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Pleidooi: meer diversiteit in het muziekbeleid van de openbare omroep. 

“Time to turn the radio on / Time to play another song” 
(Jaune Toujours, All Eyes, album ROUTES) 

 
Een vrolijk antwoord op “Zet die plaat af!” 

 
Op 13 februari hadden we de werelddag van de radio en op 28 maart vierden 
we 100 jaar Belgische radio. Woensdag 21 mei was het de werelddag van de 
culturele diversiteit en een maand later is het de werelddag van de muziek. 
Maar eerst zijn er nog verkiezingen, op 25 mei. En laat het nu net vandaag 
helemaal niet goed gaan met de diversiteit van het muziekaanbod in de 
media. In de aanloop naar de verkiezingen vragen verschillende stemmen om 
aandacht voor kunst. In het verlengde daarvan vraagt Choux de Bruxelles ook 
om meer aandacht en middelen voor diversiteit binnen de media. Een 
dubbele oproep dus naar de volgende ministers van media en cultuur. 
 
Choux de Bruxelles is een artiestencollectief dat deel uitmaakt van het 
WereldMuziekNetwerk (WMN),  het overlegplatform  voor Wereldmuziek in 
Vlaanderen. Zelf grossieren ze naar eigen zeggen in “Roots, Rock World en 
Beyond”. Van de muziekgroepen en –projecten bij Choux de Bruxelles is 
Jaune Toujours veruit het bekendst. Hun laatste album ROUTES oogstte 
bijval tot over het kanaal, waar ze o.a. in The Guardian, The Independent en 
Songlines mooie recensiesterren behaalden. En binnenkort, op 30 mei mogen 
ze een livesessie spelen in het radioprogramma World on 3 (op de 
smaakmakende BBC Radio 3). 
 
In haar muziekbeleid zegt de VRT de spiegel van een divers 
muzieklandschap te willen zijn en zijn publiek als een soort gids nieuwe 
ontdekkingen aan te willen reiken. De VRT zegt lokale productie te willen 
ondersteunen en  variatie en diversiteit in het aanbod te willen brengen: de 
mediagebruiker kan een grotere diversiteit aan, heeft  zelfs behoefte  aan 
variatie in het aanbod – een te strakke en dus exclusieve profilering (uitsluiten 
van van bepaalde artiesten of nummers) werkt contraproductief. 
 
En toch werd heel recent, binnen de SWOT(“sterkte/zwakte”)-analyses 
gecoördineerd door het Muziekcentrum Vlaanderen ter voorbereiding van een 
landschapstekening van de sector in opdracht van de Vlaamse minister van 
cultuur, door professionelen van alle genres  (klassiek, hedendaags, jazz, 
pop, rock, wereldmuziek en folk) het gebrek aan media-aandacht, meer 
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bepaald vanuit de openbare omroep, genoemd als een pertinent probleem en 
een reëel bedreigende factor. 
 
De VRT komt zijn beloftes van een divers muziekaanbod, zijn ondersteuning 
naar lokale productie en zijn gidsfunctie naar nieuwe ontdekkingen dus niet 
voldoende na. En dat is nefast, want lokale productie betekent 
werkgelegenheid: rond een muziekproductie werken niet alleen muzikanten, 
maar ook studio’s en geluidstechnici, agenten en managements, labels en 
distributeurs. Maar als een plaat niet wordt gedraaid, is daar ook geen return 
on investment meer. Dan wordt er ook niet meer in nieuwe kwalitatieve 
producties (en de werkgelegenheid daarrond) geïnvesteerd. Dan is het 
merendeel van de muzikanten aangewezen op de homestudio op zolder en 
wordt er meer en meer beperkt tot solo-acts, duo’s of in het beste geval trio’s 
om de kosten te drukken. Dan klinkt alles en iedereen op den duur nagenoeg 
hetzelfde, of probeert zo te klinken dat het aanslaat, in plaats van muzikale 
grenzen te proberen verleggen. En dan zijn we eraan met onze behoefte aan 
variatie in het aanbod.  
 
Choux de Bruxelles gelooft meer dan ooit in het radio-medium. Choux de 
Bruxelles verlangt samen met vele anderen dat radio van de openbare 
omroep terug die vernieuwende, voortrekkende gidsrol vervult en ervoor zorgt 
dat artiesten echt ontdekt worden, in plaats van ze pas naar voor te schuiven 
wanneer alle rekeningen zijn gemaakt, alle likes zijn geteld en dé lijstjes zijn 
verzameld. En het is geweten wat airplay oplevert in termen van speelkansen: 
organisatoren grijpen radio-resultaten onomwonden aan om bands al of niet 
te programmeren. Nationale radio is voor de zichtbaarheid onontbeerlijk: een 
artiest moet 100 keer zoveel werk verzetten op de sociale media om het effect 
van 1 play op de radio te genereren.  
 
Choux de Bruxelles vraagt meer aandacht voor diversiteit binnen de 
media: niet alleen diversiteit in gender, huidskleur en afkomst maar ook 
diversiteit qua inhoud. Als er in het muziekaanbod op de openbare 
zender met quota voor lokale productie en Nederlands kan worden 
gewerkt, waarom dan ook niet met quota werken voor avontuur, 
ontdekking en risico? Muziek met andere wortels dan die uit het 
mainstream aanbod moet meer kansen krijgen: zowel in 
dagprogrammatie als via andere kanalen, o.a. door meer te investeren in 
genreprogramma’s. En waarom geen internetzenders creëren voor die 
brede waaier aan muziek die naast de mainstream bestaat, zoals de BBC 
dat bv. heeft gedaan met het populaire digitale Radio 6? 
 
“Time to turn the radio on / Time to play another song.” Noem het gerust 
een vrolijk antwoord op: “Zet die plaat af”. 
 
Piet Maris, Artistiek coördinator bij Choux de Bruxelles  
Contact: +32 478 82 57 63 – piet@choux.net 
www.jaunetoujours.com www.facebook.com/jaunetoujours 
www.twitter.com/jaunetoujours 


