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Populaire muziek 
op de 

Nederlandse radio
De geschiedenis van een symbiose

misschien wel op sterven na dood zijn.
Populaire muziek op de radio is in Nederland 

tot nu toe nauwelijks onderwerp geweest van 
serieuze studie.2 Alleen de economische 
aspecten van de relatie tussen radio en 
muziek(industrie) kregen in het verleden enige 
aandacht.3 Dit artikel belicht de connecties 
tussen radio en populaire muziek en de rol van 
deze muziek voor het voortbestaan van het 
medium radio. De betekenis van populaire 
muziek op de radio wordt onderzocht aan de 
hand van de programmering ervan op de 
Nederlandse zenders. Ook zullen technologische 
en beleidsma tige veranderingen bij de radio, die 
direct gevolgen hebben voor de programmering, 
ter sprake komen. Het onderzoek begint 
vijfenzeventig jaar geleden, in 1919, bij de start 
van de Nederlandse radio. Het artikel eindigt bij 
de huidige situatie en kijkt daarbij ook naar de 
toekomst. 

Vooroorlogse radio: populaire muziek 
onontkoombaar

Naar een verzuild bestel
De mars Turf in je ransel geniet de eer om als 

eerste populaire-muzieknummer uitgezonden 
te zijn door een Nederlandse omroepzender. Dit 
gebeurt tijdens een ‘Soirée musicale’ die te 
beluisteren is op 6 november 1919 via de zender 
van ing. H. Schotanus à Steringa Idzerda, 
waarschijnlijk de eerste persoon die de radio 
bewust gebruikt als een omroep voor een groot 
publiek.4 Naast Idzerda is er nog een aantal 
andere pioniers dat vrij regelmatig 
muziekuitzendingen verzorgt via het nieuwe 
medium. De eerste jaren bestaat het 
programma van deze radio-amateurs vooral uit 
muziekprogram ma’s verzorgd door radio-
orkestjes en grammofoonplaten gespeeld via de 
pathefoon. Men laat veel muziek horen omdat 
de experimentele zenders beter te testen zijn 
via muziekuitzendingen dan via gesproken 

woord. Deze eerste zenders zijn verbonden  
aan bedrijven voor radioapparatuur. De 
programma’s hebben (mede) tot doel mensen te 
stimuleren om een radiotoe stel aan te schaffen. 

De radio functioneert als een 
amusementsme dium met muziek die de 
luisteraar leuk vindt: veel populaire Duitse 
nummers en Amerikaanse foxtrots en jazzhits 
afgewisseld met een toneelstukje - het hoorspel 
bestond toen nog niet - of een technisch praatje. 
‘De omroepluisteraar wil amusement,’ schrijft 
Radio Expres, het blad van de vereniging van 
radioamateurs, in 1923. Ook baron Tindal, de 
voorzitter van de Hilversumsche Draadloze 
Omroep (HDO), die veel populaire muziek 
uitzendt via de zender van de Nederland sche 
Seintoestellen Fabriek (NSF), is die mening 
toegedaan. Hij zegt in 1924 in het HDO-blad 
Radio Luistergids dat de omroeppoli tiek van zijn 
zender door twee factoren wordt bepaald: de 
technische middelen en de wens van de 
luisteraars.

Deze beginperiode van ongecompliceerd 
amusement duurt niet lang. De meeste 
amateurzenders stoppen al rond 1924 met 
uitzenden, met uitzondering van de HDO die 
zich verder professionaliseert. Dit is vooral het 
gevolg van de bevlogenheid van de medewerkers 
van de HDO, zoals Willem Vogt, maar zeker ook 
van de sponsoractiviteiten van Philips. 
Tegelijkertijd komt de radio in de 
belangstelling te staan van levensbeschouwe-
lijke groeperingen die in het nieuwe medium 
het ideale middel zien tot verspreiding van hun 
boodschap. In 1924 kan Radio Expres weliswaar 
nog schrijven: ‘Het klinkt mooi, de smaak van 
het publiek te willen opvoeden, maar die smaak 
voelt geen lust om opgevoed te worden.’ Met de 
oprichting van de verzuilde omroep-
verenigingen - de NCRV, de KRO en de Vara in 
1925 en de VPRO in 1926 - doet het beschavings- 
en opvoedings idee zijn intrede op de 
Nederlandse radio. Het populaire amusement 

Ad Maatjens  Radio Veronica, Radio Luxem-
burg - dat waren nog eens andere tijden 
dan die van Radio 3. Je had Herman 
Stok, maar je had ook Joost den Draaier. 
Tegen de zeezenders hebben de gevestig-
de omroepen in arren moede Hilversum 3 
opgericht. Die verschillende zenders 
hadden gemeen dat ze afhankelijk waren 
van populaire muziek. Ad Maatjens laat 
zien dat álle radiozenders populaire 
muziek nodig hadden, zoals de populaire 
muziek pas groot kon worden door het 
medium radio. Radio is behang gewor-
den en zelfs de jeugd luistert niet meer 
zoveel. Wil de radio overleven dan zal ze 
het moeten hebben van gouwe ouwe en al 
die andere soorten populaire muziek.

Inleiding
Populaire muziek is niet meer weg te denken uit 
ons bestaan. Zowel in economisch als cultureel 
en sociaal opzicht vormt ze een belangrijk 
element van onze samenleving. Via radio, 
televisie, concerten en allerhande 
muziekinstallaties wordt ons, gevraagd of 
ongevraagd, een dagelijkse portie aangeboden. 
De radio is van deze media de belangrijkste 
promotor. Men hoeft op een doordeweekse dag 

de ‘band maar af te fietsen’ om iedere paar 
meter een radiostation aan te treffen dat 
populaire muziek uitzendt. Radio en muziek 
hebben een symbiotische relatie. De 
wisselwerking tussen beide is vanaf het begin 
van de radio erg sterk geweest. Een aantal 
twintigste-eeuwse populaire muziekgenres 
zoals crooning en rock ’n’ roll zouden zonder de 
radio onvoor stelbaar zijn.1 Zonder de grote 
hoeveelheid populaire muziek zou de radio 
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1935 uit populaire muziek tegenover zo’n 15 
procent klassiek.11 Deze drie omroepen zenden 
aanzienlijk meer populaire muziek uit dan de 
NCRV en VPRO die respectievelijk 20 en 0,6 
procent van hun programme ring hieraan 
wijden. De VPRO ziet muziek als omlijsting van 
het gesproken woord en mijdt bewust 
amusement.12 De Vara en Avro gaan veel verder 
in het soort amusement dat ze brengen dan de 
NCRV en de KRO.13 Terwijl bij de KRO jazz 
streng verboden is, zendt de Avro in 1932 live-
concerten uit van Duke Ellington, Louis 
Armstrong en The Boswell Sisters. De Vara 
organiseert in 1935 zelfs een hele jazzweek. 
Populaire muziek bij de NCRV bestaat vooral 
uit orgelmuziek. Gedurende de hele 
vooroorlogse periode hebben alle omroepen 
echter te maken met een constante vraag van 
het luisterend publiek naar meer populaire 
muziek.14 De radio wordt daardoor, ondanks alle 
vermanende woorden om het medium selectief 
te gebruiken, al in een vroeg stadium de 
belangrijkste verspreider van 
amusementsmuziek.15

Beleid van de omroepen 
Diverse factoren hebben een rol gespeeld in 

het muziekbeleid van de omroepen. Een 
belangrijke omstandigheid is de beperkte 
mogelijkheid tot uitzenden voor de 
verschillende omroepen. Aangezien er maar 
twee, streng gescheiden, stations zijn, heeft een 
omroep steeds maar één zender tot zijn 
beschikking om zijn programma’s uit te 
zenden. Alle soorten muziek worden daarbij 
door elkaar gespeeld. Als legitimatie voor dit 
muziekbeleid gebruiken alle omroepen de 
gevleugelde uitdrukking ‘Elk wat wils’. Men 
denkt door populaire en ‘serieuze’ muziek naast 
elkaar te programmeren, dat de luisteraar zal 
worden opge voed tot de ware muzikale kunst. 
De luisteraar zou, wanneer hij geconfron teerd 
wordt met ‘echte’ muziek, de kwaliteit ervan 

De meeste muziek wordt in eerste instantie 
door de orkesten live in de studio uitgevoerd. De 
grammofoonplaat wordt tot aan het begin van 
de jaren dertig als een minderwaardig medium 
gezien, omdat men van mening is dat een 
mechanische weergave van de muziek nooit kan 
tippen aan ‘echt’ gespeelde muziek. Platen 
worden alleen gebruikt om pauzes tussen de 
verschillende programmaonderdelen te 
overbruggen. In de loop van de jaren dertig 
nemen de grammofoonpla ten programma’s 
echter in aantal toe. In 1930 bestaat ongeveer 30 
procent van de muziekprogramma’s van de 
verschillende omroepen uit 
grammofoonmuziek. In 1934 strekt dat 
percentage zich bij de KRO al uit tot meer dan 
de helft van de muziekprogramma’s. In 1940 
bestaat zelfs 65 procent van de KRO-
muziekprogramma’s uit 
grammofoonplatenprogramma’s. Ook bij 
andere omroepen groeit het aandeel 
muziekprogramma’s met grammofoonplaten.10 
De kwaliteit van de platen overstijgt soms de 
prestaties van de eigen ensembles. Maar er 
worden vooral veel platen gedraaid omdat men 
op die manier de muzikale sterren uit de hele 
wereld kan beluisteren.

Circa 70 procent van de programmering 
bestaat bij alle omroepen uit muziek. ’s 
Ochtends zijn er voornamelijk 
platenprogramma’s met populaire muziek, ’s 
middags wordt er lunchmuziek gespeeld, 
meestal live, soms via grammofoonplaten. ’s 
Avonds is de luisterdichtheid het grootst en is 
het programma-aanbod divers. Anglo-
Amerikaanse dansmuziek wordt meestal pas na 
elf uur ’s avonds uitgezonden. Vaak gebeurt dit 
via zogenaamde lijnuitzendingen, directe 
verbindingen met dansgelegenheden in het 
land.

De verhouding tussen klassiek en populair is 
niet bij alle omroepen gelijk. 60 procent van de 
zendtijd van de KRO, Vara en Avro bestaat in 

Programma’s 
De verzuilde omroepen willen de 

amusementscultuur in eerste instantie zoveel 
mogelijk buitensluiten. Als uit de vele reacties 
die de omroepen krijgen blijkt dat men in de 
huiskamer nogal gesteld is op amusement, 
proberen met name KRO en Vara populaire 
muziek op basis van de in eigen kring heersende 
waarden en normen te programmeren.7 Zij 
nemen daarom hun eigen salonorkesten, 
dansbands, lunchtri o’s en ensembles in dienst 
om een eigen populaire muziekcul tuur te 
ontwikkelen. Binnen het Nederlandse 
omroepbestel van voor de oorlog kan kennelijk 
zelfs muziek niet neutraal zijn.8 

De omroepen maken zonder uitzondering 
onderscheid tussen klassieke of ernstige 
muziek en populaire muziek. De laatste wordt 
verdeeld in amusementsmuziek en jazz of 
dansmuziek. Voor de oorlog bestaat de 
populaire muziek vooral uit Duitse schlagers, 
gezongen door idolen als Richard Tauber en 
Joseph Schmidt, opera- en operettestukken van 
componisten als Verdi, Strauss, Kalman en 
Abraham, zigeunermuziek, marsen, potpourri’s 
en Nederlandstalige nummers. In de loop van de 
jaren dertig wordt de Anglo-Amerikaanse 
muziek steeds belangrijker. Deze muziek 
bestaat uit nummers uit Amerikaanse 
filmmusicals, gespeeld en gezongen door onder 
anderen de Mills Brothers, The Boswell Sisters 
en Bing Crosby, en uit de dansmuziek van Anglo-
Amerikaanse bands als Jack Hylton, Roy Fox, 
Harry Roy, Bert Ambrose en Duke Ellington. 
Popu laire Nederlandse orkesten zijn De KRO-
Boys, The Ramblers (Vara), De Flierefluiters 
(Vara) en De Notenkrakers (Vara), het ensemble 
van Kovacs Lajos (Avro) en De Avro-Decibels. 
Behalve door de eigen orkesten wordt er ook 
regelmatig opgetreden door Duitse 
dansorkesten zoals die van Marek Weber, Paul 
Godwin, Dajos Bela en Oscar Joost.9

 

moet wijken voor hogere culturele en 
geestelijke idealen. De christelijke 
levensbeschou wing en zedelijkheidspo li tiek 
worden leidraden voor het programmabeleid 
van de religieuze en levensbeschou we lijke 
omroepen. Niet alleen de confessionelen zien 
overigens in de amusements cultuur een teken 
van cultuurverval. In eerste instantie is ook de 
Vara fel tegenstander van populaire muziek. 
Volgens de socialisti sche omroep staat de 
decadente amusements cultuur de emancipatie 
van de arbeider in de weg. De in 1928, na 
verschillende fusies uit de HDO ontstane, 
‘algemene’ Avro is als neutrale omroep niet 
streng gebonden aan christelijke of 
socialistische waarden en normen en daardoor 
vrijer in het brengen van allerlei vormen van 
populair amusement. De Avro wordt dan ook de 
grootste en populairste omroep van voor de 
oorlog: vele luisteraars kiezen voor de omroep 
die geeft waar zij om vragen.5 Een van de meest 
gebruikte voorbeelden van verzuiling in het 
interbellum, namelijk het Nederlandse 
omroepbestel, blijkt in de jaren dertig diezelfde 
verzuiling te ondermijnen.6

NCRV, KRO, Vara, VPRO en Avro maken in 
het begin allemaal gebruik van de zender van de 
NSF in Hilversum. Dit leidt al snel tot 
problemen omdat alle omroepen meer uren 
willen uitzenden en er volgens internationale 
afspraken maar twee golflengten voor 
Nederland beschikbaar zijn. De overheid vindt 
dat ze regelend moet optreden, reden om zich 
met het ‘omroepvraagstuk’ bezig te houden. Na 
het zendtijdenbesluit van mei 1930 gaan de KRO 
en de NCRV het (conservatieve) ‘rechtse’ station 
vullen en de Avro en de Vara het (progressieve) 
‘linkse’ station. De VPRO zendt slechts een 
aantal uren per week uit op het laatste station. 
In feite liggen hier de wortels van zenders die 
later Hilversum 1 en 2 zullen worden genoemd.
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1945-1960: populaire muziek als probleem
Na de Tweede Wereldoorlog wordt veel van de 
vooroorlogse omroepsituatie gecontinueerd. 
Het ideaal van een Nationale zender, onderdeel 
van de bij sommige groepen levende 
doorbraakgedachte, verliest het snel van de 
terugkeer van de oude, verzuilde 
omroepverenigingen.29 Wel wordt op 10 januari 
1947 de overkoepelende Nederlandse Radio Unie 
opgericht, waarin de omroepen gaan 
samenwerken ten behoeve van 
gemeenschappelijke facilitaire zaken. Het 
aantal radio’s stijgt explosief. In de loop van de 
jaren vijftig krijgt bijna ieder Nederlands gezin 
radio.

Programma’s in de jaren vijftig
De jaren 1945-1960 worden algemeen gezien als 

de hoogtijdagen van de Nederlandse radio. De 
vijf zendgemachtigden NCRV, KRO, Vara, VPRO 
en Avro zetten na de oorlog op Hilversum 1 en 2 
een programmering voort die niet wezenlijk 
afwijkt van hetgeen ze voor de oorlog uitzonden. 
Overdag is er muziek te horen en zijn er 
programma’s voor de vrouw, ’s avonds zijn de 
programma’s bestemd voor het hele gezin. In 
navolging van de Bonte Dinsdagavondtrein (Avro) 
worden vooral grote showprogramma’s populair 
zoals Negen heit de Klok, Tierelantijnen (beide 
KRO) en Showboat (Vara). In deze 
amusementsprogramma’s wisselen 
toneelstukjes, cabaret, spelletjes en populaire 
muziek elkaar af. De maximale beluistering 
van de bonte avonden is in 1953 ongeveer 2,75 
miljoen luisteraars.30 Populaire 
muziekprogramma’s trekken in dat jaar 
ongeveer 1 miljoen luisteraars per uitzending.31

Het verzoekplatenprogramma, dat voor de 
oorlog bekend wordt door vooral U vraagt en wij 
draaien... van Henk Nienhuys (Vara)32, verkrijgt 
een grote populariteit. Zo start vlak na de 
oorlog onder andere het beroemde 
verzoekplatenprogramma Arbeidsvi tami nen 

totaal verbod op Amerikaanse en Engelse 
muziek mogen The Ramblers (nu onder de naam 
Het Dansorkest van Theo Uden Masman) hun 
beroemde eindtune Farewell Blues niet meer 
spelen en moeten ze deze vervangen door het 
nummer Mooi Holland.22 Ook een nummer als 
Morgen komt een nieuwe dag mag de band niet 
meer spelen.

Niet alleen The Ramblers blijven in deze 
periode actief voor de radio. Een groot aantal 
populaire artiesten van voor en na de oorlog zijn 
in de periode 1940-1945 gewoon via de Rijksradio 
te horen.23 Sommige orkesten worden zelfs 
bewust gebruikt in de propagandastrijd, zoals 
het voormalige Avro-orkest van Dick 
Willebrandts. Ze mochten in het Engels blijven 
zingen en swingmuziek spelen om op deze 
manier Britse luisteraars te lokken. Zo zou men 
in Engeland onwillekeurig geconfronteerd 
worden met de Duitse propaganda.24

De Rijksradio Nederland sche Omroep zendt 
een groot deel van de populaire muziek uit die al 
voor de oorlog te horen was, ook in de eerste 
jaren van de bezetting. De omroep geeft 
daarmee de Nederlan ders, tegen wil en dank, de 
broodnodige verstrooiing.25 De Duitse censuur 
wordt echter steeds groter en gaat zelfs zover 
dat in mei 1943 iedereen zijn radiotoestel moet 
inleveren. Van de 1.157.762 toestellen blijven er 
ongeveer 50.000 over.26 De maatregel betekent in 
feite het failliet van de Nederlandsche Omroep.

De populaire, door de Nederlandse regering in 
Engeland geleide zender Radio Oranje, kan nu 
niet meer door veel mensen worden beluisterd. 
Deze radio zendt in zijn beperkte aantal uren 
voorname lijk nieuws en commentaar uit.27 
Alleen zangeres Jetty Pearl vrolijkt in latere 
jaren de uitzendingen wat op. De eerste omroep 
die in september 1944 uitzendt vanuit vrije 
Nederlandse grond, Radio Herrijzend 
Nederland, zendt weer vooral muziek uit. Deze 
mag echter niet te uitbundig zijn vanwege de 
situatie in het bezette deel van Nederland.28

familiaar van karakter zijn en bestemd voor een 
groot publiek. Extreme muzieksoorten, zoals 
hot jazz, worden om deze reden uitgesloten of 
naar tijdstippen verbannen dat er weinig 
geluisterd wordt.19

In de loop van de jaren dertig ontstaat er door 
bovenstaande factoren een steeds grotere 
uniformering. Deze doet zich met name gelden 
in de muziekprogramma’s.20 De populaire 
programma’s van de Avro vormen daarbij een 
voorbeeld voor de programmering van vooral de 
KRO en de Vara. Populaire muziek wordt aldus, 
ondanks de problemen die met name NCRV en 
KRO ermee hebben, onontkoombaar binnen de 
programmering van alle omroepen.

Propagandamiddel tijdens de oorlog
Na de inval van de Duitsers lijkt er in eerste 
instantie weinig te veranderen in de populaire-
muziekprogrammering op de radio. De 
nationaal-socialisten zien het belang in van een 
populaire, veel beluisterde Nederlandse radio. 
De verschillende omroepen mogen daarom hun 
werk voortzetten, zij het onder Duitse controle. 
In 1941 worden de Nederlandse omroepen echter 
opgeheven om plaats te maken voor de Duitse 
‘gelijkgeschakelde’ Rijksradio Nederlandsche 
Omroep. Ook de ontspanning komt in dienst te 
staan van het nationaal-socialisme. De afdeling 
‘Lichte muziek en Kleinkunst’ van de nieuwe 
omroep krijgt onder andere tot taak ‘het weer 
doen herleven van goede volksche- en 
volksmuziek’ en ‘het beperken en weren van 
volksvreemde en smaakbedervende muziek en 
teksten’.21 Hieronder verstaat men onder andere 
jazz en swingmuziek en muziek van joodse 
componis ten of door joodse en zigeunerorkesten 
uitgevoerd. Engelse namen moeten op last van 
de bezetters veranderd worden in Nederlandse 
namen, bijvoorbeeld De Slingervaders (The 
Swing Papa’s) en De Moetsjers (The Moochers). 
Er verschijnen Duitse muziekprogramma’s als 
Grüss aus der Heimat en Wünschkonzerte. Na een 

automatisch herkennen. De populaire muziek 
krijgt in deze opvatting over programmering 
een soort verleidersfunctie: een noodzakelijk 
kwaad. Als de verschillende omroepleidin gen 
over muziek spreken, dan bedoelt men ook bijna 
altijd de serieuze muziek. Hieraan ligt een 
duidelijk en onbetwistbaar onderscheid ten 
grondslag dat de burgelijke elite maakt tussen 
hoge en lage cultuur.

Uitzenden van populaire muziek is, ten 
tweede, noodzaak omdat alleen met voldoende 
amusement de luisteraars aan de eigen omroep 
gebonden blijven en niet overschakelen naar 
andere, verderfelijke, omroepen. Overschakelen 
naar andere zenders doen de luisteraars 
overigens toch wel. Zij zoeken gewoon hun 
amusement op de radio.16 Een derde factor in de 
programmering van populaire muziek is de 
ontspannende werking die de muziek moet 
brengen. Dit heeft ook een morele achtergrond: 
de ontspanning wordt gezien als de beloning na 
een dag hard werken.

De muziekprogrammering wordt ten slotte 
ook bepaald door de manier waarop er naar de 
radio wordt geluisterd. De radio is in het 
interbellum een zwaar, moeilijk verplaatsbaar 
en bovendien vrij duur apparaat. Meestal is er in 
huis maar één toestel aanwezig. Het is de 
gewoonte om met de hele familie naar de radio 
te luisteren. Regelmatig komen ook buren en 
bekenden op bezoek bij mensen met een 
radiotoestel om naar de uitzendingen te 
luisteren. De radio ontwikkelt zich in deze 
periode al snel tot een echt ̀ massa’-medium. In 
1935 zijn er in Nederland bijna één miljoen 
radiotoestellen aanwezig. In de grote steden 
kan in dat jaar meer dan de helft van de 
huishoudens naar radio luisteren.17 Als er in 1939 
plannen zijn om een omroepbijdrage in te 
stellen, blijkt dat het aantal nog eens met een 
kwart is gestegen.18 De omroepen richten zich 
steeds meer op deze situatie en maken 
programma’s die bijna zonder uitzondering 
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heeft zelfs al 20 procent een tweede toestel.42 In 
de jaren tachtig wordt een tweede en zelfs een 
derde radio in huis normaal. Niet alleen 
verschijnen er meer radio’s, er komen ook meer 
radiostations. De radiozendtijd van de 
Hilversumse publieke omroepen is in de periode 
1960-1990 ruim 2,5 keer vergroot. Door de 
introductie van de kabel ontstaat er sinds de 
jaren tachtig een geweldige golf aan nieuwe 
lokale, regionale en commerciële radiostations. 
Ondertussen bieden met name de commerciële 
stations, maar zeker ook de ongeveer 350 lokale 
omroepen, een overvloed aan populaire 
muziek.43 Bij de dertien regionale omroepen, die 
samen een marktaandeel hebben van iets 
minder dan 20 procent, is de verhouding muziek-
gesproken woord 50 : 50.

In de jaren zestig is een grote verandering te 
constateren in de programmering van populaire 
muziek op de radio en daarmee in de relatie 
tussen populaire muziek en radio. Het aandeel 
populaire muziek wordt steeds groter en 
bovendien richten de omroepen zich steeds meer 
op de jeugd. Een aantal factoren speelt hierbij 
een rol, zoals de komst van de televisie, de 
nieuwe maatschappelijke positie van de jeugd, 
de introductie van de draagbare radio en de 
komst van piratenzenders.

Radio als secondary medium
Belangrijke oorzaak voor de veranderde 

populaire muziekprogrammering is de opkomst 
van een nieuw massamedium: de televisie, 
waarvan de eerste officiële uitzending in 1951 
plaats vindt. Eind jaren vijftig raakt de 
populariteit van dit medium in een 
stroomversnelling. De televisie wordt hét 
nieuwe amusementsmedium voor de avond. 
Deze ontwikkeling verandert op twee manieren 
de functie van radio. Allereerst zet de 
ontzuiling in Nederland definitief door.44 Deze 
maatschappelijke ontwikkeling zorgt ervoor 
dat er een permissive society ontstaat waarin 

van hitparades en toplijsten, commerciële 
bindingen tussen muziekuitgevers, 
orkestleiders en radioprogrammaleiders en het 
feit dat radioprogramma’s voornamelijk 
worden gevuld met buitenlandse 
grammofoonplaten. Deze ontwikkelingen 
betekenen volgens het rapport verlies van ‘eigen 
aard’ en zullen leiden tot geestelijke verarming. 
De wens van de commissie om meer Nederlandse 
muziek zal niet worden gehonoreerd.39 

Het is duidelijk dat de commissie een te 
zwart beeld schetst. Met evenveel recht kan 
men stellen dat de Nederlandse artiesten die 
voor de radio optreden een belangrijke 
stimulans vormen voor het hele Nederlandse 
muziekleven, en dat het medium een leidende 
rol speelt bij de populari teit van Nederlandse 
muziek. Het is de gewoonte om nummers van 
Nederlandse artiesten pas op plaat uit te 
brengen als ze via de radio bekend zijn 
geworden.40 Eind jaren vijftig verandert deze 
situatie. Vanaf dat moment worden de hits op 
vinyl geboren en populair gemaakt door de 
radio.41

De rock ’n’ roll-revolutie in de populaire 
muziek in de tweede helft van de jaren vijftig, 
met als belangrijkste exponenten Elvis Presley, 
Bill Haley and his Comets en The Everly 
Brothers, wordt door de Nederlandse omroepen 
met grote argwaan bekeken. Het zal nog enige 
tijd duren voordat deze eigentijdse populaire 
muziek, nu kortweg ‘popmuziek’ genoemd, op 
de Nederlandse radio probleemloos gedraaid 
kan worden. Tot dan moeten jongeren het 
vooral doen met de rock ’n’ roll-programma’s 
van Radio-Luxemburg, die volgens een 
lezersonderzoek van het muziekblad Tuney 
Tunes uit 1961 zeer populair zijn.

1960-1990: populaire muziek als redmiddel
Het bezit van de radio breidt zich vanaf de jaren 
zestig verder uit. In 1960 heeft 96 procent van de 
Nederlandse gezinnen radio. Vier jaar later 

Zedenbederf en Amerikanisering
De problemen die vooral de NCRV en de KRO 

met populaire muziek hebben, blijven na de 
oorlog bestaan, zowel wat betreft de hoeveelheid 
populaire muziek als de soort.34 De 
moeilijkheden lijken zich zelfs naar andere 
omroepen uit te breiden. Zelfs een Avro-
musicus, Jan Corduwener, laat zich in 1946 in de 
volgende bewoordingen uit: ‘Het grootste deel 
der luisteraars is na vijf jaren van 
oorlogsgeweld en oorlogszenuwen meer gesteld 
op rustige en beschaafde amusementsmuziek 
dan op opwindende en meeslepende jazz.’35 Een 
versterkte angst voor het verlies van zeden en 
voor massavermaak (Amerikanisering) zorgt 
ervoor dat het aandeel gesproken woord en 
klassieke muziek zelfs enige tijd toeneemt ten 
koste van de populaire muziek. In 1953 bestaat 
nog maar 27 procent van de totale 
programmering van alle omroepen uit 
populaire muziek tegenover 48 procent in 1935.36

De groeiende overheersing van de 
Amerikaanse populaire muziek valt niet bij 
iedereen in goede aarde. Zeker niet als de 
functie van populaire muziek op de radio steeds 
meer wordt onderkend. Zo signaleert het CBS-
rapport Radio en vrijetijds besteding uit 1954 het 
belang van veel lichte muziek op de radio.37 Dit 
belang veroorzaakt een nieuw populaire-
muziekprobleem. Ditmaal niet zozeer voor de 
omroepen, maar voor de bewakers van het 
Nederlandse cultuurgoed. Uit angst voor de 
Amerikanisering is het volgens hen van belang 
dat men naar de juiste, Nederlandse, lichte 
muziek luistert. Daarom wordt er niet lang na 
het CBS-onderzoek door drie Nederlandse 
muziekverenigingen38 een commissie ingesteld 
die de situatie van ‘De Nederlandse Lichte 
muziek in de Nederlandse Radio’ moet 
onderzoeken. De commissie concludeert dat de 
omstandig heden waarin de Nederlandse lichte 
en populaire muziek verkeert, slecht zijn. Als 
oorzaken worden genoemd het te veel navolgen 

(Avro). Andere bekende verzoekplaten-
programma’s waarin populaire muziek wordt 
gedraaid zijn Moeders wil is wet en Vliegende 
Schijven (beide KRO). 

Tegenwoordig wordt wel gesuggereerd dat de 
Nederlandse radio vlak na de oorlog niets 
anders meer uitzendt dan muziek van Glenn 
Miller en The Andrew Sisters. Dat is onjuist. 
Wel ontstaan er als gevolg van de naoorlogse 
Amerikaanse culturele dominantie meer 
muziekprogramma’s die zich uitsluitend op de 
nieuwste Amerikaanse hits richten. Dit zijn 
met name Pete Felleman jr. met onder andere 
Swing and Sweet from Hollywood and 52nd Street 
en De Top Hits van 19.. en verschillende 
programma’s van Michiel de Ruyter, onder 
andere Jazz Sociëteit (Avro). Ook Theo Uden 
Masman, leider van The Ramblers, mag bij de 
Vara platenprogramma’s gaan presenteren (Hits 
van de Spits en Vers van de Pers). De Anglo-
Amerikaanse populaire muziek wordt in de loop 
van de jaren vijftig invloedrijker. Dit gaat ten 
koste van de voornamelijk uit Duitsland 
afkomstige amusementsmuziek zoals walsen, 
opera- en operettemelodieën, marsen et cetera. 
De Anglo-Amerikaanse muziek wordt in de loop 
van de jaren vijftig zelfs zo populair dat in 1960 
al 60 procent van de populaire muziek op de 
radio uit deze muziek bestaat.33

Naast een aantal algemene orkesten onder de 
hoede van de Nederlandse Radio Unie, heeft 
iedere omroep in deze periode nog steeds zijn 
eigen orkesten voor de lichte muziek. Beroemde 
orkesten uit deze tijd zijn de Skymasters van Pi 
Scheffer, de Zaaiers, het Metropole-Orkest 
onder leiding van Dolf van der Linden, het 
Orkest zonder Naam van Ger de Roos, Eddy 
Walis en zijn Ensemble, The Kilima Hawaiians 
en nog steeds The Ramblers. Han Dunk, Eddy 
Christiani en Max van Praag 
vertegenwoordigen het populaire lied.
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zaak om juist zoveel mogelijk verschillen de 
nummers te laten horen. Het concept van de 
tien beste platen wordt al snel uitgebreid tot 
veertig ‘high profile’ platen. Het Top 40-format is 
daarmee geboren.55 Het concept wordt 
uitgebreid met een bijpassende manier van 
presenteren, jinglegebruik en bepaalde items. 
In de horizontale programmering komt op 
iedere dag op hetzelfde tijdstip hetzelfde 
programma met dezelfde presentator terug.

Nederland maakt kennis met het fenomeen van 
de piratenstations als in 1959 Radio Veronica 
wordt opgericht. Veronica vormt direct vanaf 
zijn eerste uitzending op 21 april 1960 een grote 
bedreiging voor de Hilversumse omroepen. 
Hoewel de programmering van de zeezender in 
eerste instantie nog traditioneel is - Veronica 
heeft zelfs in de eerste jaren laat op de avond 
nog een programma met klassieke muziek - 
worden de programma’s al snel populair. Dit is 
vooral het gevolg van de keuze non-stop muziek 
uit te zenden. Radio Veronica kiest overigens 
pas in 1965 voor een totale popmuziekpro-
grammering. De zender sluit hiermee aan op de 
eerder geconstateerde grote vraag onder de 
jongeren naar Anglo-Amerikaanse popmuziek. 
Met name Joost den Draaier (Willem van 
Kooten) speelt een leidende rol in de 
popularisering van Radio Veronica. Hij is vanaf 
1961 werkzaam bij het station en presentator 
van het populaire programma Joost mag het 
weten. Als programmaleider introduceert hij de 
Veronica Top 40 die op 2 januari 1965 voor het 
eerst wordt uitgezonden. Door middel van ̀ het 
gedrukte exemplaar bij je platenhandelaar’ 
weet Veronica zich een onmisbare positie te 
verwerven bij zowel de jeugd (zelfs in gebieden 
in Nederland waar Veronica niet goed te 
beluisteren is) als de platenindustrie. Het is ook 
Den Draaier die na een studiereis naar Amerika 
terugkomt met het genoemde idee van 
horizontale programmering.

Uit een onderzoek naar mediagebruik onder 
jongeren door Van Bork en Jacobs komt naar 
voren dat in 1983 79 procent vaak naar 
popmuziek op de radio luistert en 19 procent af 
en toe.53 93 procent van de jongeren luistert wel 
eens naar Radio 3.

Radio Veronica
Het ontstaan van de commerciële 

piratenstations in de jaren zestig vormt een 
andere cruciale factor die het radiobeleid 
bepaalt. De piratenzenders zijn zelfs zo 
belangrijk dat men kan stellen dat hun 
geschiede nis samenvalt met de geschiede nis 
van populaire muziekradio.54 Zij duiken in het 
gat dat de bestaande omroepen laten vallen door 
non-stop populaire muziek uit te zenden, ook 
muziek die via de officiële zenders niet gehoord 
kan worden. Het gaat in concreto vooral om 
Radio Veronica, Radio Caroline en Radio 
London. Deze stations nemen uit Amerika, 
waar non-stop muziekzenders al geruime tijd 
bestaan, alternatieve manieren over om radio 
te maken. Bij de commerciële stations krijgt de 
radio het karakter van louter muziekzen der. 
Ook de wijze van presentatie verandert 
drastisch. Discjockeys gaan platen berijden, dat 
wil zeggen op een vlotte informele manier aan 
elkaar praten. Tot dan toe zijn teksten op 
neutrale en zakelijke manier van papier 
opgelezen. Jingles worden gebruikt als 
identificatiemiddel van zowel het radiostation 
als van de presentator, en vergroten de snelheid 
van het programma. Radio kent geen geluidloze 
pauzes meer: het radiosignaal wordt helemaal 
vol behangen. 

De hitparade en het daaraan gekoppelde Top 
40 radio-format en horizontale programmering 
doen via de zeezenders hun intrede. Het 
oorspronkelijke format-idee was een formule om 
op de radio de tien grootste hits van het 
moment prominent in de programmering naar 
voren te laten komen. Tot dan was het vooral 

kracht van Amerikaanse populaire muziek.47 
Zeker is dat populaire muziek vanaf de jaren 
zestig een cultuuruiting wordt die een zeer 
belangrijke plaats in het leven van jongeren 
gaat innemen. De rock ’n’ roll en wat later de 
beatmuziek, uit respectievelijk de Verenigde 
Staten en Engeland, waaien snel over naar 
Nederland. Deze popmuziek, met als 
belangrijkste vertegenwoordigers de al eerder 
genoemde rock ’n’ roll-artiesten en uit 
Engeland Cliff Richard, The Beatles en The 
Rolling Stones, sluiten aan bij de leefwereld van 
de jongeren.48 Zij verwachten op de radio hun 
muziek te horen en omdat de jeugd een groep is 
geworden om rekening mee te houden, stemmen 
radioprogrammamakers hun programmering 
steeds meer af op populaire muziek voor 
jongeren. De Engels-Amerikaanse invloed op de 
populaire muziek wordt vanaf de jaren zestig 
allesoverheersend. In de jaren zeventig en 
tachtig bestaat de Nederlandse hitparade voor 
80 tot 90 procent uit Anglo-Amerikaanse 
popmuziek. Deze muziek wordt het 
voornaamste referentiekader van de radio-
program mamaker.49 Amusementsmuziek zoals 
walsen, opera- en operettemelodieën maakt 
vanaf dat moment nauwelijks meer deel uit van 
de populaire muziek die op de radio te horen is.50

De ontwikkeling naar meer programma’s voor 
de jeugd wordt versterkt door de introductie 
van de portable transistorradio. Als gevolg 
hiervan ontwikkelt de radio zich van een 
gezinsmedium tot een individueel medium. 
Deze gang van zaken zorgt ervoor dat men niet 
meer gebonden is aan de huiskamer waar onder 
toezicht van ouders naar programma’s 
geluisterd moet worden. Vanaf dat moment kan 
iedereen overal zijn favoriete programma 
beluiste ren. Het geeft de jeugd letterlijk 
‘culturele mobili teit’.51 
In de jaren zestig ontstaat er een nauwe 
identificatie tussen popmuziek, radio en jeugd.52 

betrekkelijk snel veel normen- en waarden-
oriëntaties veranderen. De blik van verzuild 
Nederland op het internatio nale amusement 
wordt verruimd en allerlei vormen van massa-
amusement worden acceptabel. Omroepen 
worden ontvankelijker voor populaire muziek. 

Het aantal luisteraars dat ’s avonds naar de 
radio luistert, tot dan de drukst beluisterde 
tijd, wordt tot een zeer kleine groep 
gereduceerd. Sommige ‘zwartkijkers’ 
voorspellen begin jaren zestig zelfs het 
verdwijnen van de radio.45 De radio wordt, als 
gevolg van de dominante positie die de televisie 
’s avonds krijgt, steeds meer gebruikt als 
secondary medium, een medium voor overdag, 
waar men nog van alles bij kan doen. De 
verandering in het luisterpatroon betekent een 
andere instelling van de programmamakers en 
een wijziging van de programmering. Op de 
radio is steeds meer populaire muziek te horen 
omdat men bij deze muziek het gemakkelijkst 
andere dingen kan doen. Er vindt een 
verschuiving plaats van een aandachtig publiek 
dat gekluisterd zit aan de radio, naar een 
publiek dat nog maar met een half oor luistert. 
Radio-prime time verschuift van ’s avonds naar 
tussen de middag en ’s ochtends. De 
ontwikkeling van de radio naar een secondary 
medium is zelfs zo sterk dat de radio sinds 1975 in 
meer dan 90 procent van de tijd die ernaar wordt 
geluisterd, als achtergrondmedium wordt 
gebruikt.46

Jeugd en transistors
De jeugd krijgt in de jaren zestig een 

vooraanstaande positie in de samenleving, een 
gevolg van de ontwikkeling naar een 
welvaartsstaat. De jeugd krijgt meer vrije tijd 
en wordt kapitaalkrachtiger. Volgens sommige 
auteurs speelt populaire muziek een 
prominente rol bij het verkrijgen van die 
vooraanstaande plek. Voor Watts is deze positie 
zelfs het onvermijdelijke eindprodukt van de 
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het begrip popstation wel op hun eigen manier 
in te vullen.62 Als gevolg daarvan hoort men op 
Hilversum 3 iedere dag een ander geluid. Vara 
en VPRO vormen daarbij de progressieve 
omroepen met een gedurfde muziekkeuze, 
Veronica en Tros - eveneens een ongebonden 
nieuwkomer binnen het omroepbestel - 
vertegen  woordigen het succesvolle Top 
40-format, de EO (Evangelische Omroep), 
opgericht in 1969, neemt ook bij populaire 
muziek de bijbel als inspiratiebron. Ondanks de 
onduidelijke muziekprogrammering blijft de 
zender in de loop van de jaren zeventig een 
ongekend hoog luisteraandeel houden.63 

Om aan de overheersende positie van Hilversum 
3 een einde te maken en om nieuw leven te blazen 
in de wegkwijnende Hilversum 1 en 2 - met hun 
voor de omroepen belangrijke identiteitsgevoelige 
programma’s - wordt eind jaren zeventig gekozen 
voor zenderkleu ring van alle Hilversumse zenders. 
De nog van voor de oorlog vigerende situatie van 
NCRV en KRO samen op één zender tegenover Vara 
en Avro op de andere, die al was aangetast door de 
komst van EO, Tros en Veronica, wordt nu 
definitief doorbroken.64

Van belang voor de zenderkleuring van 
Hilversum 1 en 2 is ook de komst van de 
klassieke muziekzender Hilversum 4 in 1975, 
waardoor de vele klassieke muziekprogramma’s 
op deze beide zenders voor het grootste deel 
verdwijnen. Hiervoor in de plaats komen 
program ma’s met een lichtere muziekkeuze 
hetgeen de luisterdichtheid van deze zenders 
met enkele procenten vergroot.

Dat de muzikale overvloed voor de luisteraar 
niet ver genoeg kan gaan, bewijzen de 
etherpiraten die vanaf het midden van de jaren 
tachtig een aantal jaren veel lokaal en 
regionaal succes boeken. De piraten profileren 
zich met name in hun grote aanbod van 
populaire muziek. Van Elteren verdeelt de 
piraten in drie categorieën: Nederlandstalige 
populaire muziekstations, commerciële 

zender is op 11 oktober 1965. De zender moet 
voldoen aan de vraag van de luisteraars naar 
een continue populaire-muziekzender. 
Hilversum 3 moet daarvoor van negen uur tot 
zes uur ’s avonds lichte muziek en 
entertainment geven, op een volgens de KRO 
iets ‘beschaafder’ niveau dan Veronica. Op de 
eerste uitzenddag kan men onder andere 
luisteren naar 55 minuten tienermuziek in 10 RRR 
gepresenteerd door Henk Singer, aanvankelijk 
een van de weinige programma’s op de nieuwe 
zender die zich richten op de jeugd. 

In eerste instantie is Hilvesum 3 een zender 
met een ontspannend karakter. Uit een 
onderzoek uit 1967 blijkt Hilversum 3 slechts 10 
procent van zijn zendtijd aan popmuziek te 
besteden. Bij Veronica ligt dat percentage op 62 
procent.60 Veronica blijft voor jongeren dan ook 
nog lange tijd favoriet. Pas na de herstructu-
rering van Hilversum 3 in 1970 tot popzender 
krijgt Hilversum 3 meer luisteraars dan 
Veronica. In 1974 wordt het percentage 
popmuziek zelfs van 36,5 procent naar 55,5 
procent verhoogd. Een sportpro gramma als 
Langs de Lijn blijft echter gedurende bijna de 
gehele jaren zeventig op Hilversum 3 
geprogram meerd. KRO-dj Theo Stokkink 
merkt in zijn boek En dan nu.. de radio op dat 
van enige affiniteit van de omroepleidingen met 
Hilversum 3 geen sprake was.61 Voordat 
Hilversum 3 kan uitgroeien tot een 
popmuziekzender, moeten er nog heel wat 
identiteitsheuvels worden beklommen.

Zenderkleuring
Door de komst van Hilversum 3 ontstaat er 

voor de verzuilde omroepen een nieuwe situatie 
omdat de doelgroep voor de programmamakers 
verandert. Hilversum 3 is in tegenstelling tot de 
andere twee zenders een categoriale zender. Op 
de nieuwe zender moeten de programma’s op de 
jeugd gericht zijn, in plaats van op de eigen 
achterban. De verschillende omroepen wensen 

Hilversum 3 opgericht
Behalve door het verbieden van de 

piratenzenders, wordt in bijna alle Europese 
landen de aanval van de illegale zenders op de 
officiële omroepenverenigingen op twee 
manieren opgevangen. In de eerste plaats door 
het versneld aanpassen van de bestaande 
programma’s en in de tweede plaats door de 
bouw van hele nieuwe zenders voor populaire 
muziek. De publieke omroepen hebben rond 1960 
al wel een aantal programma’s die zich speciaal 
op de jeugd en haar muziek richten, zoals de 
Vara met Tijd voor Teenagers van Herman Stok 
(in 1961 het populairste binnenlandse 
radioprogramma volgens de lezers van Tuney 
Tunes) en Radio Jazzclub van Michiel de Ruyter, 
de Avro met Tussen 10+ en 20- van Skip Voogd en 
Jos Brink. Dit zijn echter uitzonderingen 
binnen de voor het overige traditionele 
Hilversumse programmering. Een van de 
grootste veranderingen die zich voordoet is dat 
de programma’s met de vele live optredende en 
omroepgebonden orkesten en ensembles 
vervangen worden door overwegend 
grammofoonplatenprogramma’s. Een band als 
The Ramblers probeert, op aandringen van de 
Vara, nog met de tijd mee te gaan door de 
beatgroep The Lords (met Rob de Nijs) aan de 
band toe te voegen maar dit wordt geen succes.59 
Na vijfendertig jaar en ongeveer tweeduizend 
uitzendingen is op 11 april 1964 het laatste radio-
optreden van The Ramblers. De radio kent geen 
vaste amusementsorkesten meer. Ook de bonte 
avonden verdwijnen van de Hilversumse 
radiozenders. Onderdelen van deze populaire 
programma’s verhuizen naar de televisie. De 
algemene programma’s voor het hele gezin 
maken plaats voor doelgroepenprogramma’s.

Omdat de Hilversumse omroepen luisteraars 
aan Radio Veronica en aan de zeker zo populaire 
muziekzender Radio Luxemburg verliezen, 
wordt als tegenwicht eind 1965 Hilversum 3 
opgericht. De eerste uitzending van de nieuwe 

Radio Veronica heeft een belangrijke rol 
gespeeld in de popularisering van de 
Nederlandse popmuziek. In 1965, het jaar van de 
pop-profilering van Veronica, schieten de 
Nederlandse beatgroepen als paddestoelen uit 
de grond. The Motions krijgen via een fake 
notering als eerste Nederlandse beatgroep een 
plaats in de Top 40: één week op nummer 39!56 
Het is de start van een echte Nederlandse 
beatgolf in de hitlijst met groepen als 
bijvoorbeeld The Golden Earring, Q 65, The 
Hunters, Sandy Coast en Tee Set die alle 
hierdoor de status van topact krijgen. De Top 40 
staat overigens constant onder verdenking, 
vooral bij de linkse pers, mede door de goede 
relaties die de dj’s van Veronica hebben met de 
platenindus trie en de dubbelrol die zij spelen 
binnen muziekuitgeverij en.57 Door uitgebreid 
eigen plugwerk scoren de dj’s onder 
pseudoniemen zelf hits.58

Terwijl in Engeland de piratenzenders een 
voor een verdwijnen, krijgt Radio Veronica zo’n 
populaire positie in de Nederlandse 
samenleving dat geen regering zijn vingers wil 
branden aan een verbod voor de zender. Pas de 
ondertekening door Nederland in 1974 van het 
Verdrag van Straatsburg, een internationaal 
akkoord dat radio- en televisieuitzendingen 
verbiedt buiten nationaal grondgebied, 
betekent het einde van Veronica. Op 31 augustus 
1974 heeft het station zijn laatste uitzending. 
Twee jaar later keert de voormalige piraat als 
officiële omroepvereniging in de ether terug 
door in korte tijd meer dan 100.000 leden te 
verwerven. In 1995 is de Veronica Omroep 
Organisatie (VOO) met meer dan 1.000.000 leden 
veruit de grootste omroep binnen het 
Nederlandse publieke omroepbestel. Alhoewel 
Veronica nu een ‘algemeen’ programma 
verzorgt, blijft de nadruk sterk op jeugd en 
muziek liggen.
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non-stop popmuziek draaien. Het zijn dan ook 
vooral Radio 2 en 3 die te lijden hebben onder de 
opkomst van de nieuwe commerciële en legale 
radiostations. Als laatste, maar zeker niet 
minst belangrijke, ontwikkeling wordt wel 
gesproken van een zekere discrepantie die is 
ontstaan tussen het aanbod van de Nederlandse 
radio en de verwachtingen van het publiek. 

Om het tij te keren en het publieke bestel 
aantrekkelijker te maken, moeten de vijf 
Hilversumse zenders zich volgens het plan 
duidelijker van elkaar onderscheiden. Er moet 
een nog verder doorgevoerd en herkenbaarder 
profiel en format te horen zijn, en er moet nog 
meer horizontaal worden geprogrammeerd. 
Verder zijn er zenderredacties opgericht die dit 
alles moeten bewaken. In de nieuwe opzet is 
Radio 1 de nieuws- en actualiteitenzender. 
Radio 2 blijft in het meerjaren plan een sterk 
familiaal karakter houden waarbij de nadruk 
moet liggen op lichte muziek. Radio 3 blijft de 
popmuziek zender. Welke populaire muziek 
gedraaid wordt op deze laatste zenders, wordt 
van doorslaggevend belang geacht voor het 
onderscheid tussen beide. Er is in 1993 in 
opdracht van de NOS een inhoudsanalyse 
gemaakt van Radio 2 en 3 die zich toespitst op 
de muziek. De conclusie is dat de zenders slechts 
sporadisch in elkaars vaarwater komen. Als 
potentiële overlap wordt door de onderzoekers 
de gedraaide popmuziek op beide stations 
gezien.73 Dat de discussie over populaire muziek 
nog niet ten einde is, bewijst de NCRV die zich 
bij nader inzien toch niet kan vinden in het 
profiel voor Radio 2 dat volgens haar te veel een 
middle-of-the-road-station wordt met 
hoofdzakelijk gezellige muziek en te weinig 
momenten van bezinning.74

De nog steeds achteruit hollende 
luistercijfers voor Radio 2 hebben intussen de 
omroepen recentelijk doen besluiten om het 
zenderprofiel van Radio 2 weer te veranderen. 
De doelgroep is nu geformuleerd als luisteraars 

cd (cd-i), abonnee-tv en de ontwikkelingen op de 
elektronische snelweg. Het zal mogelijk zijn om 
te horen en te zien wat en wanneer men maar 
wil. De vraag is welke plek de radio als 
massamedium nog kan innemen in het 
toekomstige medialandschap. En wat zal de rol 
van populaire muziek daarbij zijn?

Ontwikkelingen in de jaren negentig
In het NOS Meerjarenplan 1992-1996 voor de 

radio wordt een aantal veranderin gen en 
ontwikkelingen genoemd die duidelijk maken 
dat de radio toe is aan een herbezinning. 
Allereerst is er een structurele terugval in de 
luistertijd. In 1992 luisteren Nederlanders van 
dertien jaar en ouder gemiddeld 2 uur en 36 
minuten per dag.70 In 1977 was dit nog 3 uur en 21 
minuten.71 Verder is het marktaandeel van de 
landelijke publieke radio nog verder 
teruggelopen. In november-december 1994 is het 
totale aandeel van Radio 1 tot en met 5 
teruggelopen naar 42 procent.72 Het 
marktaandeel van Radio 3 is zelfs gedaald van 45 
procent in 1988 naar 27 procent in 1993 en 23,8 
procent in de laatste twee maanden van 1994. 
Het aandeel van Radio 2 is in dezelfde periode 
gedaald van 21 procent naar 8 procent in 1993 en 
5,6 procent in aan het einde van 1994. De enige 
Nederlandse nieuwszender, Radio 1, heeft 
ongeveer 9,5 procent van de luistertijd en blijft 
daarmee regelmatig achter bij Radio Ten Gold 
(non-stop gouwe ouwe). 

Door de toename van de commerciële 
concurrentie is het marktaandeel van de 
gezamenlijke commerciële zenders (als Sky 
Radio, Radio Ten Gold, Radio 538, Radio 
Noordzee en RTL Radio) sterk toegenomen. Op 
dit moment is dit aandeel al 33 procent, 
ondanks het feit dat populaire radiostations als 
Sky Radio en Radio 538 geen etherfrequentie 
hebben en alleen op de kabel te horen zijn. Het 
geeft te denken dat deze commerciële stations 
allemaal populaire muziekzenders zijn die bijna 

De zenderprofilering is overigens niet erg 
succesvol. Het marktaandeel van de 
Nederlandse publieke radiozenders loopt vanaf 
het midden van de jaren tachtig sterk terug. Dit 
komt vooral omdat de verschillende omroepen 
zich niet aan de afspraken houden. Pas in 1992 
lukt het om de omroepen meer op een lijn te 
krijgen en Hilversum 3, inmiddels Radio 3 
geheten, en gedeeltelijk ook Radio 1 en 2, nu 
echt te laten overgaan op een horizontale 
programmering. De herkenbaar heid van de 
omroepen lijkt te verdwijnen. Zo gaan NCRV, 
KRO en Avro op Radio 3 als Het Station 
samenwerken. De populaire muziek die 
tegenwoordig op de radio wordt uitgezonden, is 
niet meer aan een bepaalde zuil gebonden en 
staat niet meer in dienst van een nationaal 
opvoedingsidee. In Nederland horen we op de 
radio nu dezelfde populaire muziek die over de 
gehele wereld te horen is. De VPRO is daarom, 
met zijn extreem te noemen muziekkeu ze zoals 
hard-core rap, techno-house en gitaarnoise, 
verhuisd naar de avonduren, als er alleen nog 
specifieke kleine doelgroepen luisteren. Door 
deze constructie lijkt het einde van de 
traditionele omroepen in zicht en zal er meer 
sprake zijn van een zenderiden titeit dan van een 
omroepidenti teit. 

Toekomst van populaire-muziekradio
De versprei ding van amusement via de vele 
media heeft gezorgd voor democratisering en 
individualisering.68 Democratisering doordat 
men buiten de eigen zuil zijn vermaak is gaan 
zoeken, individualisering door het grote aanbod 
van het massa-amuse ment. In Nederland zijn er 
momenteel gemiddeld iets meer dan drie 
radiotoe stel len per gezin waarop tientallen, op 
Nederland gerichte, zenders te horen zijn.69 
Ieder lid van een gezin beschikt over zijn eigen 
radio. De individualisering van het publiek zal 
de komende tijd nog verder groeien door de 
komst van de nieuwe media, zoals interactieve 

popzenders die ‘in zekere zin een betere 
voortzetting van de voormalige zeezenders 
waren dan Hilversum 3’ en actiegerichte 
zenders met progressieve popmuziek.65 
Popmuziekstations als Radio Atlantis in 
Amsterdam en Keizerstad in Nijmegen hebben 
een meer dan regionale uitstraling en bereiken 
honderdduizenden luisteraars. Gezamenlijk 
optreden van de Radio Controle Dienst, justitie 
en de Belastingdienst (vanwege verboden 
reclame-inkomsten) hebben de positie van de 
grote piraten al snel onmogelijk gemaakt. Veel 
piraten hebben zich om die reden gelegaliseerd 
en de status van lokale omroep aangenomen.

Verdwijnende omroepidentiteit
Populaire muziek krijgt in de jaren tachtig 

een sleutelrol in de overleving van de radio. In 
het NOS-beleidsplan voor de radio voor de jaren 
1985-1990 Een toekomst voor radio van mei 1984, 
worden voor de vijf verschillende Hilversumse 
zenders zenderprofielen vastgesteld. Hilversum 
5 start midden jaren tachtig met een 
programma voor kleine doelgroepen, in feite 
een verzamelplek van moeilijke, voornamelijk 
culturele, programma’s. Hilversum 1 wordt een 
actualiteitenzender waarin tussen de piekuren 
de verhouding muziek en gesproken woord 80 : 20 
moet zijn. Service en informatie, ingebed in 
lichte muziek met populaire muziek voor 
volwassenen. Een voorbeeld van ‘praatjes vullen 
de gaatjes tussen de plaatjes’.66 Hilversum 2 
krijgt een familiaal, verstrooiend karakter. De 
verhouding muziek en gesproken woord zal op 
deze zender ook ongeveer 80 : 20 zijn. Hilversum 
3 blijft een horizontaal geprogrammeerde 
popzender voor jongeren.67 Hilversum 4 en 5 zijn 
vanaf hun ontstaan zenders in de marge met 
hun programmering voor slechts kleine 
groepen belangstellenden. Duidelijker dan door 
deze indeling kan de belangrijke functie van 
populaire muziek op de Nederlandse radio niet 
worden omschreven.
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Stichtingsbestuur van de KRO wordt geconstateerd dat 
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Maatjens, 1993, p. 71.
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homogene groepen te bereiken. De 
groepsgewijze voorkeuren voor verschillende 
vormen van populaire muziek zullen bepalend 
zijn voor het profiel van de radiozender en voor 
het bestaansrecht van het station.81

Het gegeven dat de muziekkeuze van de 
radiomakers vooral bepaald wordt door de 
strijd om de luistertijd, lijkt daarmee in 
tegenspraak. Dit bevordert een behoudende 
populaire muziekprogrammering met veel 
hitparade-re pertoire en veel gouwe ouwe. Het 
populairste programma op de radio, naast de 
verschillende hitparades, is al sinds jaar en dag 
Arbeidsvitami nen, een verzoekplatenpro gramma 
met ‘lekkere lichte, populaire muziek, 
aangevraagd door werknemers van bedrijven in 
het land, en vooral geen geklets tussendoor’. In 
feite is het programma een goed uitgewerkte 
variant op het gouwe-ouwe-format. Vanuit de 
twee beschreven perspectieven gezien lijkt mij 
het muziekstation met een homogeen 
populaire-muziekbeleid dat de juiste brede 
variatie weet aan te brengen, het station met de 
meeste overlevingskansen. 

Noten
1. Rock and popular music: politics, policies, institutions; T. 

Bennett, S. Frith, L. Grossberg a.o. (eds.). Londen, 1993, 
p. 99. Hierna: Rock and popular music, 1993.

2. In andere landen is het onderzoek al van start gegaan. 
Het meest uitgebreid is tot nu toe de situatie in 
Engeland onderzocht, met name in: S. Barnard. On the 
radio: music radio in Britain. Milton Keynes: Open 
University Press, 1989.

3. P. Rutten en G.J. Oud. Nederlandse popmuziek op de 
binnen- en buitenlandse markt. Rijswijk: Ministerie van 
WVC, 1991. Hierna: Rutten en Oud, 1991.

4. Idzerda kondigt steeds een dag van te voren zijn 
muzikaal programma aan in de krant en roept daarbij 
op om te luisteren. Zie: P.A. de Boer. A. Steringa Idzerda, 
pionier van de radio-omroep. Bussum: De Muiderkring, 
1969, p. 10.

5. Overigens dicht ook de Avro zich een belangrijke 
culturele en opvoedende rol toe. De Avro blijft voor de 
oorlog steeds ongeveer twee keer zo groot als de andere 

tussen vijfendertig en vierenzestig (!) jaar. 
Popmuziek uit de jaren zestig en zeventig zal op 
alle uren van de dag het grootste deel van de 
programma’s vullen. Radio 2 zal zich daarbij 
meer richten op het oudere deel van het publiek 
dat naar Radio 3 luisterde!75 Een van de 
boegbeelden van Radio 3, Frits Spits, is 
ondertussen overgestapt naar Radio 2. Radio 3 
zal nog meer dan voorheen popmuziek voor 
jongeren uitzenden.

Radio overleeft
Veel mensen gebruiken de radio als 

muziekzender, als ‘een soort aangenaam tot het 
meubilair behorend behang’, aldus voormalig 
vice-voorzitter van de NOS, Albert van de 
Heuvel.76 Nu echter andere vormen van 
afspeelapparatuur beschikbaar zijn, zoals de 
discman en de walkman, zijn er aanwijzingen 
dat de radio als secondary medium wordt 
verdrongen.77 De radio wordt nog wel veel door 
jongeren beluisterd. Maar ook de binding 
tussen jongeren en muziek lijkt, onder invloed 
van nieuwe vormen van vrijetijdsbe steding 
zoals videospelletjes, minder sterk te zijn dan 
in de jaren zestig en zeven tig.78 Dit zou 
betekenen dat populaire-muziekradio aan 
betekenis inlevert.79 De situatie van de radio is 
op dit moment blijkbaar zodanig dat er opnieuw 
stemmen opgaan die de radio dood verkla ren.80 
Illustratief in dit verband is het 
beleidsstandpunt van de Tros begin jaren 
negentig om de radiopoot af te stoten en alle 
aandacht op televisie te richten. Na veel protest 
is het voorstel ingetrokken. 

Zover als het dood verklaren van de radio wil 
ik niet gaan. De radio is in de jaren dertig een 
massamedium geworden door zich te richten op 
een zo groot en zo heterogeen mogelijk publiek. 
Dit lijkt zich om te keren. Het afstemmen van 
de zender op een bepaalde luistergroep wordt 
tegenwoordig als zeer belangrijk ervaren. De 
radio kan alleen overleven door kleine 
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75. ‘Herprofilering Radio 2 heeft effect op 3’. In: Broadcast 

Magazine, jrg. 5, 1994, nr. 57, september, p. 7.
76. Geciteerd in: Th. Stokkink, 1993, p. 27. 
77. Knulst, 1989, p. 220.
78. M. Chris tianen en H. Hansman. ‘Voelen jongeren zich 

vandaag de dag minder aangetrokken tot muziek?’ In: 
Oppossum, jrg. 4, nr. 12, voorjaar, 1994, pp. 36-59.

79. Zelfs de pijler waar veel beleidmakers de radio nog op 
laten steunen, namelijk de informatieve functie van 
radio, boet in aan belang. W. Knulst. ‘Omroep en 
publiek’. In: Omroep in Nederland, 1994, p. 328.

80. G. Turner. ‘Who killed the radio star? The death of teen 
radio in Australia’. In: Rock and popular music, 1993. 

81. RTL-Radio, de in tegenstelling tot de tv-broer weinig 
genoten radiotak van het commerciële station, is in de 
afgelopen twee jaar veranderd van een muziekstation 
voor een ouder publiek via een station dat Classic Hits 
(‘Top 100 aller tijden-muziek, aangevuld met 
hedendaags werk dat de potentie heeft om een 
klassieker te worden’) naar een familiezender voor het 
hele gezin (Happy-RTL). Ondertussen is men weer terug 
bij af met een station voor de betere rockmuziek (Rock-
Radio). Radio 10 exploiteert naast het station voor de 
hits uit de jaren vijftig tot tachtig (Radio Ten Gold) ook 
een Love Radio (non-stop love songs). 
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