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Bijlage 4: Focus op Radio, een literatuurverkenning met betrekking tot 

de positie van klassieke en andere kunstmuziek op de publieke radio, 

mede in internationale verhoudingen 
 

door Philomeen Lelieveldt
1
 

 

Inleiding 

Aanleiding voor deze studie is de vraag van de Boekmanstichting achtergrondmateriaal 

bijeen te brengen over de situatie van klassieke muziek radio in een internationale context. 

Om in korte tijd via literatuurstudie een beeld te krijgen
2
 van de positie van klassieke 

muziek op de Nederlandse publieke omroep werden de volgende stappen ondernomen:  

 

(1) Er werd gebruik gemaakt van wetenschappelijke studies over radio en radiogebruik en 

enkele studies over Radio 4; 

(2) De (actuele) beleidsdiscussies en beleidsonderzoek over de toekomst van het 

Nederlandse publieke omroepbestel werden getoetst op uitspraken over en relevantie voor 

radio; 

(3) De kranten- en tijdschriftartikelen die sinds 2003 zijn verschenen over de toekomst van 

radio in Nederland werden bestudeerd; 

(4) Ten behoeve van het internationaal-vergelijkende perspectief werden twee case studies 

geschreven; 

(a) De case study van M. Holtbernd – Streevelaar brengt het actuele debat in beeld over de 

wijzigingen  bij de klassieke publieke radiozenders in Duitsland, met speciale aandacht 

voor de consumentenactie ‘dasGANZEwerk’  naar aanleiding van de veranderingen in de 

programmering van de klassieke zender van de Norddeutsche Rundfunk (nu NDR Kultur, 

voorheen NDR3); 

(b) Een case study van ondergetekende belicht de inhoudelijke consequenties voor 

luisteraars en musici van ‘publieksgerichte’ manieren van programmeren van commerciële 

en publieke klassieke zenders in Los Angeles.
3
  

 

Bij het maken van de stappen bleek al snel dat er nauwelijks goede analyses van de 

problemen in Nederland en de omringende landen beschikbaar zijn. Er wordt in kranten en 

tijdschriften weliswaar veel gedebatteerd, maar nog weinig gereflecteerd op basis van 

feiten. Uit wat wel beschikbaar is aan schriftelijke bronnen wordt duidelijk dat er een groot 

gebrek is aan inhoudelijke en goed gefundeerde reflectie op het eigene van radio en de 

toekomst van radio in een bewegend medialandschap. Aan het specifieke van radio als 

middel voor auditieve informatieoverdracht en communicatie wordt in het beleidsdiscours 

over publieke radio te weinig aandacht besteed. Daarnaast is de betekenis van radio voor 

de overdracht van kunst en cultuur in de discussies over de toekomst van de publieke 

omroep nog onderbelicht.
4
  

 

  

                                                
1
 Met dank aan Marjolein Holtbernd-Streevelaar en Cas Smithuijsen voor het commentaar op eerdere versies 

van dit stuk. 
2
 Deze notitie is nadrukkelijk te beschouwen als een eerste terreinverkenning voor het onderzoek naar 

(klassieke) muziekradio. De auteur stelt het zeer op prijs opmerkingen, aanvullingen en kanttekeningen te 

ontvangen. P.Lelieveldt@let.uu.nl. 
3 De resultaten van de studies zijn gebruikt voor deze analyse. Zij komen in het najaar beschikbaar.  
4
 Het themanummer ‘kunst en kijkcijfers’, Boekman 66, jg. 18, 2006, over cultuur en de publieke omroep 

reflecteert vrijwel uitsluitend op cultuurprogrammering van de televisie.  
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Het debat rondom de klassieke radio is ingewikkeld omdat daarin economische, 

demografische, sociale en culturele ontwikkelingen onontwarbaar met elkaar zijn 

vervlochten. Om orde in het debat te scheppen is het beschikbare materiaal onderverdeeld 

in een viertal thematische clusters:  

  

1. Publieke versus commerciële radio-omroep  
Hier spelen vooral verschuivingen in de positie van de publieke radio als gevolg van de 

activiteiten van private commerciële radioaanbieders;  

 

2. Klassieke muziekliefhebbers & radio 
Te constateren valt dat het maatschappelijke draagvlak voor klassieke muziek lijkt te 

veranderen;  

 

3. Radiogebruik 

Er lijken verschuivingen gaande in de aandacht waarmee traditionele radio output wordt 

beluisterd door verschillende generaties;  

 

4. Radio en technologische innovatie  
De snelle opkomst van nieuwe technologieën (Internet, Ipod, digitale radio, satelliet) lijkt 

veranderingen teweeg te brengen in de manier waarop verschillende generaties radio 

gebruiken.  

 

Hieronder volgt op al deze thema’s een toelichting. 

 

 

1. Publieke versus commerciële radio-omroep
5
 

 

De meeste aandacht in het debat over de toekomst van (klassieke muziek) radio gaat tot nu 

toe uit naar de manier waarop sinds medio jaren negentig de private commerciële radio-

aanbieders de programmerings-routines en zenderprofielen van publieke radiozenders 

hebben uitgedaagd. Commerciële klassieke radiozenders als Classic FM in Engeland en 

Nederland, Klassik Radio in Duitsland en de commerciële zenders in de Verenigde Staten, 

kunnen met aanzienlijk minder middelen een aanzienlijk groter bereik bewerkstelligen 

voor klassieke muziek dan de publieke omroep.
 6

 De publieke omroep lijkt terrein te 

verliezen aan commerciële radiozenders.
7
 Dit zadelt politici en bestuurders van de publieke 

omroepen op met een legitimeringsprobleem: waarom zoveel geld investeren in publieke 

                                                
5 Het is belangrijk vast te stellen dat in het beleidsdenken stelselmatig de commerciële en publieke radio 

tegenover elkaar geplaatst worden. WRR Focus op Functies (2005), Van der Laan (2005). Deze dichotomie 

is in feite onjuist. Het mag misschien voor televisiebeleid vanzelfsprekend zijn dat er alleen publieke en 

private commerciële omroep is. Er bestaan echter, behalve de publieke radio, twee vormen van private radio. 

De laatste categorie bestaat enerzijds uit commerciële op winst gerichte radio-ondernemingen die hetzij een 

legale dan wel een illegale positie hebben in het radiobestel, anderzijds uit niet op winst gerichte illegale vrije 

(lokale) autonome radio initiatieven. De illegale zenders dagen evenals de legale commerciële zenders de 

publieke omroep uit. De programmeringen van vrije autonome zenders zijn over het algemeen 

grensverleggend, gericht op kleine doelgroepen die door de mainstream media over het hoofd worden gezien. 

Deze zenders doen juist een poging om de luisteraars te prikkelen en/of aan te zetten tot actie. Zie Van 

Leeuwen (2006). 
6
 Zij hebben weinig staf, hanteren playlists louter op basis van CD’s. Er zijn nauwelijks kosten voor live 

producties of muziekredactionele toelichtingen. Inkomsten zijn afkomstig door contracten met 

platenindustrie en adverteerders;  
7
 Breedveld & van den Broek (2001), Trends in de Tijd, tabel 7.8, p. 83. 
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klassieke zenders als er ‘zo weinig’ naar geluisterd wordt en de kosten per luisteraar zo 

hoog zijn?
8
  

Het antwoord van politiek en bestuur van publieke omroepen in Europa is de 

klassieke zenders enerzijds op te leggen het bereik te verbeteren, anderzijds ze te dwingen 

te bezuinigen. Op die manier probeert men de kosten per luisteraar te verlagen en een 

uitweg te vinden uit deze legitimeringsparadox.  

 

De vertaalslag die de publieke klassieke zenders aan deze opdracht hebben geven bestaat 

in concreto uit: 

 

(a) het kritisch bevragen van het bestaansrecht van de orkesten en koren van de omroep, 

dan wel plannen of besluiten om omroepensembles op te heffen of buiten het omroepbestel 

te plaatsen. (BBC3, Klara, Muziekcentrum van de Omroep, en bij enkele Duitse 

omroepverenigingen waaronder de Südwest Rundfunk). 

 

(b) het aanpassen van programmeringsprofielen van de klassieke zenders:  

Hierbij kan men enerzijds denken aan het transformeren van klassieke zenders tot bredere 

‘cultuurzenders’, waarin behalve aan klassieke muziek ook aandacht wordt besteed aan 

andere kunstdisciplines, zoals literatuur en theater (Klara en NDR3, BBC3), en anderzijds 

aan ingrepen in de diversiteit en representaties van repertoires en genres, een ontwikkeling 

die bij alle klassieke zenders te beluisteren is.
9
 

 

Opvallend genoeg blijken de bovengenoemde wijzigingen in programmeringsprofielen bij 

verschillende publieke zenders op dezelfde manier gestalte krijgen. Enerzijds zien we dat 

overal de contemporaine kunstmuziek en niet-klassieke kunstmuziek wordt weggeduwd 

naar de randen van de nacht of naar parallelle mediaplatforms zoals internet en Ipod. 

Daarnaast zien we dat de meer doelgroepgerichte programma’s voor orgel, operette, 

muziek door amateurs, en het repertoire voor harmonie, fanfare en brassband verdwijnen 

uit het publieke radiodomein.
10

 Ten slotte zien we een marginalisering van enkele niet 

muzikale vormen van radio zoals hoorspelen, geluidskunst, en het gesproken woord.
11

 

 

Aan deze inhoudelijke ingrepen gaat evenwel weinig inhoudelijke verantwoording vooraf. 

Managers en bestuurders van publieke omroepen baseren zich bij de herprofileringen in 

hoofdzaak op de noodzaak te bezuinigen en de teruglopende luistercijfers. Daarnaast 

verwijst men naar diverse – hier en daar tegenstrijdige - waarnemingen en persoonlijke 

inschattingen over enerzijds het afkalvende maatschappelijke draagvlak voor klassieke 

muziek en  anderzijds de verwachte impact van nieuwe technologieën voor het gebruik van 

radio.
12

  

 

 

 

                                                
8
 Mc Kinsey & Company (2003). 

9
 Bij een aantal Duitse klassieke zenders heeft dit (vooral in het programma tussen 6 uur en 20 uur) geleid tot 

een aanbod van muzieksoorten uiteenlopend van licht klassiek tot allerlei (lichtere) populaire genres zoals 

Franse chansons en dergelijke. Holtbernd-Streevelaar (2006). 
10

 Optimale representatie in het publieke domein hebben de radiozenders die via de ether (FM/AM) de 

luisteraars weten te bereiken. Als zenders naar kabelfrequenties worden verplaatst, betekent dat een 

aanzienlijk vermindering van het potentiële bereik.  
11

 Krijgsman (2005); Lelieveldt (2006). Holtbernd-Streevelaar (2006); Put (2004). 
12

 Voor de legitimeringsdiscussie rond NDR Kultur (het voormalige NDR3, zie Holtbernd-Streevelaar 2006.  
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2. Klassieke muziekliefhebbers & radio 
 

Bovengenoemde wijzigingen in programmaprofielen van bestaande zenders leidden tot 

onrust onder de luisteraars en programmamakers. Opvallend is dat zowel in Nederland als 

in Duitsland en Engeland de luisteraars zich intensief mengen in het debat over de 

toekomst van de klassieke muziekzenders.
13

 Dit is – in tegenstelling tot wat een enkele 

commentator ons wil doen voorkomen - geen ‘elitair’ geneuzel van hoog opgeleide 

groepen die hun ‘elitaire’ muzikale smaak willen opdringen aan de massa, maar komt voort 

uit een oprechte zorg van luisteraars over de representaties van hun favoriete kunstmuziek 

in het publieke domein.
14

  

Als we de consumentendebatten op de internetfora goed lezen,
15

 zien we dat er een 

overweldigende variëteit is in manieren waarop de luisteraars klassieke radio gebruiken. Er 

is een aanzienlijke groep luisteraars die van klassieke muziekradio eist dat het op de 

achtergrond kan functioneren. Er zijn bijna evenveel luisteraars die klassieke muziekradio 

juist aanzetten als hun overige activiteiten hen in staat stellen ‘aandachtiger’ te luisteren. 

Daarnaast zien we een felle strijd om muzikale representaties. In grote lijnen komt het erop 

neer dat er groepen luisteraars zijn die een voorkeur hebben voor een zender waarop louter 

klassiek en romantisch repertoire aan bod komt terwijl er aanzienlijke aantallen luisteraars 

zijn die expliciet aangeven dat zij ook de nieuwste muziek en kwalitatief hoogwaardige 

jazz & wereldmuziek op de klassieke zender willen beluisteren.
16

 Er is een grote groep 

mensen die beschrijft dat klassieke radio hen helpt de muzikale smaak te verbreden.  Ook 

blijkt dat de muziek die voor de ene luisteraar een auditieve en muzikale topervaring is, 

                                                
13

 Interessant detail is dat deze platforms allemaal in 2003 opgericht zijn, en er zowel in Duitsland en 

Engeland sprake is van onafhankelijke consumentenplatforms.  (voor een beschrijving van het Duitse 

platform zie Holtbernd-Streevelaar (2006) en de website www.dasganzewerk.de; Voor Engeland zie de 

Friends of Radio 3 Campaign: http://www.for3.org/third/listeners_voice.html. Ook zien we dat in Duitsland 

de muziekwereld (musici en componisten) veel actiever participeert in het debat over de toekomst van radio 

dan in Nederland. In Nederland zijn het vooral de luisteraars die sinds 2003 op de discussiefora van de 

publieke omroep zelf aan het woord zijn.   
14

 Radioluisteraars zijn meer dan gebruikers van tv, internet en krant, verbonden met het medium. 

Veranderingen in radio-output komen hard aan omdat radio nog meer dan tv is ingebed in de routines van 

alledag. (SCP Trends in Tijd, p.75) Het verplaatsen van favoriete programma’s betekent voor de luisteraar 

niet alleen het missen van een programma-inhoud, maar ook het moeten aanpassen van de dagelijkse 

routines. Een andere verklaring voor de heftigheid van de reacties op de websites is het gegeven dat radio-

output  juist omdat het louter via het oor de luisteraar bereikt, een grotere emotionele impact heeft en een 

persoonlijke band teweeg brengt tussen de luisteraar en zijn of haar programma. Vgl. Hendy (2000), Douglas 

(1999).  
15

 Deze analyse is gebaseerd op Holtbernd-Streevelaar (2006), en op een analyse van het webforum over de 

toekomst van Radio 4 (najaar 2003 – voorjaar 2004) door Clarissa Hagenouw (2005). 
16

 Het voert te ver om hier in te gaan op het thema ‘afkalvend draagvlak’ voor klassieke muziek. 

Verschillende onderzoekers wijzen erop dat het draagvlak voor klassieke muziek en traditionele kunsten 

onder de generaties geboren tussen 1950-1965, de zogenaamde babyboomers) aan het afkalven is omdat zij al 

niet meer als vanzelfsprekend met klassieke muziek zijn opgevoed. (F.Huysmans e.a. 2004; R.A. Peterson 

1990) Bij deze generaties wordt een meer ‘omnivore muzikale smaakontwikkeling’ gesignaleerd. De 

implicaties hiervan voor klassieke muziekradio zijn groot, maar dienen gegeven de grote groep oudere 

luisteraars (pre babyboom) van klassieke muziekradio goed doordacht te worden. De bovengeschetste 

ontwikkeling manifesteert zich op dit moment vooral in de manier waarop de politiek omgaat met klassieke 

kunst en cultuur. Zeer manifest is bijvoorbeeld de verlaging of intrekking van subsidies aan muziekscholen in 

vele kleinere gemeentes. Op het terrein van de omroep zien we een afnemende loyaliteit van 

omroepbestuurders met klassieke muziek tot uitdrukking gebracht in het afscheid of reductie door de 

besturen van EO, VARA, KRO, NCRV van hun klassieke muziekredacties, en daarnaast ook  in het 

luchtballonnetje van het Bestuur van de Publieke Omroep, de etherfrequentie van Radio 4 aan een populaire 

muziekzender te gunnen. Voor reacties hierop: 

http://portal.omroep.nl/nossites?nav=eztvbDsHjCqBfEnCsCrB. NB: hier is een parallelle ontwikkeling bij 

Bayern4 Klassik te zien, zie Holtbernd-Streevelaar (2006). 
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voor de andere luisteraar een kwelling kan zijn. Een belangrijk discussiepunt blijkt de 

integriteit van het kunstwerk. De Europese klassieke zenders draaien al van oudsher op de 

inzet van musicologen en musici, die bij de programmering en het samenstellen van 

programma’s de integriteit van muzikale composities en de samenhang van concerten 

voorop stellen. Het traditionele concertpubliek is met die noties opgevoed en reageert fel 

als bij herprofilering van zenders de integriteit van het kunstwerk dreigt te worden 

doorbroken.
17

  

 

De consumentendebatten maken goed zichtbaar de complexe opdracht waarmee de 

managers en radiomakers van de publieke klassieke zenders zijn opgezadeld:  

‘Hoe programmeer je muziek die in de concertzaal als ‘kunstmuziek’ functioneert en om 

aandachtige beluistering vraagt, voor een medium dat door een groot deel van de 

luisteraars ‘secundair’ wordt gebruikt naast werk, autorijden, huishoudelijk werk etcetera?’ 

 

 

3. Radiogebruik 
 

Radio 

Het belangrijkste kenmerk waarin radio zich in het medialandschap, is dat radio 

programma’s en output voortbrengt die uitsluitend via het oor de luisteraar bereiken.
18

 Het 

is een auditief medium. De ingrediënten van radioprogramma’s of radio-output zijn spraak, 

muziek, geluid en stilte. Ondanks de digitale revolutie die thans bezig is, en de door 

menigeen voorspelde convergentie van het medium met ‘visuele media’,
19

 zal radio als 

auditief medium altijd blijven bestaan. Er is namelijk een grote maatschappelijke behoefte 

aan radio en in bredere zin aan ‘audiomedia’.
20

 Voor de gebruiker is het aantrekkelijke van 

‘radio’ en ‘audio’ luisteren dat hij of zij tegelijkertijd ook nog iets anders kan doen, en dat 

lijkt welhaast een fundamentele menselijke behoefte. 
 

Radio een secundair medium? 

Omdat radio door veel mensen wordt gebruikt tijdens een andere activiteit wordt het ook 

wel een ‘secundair’ medium genoemd. Het ‘secundaire’ gebruik van media is tot op heden 

in het beleidsdebat en mediaonderzoek weinig geproblematiseerd. Daarom hier een korte 

uitwijding. 

 

De participanten in het Tijdsbestedingsonderzoek (TBO) dat iedere vijf jaar wordt 

gehouden, tekenen bij het mediagebruik aan of iets als hoofd- of als nevenactiviteit gedaan 

wordt. Voor het gebruik van audiomedia (radio, cd’s, draagbare afspeelapparatuur) wordt 

geregistreerd dat het overwegend als nevenbezigheid wordt gedaan tijdens betaalde arbeid, 

onderwijs, vervoer, huishouding, eten en drinken, sociale contacten, hobby’s, sport en spel, 

lezen en overige activiteiten. Het TBO onderzoek 2000 signaleert een afname van zowel 

‘audio’ (radio en geluiddragers) luisteren als hoofdactiviteit als het audioluisteren als 

nevenactiviteit. Het gebruik van audiomedia als hoofdactiviteit nam van 2.2 uur per week 

                                                
17 De naamgeving van de Duitse pressiegroep dasGANZEwerk duidt op de felle weerstand tegen het 

opknippen van muziekwerken in delen, een formule die bij Europese commerciële zenders de standaard is en 

recentelijk geadopteerd werd in de programmering van NDR Kultur. Nb. Amerikaanse commerciële 

klassieke zenders knippen minder als gevolg van felle consumentenprotesten. Zie Lelieveldt (2006). 
18

 Aberg (1999, 216). 
19 Van de Donk e.a. (2005), Van der Laan (2005). 
20

 Die behoefte manifesteert zich recentelijk sterk in de hernieuwde populariteit van het hoorspel en van 

‘audio cd’s met hoorcolleges en gesproken boeken. 
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in 1970 af tot 0.7 uur (42 minuten) per week in 2000.
21

 Voor radio luisteren sec betrof de 

daling: 1,4 uur in 1970 en 0,4 uur per week in 2000.22  

Het Sociaal Cultureel Planbureau concludeert op basis van deze gegevens, dat het 

‘aandachtig luisteren’ naar radio in de totale luistertijd van 15% in 1975 tot 6,5% in het 

jaar 2000 is teruggelopen.
23

  

Er zijn aanwijzingen dat in deze afname generatie-effecten een rol spelen. Uit 

onderzoek van Smithuijsen naar radio-luistergedrag van klassieke concertbezoekers blijkt 

bijvoorbeeld dat de oudere luisteraars ‘bewuster’ naar radio luisteren en radio minder 

inzetten als ‘achtergrond’ dan jongeren.24 

Bij radio luisteren als hoofdactiviteit ligt een koppeling met ‘aandachtig luisteren’ 

voor de hand. We stellen ons erbij voor dat mensen ervoor kiezen een bepaald programma 

te beluisteren, en ‘ervoor’ gaan zitten, bijvoorbeeld met een koptelefoon op. Maar wat 

vervolgens gebeurt is dat  radio luisteren als ‘nevenactiviteit’ wordt gekoppeld aan een 

‘niet-aandachtig’ radiogebruik of aan het gebruik van radio als ‘achtergrond’ of als 

‘luisterbehang.’
25

 Elders lezen we dat radio luisteren voor de meeste luisteraars vooral een 

nevenbezigheid is, gericht op ‘vermaak’.
26

  

 

Het lijkt een blinde vlek dat men niet ziet dat zelfs als mensen aangegeven dat zij radio als 

“nevenactiviteit” gebruiken, toch een ‘aandachtige’ luisterhouding mogelijk is. Dat die 

nuances niet in het beleidsdebat doorklinken, komt door de vooralsnog gebrekkige opzet 

van luisteronderzoeken
27

 en een ontbrekend inzicht in de complexiteit van ‘luisteren’.28 

 

                                                
21

 In de WRR verkenning Kiezen uit overvloed, Broeders en Verhoeven (2005) worden cijfers van het 

gebruik van ‘audio’ media abusievelijk gepresenteerd als de cijfers voor ‘radio’ luisteren.  Tabel 2.4. pag. 90. 
22

 Met dank aan Frank Huysmans van het SCP voor het beschikbaar stellen van deze cijfers. Het 

nevengebruik van radio daalde van 10,5 uur per week in 1990 tot 8 uur per week in 2000. De cijfers van het 

TBO 2005 waren nog niet beschikbaar.  
23 Breedveld & van den Broek (2001, 82). 
24

 Smithuijsen (1997, 58-9). Overigens worden er regelmatig ‘aandachts’onderzoeken gedaan, waaruit blijkt 

dat radio 1, 747 AM en Radio 4 aanmerkelijk aandachtiger worden beluisterd dan andere zenders. Bakker & 

Scholten (2003, 86). Uit deze onderzoeken concluderen Bakker & Scholten dat ‘jongeren’ minder aandachtig 

luisteren dan ouderen en dat Sky radio het minst aandachtig wordt beluisterd. De auteurs concluderen: ‘zo 

ergens, dan geldt hier dat ‘radio als geluidsbehang’ functioneert.’  
25

 Het SCP onderzoek Achter de schermen concludeert dat het ‘aandachtige gebruik’ van audiomedia een 

fractie vormt van het totale gebruik en dat dit betekent dat audiomedia klaarblijkelijk ‘vooral als 

achtergrondmedium of wat denigrerend als (‘behang’)’  worden gebruikt. J. de Haan en W. Knulst (2001, 

79). 
26

 Van de Donk e.a. (2005, 107).  
27

 Mediawetenschappers zijn al geruime tijd op zoek naar nieuwe methodes voor luisteronderzoek, waarin 

beter tot uitdrukking komt welke functie en betekenis radio heeft voor de luisteraars. Het is met name 

moeilijk om onderzoek te doen naar de betekenis van programma’s en functies van radio voor luisteraars, als 

ze minder aandachtig luisteren. Daarin verschilt radio-onderzoek enorm van print en kijkonderzoek, waar de 

focus van de gebruiker evidenter is. Ook het panelonderzoek staat ter discussie. Om meer inzicht te krijgen in 

hoe mensen radioprogramma’s ervaren en om inhoudelijke verbeteringen aan te kunnen brengen worden in 

aanvulling op de luisterdagboeken ook panelonderzoeken gedaan, waarbij delen van de programmering aan 

een gemengd samengestelde groep mensen wordt voorgelegd. Zij ontvangen de tapes met de programma’s en 

bespreken in een groep hoe ze het vonden, onder leiding van een voorzitter. Het probleem is  (afgezien van 

de groepsdynamische processen tijdens zo’n discussie) dat die opdracht om de tapes te beluisteren, van de 

deelnemers een luisterhouding vraagt die ze – als niet participant in dit onderzoek – waarschijnlijk nooit 

zouden kiezen, namelijk de primaire luisterhouding. 
28

 Het wetenschappelijk onderzoek naar luisteren en betekenissen van luisteren staat nog in de 

kinderschoenen. Er zijn vele benaderingen van luisteren  (musicologisch, psychologisch, 

communicatiewetenschappelijk) die elk een eigen begrippenkader voor de luisterhoudingen hanteren, 

waardoor het wetenschappelijke debat wat langs elkaar heen loopt. 
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Luisterhoudingen 

Er worden in het radiocommunicatie onderzoek drie manieren van radio luisteren 

onderscheiden. 

1) Een primaire luisterhouding, het aandachtige of geconcentreerde luisteren; bewuste 

keuze voor programma’s; 

2) Een secundaire of parallelle luisterhouding; 

3) Een volledig secundaire luisterhouding, ook wel ‘niet luisteren’ genoemd.  

 

(Ad 1) Primaire luisterhouding 

Het live concert, de lezing, de preek in de kerk, het hoorcollege, de leraar voor de klas, 

doen een beroep op de primaire luisterhouding. Het is een luisterhouding die wordt 

opgeroepen in een setting waarbij niet alleen de oren, maar vaak ook de blik van de 

luisteraar geconcentreerd is op degene die aan het woord is. Maar het is ook de 

luisterhouding van een radioluisteraar met koptelefoon op of met werkelijke aandacht voor 

de radio. Deze vorm van radio luisteren, als ‘hoofdactiviteit’ neemt af, zo leert het TBO 

onderzoek.
 29

  

Maar uit historisch onderzoek blijkt dat deze vorm van radio luisteren, afgezien van 

de allereerste periode van radio, waarin met koptelefoons werd geluisterd, ook in de 

hoogtijdagen van de radio (tot pakweg de jaren zestig/zeventig van de twintigste eeuw) 

minder vaak voorkwam dan we op basis van nostalgische beschrijvingen van luisteraars en 

historici over de goede oude radiotijd geneigd zijn  te denken. In 1927 schreef de 

muziekessayist Wouter Paap, die later muziekadviseur van de KRO werd:  

Terwijl wij in de eene kamer uiterst-geconcentreerd op ons instrument studeeren, 

zit in het andere vertrek een gezelschap onder het geschal van de loudspeaker en 

het genot van een kopje thee heel gemoedelijk te converseeren. En hier ligt al 

dadelijk de gevaarlijke wonde bloot, die de radio in het muziek-leven heeft 

geslagen: dank zij de radio gaat men muziek beschouwen als bijzaak, als een 

aardige aanvulling, als laag amusement; niet meer als hoogere levensbehoefte. Dit 

is in onzen merkwaardig verwarden tijd ene paradoxale waarheid: de radio opent 

voor de toonkunst een schier oneindig groot terrein, waar zij haar weldadigen 

invloed kan uitoefenen; maar tegelijkertijd doodt zij haar wezen. Wat baat het, of er 

in de radio-gidsen een uitvoering van de Matthäus-Passion aangekondigd wordt, 

door eersterangs kunstenaars – en in de huiskamers zit men heel genoegelijk de 

courant te lezen, gestreeld door dit zachte stukje muziek? Dit is voor de muziek van 

nul en geenerlei waarde. […]Het is het gemis aan concentratie-vermogen, éen der 

gevaarlijkste kenmerken van onze cultuur, dat hieraan ten grondslag ligt. Alles half, 

veel tegelijk, maar niets geheel.
30

 

 

Voor de radiomakers destijds was het al snel een desillusie te ontdekken dat de aandachtige 

luisterhouding, die in de concertzaal zo vanzelfsprekend was, zich minder makkelijk liet 

verplaatsen naar de huiskamers. Men probeerde het publiek tot aandachtig luisteren op te 

voeden en gaf in de radiogidsen instructies waarin de luisteraar werd gemaand zich naar de 

radio te richten alsof men in de concertzaal zat, en zich volledig te concentreren op de 

muziek. Toch moesten ze al snel toegeven dat het onmogelijk was de luisterpositie te 

beïnvloeden.  

                                                
29

 Aberg (1997, 220-21).  
30

 Wouter Paap (1927/28). Vergelijkbare voorbeelden vinden we bij Scannell (1997, 77-9). Aberg wijst ook 

op de historische misvatting dat radio luisteren verschuift van voorgrond naar achtergrond en doet verslag 

van een onderzoek uit 1935 waarin het radiogebruik door jongeren al als een ‘wallpaper’ functie werd 

beschreven. Aberg (1999: 61).  
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(Ad 2) Secundair/parallel luisteren 

De standaard massacommunicatie theorieën, waarin men tracht de relatie tussen specifieke 

programma’s en de luisteraars te duiden, blijken voor radio niet te voldoen. Niet alleen de 

relatie tussen het programma en de luisteraar is relevant. Ook en met name de situatie 

waarin de luisteraar zich bevindt tijdens het luisteren bepaalt hoe er geluisterd kan worden, 

en wat er van een programma overkomt.   

 Het hangt af van de soort activiteit die de luisteraar onder handen heeft, of 

aandacht voor een programma-inhoud mogelijk is.
31

 Het breien of strijken, min of meer 

routineus huishoudelijk werk of het avondeten laten zich goed verenigen met aandachtige 

luisterhoudingen. Er zijn mensen die deze handelingen zelfs uitstellen tot hun favoriete 

programma daar is. Is radio op dat moment dan de hoofdactiviteit of de nevenactiviteit?  

Wel geldt vaak dat radio luisteren zich uiteindelijk moet voegen naar de activiteit. 

Dat betekent dat als een complexe verkeerssituatie de aandacht vraagt, als men klaar is met 

strijken, of op de plaats van bestemming is aangekomen, de aandacht voor de programma-

output verdwijnt, dan wel de radio wordt uitgeschakeld. 

Het parallelle luisteren betekent dus dat de aandacht van de luisteraar voortdurend 

heen en weer schiet tussen de radio output en de andere (hoofd) activiteit. Het echte 

‘aandachtige’ luisteren gebeurt in korte tijdsbogen. Het is niet gericht op de volledige 

programma’s, maar op gedeeltes van programma’s, die zo nu en dan de aandacht trekken. 

Deze vorm van schakelend luisteren komt erg veel voor.  

 

(Ad 3) volledig secundair luisteren of ‘niet luisteren’ 

Een derde vorm van luisteren die door de radio-onderzoekers wordt beschreven en die veel 

voorkomt met name bij commerciële zenders, is die waarin het luisteren ‘volledig 

secundair’ is. De programma-output wordt gebruikt als geluidsdecor. Sommige 

communicatiewetenschappers gebruiken daarvoor zelfs de aanduiding ‘non-listening’.
32

 

Het feitelijke luisteren verschuift volledig naar de achtergrond en creëert een soort 

‘mentale ruimte’ opdat concentratie opgebracht kan worden voor de activiteit of er een 

sfeerdecor gecreëerd kan worden in huis of als ondersteuning bij het doormaken van 

bepaalde emoties.   

 

Doorluisteren 

In het radiodebat wordt vaak opgemerkt dat publieke zenders beter ‘doorluisterbaar’ 

moeten zijn. In het Duitse debat spreekt men over ‘durchhören’ en uit men kritiek op 

publieke zenders die ‘Zuhörzwang’ uitoefenen op de luisteraar.
33

 Het begrip doorluisteren 

is afkomstig uit de commerciële radiowereld, waar het van belang is dat de luisteraar op de 

zender blijft rondhangen minimaal tot de advertenties daar zijn. Om de luisteraars vast te 

houden wordt met behulp van compressietechnieken het volume van muziek en spraak op 

elkaar afgestemd en op cruciale momenten (als adverteerders om de aandacht vragen) ook 

weer opgevoerd. Ook wordt in de muziekkeuze een dermate smalle uitsnede gemaakt 

(format) dat de luisteraar een prettig ‘geluidsdecor’ wordt geboden en niet onaangenaam 

verrast wordt door muzikale stijlen die zijn of haar smaak niet zijn.
34

 Op die manier stelt 

                                                
31

 Nb. luisteren is een vaardigheid die geleerd en getraind kan worden. Radiohistoricus Douglas wijst op de 

rol die radio gespeeld zou hebben bij het ontwikkelen van luistervaardigheid van de ‘oudere’ generatie van de 

bevolking. Douglas (1999) In de muziek is het vak ‘solfege’ het vak waarmee geleerd wordt beter naar 

muziek te luisteren en het muzikale betoog louter met het oor te analyseren en benoemen. Maar je kunt ook 

leren luisteren door veel te luisteren. Vgl. Truax (2001, 159-175).   
32 Aberg (1997, 220-21). 
33

 Holtbernd-Streevelaar (2006).  
34

 In de case study van Lelieveldt (2006) wordt hierop verder ingegaan.  
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men de luisteraar in staat ‘volledig secundair’ te luisteren, oftewel niet te luisteren. Van de 

publieke radio verwachten dat het de luisteraars in staat moet stellen om door te luisteren,
35

 

is te vergelijken met de opdracht radio-output te ontwerpen die niet om aandacht vraagt. 

Dat lijkt in fundamentele tegenspraak met de verschillende functies die het geheel van de 

publieke radio zenders zouden moeten vervullen.  

 

Luisterhoudingen gerelateerd aan de functies van radio 

Wat is de relatie tussen de verschillende manieren waarop naar radio kan worden 

geluisterd en de functies die radio, en dan in het bijzonder de publieke klassieke 

muziekradio, zouden kunnen hebben? De communicatiewetenschapper Aberg verzamelde 

een lijst met functies van radio.
36

 Het begrip ‘functie’ dient daarbij te worden begrepen als 

hetgeen bij de luisteraar wordt teweeg gebracht door/via radio: 

 

Radio biedt de luisteraar:   

1) intellectueel plezier 

2) kennis over belangrijke feiten en waarden 

3) educatie 

4) informatie 

5) muziek als entertainment 

Om dit teweeg te brengen is een aandachtige luisterhouding, althans voor minimale 

gedeeltes van de programma’s nodig, zoals bij de primaire en parallelle luisterhoudingen. 

 

Andere functies van radio, waarbij een parallelle luisterhouding past,  kunnen zijn:  

6) gezelschap te bieden in tijden van eenzaamheid 

7) altijd aanwezige gast;  

8) entertainment tijdens weinig vereisend hand werk. 

 

Tenslotte kan radio ook functioneren als  

9) muzikaal behang, om sfeer te creëren in huis, bijv. de leegte te verhullen;
 
 

10) om tempo te creëren in dagelijkse routines (muziek bij de lopende band)
 
 

11) concentratie te vergemakkelijken (andere storende geluiden uit te sluiten) 

Bij deze functies past hetzij een parallelle of volledig secundaire luisterhouding. 

 

Functies van muziekradio 

In het Nederlandse radiodebat wordt volstaan met de bewering dat radio vier functies 

vervult: nieuws, informatie, entertainment en achtergrondmuziek.
37

 Muziek wordt daarbij 

louter opgevoerd in de functies van ‘achtergrondmuziek’ of als ‘entertainment’. De 

commerciële radiozenders zouden in de toekomstvisie van de WRR de functies 

‘entertainment’ en achtergrondmuziek voor hun rekening kunnen nemen, terwijl de 

                                                
35

 Bardoel & Van der Haak 2005. Na de constatering dat radio in de discussies over het mediabeleid over het 

hoofd wordt gezien, schrijven zij in dit Volkskrantartikel: ‘Laten we duidelijk zijn: radio kan niet (meer) op 

dezelfde voet geregeld worden als televisie. De luisteraar moet kunnen doorluisteren (cursief P.L.)  terwijl hij 

of zij hoofdzakelijk met iets anders bezig is. Radio 747 AM is niet meer van deze tijd. Het is radio zoals 

radio bedoeld was in de jaren twintig van de vorige eeuw. In theorie een zender waarop de verscheidenheid 

van meningen en culturen tot uiting komt. Kan het preken voor eigen parochie niet op internet? Over de vier 

andere publieke radiozenders kunnen we kort zijn: alle pogingen die te handhaven leiden alleen maar tot het 

verprutsen van de programmering, tot daling van kwaliteit en tot verlies van publiek.[…]’  
36

 Aberg (1999, 47). 
37 Deze categorieën worden door beleidsonderzoekers geadopteerd of nog verder versmald, waardoor wij 

uiteindelijk bij de WRR lezen dat radio voorziet in (serieuze) informatie en entertainment. D.Broeders en 

I.Verhoeven (2005, 107). 
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publieke radiozenders er zijn voor nieuws en informatie.
38

 Als een dergelijke tweedeling 

wordt losgelaten op de muziekzenders dan zouden Radio 3 en 4 louter informatie en 

nieuws over muziek moeten brengen en wordt het entertainen aan de commerciële zenders 

overgelaten. Goede muziekzenders willen evenwel de muziek vooral presenteren juist 

omdat deze een bepaalde intrinsieke waarde heeft. Hetzij als entertainment, dan wel als iets 

wat intellectuele voldoening oplevert. Daarnaast vervult met name Radio 4 ook een 

educatieve functie, zij het niet expliciet vermeld in haar missie, door uitleg te geven over 

de muziek. Veel luisteraars geven aan dat Radio 4 hen helpt hun repertoirekennis te 

verbreden en nieuwe muziek te ontdekken.
39

 Dat is een functie die nauwelijks in een van 

bovengemelde categorieën is onder te brengen. Dat geldt ook voor functie van 

radiozenders als (co)producent, waarmee zij zich actief opstellen als bemiddelaars tussen 

de muziekwereld en de radioluisteraar. Door verslag te leggen van concerten en live 

optredens vervullen ze bij de luisteraars tegelijkertijd een intellectuele behoefte, een 

informatiebehoefte, een sociale behoefte (erbij zijn) of entertainment functie.
40

  

 

Functies van klassieke zenders voor de muziekwereld 

Onderbelicht in het debat  blijft de betekenis die radiozenders  hebben voor  de 

muziekwereld. Toegang tot de media wordt bijvoorbeeld in het WRR rapport Focus op 

Functies teveel versmald tot de vraag of de luisteraar toegang heeft tot de media. De 

belangrijke rol die met name cultuurzenders kunnen spelen als culturele bemiddelaars 

tussen aanbod en het publiek wordt over het hoofd gezien. Het is de muziekwereld 

(componisten, musici, concertzalen en muziekopleidingen) die ook toegang wil tot de radio 

en gerepresenteerd wil worden in het publieke domein. Zij hebben daar belang bij omdat 

uit onderzoek blijkt dat radio de belangrijkste manier is waarop mensen kennis maken met 

klassieke muziek.
41

 De muziekwereld en met name de contemporaine muziek, heeft veel te 

lijden als de muziekradio louter aan commerciële krachten wordt overgelaten, zo blijkt uit 

de analyse over de klassieke zenders in Los Angeles. Ook in Duitsland hebben 

componisten en andere verantwoordelijke personen binnen de muziekwereld hun 

bezorgdheid uitgedrukt ten aanzien van het huidige radiobeleid. Uit een forumdiscussie 

kwam naar voren dat “de internationale betekenis en verbreiding van de contemporaine 

muziek in de afgelopen decennia zonder de uitdrukkelijke ondersteuning door de publieke 

omroep en zijn ensembles ondenkbaar zou zijn geweest.” 
42

 

In Europa vervullen de publieke klassieke radiozenders nu nog een actieve 

culturele rol, door relatief breed te programmeren en daarnaast door compositieopdrachten 

te verstrekken en orkesten te laten optreden in combinaties en met programma’s die in de 

reguliere concertpraktijk moeilijk te verwezenlijken zijn. Daarmee dragen klassieke 

radiozenders actief bij aan de inhoudelijke innovaties in de muziekwereld en inhoudelijke 

verbreding van het draagvlak voor klassieke muziek.  

En passant hebben de omroepen radioprogramma’s en concerten gearchiveerd en 

ondergebracht in het Instituut voor Beeld en Geluid, dat najaar 2006 zijn deuren opent. 

‘Media bepalen ons wereldbeeld’ is de slogan van dat instituut. Het kan geen kwaad om 

alvast na te denken over de invulling van deze maatschappelijke functie en 

verantwoordelijkheid door de publieke radiozenders.  

 

                                                
38

 D.Broeders en I.Verhoeven (2005, 107-8). 
39

 Hagenouw (2005), Smithuijsen (1997, 70) . 
40

 Er zijn ook nog andere functie-indelingen mogelijk, waarop in het kader van deze notitie niet verder kan 

worden ingegaan. Een beknopt overzicht bieden De Haan en Knulst (2004, 205 ev.). 
41

 Zie Alan Brown (2003) .“Radio is the dominant avenue of public access to classical music in the US.” 
42

 Holtbernd-Streevelaar (2006). 
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4. Radio en technologische innovatie  
 

“Internetradio is alweer bijna ouderwets. De toekomst is aan crossmediale muzieksites. 

Aan sites die radio combineren met televisiereportages, een audiovisueel archief, nieuws 

en informatie, en discussiefora.” Zo sprak de voormalige staatssecretaris van Media, Medy 

van der Laan, de radiomakers toe, tijdens het omroepcongres 2005.  

Op de vraag wat de gevolgen zouden zijn voor de bestaande zenders, verwees Van 

der Laan naar de successen die de BBC heeft geboekt met Ipod. Daardoor wordt het bereik 

van publieke radio veel groter. “De publieke omroep in Nederland moet ook zo’n 

creativiteit en vernieuwing mogelijk maken.” Zij voorspelde dat de radiomakers deze 

omslag makkelijk zouden kunnen volgen, omdat radio immers “al op doelgroepen is 

gericht, een persoonlijke relatie onderhoudt met de luisteraars, mobiel is en overal te 

beluisteren.” Van der Laan voegde eraan toe dat zij zich geen zorgen maakte over de 

toekomst van radio en haar beleid tegen “ontlezing zeker niet hoeft uit te breiden met 

maatregelen tegen ontluistering.”
43

 

 

Deze speech is typerend voor de verwarring in het denken over technologie en radio. Het 

negeert het  specifieke van radio, ‘de auditieve’ programma output. Als radio straks in een 

visuele context wordt geplaatst, is dat wel degelijk een bedreiging voor het luisteren, want 

radio raakt op die manier zijn ‘auditieve wortels’ kwijt.  Ook wordt het werk van de 

radiomaker in een multimediale omgeving, wezenlijk anders: namelijk niet alleen 

hoogwaardige auditieve producten maken, maar ook tekstschrijven en beeldverwerking, 

wat toch echt een ander vak is. Deze omslag is voor radiomakers misschien wel moeilijker 

dan voor de televisiecollega’s. 

De toekomst van radio zal deels een visuele zijn. Daarover zijn ook 

radiowetenschappers het eens. Zo maakt de mogelijkheid om teksten te sturen naar de 

display van het radiotoestel de radio visueel. Zo maakte de overgang van het monteren van 

radioprogramma’s louter op het gehoor, naar het monteren van radioprogramma’s met 

behulp van computerprogramma’s waarin de radio-output visueel wordt weergegeven, 

radio voor de programmamaker of geluidstechnicus visueel.  

De ontwikkeling van nieuwe audiovisuele technieken, producten en inhouden gaat 

altijd sneller dan de reflectie daarop. Het enige wat op dit moment zeker is, is dat jongere 

generaties een vanzelfsprekender omgang hebben met nieuwe media dan de ouderen. De 

consequenties die de beschikbare technieken hebben voor de inrichting van radiozenders 

kunnen verschillen, afhankelijk van de generatie luisteraars die bediend worden met 

bepaalde zenders. Wat ook vast staat is dat de technische mogelijkheden het makkelijker 

maakt voor muziekinstellingen om de eigen concerten aan het publiek aan te bieden. Van 

die gelegenheid zal vaker gebruik worden gemaakt, als radiozenders hun rol als 

bemiddelaar naar het culturele veld laten liggen.  

 

Conclusies 

 
In verschillende Europese landen bevindt zich de klassieke publieke radio in een grote 

staat van verwarring. Er lijken overhaaste beslissingen genomen te worden over de 

programmeringsprofielen van publieke klassieke radiozenders op basis van aannames die 

vanuit wetenschappelijk oogpunt nogal zwak onderbouwd lijken. Wat is er met klassieke 

muziekradio aan de hand? Wat zijn de aandachtspunten voor het toekomstige debat in 

Nederland? Dat zijn de twee hoofdvragen die ik hier wil beantwoorden.  

                                                
43

 Van der Laan (2005) 
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Het is in de hoedanigheid van radio als ‘ auditieve programma output’ dat de afgelopen 

decennia professionele kwaliteiten zijn ontwikkeld en een ongekende hoeveelheid 

creativiteit vanuit de publieke radio een publiek heeft gevonden. Dat met name culturele 

radioprogramma’s en programma’s die een aandachtiger beluistering vragen, nu onder 

druk staan of naar de marges van het publieke domein worden verbannen, is niet alleen een 

Nederlands verschijnsel. Dat zich in andere landen dezelfde inhoudelijke reacties en 

keuzes aftekenen op de marktwerking in de radiosector, zegt iets over de kracht van het 

marktdenken en het beperkte zoeklicht bij het zoeken naar creatieve oplossingen en 

innovaties voor radio als medium.  

 

De conclusie van dit verkennend onderzoek kan niet anders luiden dan dat er vele 

aannames over de functie en betekenis van radio circuleren in het publieke en beleidsdebat, 

maar dat deze nog weinig expliciet worden gemaakt en weinig wetenschappelijk worden 

onderbouwd. De wetenschap laat de radiowereld daarbij in de steek, doordat deze te zeer 

gericht is op onderzoek naar televisie en nieuwe media. Vandaar dat op dit moment 

noodzakelijkerwijs praktijkgevormde observaties over de eigen successen en over ‘hoe 

anderen het doen’ richtinggevend zijn bij de herprofilering van de publieke radiozenders. 

De inhoudelijke implicaties van de herinrichting van de publieke radiozenders kunnen 

vergaand zijn
44

 en verdienen uitvoeriger reflectie. Er is een inhaalslag nodig om de 

toekomst van radio ‘in focus’ te krijgen. Bovendien is mediumspecifieke visievorming en 

reflectie, speciaal gericht op de positie van kunstmuziek op landelijke, regionale en lokale 

radio, dringend nodig. Pas als de betekenis en waarde van specifieke vormen van radio-

output voor specifieke doelgroepen is bepaald, kan worden vastgesteld hoe en welke radio-

inhouden zich zouden kunnen gaan manifesteren in mainstream radio, en daarnaast in 

crossmediale, eventueel visueel getinte, media-omgevingen.  
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en achter het voetlicht, musici en de arbeidsverhoudingen in het kunst- en 
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muziekprogrammering bij de MA opleiding Kunstbeleid en Management van de 

Letterenfaculteit van de Universiteit Utrecht. Zij werkt thans met Jitse van Leeuwen aan 

een onderzoeksproject naar de toekomst van niet-commerciële private vrije radiozenders in 

Nederland, dat dit najaar bij de Wetenschapswinkel Utrecht wordt gepubliceerd. Haar 

andere onderzoeksactiviteiten betreffen de muziekgeschiedenis en muziekprogrammering 
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44
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