffen dat een videoclip bijna onoverkomelijk is indien ze hun muziek 
'out there' willen krijgen.  
 
Denkt u dat het bekijken van videoclips op internet vervangend zal zijn voor het bekijken van 
muziekzenders? Waarom of waarom niet? 
Op lange termijn denk ik van wel maar ik denk dat dit eerder te maken heeft met de toename van het 
gebruik van de computer tegenover het gebruik van televisie. Je kan op je computer zo goed als alles 
bekijken wat op televisie getoond wordt. 
  
Welke toekomst ziet u nog weggelegd voor muziekzenders? Op welke vlakken zullen ze nog 
belangrijk zijn? 
Ik denk dat muziekzenders en blogs op lange termijn steeds meer naar elkaar zullen toegroeien en dus 
ook steeds meer met elkaar zullen moeten concurreren. Maar ik denk wel dat het nog even zal duren 
voor muziekblogs het overwicht zullen nemen. Voorlopig zullen de muziekzenders nog steeds de stem 
naar het grote publiek zijn, terwijl de blogs eerder de stem achter de schermen vormen. 
 
 
 
 


