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Pleidooi: meer diversiteit in het muziekbeleid van de openbare omroep! 
 
Net voor de verkiezingen, naar aanleiding van de Werelddag van de Culturele 
Diversiteit  (21 mei) werd een pleidooi verstuurd naar de cultuurkabinetten van 
de verschillende partijen, naar de partijvoorzitters en naar de Vlaamse 
krantenredacties. Het was een dubbele oproep naar de toekomstige minister 
van media en cultuur: een vraag voor meer aandacht en middelen voor 
(muzikale) diversiteit binnen de media in het algemeen en de openbare 
omroep in het bijzonder. 
 
Op basis van die oproep kwamen er reacties vanuit de partijen en er volgde 
een onderhoud op 12 juni met de Algemeen Muziekcoördinator en de 
Mediamanager Radio van de VRT. Die erkenden dat het beleid naar 
wereldmuziek toe de laatste 7 jaar niet altijd optimaal was en gaven mee dat 
er in de toekomst naar verbetering zou worden gestreefd. 
 
We zijn nu nagenoeg een half jaar later, we hebben een nieuwe minister van 
cultuur en media die zijn beleidslijnen kenbaar maakte en er wordt al naar de 
nieuwe beheersovereenkomst voor de VRT gekeken. Hoog tijd dus om die 
oproep te hernieuwen, uit te breiden naar de rest van de sector en bij de 
minister en de VRT op de agenda te zetten. 
 
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 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 
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 
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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.  
 
Wij geloven meer dan ooit in het radio-medium. Wij verlangen 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, maar hebben de radio exposure op hun 
beurt ook even hard nodig. 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.  
 
Wij vragen meer aandacht voor diversiteit binnen de media: niet alleen 
diversiteit in gender, huidskleur en afkomst maar ook diversiteit qua inhoud. 
Wij vragen de broodnodige ruimte voor avontuur, ontdekking en risico naar 
lokale productie toe. Muziek met andere wortels dan die uit het mainstream 
aanbod moet meer kansen krijgen: zowel in de dagprogrammatie, rekening 
houdend met de brede smaak van het brede publiek, als in de 
avondprogrammatie, met meer investering in de genreprogramma’s, op de 
tijdstippen waarop de luisteraar echt kan en wil luisteren. En met ruimte voor 
het verhaal van en aandacht voor de mensen achter de muziek: de artiesten, 
de agentschappen, de netwerken, de organisatoren, de programmatoren... 
 
Wij vragen dat het VRT-muziekbeleidsplan, dat werd opgesteld in januari 
2009 en dat wel degelijk in al die ruimte voorziet, geen dode letter blijft, maar 
onverkort wordt toegepast. 
 
Piet Maris, muzikant Jaune Toujours, artistieke leiding Choux de Bruxelles  
Contact: +32 478 82 57 63 – piet@choux.net 
www.jaunetoujours.com 
www.facebook.com/jaunetoujours 
www.twitter.com/jaunetoujours  
 
Brussel, 28 november 2014 
 
Voorlopige lijst van ondertekenaars: 
Piet Maris, muzikant Jaune Toujours, artistieke leiding Choux de Bruxelles 
Melanie Scheys, artistiek verantwoordelijke Muziekcentrum Dranouter 
programmator Gooikoorts internationaal volksmuziekfestival 
Dirk Seymus, afgevaardigd beheerder Linkwadraat vzw 
Patsy Magerman, muziekliefhebber en medewerker Cultuurcentrum Brugge 
Thijs Vandewalle, productiemedewerker Via Lactea / Choux de Bruxelles / 
Bolwerk 
Luc Mishalle, artistiek directeur MET-X 
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Assunta Mandaglio,zangeres Assunta & The Light Orchestra 
Olivier Roegiest, voorzitter muziekplatform binair01 
Patrick Bastien, programmator muziekclub N9 
Peter Van Rompaey, directeur folk- en wereldmuziekorganisatie 
Muziekpublique 
Pieter Verdonck, medewerker Muziekclub 4AD 
Joachim Wannyn, muzikant Strograss en coördinator vzw Krak Avelgem 
Daan De Bruyne, boekingsagent Toutpartout, Via Lactea 
Bernadette Vandercammen, zakelijke leiding muziekclub N9 Eeklo 
Patrick Smagghe, coördinator Muziekclub 4AD Diksmuide 
Piet Bauduin, voorzitter vzw Grensrock 
Jan Sprengers, muziekproducer Radio 1 
Jeremy Devos, organisatie grensrock 
Tim Pauwels, productieleider De Casino Concertzaal Sint-Niklaas 
Jan Hoozee, zakelijk leider Zephyrus Music 
Eline Adam, projectmedewerker Muziekclub 4AD 
Jille Waegebaert 
Erwin Thevissen, centrumverantwoordelijke GC De Platoo 
Gratje Cornelissen, organisator ZwarteDoos Neerpelt 
Wim Wabbes, artistiek directeur Handelsbeurs 
Wim Claeys, cabaretier 
Eric Smout, coordinator en artistiek leider Muziekclub Democrazy 
Stijn De Smet , programmatie Grensrock 
Piet Breda, coördinator De Casino vzw 
Jan De Clerck, medewerker De Centrale (Gent) 
Bert Cambier, communicatie muziekclub N9 Eeklo 
Vergauwe Michiel, grafisch ontwerper/fotograaf, muziekclub N9 
Joren Cautaers, muzikant 
Christopher Lonneville 
Luc Van Rompaey, secretaris vzw Dijlefeesten 
Bert Hauspie 
De Bock cedric, programmator intercultureel centrum de Centrale 
Jonas Van de Poele, productieleiding, programmatie Trefpunt vzw 
Bernard Schuermans, muziekclub N9 
Johannes Wannyn, leraar-muzikant 
Roger Bouwens, voorzitter Toernee Mondial 
Patrick De Loecker, eigenaar Locker, the house for fine folk music 
Frauke Mariën, danseres, freelance 
Stefaan Moriau, muziekuitgever, CTM entertainment Belgium 
Martin Vos, programmator, Colora festival/Masereelfonds 
Marc Steens, coördinator Clubcircuit 
David Van der Maat 
Carlos da Gloria de Sousa 
Thomas Weyts, SAP 
Jan Busselen, muzikant, leraar academie Schaarbeek 
Luk Vandenhoeck, algemeen secretaris ACOD-VRT 
Jan Naert, Onderzoeker Universiteit Gent 
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Bryan Vandamme 
Joachim Ben Yakoub, Pianofabriek 
Jan Blommaert, hoogleraar 
Dennis Devriendt, lector, HoGent 
Rachida Aziz, Modeontwerpster. My Choice Not Yours 
Jouwe Vanhoutteghem,  Technisch directeur ManiFiesta 
Lieve Franssen, Brussels Brecht-Eislerkoor 
Kerckhove Steve, leraar, KA Avelgem 
Heidi De Dobbelaere, Coördinator IPVW, Universiteit Gent 
Hilde Callens 
Sandra Steurbaut, muziekliefhebber 
Geert Budts, muzikant/deejay/producer 
Koen Maes, zakelijk leider Brussels Jazz Orchestra 
Frank Vaganée, muzikant, artistiek leider Brussels Jazz Orchestra 
Ben Fleerakkers, trombonist Brussels Jazz Orchestra 
Erwin Libbrecht, Wild Boar Music 
Marcela Narvaez Dávila, Manager en booker, Zephyrus music, RUN 
bookings 
Samuel, Studenvertegenwoordiger KHLeuven 
Filip Verneert, directeur vzw Muziekmozaïek Folk & Jazz 


