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1.1 Inleiding 

Muziek, nieuws en entertainment: het is allemaal te vinden op internet en 

toegankelijk op de televisie, de mp3-speler en de mobiele telefoon. Toch is 

één van de oudste media van vandaag de dag de belangrijkste leverancier 

van deze drie dingen, namelijk de radio. Ondanks het feit dat radio 

grotendeels analoog is, volledig auditief en uit het begin van de vorige 

eeuw stamt, is radio nog lang niet op zijn retour. Er komen nog steeds 

nieuwe radiozenders bij en de nieuwste auto’s en home-cinemasets worden 

geleverd met een geïntegreerde radiotuner. Opvallend, hoe radio als 

sufferdje onder zijn nakomelingen mp3, podcasts, livestreaming en on-

demandmuziek anno 2007 nog steeds aanwezig is in onze omgeving: in de 

huiskamer, de auto, in winkels en op straat. 

 

Hoewel er tal van andere, digitale alternatieven voor handen zijn, blijft 

radio onverminderd populair. Dit sterkt het vermoeden dat deze digitale 

vernieuwingen niet het voortbestaan van radio bedreigen, maar juist 

aanvullen. De radiostudio kan bijvoorbeeld tegenwoordig via telefoon, sms 

en e-mail bereikt worden en behalve een hitlijst van de meest verkochte 

platen, zendt radio nu ook de “download top 30” uit: het lijkt erop dat 

radio met zijn tijd is meegegaan. Daarom is de vraagstelling die in deze 

paper wordt beantwoord in hoeverre nieuwe media iets toevoegen aan 

radio.  

 

Omdat radiotechnologie  zo alledaags en vanzelfsprekend is, lijkt het 

misschien wat vergezocht om juist radio te onderwerpen aan een 

onderzoek: gekoppeld aan een cursus over digital music cultures, steekt 

radio eigenlijk een beetje af als een “low-tech, unglamorous, and taken for 

granted” medium (Douglas, geciteerd in: Gorman & McLean, 2003: 60). 

Maar zoals we zullen zien is het juist deze laatstgenoemde eigenschap van 

radio, de vanzelfsprekendheid ervan, het feit dat het intussen onderdeel 

van het meubilair is geworden, die radio zo uniek maakt. Volgens Marilyn 

Matelsky is dat dan ook een van de redenen waarom radio nog altijd 

actueel is. “Doomsayers may question radio’s future direction but cannot 

doubt its future. Radio, venerable in the family of electronic media, may 

be so common as to have become part of the woodwork. But its very 
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ubiquity, resilience and diversity are proof that the box […] is no more 

likely to become a forgotten medium in the 1990s than it was in the 1950s” 

(1995: 14). De redenen voor het feit dat radio nog lang niet dood is, zijn 

daarom mijns inziens deels in de historie van het medium te vinden, en 

deels in de manier waarop nieuwe technologie bij een relatief oud medium 

betrokken wordt. Hoe dat in deze paper theoretisch wordt uitgewerkt, is 

als volgt.   

   

1.2 Methode en theorie 

Om te kunnen analyseren 

in hoeverre nieuwe media 

een aanvulling vormen 

voor radio, dienen we 

eerst uiteen te zetten 

wat de mediumspe-

cificiteit van radio is. 

Welke eigenschappen van 

radio hebben ervoor 

gezorgd dat dit medium 

ver in de vorige eeuw èn 

vandaag de dag onze 

belangrijkste leverancier 

van muziek, nieuws en 

entertainment is? Dit 

gebeurt aan de hand van visies van onder andere Susan M. Squier, Andrew 

Crisell en Simon Frith. Enerzijds komen hierbij technologische aspecten van 

het medium aan bod, anderzijds wordt er ingegaan op inhoudelijke 

eigenschappen die radio zo specifiek maken.  

 

Hierna wordt overgegaan naar een meer aan nu gebonden analyse van 

radio. Het betrekken van andere, nieuwe media bij het proces van radio 

maken, zoals telefonie en internet, zorgt namelijk voor een andere 

beleving van radio dan vroeger, toen het puur uit eenrichtingsverkeer 

bestond. Luisteraars kunnen nu meer worden betrokken bij radio en bij 

elkaar, omdat ze elkaar kunnen ontmoeten dankzij de verbanden die radio 

legt via nieuwe media. Hoe dat proces in zijn werk gaat wordt besproken 

aan de hand van bestaande theorie over participatie in relatie tot media 

van Joost Raessens. 
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In het daarop volgende hoofdstuk wordt ingegaan op de anticipatie van 

radio op technologische ontwikkelingen die concurrerende media voort 

hebben gebracht: hoe gaat radio om met ontwikkelingen die zijn 

bestaansrecht in gevaar kunnen brengen? En hoe zit het met het 

bestaansrecht van radiozenders en –programma’s die helemaal niet 

meegaan met de digitale ontwikkelingen van deze tijd? Schrijven zij hun 

eigen doodsvonnis of heeft zulke ‘ouderwetse’ radio misschien een charme 

die niet in nullen en enen is uit te drukken?  

1.3 Vooruitblik 

Samenvattend zal mijn paper ingaan op hoe nieuwe mediatechnologieën 

een aanvulling vormen op bestaande radiovormen, waarbij de agency van 

radio als actor binnen een netwerk van andere, nieuwe en met meer 

mogelijkheden gezegende (muziek-)media geanalyseerd wordt. Het 

vermogen van radio om een muziekcultuur tot stand te brengen lijkt te zijn 

omgezet in het vermogen om tevens een digitale muziekcultuur te 

bewerkstelligen. Hoe is dat in zijn werk gegaan en wat gebeurt er op dit 

moment met radio waardoor dit medium nog altijd zo alomtegenwoordig is 

als vroeger, ondanks de visuele instelling van de cultuur waarin wij leven? 

Wat hebben nieuwe media daaraan toe te voegen? In de zoektocht naar het 

antwoord op deze vragen, zal het volgende hoofdstuk zoals gezegd eerst 

ingaan op de mediumspecificiteit van radio, waarna de nadruk zal liggen op 

het analyseren van nieuwe technologische ontwikkelingen in relatie tot 

radio. 
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2.1 Inleiding 

Toen ik een jaar of veertien was, ging ik elke vrijdagmiddag naar de 

Rabobank. Niet om mijn bankzaken te regelen, maar voor een papieren 

exemplaar van de Rabo top 40. Deze toentertijd wekelijks verschijnende 

hitlijst van de meest verkochte singles was een must om bij te kunnen 

houden wat de dalers en de stijgers waren. Radio was zodoende erg 

belangrijk bij mijn persoonlijke ontwikkeling van smaak, stijl en identiteit. 

Inmiddels heeft de ooit zo prestigieuze top 40 concurrentie gekregen van 

de Download top 30, maar het principe blijft hetzelfde. Geldt dat ook voor 

andere eigenschappen van radio? Heeft de komst van nieuwe media alleen 

een vormverandering binnen radio tot stand gebracht en zijn de inhoud en 

de effecten daarvan vervolgens ongewijzigd gebleven? Dit hoofdstuk gaat in 

op de technologische en inhoudelijke actoren binnen het netwerk van 

radio, waarna in hoofdstuk drie wordt nagegaan in hoeverre deze worden 

aangevuld door nieuwe media.   

2.2 Technologische eigenschappen 

Er is weinig voor nodig om naar radio te kunnen luisteren. Radio’s zijn 

goedkoop, makkelijk te bedienen en toegankelijk via tal van andere 

kanalen zoals internet en mobiele telefoon. Een bijkomend voordeel van 

radio is zijn draagbaarheid. Niet alleen de radio zelf is in veel gevallen 

draagbaar, zoals bij de mobiele telefoon of mp3speler met ingebouwde 

tuner, maar het signaal is in zekere zin ook mobiel. “Radio is everywhere”, 

zegt Carole Fleming daarover (2002: 5). Behalve dat radio een medium is 

dat te gebruiken is tijdens andere activiteiten (koken, schoonmaken, 

afwassen etc.), is er geen ander medium “more ubiquitous than radio, no 

source of information, entertainment, music, sports, weather and business 

news more pervasive in people’s lives” (Pease en Everette, 1995: 5). En dat 

ondanks, of misschien wel dankzij het feit dat radio slechts een van onze 

vijf zintuigen aanspreekt: het gehoor. Andrew Crisell, auteur van het boek 

“Understanding radio”, noemt radio een blind medium (1986: 1). De 

gebruiker van het medium heeft geen zicht op de verzender van de 

informatie zoals bij televisie wel het geval is en bovenal is de informatie 

die er verzonden wordt vluchtig en vergankelijk. “Its codes are purely 

auditory, consisting of speech, music, sounds and silence, and since […] the 

ear is not the most ‘intelligent’ of our sense organs their deployment has to 

Radio’s mediumspeciRadio’s mediumspeciRadio’s mediumspeciRadio’s mediumspecificiteitficiteitficiteitficiteit    
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be relatively simple” (1986: 5). Wat in eerste instantie een beperking van 

de mogelijkheden lijkt door de pure auditieve werking van radio, heeft 

volgens Crisell ook positieve effecten. Zo doet radio een beroep op de 

verbeeldingskracht van de luisteraar “[b]ecause it offers sound-only instead 

of sound and vision the listener is compelled to ‘supply’ the visual data for 

himself. The details are described, or they may suggest themselves through 

sound, but they are not ‘pictured’ for him, he must picture them for 

himself” (1986: 7). Daarnaast noemt Crisell de bijkomstigheid waar we net 

ook al over spraken, namelijk de flexibiliteit van het medium: “the fact 

that it can leave the listener free to perform other activities while he is 

listening” (1986: 12-13). Maar zoals Richard V. Ducey terecht opmerkt in 

“Communities of the air” is het “programming, not technology that draws 

listeners to the medium” (2002: 159). Daarom richt de volgende paragraaf 

zich op de inhoudelijke kenmerken van radio die zijn specificiteit 

veroorzaken.  

2.3 Inhoudelijke 
eigen-schappen 

De hoofdmoot van de 

meeste radioprogram-

ma’s vandaag de dag is 

muziek. Volgens Simon 

Frith heeft radio zijn 

populariteit en be-

staansrecht dan ook 

vooral aan muziek te 

danken, want “it was 

radio (rather than film) 

that established the 

possibility of music as an ever-playing soundtrack to our lives” (2003: 90). 

Als belangrijkste leverancier van muziek is radio van groot belang geweest 

bij “defining genres and genre communities, shaping music history and 

nostalgia, determining what we mean by ‘popular’ music in the first place” 

(2003: 90). Airplay, de regelmaat waarmee een artiest gedraaid wordt op 

de radio, is daarnaast een van de belangrijkste factoren die de verkoop van 

cd’s omhoog kan stuwen. Niet alleen luisteraars, maar ook muzikanten 

hebben belang bij radio (Gorman & McLean, 2003: 205).  

 

Een andere eigenschap die zo specifiek is voor radio is zijn snelheid, of 

‘immediacy’ waar Fleming het over heeft, die het gebruikt om nieuws, 

weer en andere actualiteiten mee te verslaan. David Bartlet noemt hierbij 
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“the mediums ability to get essential, breaking information out to people 

fast, when it happens, where they need it” (2002: 31-32). Bij dit punt 

snijdt het mes aan twee kanten: enerzijds kan radio sneller ergens verslag 

van doen dan bijvoorbeeld televisie omdat radio gemakkelijker te 

onderbreken is en anderzijds omdat radio voor de luisteraar makkelijk 

toegankelijk is. Daarom, zegt Fleming, is radio “ideal for keeping people 

informed about breaking news stories” (2002: 14). Ze erkent echter ook de 

beperkingen van radio ten opzichte van actualiteit. Radio is vooral 

samenvattend, waardoor luisteraars voor achtergronden en diepgang 

doorgaans te rade moeten gaan bij andere media (2002: 97).  

 

Het uitzenden van nieuws is echter wel een belangrijk wapen in de strijd 

om luisteraars te winnen. Ook als het aankomt op radio’s vermogen om 

luisteraars aan zich te binden is nieuws, vooral met een lokale invalshoek 

waarmee de luisteraar zich kan identificeren, van groot belang. Dat wordt 

beaamd door Sheldon James, station manager van Oak FM, geciteerd door 

Carole Fleming: “[n]ews is a very good way for us to be local” (2002: 97). 

Lokaliteit is volgens Eric Rhoads één van de factoren die radio doen 

overleven in het digitale tijdperk: “its [radio’s] immediacy, local identity 

and portability give it an edge on competing media (1995: 19). Diezelfde 

mening wordt door Gorman en McLean geventileerd: “[r]adio has also been 

important at the local level in fostering and sustaining community identity; 

community radio has retained widespread popularity even as new media 

have emerged (2003: 61).  In de visie van Nina Hunterman is radio zelfs 

“the most local of the mass media” (1995: 78).  

 

“Massamedium” is eigenlijk geen goede benaming radio. Carole Fleming 

zegt daarover dat: “[a]lthough it is a mass medium it does not address the 

‘mass’ but the individual. In this way radio is an intimate medium, one that 

listeners feel is addressing them, even when they know that thousands of 

people are listening at the same time” (2002: 13). Radio is in staat een 

gevoel van intimiteit tot stand te brengen waartoe bijvoorbeeld televisie in 

mindere mate toe in staat is. Tevens zegt ze hier over dat “ [r]adio is 

widely used for companionship” (2002:13). Radio geeft de luisteraar het 

gevoel direct aangesproken te worden door hetgeen uitgezonden wordt. 

Dat kan bijvoorbeeld de presentator zijn die een retorische vraag aan zijn 

publiek stelt. Wat hierbij volgens Andrew Crisell een rol speelt is de 

toestand waarin de luisteraar zich bevindt.  “Hence radio is an ‘intimate’ 

mode of communication not simply because its messages can be fully 

‘realized’ only inside the listener’s head, but because they frequently 
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reach him in circumstances of solitude and privacy and can accompany him 

in an unprecedented range of places and activities” (1986: 14).  

 
Wat radio verder onderscheidt van andere massamedia is het feit dat 

programma’s vaak inhoudelijk worden samengesteld met de hulp van 

luisteraars. Mensen kunnen via telefoon, fax, e-mail, brieven en sms 

verzoeken doen, opmerkingen maken, discussie voeren en meedoen aan 

spelonderdelen in het programma: kortom de luisteraar is naast consument 

tevens participant. Het effect hiervan is volgens Carole Fleming dat 

“listeners feel part of it”(2002: 14). Het niveau waarop dergelijke 

participatie plaatsvindt is aan het veranderen onder invloed van digitale 

media. Hoe dit proces precies in zijn werk gaat wordt in hoofdstuk drie en 

vier besproken. 

 

Het luisteren naar radio is aldus een persoonlijke en intieme ervaring. 

Tegelijkertijd is radio heel erg publiek: het is een medium dat vaak 

gebruikt wordt in publieke ruimtes, zoals op straat en in winkels. Daarnaast 

maakt het persoonlijke gevoelens openbaar, vindt Kurt Imhof. Hij ziet radio 

dan ook als het eerste medium dat door de privé-sfeer veroverd is (1999: 

138). “[...] [W]ir werden Mithörer von Liebeserklärungen un 

Hassbekundungen, wir können uns mithörend und mitfühlend an erotischen 

Phantasien, Angsten und Noten ergotzen [...]„. Hoe dit verschijnsel zich 

verhoudt ten opzichte van digitale media wordt verder uitgewerkt in het 

volgende hoofdstuk.   

 

Eén van de meerwaarden van radio bij al deze kenmerken is het feit dat 

radio (voor het overgrote deel) live is. Wanneer men zijn favoriete nummer 

op de radio hoort, geeft dat een ander gevoel dan wanneer hij datzelfde 

nummer van een cd hoort: de wetenschap dat de muziek op dat moment 

draait en door talloze andere luisteraars te horen is maken de ervaring 

specialer. Dit effect gaat volgens Fleming bij geautomatiseerde 

programmering, maar volgens mij tevens bij podcasts en andere vormen 

van on-demand muziek, verloren: “automated programming challenges the 

intimacy and ‘liveness’ of radio which are two of its most cherished 

attributes. The programmes may not sound any different from live radio, 

but the knowledge that what is being heard is not live could change the 

way it is received by listeners” (2002: 56). De zaterdagse uitzending van 

“Evers staat op” op radio 538 bestaat bijvoorbeeld voor een groot deel uit 

herhalingen van tijdens de weekuitzendingen opgenomen gesprekken en 

interviews. De luisteraar is zich hierbij bewust van het feit dat wat hij 
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hoort niet op dat moment plaatsvindt, waardoor er een stukje spanning en 

afwachting verloren gaat: de luisteraar koestert niet dezelfde 

nieuwsgierigheid over waar het gesprek heen zal gaan als degene die het 

gesprek voert, de uitkomst is immers al bekend. Het niet live beluisteren 

van radio geeft een soortgelijk effect als het kijken van de herhaling van 

een belangrijke voetbalwedstrijd: de spanning is weg want de uitslag is al 

bekend.   

 

Een overkoepelend ken-

merk dat bepalend is 

voor de 

mediumspecificiteit 

van radio is de 

alomtegen-woordigheid 

ervan. Radio is bijna 

overal aanwezig en 

blijft toch vaak onop-

gemerkt. De auteurs 

van het boek “Radio, 

the forgotten medium” 

stellen in dat opzicht 

dat radio niet zozeer een vergeten medium is, maar wel voor 

vanzelfsprekend aangenomen: “[l]ike the power company, you don’t 

realize how important it is until you flip the switch and it’s not there” 

(1995: 19), zegt Eric Rhoads daarover. Dit komt volgens David Bartlett 

doordat radio al geruime tijd aanwezig is in ons medialandschap “and has 

become such a familiair feature on the media landscape, that we no longer 

pay it much conscious attention. We count on radio to be there for us 

whenever and wherever we want it and, paradoxically, notice it only when 

it isn’t around” (1995: 31).  

Die vanzelfsprekendheid van radio is volgens deze auteurs geen zwakte, 

maar een manier om aan de digitale vernieuwingen binnen het 

medialandschap tegemoet te komen.  

 

Specificiteit die decennia terug gaat 

 Hoe komt het dat radio überhaupt zo’n centrale plek in ons leven heeft 

ingenomen? Radio heeft zijn reputatie volgens Marilyn Matelsky voor een 

deel te danken aan zijn historie. Ze noemt radio “the glue that held a 

nation together through disasters, war, and economic depression” (1995: 

5). Radio sleepte mensen door meerdere crises heen: het gebrek aan geld 
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en andere levensmiddelen weerhield mensen er niet van op zoek te gaan 

naar ontspanning en entertainment en dat vond men in radio (1995: 8).  

Radio’s populariteit stagneerde tijdelijk na de Tweede Wereldoorlog: 

enerzijds vanwege het feit dat adverteerders wegbleven vanwege gebrek 

aan geld; anderzijds vanwege de advent van televisie. Radio wist deze 

ontwikkelingen echter te boven komen, dankzij de karakteristieken die 

hierboven zijn genoemd (1995: 12). Hoe radio omgaat met verdere digitale 

ontwikkelingen wordt behandeld in de volgende hoofdstukken. 
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3.1 Inleiding 

“You can’t teach an old dog new tricks”, luidt een bekend Brits gezegde. 

Of dat ook opgaat voor radio ten aanzien van de manier waarop radio 

anticipeert op digitale veranderingen wordt besproken in dit hoofdstuk. 

Hiertoe wordt eerst een schets gegeven van deze veranderingen, waarna ik 

met behulp van theoretische onderbouwing van Joost Raessens, Andy 

Bennett en Simon Frith over participatie en communityvorming zal 

analyseren hoe radio deze begrippen met digitale media een eigen draai 

geeft.  

 
3.2 Radio als participatory culture 
 
Een van de eigenschappen van nieuwe media is volgens Joost Raessens 

interactiviteit: het vermogen van een medium om een reactie uit te lokken 

om zodoende een proces op te starten dat bestaat uit een wisselwerking 

tussen medium en gebruiker, waarbij de een op de ander reageert. 

Voorbeelden daarvan zijn ondertussen al verankerd in ons dagelijks leven, 

zoals mobiele telefonie, internet en computergames. Oude media worden 

bij dit vernieuwingsproces niet verworpen, maar opgenomen door de 

nieuwe media, in een proces wat remediatie heet. Beide verschijnselen, 

teweeg gebracht door wat zich nieuwe media laat noemen, vinden we 

terug bij radio.  

 

Raessens betoogt in het boek “the handbook of computer game studies” 

dat participatie niet voorbehouden is aan computergames. In plaats 

daarvan stelt hij dat “computer games are re-mediating the participatory 

culture that has formed around media such as film and television” (2005: 

373). Hij vindt dat een visie die alleen games als vorm van 

participatiecultuur beschouwt “ignores the fact that radio, film and 

television for example, each have their own versions of this concept” 

(ibid). Bertolt Brecht en Walter Benjamin deden al in de jaren dertig een 

oproep om radio participatiever en interactiever te maken door “den 

Zuhörer nicht nur hören, sondern auch sprechen zu machen’’ door wat 

Raessens noemt: “transforming radio from a distribution into a 

communication device” (ibid).  

 

Digitale veranderingenDigitale veranderingenDigitale veranderingenDigitale veranderingen    
RRRRadio als adio als adio als adio als 
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Raessens onderscheidt drie domeinen van participatie: interpretatie, 

reconfiguratie en constructie (2005: 373). Allen hebben betrekking op de 

gebruiker van het medium. Het eerste domein beschrijft de manier waarop 

de gebruiker de informatie opvat. Het tweede domein behelst vervolgens 

wat de gebruiker daar vervolgens zelf mee doet: in 

computergameterminologie beschrijft hij dit als het transformeren van een 

bepaalde omgeving zodat deze aan de wensen van de gebruiker tegemoet 

komt. Het derde domein, constructie, komt volgens Raessens het minste 

voor. Raessens stelt zich dit voor als het toevoegen van nieuwe elementen 

aan een reeds bestaande game in de vorm van mods (modifications) 

bijvoorbeeld (2005: 381). 

 

Hoe manifesteren deze drie 

domeinen zich binnen radio 

zoals we dat vandaag 

kennen?  De radioluis-

teraar, of deze nu op een 

‘attentive’ of ‘unattentive’ 

manier naar radio luistert, 

interpreteert voortdurend 

wat hij hoort aan muziek, 

commentaar, entertain-

ment, nieuws en reclame. 

Reconfiguratie vindt plaats 

wanneer de luisteraar be-

sluit hierop in te spelen, bijvoorbeeld wanneer hij het antwoord weet op 

een vraag van de DJ, een nummer wil aanvragen, commentaar heeft op 

muziekkeuze of uitlatingen van de DJ of mee wil doen aan een spel. Dit 

gaat over in constructie wanneer de luisteraar zelf deel gaat uitmaken van 

het programma en er iets aan toevoegt, op een gelijksoortige manier als 

het modificeren van een game zoals Raessens omschrijft.  

 

Hoe wordt dit proces door nieuwe media gefaciliteerd? De 

alomtegenwoordigheid van radio zoals beschreven in hoofdstuk twee komt 

overeen met de filosofie achter mobiele telefonie en internet: de 

“anywhere anytime”-gedachte zorgt ervoor dat radio op het configuratie- 

en constructievlak toegankelijker wordt. Het wordt dus makkelijker om te 

interfereren binnen het programma en als luisteraar een bepalende factor 

te worden binnen het verloop van de uitzending. De middelen die dit 

mogelijk maken bestaan uit: telefoon (bellen, sms’en) en internet (e-mail). 
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De jongerenzender radio 538 is bijvoorbeeld de hele dag bereikbaar via 

deze kanalen. Ze worden extra intensief gebruikt bij programma-

onderdelen die interactie tussen publiek en programmamakers vereisen. Bij 

538 is dat bijvoorbeeld het onderdeel “Maak ’t of kraak ‘t”, waarbij de 

luisteraar via bovengenoemde kanalen kan laten weten of hij een bepaald 

nummer vaker op de radio wil horen of juist niet.   

 

Op 1 februari staat er op de website van de Nederlandse zender CAZ! het 

volgende berichtje op de homepage:  

 

 

Mag het licht uit? 

Straks om 19.55 gaat in heel Nederland het licht uit. Tenminste, da's 

de bedoeling. Om aandacht te vestigen op klimaatproblemen, dat 

we over 40 jaar misschien wel een strand in Utrecht hebben. Doe jij 

mee met de actie? Draai jij dat lampje vanavond even los, of juist 

niet? Balkenende is bezorgd, want de kans bestaat dat in heel 

Nederland de stroom uit valt. Doe je mee? SMS LICHT AAN als je niet 

mee doet en LICHT UIT als je wel mee doet; 4242!  

 

 

Door luisteraars aan te sporen een sms-bericht te sturen over hun 

persoonlijke houding ten opzichte van een maatschappelijk item, wordt 

geprobeerd een actuele draai aan het programma te geven en in te spelen 

op het gedrag van het publiek.  Hoewel we erover kunnen twisten in 

hoeverre dergelijke acties puur plaatsvinden op commerciële gronden, 

wordt hier wel duidelijk dat de visie van de luisteraars in het openbaar 

komt door nieuwe communicatietechnologieën. Radioprogramma’s 

ontlenen hun inhoud op die manier steeds meer aan hun luisteraars.   

3.3 Nieuwe media diensten via radio 

Behalve dat nieuwe media de luisteraar op nieuwe manieren betrekken bij 

het maken van een programma, biedt radio ook steeds meer andere 

diensten aan die verbonden zijn met nieuwe media. Op de website van 538 

zijn bijvoorbeeld talloze aanvullende diensten te vinden die niet direct met 

een radioprogramma verbonden zijn. Er zijn ringtones, wallpapers en 

mp3’s te downloaden, filmpjes en foto’s te bekijken en webcams in te 

schakelen om maar eens wat te noemen. Op het onderdeel dat gewijd is 

aan presentator Rick van Velthuysen (http://www.rickvanvelthuysen.nl/) 

zijn nieuwe media nog verregaander ingezet. Daar zijn weblogs, podcasts, 

streaming media, PDA, GPRS, shoutcast en mobiele telefoon gebruikt om 
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gebeurtenissen en nieuwtjes uit de omgeving van deze presentator naar 

buiten te brengen. Daarnaast is de zender ook online te beluisteren. Dit is 

echter niet alleen weggelegd voor bestaande radiostations. Er zijn intussen 

tal van web-radiostations waarop non-stopmuziek aangeboden wordt. Daar 

gaat de volgende paragraaf op in.   

3.4 Nieuwe radio 

Er is geen studio meer voor nodig om radio te kunnen maken. Op basis van 

een database met duizenden digitale muziekbestanden is Last.fm een 

voorbeeld van een volledig online opererend radiostation. Niet alleen is er 

24 uur per dag muziek te horen, de muziek wordt tot op zekere hoogte 

gepersonifieerd. De bezoeker kan door middel van tags aangeven welke 

muziek of artiest hij graag hoort en op basis daarvan wordt er een playlist 

samengesteld. Omdat bij Last.fm elk nummer dus onder een bepaald genre 

moet worden ingedeeld, is deze webradiozender erg bepalend voor hoe de 

luisteraar de muziek percipieert en hoe deze aankijkt tegen bepaalde 

muzieksoorten. Bij het onderdeel ‘recommendations’ worden artiesten in 

een hokje geplaatst waar ze waarschijnlijk niet volgens iedereen in zullen 

passen: zo worden Anastacia en T.A.T.U. “similar to” Britney Spears 

genoemd. Je kunt je afvragen welke rol dergelijke etikettering speelt bij 

de waardering van luisteraars voor bepaalde muziek. In ieder geval lijkt 

Frith’s opvatting over de invloed van radio bij  “defining genres and genre 

communities, shaping music history and nostalgia, determining what we 

mean by ‘popular’ music in the first place” (2003: 90) terug te komen bij 

dergelijke vernieuwende toepassingen van radio.  

 

 “If we see the wireless as implicated in the production of a posthuman 

subject, we must rethink radio, seeing it no longer as a quaint, nearly 

obsolete technology, but instead as the leading edge of later developments 

in cybernetics”, zegt Susan Squier (2002: 276) . Radio loopt niet achter de 

ontwikkelingen aan, maar loopt juist voorop in de stoet die gevormd is door 

podcasts, webradio, mobiele telefonie, digitale muziek etcetera. Dat wordt 

bevestigd door Simon Frith, die radio ziet als de steen des aanstoots van de 

huidige ontwikkelingen op technologisch gebied:  

 
I believe that radio was the most significant twentieth-century mass medium. It 
was radio that transformed the domestic space, blurring the boundary between 
the public and the private […]. It was radio that shaped the new voice of public 
intimacy, […] that gave ordinary people a public platform. […] It was radio that 
made sport a national symbol, that created the very idea of “light 
entertainment”. Where radio led, television simply followed. And it was radio 
(rather than film) that established the possibility of music as an ever-playing 
soundtrack to our lives (2003: 90).  
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Radio is dus slechts in andere, nieuwere formats gegoten om aan te sluiten 

bij bovengenoemde technologische ontwikkelingen en het daarmee gepaard 

gaande “anytime anywhere”-ideaal: het altijd en overal beschikbaar zijn 

van technologie. Radio is verre van een vergeten medium, omdat het 

voortdurend geremedieerd wordt door nieuwe technologieën zoals internet 

en mobiele telefonie. De hierboven beschreven manieren waarop nieuwe 

media betrokken worden bij radio, zorgen voor een participatiever karakter 

van een voorheen passief medium. Luisteraars worden uitgenodigd om in 

contact te komen met de zender en er zelf actief deel van uit te maken. 

De online beschikbaarheid van radio voegt daar een extra dimensie aan 

toe: contact met programmamakers en andere luisteraars wordt 

toegankelijker en aantrekkelijker, doordat weblogs, podcasts, fora en polls 

als bindende factor fungeren. Andy Bennett beschrijft hoe internet een 

community-gevoel, het gevoel om ergens bij te horen, voor jongeren kan 

versterken:  “youth subcultures may be seen increasingly as cultures of 

‘shared ideas’, whose interactions take place not in physical spaces such as 

the street, club or festival field, but in the virtual spaces facilitated by the 

Internet” (2004: 163). Nieuwe media vormen dus een aanvulling op radio 

zoals omschreven in hoofdstuk twee, maar radio vult deze nieuwe 

tegelijkertijd ook aan.  
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Het medialandschap waarin radio is gefundeerd, is de afgelopen decennia 

drastisch veranderd. Het “anywhere anytime”-ideaal tekent zich ook af 

binnen de radio- en muziekindustrie: hoewel radio sowieso al 

alomtegenwoordig aanwezig was in de westerse omgeving zoals we hebben 

gezien in hoofdstuk twee, tracht radio dit te overtreffen door te 

convergeren met nieuwe media. Een crossmediale strategie wat betreft 

programma-inhoud en doelgroepbenadering wekt de indruk dat de 

luisteraar meer betrokken wordt bij het radioprogramma.  

 

De auteurs die in deze paper aan het woord zijn gekomen, zijn vol lof over 

radio en zijn toekomst. Een van de argumenten die daarbij gebruikt wordt 

is het vermogen van radio om zich aan te passen aan nieuwe 

ontwikkelingen. Dit onderzoek heeft echter aangetoond dat niet alleen 

radio zich aanpast, maar bovenal de media die daaromheen in het 

medialandschap verschijnen. Mobiele telefoons verschijnen met een fm-

tuner, evenals auto’s en veel mp3-spelers; muziek, nieuws en 

entertainment hebben ondanks innovatieve ontwikkelingen radio nog 

steeds nodig als verspreider van hun boodschap. 

 

Wat de participatiegerichte houding van radio van radio betreft, wordt 

geprobeerd de luisteraars actief te betrekken bij het proces van radio 

maken. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de vorm van spelonderdelen waaraan 

middels diverse moderne communicatiemedia deelgenomen kan worden. 

Ook wordt een deel van de invulling van het programma overgelaten aan de 

luisteraar en zijn mobiele telefoon en internetaansluiting: het aanvragen 

van nummers, het deelnemen aan discussies of het vertellen van verhalen 

via e-mail of sms bijvoorbeeld. Radioprogramma’s ontlenen hun inhoud op 

die manier steeds meer aan hun luisteraars.   

 

Daarnaast breidt radio zijn terrein uit door zich op verschillende manieren 

online te manifesteren. De aanwezigheid van fora, weblogs en andere 

online applicaties rondom radio geeft luisteraars, of potentiële luisteraars, 

mogelijkheden meer te weten te komen over de zender, informatie en 

ervaringen uit te wisselen, invloed uit te oefenen op het programma en in 

contact te komen met andere luisteraars, waardoor zich een online 

ConclusiesConclusiesConclusiesConclusies    

Hoe nieuwe Hoe nieuwe Hoe nieuwe Hoe nieuwe 
media radiomedia radiomedia radiomedia radio    
aanvullen en aanvullen en aanvullen en aanvullen en 
andersomandersomandersomandersom    
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communityvorming kan voordoen.  Impliciet en expliciet neemt muziek 

hierbij de status aan van bindende factor, die het bestaansrecht van radio 

voor artiest en luisteraar rechtvaardigt. Het netwerk waar radio zich in 

bevindt is veelzijdiger, actiever en participatiever geworden door de 

toevoeging van actoren als podcasts, weblogs, sms en e-mail, maar zijn 

agency is er daardoor niet minder op geworden. Tegelijkertijd vormt radio 

een verrijking van deze nieuwe media, waardoor er als het ware sprake is 

van een wisselwerking tussen twee verschillende netwerken. 

 

Niet alle radiozenders gaan echter mee in deze golf van vernieuwing. De 

Nederlandse zenders Skyradio en sinds kort CAZ! leggen hun lot bijna 

volledig in handen van muziek. Op Skyradio wordt de muziek slechts 

onderbroken voor reclame of nieuws. CAZ! biedt wel allerlei aanvullende 

nieuwe diensten aan op zijn website, maar durft het ook aan om in het 

programma-onderdeel “your hits more music” meerdere uren achter elkaar 

ononderbroken muziek te draaien. Het radio 2-programma “Theater van 

het sentiment” berust bijna volledig op gevoelens van nostalgie onder 

luisteraars, aan de hand waarvan herinneringen worden opgehaald aan 

vroeger, in combinatie met muziek. Hoewel de luisteraar hier een actieve 

rol kan aannemen door zijn ervaringen te delen op de radio, gebeurt dit in 

“Theater van het sentiment” grotendeels buiten nieuwe media om.  

 

Deze ontwikkelingen werpen echter wel nieuwe vragen op. Het media-

aanbod groeit explosief en ook de het aantal kanalen waarmee dit de 

gebruiker bereikt breidt zich uit. Zal dit de pluriformiteit en heterogeniteit 

van het media-aanbod ten goede komen, of zal de vergroting van het 

aanbod slechts ‘meer van hetzelfde’ aanbieden? Hoe ver moet radio gaan 

met het gebruiken van user-generated content? Zal het debat dat 

momenteel speelt binnen de journalistiek over de burger als journalist zich 

binnenkort verplaatsen naar het radiodomein? Wat betekent online tagging 

van muziek zoals gebeurt bij Last.fm voor de diversiteit van muziek en de 

manier waarop we muziek betekenis toekennen? De integratie van nieuwe 

media binnen muziek en radio roept dergelijke verdere vragen op, niet 

zozeer over de toekomst van radio, maar wel over zijn koers.  
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