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Abstract
Deze masterproef is het resultaat van een onderzoek rond de Nederlandstalige quota die in 2008 in de
beheersovereenkomst zijn ingeschreven. Sinds het ontstaan van de publieke omroep in Vlaanderen
neemt Vlaamse muziek een centrale plaats in. De politieke ontvoogdingsstrijd die Vlaanderen had
gevoerd, werd doorgetrokken in de publieke radio waarbij voornamelijk Vlaamse muziek gedraaid werd
om de mensen te emanciperen. Dit bewijst dat Vlaamse muziek zeer belangrijk is bij het tot stand komen
van de Vlaamse identiteit en het ontwikkelen van de Vlaamse cultuur. Uit deze intentie is het
literatuuronderzoek geschreven. Het empirisch onderzoek kadert in een breder beleidsanalytisch
onderzoek op basis van een documentenanalyse en een argumentenanalyse. De masterproef heeft als
doel de verschillende motivaties voor de invoer van de muziekquota in kaart te brengen, en op die
manier aanbevelingen te doen voor verder beleid hieromtrent. Het blijkt dat de meningen van de
stakeholders verdeeld zijn, wat aantoont dat de discussie nog niet is gaan liggen. De belangrijkste
motivatie van de voorstanders is de economische stimulans die de overheid moet geven. Tegenstanders
menen dan weer dat er niet positief gediscrimineerd moet worden op vlak van taal.
Trefwoorden: muziekquota – Nederlandstalige muziek – VRT – radio – culturele identiteit

Aantal woorden: 24.995
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1. Algemene inleiding
1.1.

Context

“Begin 1976 is Louis Neefs de grote bezieler van de acties om meer Vlaamse artiesten op radio en
televisie te krijgen. ‘Als je vraagt waarom er niet meer Vlaamse liedjes op radio en tv komen, zeggen
ze dat de liedjes niet goed genoeg zijn’, vertelt hij” (Neefs, 2005, p. 131).
Het is Louis Neefs die als eerste de strijd voor het Vlaamse, Nederlandstalige lied aangaat. Volgens hem
raakte het Nederlandstalige lied in de verdrukking. Het Engelstalige lied kreeg voorrang. Het lied in eigen
taal kreeg niet de plaats die het verdiende bij de nationale omroep aldus Neefs. Hij ijverde voor extra
ondersteuning bij de toenmalige BRT en nam het op voor muziek van eigen bodem in al zijn vormen.
Louis Neefs ging in de politiek om de discussie binnen te brengen in het politieke landschap. Na een
parlementaire vraag omtrent het onderwerp, dient Achille Diegenant (CVP) een voorstel van decreet in
ter ondersteuning van de muziek van eigen bodem. Hierin wordt geschreven dat de BRT een opdracht
heeft als openbare omroep om eigen producties aan te moedigen en in de etalage te zetten. Concreet
wordt vermeld: “De bescherming van de eigen produkten heeft natuurlijk sociale, culturele en
economische aspecten die niet onderschat mogen worden” (Vlaamse Raad, 1981).
De publieke omroep draagt dus een bepaalde verantwoordelijkheid ten opzichte van de eigen
producties. Dit wordt ook bevestigd in het Mediadecreet waarin een van de taken omschreven wordt
als: “De VRT dient bij te dragen tot de ontwikkeling van de identiteit en diversiteit van de Vlaamse
cultuur” (Vlaamse Overheid, Decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, z.j.). Dit
handelt dus over het ondersteunen van de eigenheid, diversiteit en rijkdom van cultuur in Vlaanderen
(VRT, de culturele hefboom, z.j.).
In 2008 kende deze thematiek opnieuw een hoogtepunt. De belangenvereniging VLAPO werd opgericht
en de discussie laaide weer op binnen de politieke context. Toenmalig Vlaams minister van Media Geert
Bourgeois zei daar het volgende over:
“Volgens de huidige beheersovereenkomst moet de VRT de Nederlandstalige muziek
ondersteunen in al zijn genres. Maar in de praktijk valt daar veel te weinig van te merken. De
openbare omroep blijft het Nederlandstalige lied stiefmoederlijk behandelen” (Quota voor
Nederlandstalige muziek op VRT, 2008).
Dit soort van uitspraken zorgden ervoor dat dit proces in een stroomversnelling kwam. De
daaropvolgende beheersovereenkomsten stonden verder stil bij het beschermen van de culturele
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identiteit via muziek op de radio. Dit had als gevolg dat er muziekquota ingevoerd werden die opgelegd
werden aan bepaalde radiozenders op de Vlaamse Radio- en Televisieomroep.

1.2.

Centrale probleemstelling en onderzoeksvragen

Naar aanleiding hiervan, en dan voornamelijk binnen de context van de globalisering, leek het me
interessant rond dit thema te werken. In deze masterproef wordt uitgegaan van volgende
probleemstelling: “Quota voor Vlaamse, Nederlandstalige muziek op de radio: Waarom wel, waarom
niet, of hoe anders?”. De bedoeling van de masterproef is om een antwoord te formuleren op deze
centrale vraag. Dit gebeurt aan de hand van verschillende onderzoeksvragen. Bij de onderzoeksvragen
werd een onderscheid gemaakt tussen het theoretisch kader enerzijds en het empirisch gedeelte
anderzijds. Dit gebeurde om concreter te werk te kunnen gaan.
De onderzoeksvragen waarop het theoretisch kader gebaseerd is zijn de volgende: bestaat er iets zoals
een (Vlaamse) culturele identiteit en wat houdt het in; hoe kunnen massamedia een gevoel van
verbintenis creëren; wat is de plaats van lokale muziek binnen de context van de globalisering en in
welke andere landen is er sprake van muziekquota en waarom werden ze ingevoerd?
De onderzoeksvragen voor het empirisch gedeelte gaan meer over de muziekquota in Vlaanderen en
de argumentatie van de verscheidene stakeholders: zijn de verschillende actoren zich bewust van welke
muziekquota er zijn en waarom deze bestaan; op welke manier staan de verschillende actoren
tegenover de muziekquota; welke argumenten halen ze aan; waarom worden quota gezien als
noodzakelijk; waarom zijn quota de beste oplossing of hoe kan het beter?

1.3.

Structuur van de masterproef

De masterproef kan opgedeeld worden in twee afzonderlijke delen. Enerzijds is er het theoretische
kader waarin een literatuurstudie rond het thema uitgewerkt wordt. Hierin worden theoretische
concepten nader bestudeerd en inzichten uit bestaand onderzoek blootgelegd. Anderzijds komt een
empirisch luik aan bod waarin de theoretische bevindingen getoetst worden aan de werkelijkheid.
Om de literatuurstudie aan te vangen wordt een historische context van Vlaanderen en haar publieke
omroep geschetst. Vervolgens wordt dieper ingegaan op een aantal theoretische concepten die
belangrijk zijn voor het verdere onderzoek van deze thesis. Het gaat hier dan voornamelijk over
‘imagined communities’, ‘identiteit’ en ‘culturele identiteit’. Deze concepten worden in verband
gebracht met de massamedia als brede kijk op de zaak, en later met muziek, als specifieke case. Elk van
deze termen op zich spelen een belangrijke rol bij het begrijpen en interpreteren van de
onderzoeksresultaten.
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In het theoretisch luik wordt ook dieper ingegaan op de centrale argumentatie die de meeste
voorgaande onderzoeken rond deze thematiek aanhalen: het beschermen van de cultuur en identiteit
van een bepaalde streek. Hier komt dus een vergelijking aan bod met andere landen waar muziekquota
reeds ingevoerd zijn. Belangrijk hierbij is dat deze muziekquota niet overal op eenzelfde manier ingevuld
worden. Toch is het interessant deze vergelijking te maken om de drijvende krachten achter de quota
bloot te leggen en deze argumentatie in het empirische luik te vergelijken met de Vlaamse situatie.
Het empirische deel van de masterproef start bij het toelichten van de methodologie waarin dit
onderzoek gekaderd kan worden. Daarbij aansluitend wordt de gebruikte methode en bijhorende
dataverzamelingsmethode nader uiteengezet.
Aansluitend

op

dit

methodologisch

onderzoeksdesign

volgt

de

rapportering

van

de

onderzoeksresultaten. Hiervoor wordt in een doorlopende tekst een antwoord geformuleerd op de
eerder vernoemde onderzoeksvragen. De resultaten werden bekomen op basis van een
documentenanalyse en een argumentenanalyse aan de hand van experteninterviews. De
documentenanalyse werd toegepast op de beheersovereenkomsten en verschillende krantenartikels
die verschenen zijn rond deze thematiek. Deze analyse heeft als doel het kaderen van het onderwerp
enerzijds, en het in kaart brengen van de argumenten anderzijds. Voor de argumentenanalyse zijn 20
experten geïnterviewd. Zij hebben elk hun kijk op de zaken gegeven. Dit zorgde ervoor dat ik de
verscheidene argumenten van de verschillende actoren in kaart kon brengen, wat het hoofddoel van
deze masterproef is.
De thesis wordt uiteindelijk afgesloten met een algemene conclusie waarbij de literatuurstudie en het
empirisch onderzoek tegenover elkaar geplaatst worden. In dit deel van de scriptie zullen
overeenkomsten en tegenstellingen tussen beide blootgelegd worden. Hierin zullen ook eventuele
beleidsaanbevelingen gedaan worden of nieuwe inzichten voor het huidige beleid aangehaald worden.

1.4.

Relevantie

Dit onderzoek kan wetenschappelijke vooruitgang brengen binnen de studies rond quota op de radio.
Er kan niet gezegd worden dat er rond dit topic reeds weinig onderzoek gevoerd is, maar het valt op dat
het

telkens

gaat

om

andere

landen,

zoals

Frankrijk,

Canada

en

Nieuw-Zeeland.

De onderzoeken hieromtrent zijn ook vrij gedateerd (Anderton, Dubber & James, 2013; Homan, 2012;
Machill, 1996; Shuker, 1994; Shuker, 2008; Wolther, 2008). Hierdoor kan dit onderzoek inzichten
brengen in de huidige Vlaamse situatie. Het is wetenschappelijk relevant omdat de quota voor Vlaamse,
Nederlandstalige muziek nog niet lang ingevoerd zijn in de beheersovereenkomsten.
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De maatschappelijke relevantie van het onderzoek schuilt erin dat het relevant is te onderzoeken in
hoeverre de culturele opdracht van de publieke omroep nodig en/of effectief is, ten tijde van de
globalisering, waarbij grenzen vervagen. Daarnaast kan dit beleidsanalytisch onderzoek bijdragen tot
het versterken en/of aanpassen van het beleid. De bevindingen uit zowel het theoretisch als empirisch
luik kunnen in de conclusie resulteren tot een bijdrage aan het beleid.
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2. Theoretisch kader
2.1.

Inleiding

Deze literatuurstudie is geschreven met oog op de centrale probleemstelling van deze thesis. Dit
theoretische luik gaat het empirische luik vooraf door een aantal belangrijke lijnen te schetsen en een
aantal concepten te verduidelijken. In deze thesis onderzoek ik dan ook welk belang stakeholders
toekennen aan Vlaamse muziek voor de ontwikkeling van deze Vlaamse, culturele identiteit.
Daarom leek het mij zinvol om het theoretische luik voornamelijk te wijden aan deze culturele identiteit.
Identiteit vormt dan ook de rode draad. De argumentatie van het promoten en/of beschermen van de
Vlaamse, culturele identiteit is het uitgangspunt geweest waaruit het empirische onderzoek is gestart.
Hier kom ik later op terug.
In de literatuurstudie ligt de focus op de Vlaamse, culturele identiteit. Om het ontstaan van zo’n
culturele identiteit te kaderen, schets ik eerst kort de historische context van Vlaanderen en haar
publieke omroep. Het is belangrijk om te kijken op welke manier het Vlaamse gevoel vorm heeft
gekregen vanaf het ontstaan van België. Vlaanderen kent een lange evolutie die eindigt bij het
federalisme waarbij Vlaanderen het voor bepaalde zaken zelf voor het zeggen heeft. Dit is ook belangrijk
om verder in het empirische luik de context te begrijpen waarin de beheersovereenkomsten zijn
ontstaan.
Vervolgens ga ik dieper in op die Vlaamse, culturele identiteit zelf. Om het begrip beter te vatten, ga ik
op zoek naar wat identiteit precies inhoudt en op welke manier taal, cultuur en muziek daar in passen.
Het begrip identiteit dekt vele ladingen die ik eerst wil duiden vooraleer overgegaan wordt naar het
empirische gedeelte.
Bij het tot stand komen van identiteit en gemeenschappen komen vaak de massamedia naar voor als
essentiële schakel in dat proces. Het is Anderson (1991) die het in die context heeft over de gedrukte
media. Naast de fundamentele rol van het printkapitalisme zijn ook aan andere massamedia zoals
televisie en radio belangrijk. Hierover gaat het in het vierde hoofdstuk van dit theoretische luik. Het
daaropvolgende hoofdstuk sluit hierbij aan en wordt gewijd aan de plaats die muziek inneemt binnen
de constructie van identiteit.
Om het muziekbeleid van Vlaanderen, meer bepaald voor de openbare omroep in Vlaanderen beter te
kunnen kaderen, is het aangewezen te kijken hoe dit beleid in het buitenland wordt aangepakt. Welke
landen hebben lange tijd geleden voor de invoer van muziekquota gekozen? Wat zijn de voornaamste
redenen die worden aangehaald om die invoer te verklaren? Hoe worden de quota uiteindelijk
doorgelicht?
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In het laatste hoofdstuk wordt gefocust op drie landen: Frankrijk, Canada en Nieuw-Zeeland. Ik heb
gekozen om de situatie van de muziekquota in deze drie landen van naderbij te onderzoeken, omdat zij
hier een lange evolutie in kennen. Frankrijk was het eerste Europese land dat koos voor muziekquota.
Als we kijken op wereldvlak, was Canada hen nog een stapje voor. Tot slot komt ook Nieuw-Zeeland aan
bod. Deze landen maken elk ook deel uit van een ander werelddeel, wat een bredere kijk op de zaken
geeft.
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2.2.

Het belang van taal in de Vlaamse, politieke ontvoogding

2.2.1. Korte, historische context
Al ver voor de onafhankelijkheid van België werd het land gedomineerd door twee talen. In het zuidelijke
landsdeel was dit Frans, terwijl in het noorden Nederlands gesproken werd (Goessens, 2014). Wanneer
in 1830 de Belgische Revolutie op til stond, werden deze twee paden verder bewandeld. In het zuiden
van het nieuwe land werd Frans gezien als de taal van de vrijheid, net als in Frankrijk. Terwijl in het
noorden van het land het Nederlands of het Vlaams naar voor geschoven werd als toekomstige taal van
België. Vrijheid stond hier recht tegenover het patriottisch enthousiasme uit het noordelijke landsdeel
dat voornamelijk gedreven werd door een passie voor kunst en cultuur (Wils, 2009).
In het noorden werd Vlaams centraal gesteld als landstaal omdat dit de taal was die niets te maken had
met Frankrijk, het land dat zich in het verleden een deel van België had toegeëigend en ook losstond
van Nederland, het land waarvan de Belgen net hun onafhankelijkheid hadden verkregen (Goessens,
2014). Zo ontstonden verschillende bewegingen die zowel anti-Frans als anti-Hollands waren. België
moest België worden, zonder hulp of invloeden van buitenaf. Het nieuwe land wou vooral op eigen
benen staan (Wils, 2009).
Uiteindelijk kreeg voornamelijk een machtige Franssprekende bourgeoisie het voor het zeggen. Het
Nederlands, of het Vlaams werd onderdrukt. De taal van het volk moest plaats maken voor de taal van
de elite: Frans. Dit gebeurde om eenheid te bekomen in het pasgeboren land. Kiezen voor de Franse
taal was duidelijk. Door te kiezen voor de taal van de vrijheid en hoge cultuur zou het nieuwe landje zijn
nationale prestige kunnen doen groeien (Goessens, 2014).
Binnen deze context werd het gevoel voor het beschermen van de Nederlandse taal alleen maar sterker
(Goessens, 2014). De bewegingen die eerder opkwamen voor de uniciteit van een eigen land,
evolueerden tot Vlaamse bewegingen. Dit kwam omdat de taal in het zuidelijke landsdeel niet bedreigd
werd, en die in het noorden wel. De bewegingen zetten zich in voor de strijd van de Nederlandse taal.
Het is zo dat Vlaanderen geboren werd. Er ontstond een algemeen bewustzijn onder de mensen dat de
Nederlandssprekende Belgen een soort van eigenheid gaf. De benaming ‘Vlaming(en)’ werd in die
context voor het eerst gebruikt (Wils, 2009). Dit zorgde ervoor dat het samenhorigheidsgevoel in
Vlaanderen werd aangewakkerd. Het Vlaams mocht in hun ogen niet verdwijnen. Dit gevoel was dan
ook sterk aanwezig bij een groot deel van de bevolking (Goessens, 2014).
De Vlaamse bewegingen werden naast het beschermen van hun taal ook gedreven door het behoud
van de Vlaamse cultuur. Bij die Vlaamse cultuur werd vooral gekeken naar kunst, meer bepaald
literatuur en muziek. Het bewaren van die Vlaamse muziek, resulteerde in de oprichting van
verschillende Vlaamse radio’s waarbij de Vlaamse taal centraal stond. Dit zorgde ervoor dat het strijden
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voor het Vlaams ook bij het grote publiek terecht kwam. De bedoeling van deze Vlaamse radio’s was om
het Vlaamse samenhorigheidsgevoel aan te dikken en de Vlaamse cultuur een plaats te geven binnen
het verbrokkelde land (Goessens, 2014).
In de jaren dertig en de jaren zestig lukte het de Nederlandse taal eindelijk aanvaard te worden als een
volwaardige taal van België. Door de invoer van verschillende taalwetten in die periodes werd
Nederlands officieel gezien als een volwaardige cultuurtaal. In het decreet van 10 december 1973 wordt
het Nederlands ook beschreven als officiële taal van de Vlaamse Gemeenschap (Beheydt, 2002).
Vlaanderen kent dus al een heel lange geschiedenis waarbij het streeft naar erkenning en het gevoel
van samenhorigheid. Honderd jaar na de onafhankelijkheid van België was de strijd tussen de Vlaamsen de Franssprekende bevolking nog steeds niet uitgedoofd. Dit mondde uit in een Vlaams
nationalistische beweging die ijverde voor de onafhankelijkheid van Vlaanderen. Wanneer dit er toch
niet zou komen, wilden ze op z’n minst federalisme. Hierop hebben ze uiteindelijk nog tot in 1993
moeten wachten (Goessens, 2014).
Op dit moment heeft Vlaanderen al een tijdje een punt bereikt waarop het een aantal zelfstandige taken
heeft gekregen (Castelló, Dhoest & O'Donnell, 2009). Vlaanderen kan niet vereenzelvigd worden met
een politiek zelfstandige natiestaat. Toch kunnen we spreken over een soort ‘sub-natie’ vanuit de
gegroeide regionale verzelfstandiging op zowel politiek, economisch als cultureel gebied (Dhoest & Van
den Bulck, 2008). Er is dus sprake van een Vlaamse gemeenschap die binnen dit drietalige land bepaalde
voorrechten heeft verworven. Vooral op cultureel vlak heeft Vlaanderen het voor zichzelf voor het
zeggen (Castelló, Dhoest, O'Donnell, 2009).

2.2.2. De publieke omroep in Vlaanderen
Parallel met de Vlaamse ontvoogdingsstrijd op politiek niveau zie je ook een beweging ontstaan waarbij
het beleid over de publieke omroep uiteindelijk bij de gemeenschappen ondergebracht wordt. De
publieke omroep in België is opgesplitst in twee afzonderlijke omroepen, de Vlaamse en de Waalse. Op
die manier wordt opnieuw de politieke situatie, waarbij het dus vooral gaat om de scheiding langs
taalgrenzen, weergegeven (Coppens, 2003).
De publieke omroep in België start in 1930 met de NIR/INR. Toen was er nog geen sprake van twee
autonome publieke omroepen in België, maar wel al van een Nederlandstalige en een Franstalige
subafdeling met ieder hun eigen directeur. Boven deze twee subafdelingen stond wel één gedelegeerd
bestuurder. Dit was het startpunt van een lange evolutie (Van den Bulck, 2012). De eerste twintig jaar
van het bestaan van de openbare omroep bestond deze uitsluitend uit radio. Deze Vlaamse radio was
een weerspiegeling van de politieke en de culturele evoluties die zich voordeden in het kleine land
(Goessens, 2014).
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Door het oprichten van een publieke omroep, werd het hoofdstuk van ontelbare private radio
initiatieven afgerond. De belangrijkste en grootste van deze omroepverenigingen werden gebundeld en
konden aan de slag binnen de openbare omroep. Op die manier konden ze voortbestaan via financiering
van de overheid (Van den Bulck, 2012).
Het is pas in 1960, dertig jaar na het ontstaan van de NIR/IRN en zeven jaar na de eerste televisieuitzending dat de openbare omroep opgesplitst wordt in twee op zichzelf staande omroepen: de
toenmalige BRT en RTB, waar later, respectievelijk een N en een F aan werden toegevoegd om de taal
van het landsdeel aan te duiden.1 In 1997 verandert de publieke instelling niet alleen in een nv van
publiek recht, er vindt ook een naamsverandering plaats. Voortaan mag gesproken worden over de
Vlaamse Radio- en Televisieomroep, zoals wij haar nu allemaal kennen (Van den Bulck, 2012).
Het is ook in dat jaar dat de eerste beheersovereenkomst voorgesteld wordt. Dit gebeurde na een lange
periode waarin de publieke omroep een log apparaat geworden was (Van den Bulck, 2012). Om de
terugval tegen te gaan, beslist de Vlaamse Overheid om haar relatie met de openbare omroep vast te
leggen in een vijfjaarlijks contract (Van den Bulck & Stevens, 2012). Er was nood aan vernieuwing. Door
de nieuwe naam en een vernieuwde bestuurlijke aanpak, werd gehoopt op een frisse wind die de
publieke omroep in Vlaanderen zou doen heropleven (Van den Bulck, 2012).
De Vlaamse Radio- en Televisieomroep (VRT) en de Vlaamse overheid hebben wederzijdse rechten en
plichten ten opzichte van elkaar. Die worden in de beheersovereenkomsten neergeschreven. Daarnaast
is er in de beheersovereenkomsten plaats voor nieuwe verantwoordingsmechanismen. Die worden
ingebouwd om duidelijk te weten welke maatstaven de openbare omroep moet nastreven en welke
streefcijfers zij moet bereiken (Van den Bulck, 2012). Een beheersovereenkomst werkt dus
overkoepelend om specifieke afspraken vast te leggen (Van den Bulck & Stevens, 2012). Op die manier
is duidelijk welke opdracht de VRT te vervullen heeft. Met de invoer van de beheersovereenkomsten
werd voor de Vlaamse openbare omroep een nieuw tijdperk ingeluid (Wijfjes, 2006).

1

N voor Nederlands (Vlaanderen) en F voor Français (Wallonië)
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2.3.

Een Vlaamse, culturele identiteit

2.3.1. Wat is identiteit?
Stuart Hall (1996) meent dat identiteit op twee manieren benaderd kan worden. Binnen die
benaderingen spreekt hij enerzijds over een essentialistische opvatting. Hierbij wordt ervan uitgegaan
dat identiteit een vast gegeven is dat vastligt binnen het subject. Iedereen wordt er met andere woorden
mee geboren. Anderzijds heeft hij het over het sociologische subject. Deze tweede opvatting sluit nauw
aan bij de eerste, aangezien er ook sprake is van een kern die vastligt in de persoon zelf. Toch is er een
essentieel verschil. De kern waarover bij het sociologische subject gesproken wordt, staat voortdurend
in dialoog met de buitenwereld. Identiteit is hier dus geen vaststaand gegeven, maar ontstaat door de
interactie tussen een persoon zelf en de anderen.
Toch zijn deze twee benaderingen tegenwoordig achterhaald. Hall (1996) argumenteert zelf ook al dat
ze aan herziening toe zijn. Het subject waarover gesproken wordt, heeft niet langer te maken met een
stabiele identiteit. Nu gaat het meer om een gefragmenteerd subject dat niet bestaat uit één enkele
identiteit, maar uit verschillende, soms tegenstrijdige identiteiten.
Identiteit wordt op die manier niet langer gezien als een vaststaand gegeven, maar als constructie. Dit
past binnen de constructivistische visie waarin deze masterproef geschreven is. Verschillende auteurs
volgen deze denkpiste. Lévi-Strauss (1974) zegt dat identiteiten geen duidelijk afgegrensde entiteiten
zijn. Meestal bestaat de ‘grens’ van een identiteit uit een aantal drempels, die ervoor zorgen dat mensen
zich langs alle kanten bewust zijn van de verschillende identiteiten (Levi-Strauss 1974). Woodward
(1997) sluit zich hier ook bij aan. Zij meent dat identiteiten ontstaan vanuit verschillende bronnen. Deze
bronnen zijn bijvoorbeeld etniciteit, nationaliteit, sociale klasse en gender. Als al deze bronnen voor een
verschillende identiteit zorgen, betekent dit dat een persoon niet langer één vaststaande identiteit
geniet, maar te maken heeft met verschillende – al dan niet gelijklopende – identiteiten. De identiteit
van een persoon bestaat dus uit verschillende identiteiten. Ook Beheydt (2002) is van mening dat een
identiteit niet op zichzelf bestaat. Identiteiten hoeven elkaar niet uit te sluiten en bestaan gewoon naast
elkaar. Afhankelijk van de omstandigheden waarin een bepaald persoon zich bevindt, zal die andere
identiteiten hebben. Een identiteit is met andere woorden dus geen exclusief gegeven. Mensen delen
het met elkaar, maar niet iedereen heeft daarom dezelfde identiteiten. Het is een veranderlijk gegeven.
Verschillend met de vorige twee benaderingen is dat identiteit niet langer een vast gegeven is. Het
maakt deel uit van een flow waarin ze de kans krijgen om verder open te bloeien (Connel & Gibson,
2003). Een identiteit is dus niet langer een manier van zijn, maar nu gaat het over een aanhoudend
proces van worden (Jenkins, 2008; Hall, 1996; Frith, 1996). Dit heeft als logisch gevolg dat hedendaagse
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identiteiten minder stabiel en meer gefragmenteerd zijn. Hierdoor is het beter om het bestaan van
voltooide identiteiten te vervangen door een ander begrip: identificatie (Hall, 1992).
Natuurlijk gaat identificatie nog steeds gepaard met identiteit. De omschrijving van deze eerste term is
‘het proces waarbij een persoon zich op basis van herkenning identificeert met anderen’. Deze
herkenning kan plaatsvinden door overeenkomsten met personen, of net het gebrek aan bewustzijn
van verschillen met deze personen (Woodward, 1997). Identificatie kan dus omschreven worden als een
proces dat continu aanhoudt. In dit proces geven we betekenis aan onszelf, de sociale wereld rondom
ons en de interactie tussen beide. Identiteit is dus, binnen het proces van de identificatie, een
hulpmiddel waarmee we ons sociale leven structureren. Als identiteit een hulpmiddel is, betekent dit
automatisch dat het iets is waarmee we denken in plaats van waarover we denken. Identiteit en
identificatie zijn dusdanig conditioneel en historisch (Gilles, 1996).

2.3.2. Imagined Communities
Opvallend binnen de discussie rond identiteit en identificatie is dat er vaak teruggegrepen wordt naar
de natie als belangrijke factor binnen dit proces. Mensen gaan zichzelf en anderen vaak identificeren op
basis van een gemeenschappelijke achtergrond (Sinardet, 2008). De natie kan gezien worden als de
meest politiek significante rol in het creëren van identiteit bij personen en anderen (Billig, 1995).
Het is uiteindelijk Anderson (1991) die als eerste spreekt over zo’n imagined community. Met dit
concept heeft hij het dus over het bestaan van een ingebeelde politieke gemeenschap. Hiermee wil hij
duidelijk maken dat mensen die deel uitmaken van een gemeenschap gemeenschappelijke interesses
en gevoelens hebben en zich daardoor onrechtstreeks verbonden voelen met elkaar. Anderson (1991)
zegt dat het gaat om een ‘verbeelde’ gemeenschap aangezien de leden van diezelfde gemeenschap
nooit iedereen zullen kennen of ontmoeten binnen de gemeenschap, hoe klein ook. De burgers die deel
uitmaken van zo’n natie zijn zich wel bewust van het bestaan van hun medeburgers en hebben hier een
duidelijk beeld over gevormd. Ze leven met andere woorden in gedachten in dezelfde gemeenschap.
Het gaat om een ‘verbeelding’ van hun commune. Op die manier ontstaan naties (Anderson, 1991). Een
taal speelt in dat proces dan ook een belangrijke rol. Door het spreken van dezelfde taal voelen mensen
zich extra aangetrokken tot de gemeenschap waartoe ze behoren (Connell & Gibson, 2003). De
gemeenschappelijke gevoelens die leden van een samenleving dan krijgen, zorgen er uiteindelijk voor
dat naties met vastomlijnde grenzen tot stand komen. Deze gevoelens worden bevestigd door de invoer
van bepaalde nationale instellingen, zoals de politie of bepaalde juridische structuren. Deze zorgen
ervoor dat mensen zich verankerd voelen met de samenleving waarin ze leven (Anderson, 1991). Als
gevolg van het ontstaan van ingebeelde gemeenschappen en naties, ontwikkelt zich ook een soort van

Masterproef Paulien Van der Jeugt

16

identiteit. Deze identiteit delen de leden van zo’n gemeenschap met elkaar, en ze herkennen zichzelf er
ook in.
In lijn daarmee kan gesproken worden over het gevoel van ‘nationalisme’. Toch, meent Anderson
(1991), is dat nationalisme niet het besef van zelfbewustzijn. Het gaat om het uitvinden van naties en
gemeenschappen terwijl die eigenlijk niet fysiek bestaan.

2.3.3. De correlatie tussen identiteit en cultuur
Het komt er op neer dat we niet afkunnen van de identiteitsdiscussie. Individuen en gemeenschappen
worden herkend op basis van hun identiteit(en). Dit gebeurt op basis van tradities, gewoonten en
cultuur (Connell & Gibson, 2003). Binnen de identiteitsdiscussie neemt cultuur dus een centrale plaats
in.
Volgens Beheydt (2014) is cultuur zo intens verbonden met de gemeenschap waarin cultuur tot stand
komt, dat ze puur als oorzakelijk gevolg daar een identiteit aan ontleent. Cultuur wordt op die manier
dus een essentieel gegeven binnen de identiteitsconstructie. Tussen die cultuur en identiteit is er dus
een tweeledig proces aan de gang: cultuur krijgt identiteit, maar cultuur zorgt er ook voor dat de
identiteit van de gemeenschap waarvoor het staat vormgegeven wordt. Op die manier kunnen beide
termen samengevoegd worden tot ‘culturele identiteit’ (Beheydt, 2014).
Cultuur kan gezien worden als een gigantisch web van betekenissen dat de leden van een samenleving
met elkaar delen. Aan die betekenissen geven ze samen vorm door continu in interactie te treden. Dat
is niet per se via een gesprek, maar dat kan ook via rituelen, literatuur, kunst of muziek. Spreken over
een ‘culturele identiteit’ is dus zeker niet verkeerd (Beheydt, 2014).
De term ‘culturele identiteit’ heeft dan ook een minder politieke connotatie. Een natie is een politieke
entiteit, waar Anderson het met zijn imagined communities over heeft. Hierbij kan in een adem
gesproken worden over een politieke identiteit. Het feit dat mensen deel uitmaken van een bepaald
grondgebied, een bepaald land, zorgt ervoor dat zij die politieke identiteit hebben (Desaulniers, 1987).
Toch ontstaat er naast de politieke identiteit ook een culturele identiteit. Dit komt omdat een natie het
samenhorigheidsgevoel onder haar leden wil versterken door het inschakelen van culturele middelen.
Zaken zoals kunst, literatuur en media moeten ervoor zorgen dat het eenheidsgevoel bevestigd wordt
en dat de leden van een samenleving zich kunnen en willen onderscheiden van hun geografische buren
(Anderson, 1991). Een culturele identiteit is dus van een andere orde. Het gaat meer om een identiteit
waarmee de leden van een samenleving zich kunnen identificeren, dan een identiteit die je hoe dan ook
meekrijgt door je geboorte in een bepaald land (Desaulniers, 1987).
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Toch is het vastleggen van ‘culturele identiteit’ in een definitie niet gemakkelijk. Het is belangrijk om aan
te geven dat deze term een recent fenomeen is. Het is pas vanaf de 20e eeuw dat er over culturele
identiteit gesproken wordt, waarna het begrip snel een opgang maakt. Wanneer we culturele identiteit
in de 19e eeuw willen zoeken, botsen we eerder op zaken zoals ‘volksaard’ en ‘nationalisme’. Deze
termen hebben vandaag eerder een negatieve bijklank, waardoor waarschijnlijk geopteerd is voor een
nieuw begrip. Zo zegt Ludo Beheydt:
“De term ‘identiteit’ is neutraal, en de term ‘cultureel’ roept minder gemakkelijk doembeelden
op van een uit de hand gelopen nationalisme” (2002, p. 25).
In de antropologie spreken ze over culturele identiteit wanneer het gaat over een groepsverbondenheid
die gedeeld wordt door de leden van een samenleving. De verbondenheid waarover gesproken wordt,
komt tot stand door de normen en waarden die de leden van die samenleving met elkaar delen. Een
culturele identiteit is dus, net zoals alle andere identiteiten, geen vaststaand gegeven. Het past zich aan
aan de omstandigheden waarin het ontstaat. Er is dus sprake van een dynamische identiteit (Beheydt,
2002).
Die dynamische, culturele identiteit bestaat uit een aantal kernwaarden. Het model van die
kernwaarden komt van Smolicz (1981). Hij meent dat kernwaarden de fundamenten zijn van een
groepscultuur. Het zijn waarden die symbolisch zijn voor een groep. Ieder lid kan er zich mee
identificeren. Een kernwaarde ontstaat wanneer er een direct verband waargenomen wordt tussen de
identiteit van een groep mensen en datgene dat mensen als een cruciaal beschouwen voor hun cultuur.
Die kernwaarden zijn dus essentieel voor het behoud van een cultuur en het ontstaan van culturele
identiteit (Smolicz; 1981).
De meest voorkomende kernwaarden zijn de volgende (Beheydt, 2002, pg 26):
1. een gemeenschappelijke taal
2. een traditie van kennis en ideeën
3. een gemeenschappelijke geschiedenis
4. een godsdienst: als expressie van normen en waarden
5. een maatschappijvorm: als een gemeenschappelijk geregelde samenleving
Volgens Smolicz (1981) kan gesproken worden van een culturele identiteit wanneer aan een aantal van
deze kernwaarden voldaan wordt. Opmerkelijk hierbij is dat het niet noodzakelijk is dat alle
kernwaarden gelden. Zo is de Ierse identiteit bijvoorbeeld ontstaan door de gemeenschappelijke
katholieke godsdienst waardoor de Ieren zich verbonden voelden met elkaar (Beheydt, 2002). Niet
iedereen is het daar mee eens. Taal wordt vaak gezien als het unieke fundament voor cultuur. Het is net
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die taal die zorgt voor de daaropvolgende kernwaarden. Dankzij taal kunnen waarden en normen
overgedragen worden, waardoor een bepaald wereldbeeld gecreëerd wordt (Beheydt, 2002). Taal is
naast een kernwaarde die bijdraagt tot het bestaan van een culturele identiteit, ook een belangrijke
natievormende factor (Wils, 2009). Hierdoor wordt het ontstaan van een gemeenschappelijke identiteit
bij leden van een samenleving versterkt. Beheydt (1996) sluit zich hierbij aan en meent dat taal naast
een communicatiemiddel ook een identificatiemiddel is.
Anderen relativeren het belang van taal dan weer. Zij menen dat de derde kernwaarde, het hebben van
een gemeenschappelijke geschiedenis, belangrijker is. Wanneer mensen zich verbonden voelen met
elkaar door het meemaken van dezelfde gebeurtenissen, zal zo cultuur ontstaan. Er zijn ook academici
die niet naar de kernwaarden afzonderlijk kijken, maar aandacht schenken aan het verband tussen
verschillende kernwaarden (Beheydt, 2002). Anthony Smith bijvoorbeeld vindt dat taal pas een
fundamenteel element wordt als er sprake is van een gemeenschappelijke geschiedenis. Die
geschiedenis kan dan uitgedrukt en overgedragen worden via de taal (Wils, 2001).
Als we de kernwaarden volgen zoals Smolicz (1981) ze opgenoemd heeft, is er duidelijk sprake van een
Vlaamse, culturele identiteit. Vlaanderen heeft, zoals eerder vermeld in deze literatuurstudie, een lange
geschiedenis achter de rug waarin de strijd om de Nederlandse taal centraal stond. Tijdens die taalstrijd
is er een onaantastbare band ontstaan tussen het Vlaamse volk en haar taal. In de Vlaamse
identiteitsconstructie is taal steeds naar voor geschoven als de belangrijkste kernwaarde. Naast hun
gemeenschappelijke taal, heeft deze jarenlange strijd de Vlamingen ook een traditie van kennis en
ideeën en een gemeenschappelijke geschiedenis meegebracht. Door de invoer van het federalisme
heeft Vlaanderen een aantal zelfstandige taken gekregen. Het onderwijs en cultuurbeleid zijn daar
slechts een paar voorbeelden van. Zowel onderwijs als media spelen een belangrijke rol in het ontstaan
van de gedeelde identiteit. Door het meekrijgen van bepaalde waarden en normen via het
onderwijssysteem, krijgt de Vlaamse identiteit vorm. Daarbij aansluitend spelen ook de media een grote
rol (Beheydt, 2002).
Media en cultuur worden vaak in één adem genoemd. Cultuur krijgt enorme ondersteuning van media
op verschillende vlakken, maar het werkt ook omgekeerd, de media die we vandaag kennen zijn een
groot deel van onze cultuur (Van de Voorde, 2004). Wanneer we spreken over Vlaamse cultuur, wordt
vaak gedacht aan Vlaamse fictie bijvoorbeeld, wat dan weer deel uitmaakt van het Vlaamse
medialandschap. Het is voor de hand liggend dat beide begrippen hand in hand gaan. Van de Voorde
(2004) spreekt over media en cultuur als tweelingbroers die niet zonder elkaar kunnen. In het volgende
hoofdstuk ga ik dan ook dieper in op de rol van de massamedia binnen de culturele
identiteitsconstructie.
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2.4.

De essentiële rol van massamedia

Het valt op dat het denkwerk van Anderson voornamelijk gebruikt wordt om de dynamiek achter
nationale gemeenschappen te verduidelijken. Toch gaat het verder dan dat. Naast de
gemeenschappelijke interesses van de leden van de natie, schrijft Anderson een belangrijke rol toe aan
culturele producten en de massamedia (Anderson, 2006). Media kunnen op verschillende manieren
bijdragen tot de vorming van nationale identiteiten (Anderson, 1991; Gellner, 1983). Van Poecke (1993)
gaat zelfs nog een stap verder. Hij zegt dat mensen hun sociale identiteit niet langer construeren aan
de hand van zaken zoals geslacht of etniciteit, maar eerder op basis van hun consumptie van producten
afkomstig van de media industrie.
Het bestaan van massamedia duidt op zich al de kerngedachte die schuilt achter het gevoel van
nationalisme aan (Gellner, 1983). Zij beschikken over de macht om een gevoel van samenhorigheid
tussen mensen die elkaar nog nooit ontmoet hebben, en hoogstwaarschijnlijk elkaar nooit zullen
ontmoeten, te creëren (Anderson, 2006). Dit gebeurt doordat massamedia omstandigheden voorzien
die het samenbrengen van mensen op een grote schaal bevorderen. Omdat ze in verbinding staan met
kunst enerzijds en entertainment anderzijds, hebben ze de mogelijkheid om de collectieve identiteit van
een gemeenschap mee te construeren. Door de interactie tussen de massamedia en de leden van een
gemeenschap wordt er betekenis gegeven aan identiteit. Massamedia brengen dus met andere
woorden collectieve en sociale identiteiten tot stand (Goessens, 2014). Naast de massamedia an sich,
helpt ook de inhoud die deze massamedia voortbrengen aan het bouwen van een collectieve, nationale
identiteit (Sinardet, 2008).
Aanvankelijk werden massamedia vaak georganiseerd op nationaal niveau, waardoor ze sterk konden
bijdragen tot het tot stand brengen van die gemeenschappelijke gevoelens (Anderson, 1991; Gellner,
1983). De eerste belangrijke massamedia binnen samenlevingen waren vormen die te danken waren
aan de drukkunst. Anderson (1991) onderzoekt in dat kader het ontstaan van gemeenschapsgevoelens
bij de opkomst van het printkapitalisme. Hij heeft het dus hoofdzakelijk over literatuur op grote schaal
en de verspreiding van dag- en weekbladen. De opkomst van dit printkapitalisme zorgde ervoor dat de
exclusieve boeken in het Latijn plaats maakten voor publicaties die in verschillende landstalen
geschreven en vertaald werden. Door het verdwijnen van dit exclusieve Latijnse karakter, werd het
gevoel van samenhorigheid aangewakkerd. Dit nam later nog extra toe door de komst van kranten in de
eigen voertaal, waarbij er geschreven werd over de gebeurtenissen van de natie of het gebied waar
mensen samenleefden. Het lezen over gebeurtenissen die dicht bij huis gebeurden, zorgde nog meer
voor een gedeelde beleving.
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In eerste instantie leek het alsof taal en de geprinte media het dichtst bij de nationale identiteit
aanleunde. Toch zijn academici verder gaan kijken dan dit printkapitalisme alleen (Applegate & Potter,
2002). Zij schreven ook een belangrijke rol toe aan andere massamedia binnen de creatie van
ingebeelde gemeenschappen of naties. Meer nog, met de denkpistes van Anderson in het achterhoofd
schreven ze over hoe massamedia het gevoel van samenhorigheid bevestigen en zelfs versterken
(Goessens, 2014).
Edensor (2002) geeft aan dat de focus op literatuur en de gedrukte media door Anderson een beperkte
kijk geeft op cultuur. Door alleen te focussen op de gedrukte media, meent Anderson dat de natie via
teksten gepresenteerd en gereproduceerd wordt. Zo’n redenering laat volgens Edensor (2002) de
ruimtelijke en materiële productie van gemeenschappelijke identiteiten buiten beschouwing. De
analyse van Anderson wordt te sterk aangepakt vanuit een historisch perspectief waardoor de
complexiteit van het culturele veld verloren gaat. Hoewel Edensor (2002) ervan overtuigd is dat
gedrukte media zoals een krant of een boek een belangrijke schakel zijn binnen de identiteitsconstructie
van een natie, begrijpt hij niet waarom er in de gedachtegang van Anderson geen enkele verwijzing is
naar de rol van theater, populaire muziek, festivals, architectuur, mode, enzovoort. Dit zijn ook
specifieke culturele uitingen. Meer voor de hand liggende culturele vormen zoals televisie, film, radio
en andere informatie technologieën ontbreken in zijn redenering. Nochtans zijn deze vormen niet te
verwaarlozen. Zo meent Barker:
“Imagining “us” as “one” is part of the process of nation building and there is no medium which
has been able to speak to as many people in pursuit of that goal as television” (1999, p. 5).
Massamedia zijn dus invloedrijk bij het vormen van nationale identiteiten. Het valt ook op dat het
medialandschap vooral gedomineerd wordt door nationale massamedia. Leden van een samenleving
lezen nog steeds massaal nationale kranten, luisteren naar de nationale radio en kijken naar nationale
zenders op televisie. Ondanks de globalisering, waardoor alle grenzen opengegooid zijn, blijven mensen
dus vasthouden aan de eigen media. Dit zorgt ervoor dat de manier waarop nationale identiteit ontstaat
en ook gepresenteerd wordt door de media niet aangetast wordt (Edensor, 2002).

2.4.1. Samenhorigheidsgevoel via televisie…
Zoals eerder aangegeven, meent Barker (1999) dat televisie een centrale rol speelt bij het losmaken van
een nationaal of regionaal gemeenschapsgevoel. Hij heeft het dan vooral over specifieke
sportevenementen zoals de Olympische Spelen of koninklijke ceremonies die ervoor zorgen dat mensen
vanuit hun woonkamer het gevoel hebben dat ze er bij zijn. Door live naar zo’n uitzendingen te kijken,
voelen mensen zich verbonden met elkaar waardoor samenhorigheid en een nationale identiteit
ontstaat.
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Dhoest gaat het nog specifieker bekijken en zegt het volgende als hij spreekt over Vlaamse fictie:
“They strongly identified with this image, and by sharing fond memories, they form a national
'mnemonic' community” (2007, p. 55).
Hij gaat verder in op de identiteitsvorming via televisie, meer bepaald via Vlaamse fictie. Er komt naar
voor dat het weerspiegelen van de realiteit en het herkennen van ‘het Vlaamse’ in de fictie belangrijke
factoren zijn. Het feit dat er Vlaams gesproken wordt, waaronder vaak dialect, geeft voor het publiek
een meerwaarde aan het kijken naar Vlaamse fictie. Ze voelen zich op die manier verbonden met elkaar
en vooral met Vlaanderen (Dhoest, 2007).
Dhoest (2007) meent ook dat er de laatste jaren steeds meer geschreven wordt rond de connectie
tussen fictie en het gevoel van nationale identiteit. Deze trend doet zich voornamelijk voor in Europa
als gevolg van de steeds groter wordende Amerikanisering en globalisering. De drang naar het ‘Vlaamse’
wordt op die manier alleen maar groter. Dit keert ook terug bij Castelló, Dhoest & O’Donnell (2009). Zij
zijn van mening dat Europese culturen op het punt staan hun eigen identiteit te verliezen als die niet
gereflecteerd wordt in de eigen fictie. Dat kadert allemaal in een bredere context: de globalisering. Door
het imperialisme van Amerika is er een toenemende angst voor het verlies van de eigen cultuur en
culturele identiteit (Castelló, Dhoest, O'Donnell, 2009). Toch is het belangrijk hierbij op te merken dat
onderzoek van Van den Bulck en Sinardet (2008) aantoont dat dit imperialisme en de globalisering geen
invloed hebben op de natievormende rol die massamedia spelen. Massamedia, en al zeker een
openbare omroep, kunnen binnen de context van de globalisering de nationale identiteit naar voren
schuiven en op die manier waarborgen.
Van den Bulck (2001) sluit zich hier bij aan en gaat ook kijken waarom het net belangrijk is voor een
openbare omroep om deze cultuur of culturele identiteit te beschermen via het Vlaamse scherm. Zij
concludeert in haar onderzoek dat televisie van de openbare omroep in Vlaanderen al sinds de
oprichting een belangrijke rol speelt bij de emancipatie van de Vlaamse burgers. Dit gebeurt door het
programmeren van programma’s op een strategische wijze aan te pakken. Dit zegt ze als volgt:
“As is shown, monopoly public service television too had a very clear programming strategy. […]
Because of its striving for Flemish emancipation and development, television tried to offer a
programme that, both in terms of content and schedule, could help to accomplish these policy
outlines” (Van den Bulck, 2001, p. 66).
Daarmee samenhangend is ook te zien dat de opdracht van de openbare omroep na de tweede
Wereldoorlog een meer specifieke weg inslaat: de rol krijgt een sociaal karakter waarin nationale
identiteit centraal staat (Van den Bulck, 2001).
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2.4.2. … en via radio
Naast televisie is er nog een ander medium dat door de openbare omroep ondersteund wordt: radio.
Het doel van dit medium is al sinds de beginjaren om een grote groep mensen met elkaar in verbinding
te brengen. Sterne beschrijft de verwachtingen van dit medium als volgt:
“Foremost among prevailing expectations for this new medium of "radio broadcasting" was that
of unity, of connection, of "communication" in its purest sense” (2012, p. 352).
Radio staat dus voor het samenbrengen van mensen, het creëren van een uniciteit. Leden van een
bepaalde gemeenschap die enerzijds ver van elkaar leven en anderzijds enorm hard van elkaar
verschillen worden bij elkaar gebracht. Via de uitzendingen is het de bedoeling om de idealen van een
gemeenschap naar voor te schuiven om zo de luisteraars op dezelfde golflengte te brengen. In Amerika
moest radio zorgen voor “homogenization of the American mind” (Sterne, 2012, p. 353). Dit staat garant
voor de identiteitsconstructie die het medium met zich meebrengt. De natie krijgt via radio als het ware
een stem die ze naar buiten kan brengen. Op die manier kunnen identiteiten en gemeenschappen
openbloeien. Radio kan de nationale cultuur van een gemeenschap naar buiten dragen, naar het grote
publiek, waardoor het gemeenschapsgevoel wordt aangewakkerd (Sterne, 2012).
Smith en Philips (2006) zijn ook van mening dat dit medium ook een belangrijke rol te vervullen heeft
bij het tot stand brengen van (nationale) identiteit. Dit komt vooral tot stand doordat radio een medium
is dat live dingen brengt, en dus daadwerkelijk op gelijke momenten beluisterd wordt (Scannell, 1996).
Het doel van nationale radioprogramma’s is om de luisteraars te informeren en te entertainen tijdens
dagelijkse activiteiten. Dit kan zijn tijdens het werken, koken, autorijden, enzovoort. Doordat radio ons
begeleidt tijdens deze momenten en er dus een soort van simultane beweging ontstaat waarbij
luisteraars een radiomoment met elkaar delen, ontstaat er een gevoel van gemeenschapsvorming
(Edensor, 2002). Mensen voelen zich door de live beleving verbonden met elkaar, wat opnieuw het
samenhorigheidsgevoel doet toenemen (Scannell, 1996).
Dit live gevoel wordt extra bestendigd doordat interactie kan plaatsvinden met luisteraars, zo meent
Hendy (2000). Hij zegt dat radio een actievere participatie toelaat. Hierdoor is het medium meer open
ten opzichte van televisie.
Deze verbondenheid zien we ook terugkeren in de jaren 20 en 30 in Vlaanderen. In die periode is er
sprake van een zeer sterk radiolandschap in Vlaanderen. Dit hangt samen met de sociale en politieke
context waar, in het begin van deze literatuurstudie, over gesproken wordt. De Vlaamse radio’s die een
Vlaamse stempel wilden drukken in het steeds meer verfransende landschap, probeerden de Vlaamse
identiteit vorm te geven door Vlaamse muziek te programmeren. Dit was het gevolg van klachten die
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voortkwamen uit het feit dat er te weinig ‘Vlaanderen’ te horen was op de radio volgens de leden van
de samenleving. De angst voor verfransing was enorm (Goessens, 2014).
Het kiezen voor muziek uit Vlaanderen op de radio was dus een teken van geloof in de kracht die muziek
met zich kan meebrengen. Het was een manier om hun Vlaamse identiteit vorm te geven. De Vlaamse
programmatoren gingen uit van twee dimensies van muziek. Enerzijds wilden ze een emotionele impact
teweegbrengen die een gevoel van collectiviteit met zich meebracht, en anderzijds werd de Vlaamse
muziek sterk gerelateerd aan de politieke situatie waardoor de identificatie met Vlaanderen versterkt
werd. Het rechtstreekse doel van de programmatoren was dus niet alleen om de Vlaamse identiteit bij
de mensen te versterken en te doen groeien, maar ook om een gevoel van samenhorigheid bij hun
luisteraars te creëren (Goessens, 2014).
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2.5.

De plaats van muziek binnen de identiteitsconstructie

Op radio wordt natuurlijk niet alleen gesproken. Muziek maakt er ook een belangrijk deel van uit. Met
oog op de centrale probleemstelling is het belangrijk om te kijken hoe muziek een rol speelt binnen het
tot stand brengen van identiteit en een gevoel van samenhorigheid.
Muziek is iets dat iedereen kent. Het maakt een opvallend groot deel uit van ons leven. Bij de ene
persoon nog meer dan de andere, maar het valt niet te ontkennen dat het steeds aanwezig is. Daarom
is het een essentieel gegeven binnen onze identiteit.
Muziek heeft volgens Goessens (2014) twee te onderscheiden kenmerken. Enerzijds heeft het een
sterke emotionele aantrekkingskracht. Door die aantrekkingskracht kan het zeer sterke emoties en
gevoelens losmaken bij mensen en kan het op die manier ook een gevoel van samenhorigheid creëren.
Ook Juslin en Sloboda (2001) en Trevarthen (2002) bevestigen deze sterke emotionele kracht van
muziek. Zij menen dat muziek inspeelt op de gevoelens van mensen waardoor zij zich betrokken voelen.
Anderzijds wordt muziek volgens Goessens (2014) vaak gebruikt om een bepaalde identiteit te uiten.
Ook Eyerman en Jamison (1998) spreken over de kracht van muziek die cruciaal kan zijn wanneer
identiteiten tot stand komen.
Muziek is dus eigenlijk het grotere geheel van een specifieke culturele sfeer waarin identiteiten tot stand
komen en zelfs bevestigd worden. Ze worden er in die culturele sfeer uitgedaagd en gereconstrueerd.
Wanneer we dit toepassen op een specifiek voorbeeld zoals hip hop, zien we dat dit muziekgenre
samengaat met een heleboel verschillende aspecten. Deze aspecten kunnen bijvoorbeeld de volgende
zijn: etniciteit, gender, discriminatie, politiek, en nog andere. Uit deze aspecten kunnen verschillende
identiteiten groeien, of kunnen bestaande identiteiten geherformuleerd worden (Connell & Gibson,
2003).
Het proces waarin (culturele) identiteiten gevormd worden is tweeledig: enerzijds gebeurt het op
individueel vlak, en anderzijds op collectief niveau (Connel & Gibson, 2003).

2.5.1. Muziek en persoonlijke identiteiten
Op individueel vlak zien we dat muziek een fundamentele rol speelt in drie facetten van de persoonlijke
identiteit: de totstandkoming van de identiteit, de verdere ontwikkeling ervan en uiteindelijk het
behouden van de identiteit (MacDonald et al. 2002; Roe 1999; Stalhammar 2006). Er wordt daarbij geen
onderscheid gemaakt of de persoon in kwestie zelf muziek maakt of er gewoon naar luistert. In beide
gevallen heeft muziek invloed op de ontwikkeling van het individu en de persoonlijke identiteit
(Stalhammer, 2006).
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In het geval van de artiest die zelf muziek maakt, betekent dat dat hij zich volledig kan loslaten in de
muziek, net zoals bij literatuur of kunst. Voor hem is muziek een symbolische expressie waarin hij
zichzelf en de plaats waar hij vandaan komt kan representeren (Connel & Gibson, 2003). Wanneer het
dan gaat om mensen die gewoon luisteren naar muziek, blijkt dat een bepaalde artiest of een bepaald
genre mee de identiteit van de persoon vormt. MacDonald et al. (2006) geven daarbij het voorbeeld
van Bob Marley. Wanneer iemand grote fan is van Bob Marley en dus veel naar zijn muziek luistert, zal
dit hoogstwaarschijnlijk invloed hebben op hoe die persoon zich ontwikkelt. De muziek van Bob Marley
kan de politieke keuze of de kledingstijl van de fan beïnvloeden. Dit betekent dat muziek voor een
persoon een grote invloed kan geven op de keuzes die hij maakt in zijn leven. MacDonald et al.
verwoorden het als volgt:
“He may choose to signal these musical tastes as a marker of his individuality. Thus, music plays
a central role in this individual's identity” (2006, p. 463).
DeNora (2002) volgt hen hierin. Zij spreekt over een direct verband tussen de belangrijkheid van muziek
en de constructie van het zelf. Muziek is zo verweven met ons dagelijkse leven dat dit verband niet
genegeerd kan worden. Omdat muziek zo een groot deel uitmaakt van ons leven, kan het niet anders
dan dat het de manier waarop we onszelf en de wereld rondom ons zien, beïnvloedt (Stalhammer,
2006). Andere academici volgen ook deze redenering. Volgens hen beïnvloedt muziek de identiteit van
een persoon doorheen de hele levensloop (Applegate and Potter 2002; Carlton 2006). Daarom wordt
muziek vaak “the badge of identity” genoemd (Tarrant et al, 2002; MacDonald & Miell, 2000).

2.5.2. Muziek en collectieve identiteiten
Ook Frith (1996) is van mening dat muziek een belangrijke schakel is in het tot stand komen van onze
identiteit. Hij zegt dat door naar muziek te luisteren mensen zich kunnen verplaatsen naar een bepaalde
fantasie. Dit komt doordat muziek een direct effect teweegbrengt. Het feit dat we ons naar een andere
wereld ‘verplaatsen’, betekent dat we ons bepaalde zaken kunnen inbeelden. Hier hoort ook onze
identiteit bij: “Music is part of the imagining of our identity,” (Frith, 1996, p. 109). Dit heeft als
rechtstreeks gevolg dat muziek er ook voor zorgt dat we het gevoel hebben om bij een collectieve
gemeenschap te horen. Dit bevestigen ook Eyerman en Jamison (1998) die menen dat muziek naast een
individuele ook een collectieve identiteit tot stand brengt.
In de ogen van Wade (2002) gaat het zelfs nog een stap verder. Hij is ervan overtuigd dat er een verband
bestaat tussen de manier waarop mensen denken over muziek en identiteit en de manier waarop ze
denken over plaatsen. Muziek helpt dus bij het ontstaan van nationale identiteiten. Muziek kan dus, net
zoals taal, gezien worden als een natievormende factor (Connell & Gibson, 2003).
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Dit vinden we ook terug bij Applegate en Potter (2002) die zegt dat Duitse muziek een fundamentele rol
speelt en heeft gespeeld bij het inbeelden van het bestaan van de Duitse natie en haar collectieve
identiteit.
Muziek wordt ook in ontelbaar veel nationale contexten gebruikt. Soms zijn dat politieke contexten. Het
meest voor de hand liggende voorbeeld spreekt voor zich: elk land heeft een volkslied. Dat lied staat
voor de natie en haar inwoners (Connel & Gibson, 2003).
De specifieke kenmerken van muziek die Goessens (2014) beschreef zeggen dat muziek er voor kan
zorgen dat er een gemeenschappelijke kracht tot stand komt die bijvoorbeeld nationale bewegingen
kan stuwen. Dit geeft aan dat muziek een gevoel van solidariteit met zich meebrengt. Hierdoor worden
mensen samengebracht en kunnen gemeenschappen gevormd worden. Dit past opnieuw in het verhaal
van de radiostations die in de jaren 20 en 30 opgericht werden om de Vlaamse cultuur en het Vlaamse
gevoel naar buiten te brengen. Het doel van deze radio’s was om het Vlaamse volk te emanciperen
(Goessens, 2014).
Er kan duidelijke gesteld worden dat muziek een fundament is waarop onze al dan niet collectieve
identiteit gebouwd wordt. Wanneer die muziek dan via een belangrijk broadcastmedium naar de
mensen gebracht wordt, komen twee zaken samen: enerzijds een drijvende kracht achter het vormen
van identiteiten en anderzijds radio, een medium dat enorm veel mensen op hetzelfde moment kan
bereiken. Door radio wordt een uniek gevoel gecreëerd. Dit unieke gevoel ontstaat doordat mensen op
hetzelfde moment naar dezelfde liedjes luisteren (Goessens, 2014). Dit gevoel keert ook vandaag terug.
Televisie ondergaat een digitale evolutie waarbij live kijken geen must meer is, terwijl radio nog steeds
het live karakter in zich meedraagt.
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2.6.

Muziekbeleid in het buitenland

2.6.1. De invloed van de globalisering
In veel landen wordt er hard gesleuteld aan het muziekbeleid. Het muziekbeleid wordt vaak gezien als
een prioritaire aangelegenheid om de lokale producties te ondersteunen. Dit verhaal kadert in een
bredere context waar globalisering een grote rol speelt. De term globalisering werd voor het eerst
gebruikt door Ted Levitt (1983). Hij had het toen voornamelijk over het verruimen van de economische
markt, waarbij bedrijven wereldwijd op elkaar gingen inspelen (Quelch & Deshpande, 2004). Later werd
duidelijk dat het niet alleen over de economische wereld ging. Ook mensen, beelden, ideeën en
informatie werden wereldwijd met elkaar gedeeld. Grenzen begonnen te vervagen waardoor de wereld
één grote markt was (Connel & Gibson, 2003). James Lull (2000) zegt dat het bestaan van verschillende
culturen daarbij zeldzaam wordt, en er eerder sprake is van een homogene wereldcultuur.
Kleinere landen of landen die behoren tot een kleinschalig taalgebied moeten vaak hard vechten voor
hun plaats in die globale markt. Een beleid dat daarbinnen tot stand komt, wil voornamelijk de artiesten
van eigen bodem een plaats geven. In sommige gevallen wordt gekozen voor de invoer van quota
(Connell & Gibson, 2003). Het is al sinds het midden van de 20ste eeuw dat de keuze voor culturele quota
steeds sneller gemaakt wordt. Quota zijn het vaakst terug te vinden in de audiovisuele sectoren zoals
film, televisie, radio en muziek. De invoer van deze quota wordt in de meeste gevallen verdedigd door
de bescherming van de eigen cultuur (Homan, 2012). Zoals blijkt uit de voorgaande hoofdstukken van
deze literatuurstudie kunnen taal, cultuur en identiteit in één adem genoemd worden. Ze gaan hand in
hand en hebben elk hun eigen invloed op elkaar. Aangezien muziek te maken heeft met elk van deze
drie termen, is het belangrijk om extra aandacht te besteden aan het muziekbeleid in eigen land. Dit is
vooral van toepassing op kleine landen of landen met een minder grote culturele uitvoer (Homan, 2012).
Ze doen dit omdat een belangrijk deel van de opbrengsten snel zou verdwijnen naar de grote, vaak
Amerikaanse platenfirma’s die de macht in handen hebben, maar ook omdat lokaal talent steun nodig
heeft om ook in het buitenland door te breken. Als het gaat over een sterk muziekbeleid vatten Van
Poecke en Van den Bulck het als volgt samen: “denk globaal én regionaal tegelijk” (1994, p 107).

2.6.2. De invoer van muziekquota
Wanneer een land ervoor kiest om muziekquota in te voeren, betekent dat dat een radiostation een
vastgelegd procent aan lokale muziek moet draaien, al dan niet in een bepaalde taal die vastgelegd is in
het muziekbeleid. Opvallend is dat dit in de meeste gevallen voorkomt bij landen waar geen Engels
gesproken wordt als moedertaal (Connell & Gibson, 2003). Door het stimuleren van de eigen nationale
of regionale taal wordt de bescherming van de nationale, culturele identiteit extra verzekerd. Het debat
rond muziekquota is dan ook geen recent gegeven, meent Homan (2012).
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De discussie kent al een lange evolutie. Het komt voornamelijk voor in kleinere landen met een kleine
muziekindustrie. Die muziekindustrie komt vaak terecht in culturele en economische moeilijkheden
(Homan, 2012).
De vastgelegde quota, die ook sterk verschillen van land tot land geven de artiesten een relatieve
zekerheid dat ze een gedraaid zullen worden in eigen land. Dit waarborgt dan ook meteen het behoud
van de lokale muziekcultuur tussen alle grote Amerikaanse platenmaatschappijen (Connell & Gibson,
2003). Toch bestaan er ook twijfels over muziekquota. Zo zegt Wolther (2008) dat er het niet zeker is
dat muziekquota een positief effect teweegbrengen op de voorkeur voor lokale muziekproducten. In de
volgende secties worden een aantal voorbeelden aangehaald van landen die gekozen hebben voor de
invoer van quota in hun muziekbeleid. Er wordt gekeken naar de argumentatie waarom de quota
ingevoerd zijn.
2.6.2.1.

Frankrijk: de Europese koploper

Frankrijk kan gezien worden als de Europese koploper als het aankomt op muziekquota. Frankrijk is het
eerste land in de Europese Unie dat koos voor de invoer van quota voor alle radiozenders, zowel de
publieke als de particuliere. Al in 1996 werd een wet goedgekeurd waarbij een minimumquota van 40%
opgelegd werd aan de radiozenders voor liedjes gezongen in de Franse taal. Tot op vandaag zijn deze
muziekquota aanwezig (Machill, 1996).
De wet die in 1996 uiteindelijk ingevoerd werd, is het resultaat van een lange weg die bestond uit
vrijwillige initiatieven om de Franse taal in muziek te promoten. Opvallend is dat de muziekquota passen
binnen het protectionistische mediabeleid waarvoor Frankrijk gekend is, aldus Machill (1996). De
hoofdreden voor de invoer van de quota kan dus gezocht worden in het feit dat de Fransen heel
beschermend zijn ten opzichte van alles wat uit Frankrijk komt (Machill, 1996). Behr en Brennan (2014)
bevestigen dit. Zij zeggen dat de motivatie voor de quota “preservation and promotion of an official
language” (Behr & Brennan, 2014, p. 175) is. Hierdoor laat de Europese Unie deze quota toe.
Er zijn verschillende beweegredenen geweest om de muziekquota in te voeren. Officieel wordt een
bepaalde reden naar voor geschoven. Het is ook met dat motief dat het debat rond de quota op tafel is
komen te liggen, namelijk het redden van het Franse lied dat met uitsterven bedreigd was (Machill,
1996). Toch is er meer aan de hand, meent Machill (1996). Bij de achterliggende politieke aspecten is
duidelijk te zien dat de invoer van de wet bepaald wordt door de Franse politiek die toen aan de orde
was. Het gaat niet alleen over het beschermen van het Franse lied, maar in een bredere context over
het beschermen de eigen afzetmarkt.
Voor de invoer van de quota werd gesteld dat het probleem eigenlijk bij de radio’s ligt. In Frankrijk
bestaan enorm veel radio’s, die elk hun eigen doelpubliek hebben. De drie grootste radio’s, althans toch
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in 1996, zijn Skyrock, Fun en Europe 2. Deze radiostations hadden het grootste bereik, maar draaiden
ook de meeste buitenlandse nummers. Zij waren dan ook grote tegenstander van de quota (Machill,
1996).
De hoofdreden waarom Frankrijk gekozen heeft voor muziekquota heeft dus te maken met de Franse
taal. We zien dat vooral terugkomen in de wet zelf, aangezien er geschreven wordt dat het 40% quotum
gehaald moet worden aan de hand van Franse liedjes. Een Frans lied wordt zo nauwgezet omschreven
dat de taal de belangrijkste factor is. De nationaliteit van de artiest is niet aan de orde (Machill, 1996).
De definitie van een Frans lied is de volgende:
“Every song which is sung in French or in a French regional language is to be regarded as
francophone” (Machill, 1996, p. 27).
2.6.2.2.

Het beschermen van de culturele identiteit in Canada

Ook Canada heeft jaren geleden gekozen voor de invoer van muziekquota. Het gaat om een quotum
van 35% voor Canadese muziek (Henderson, 2008). Toch ligt de focus hier ergens anders dan bij
Frankrijk. De invoer van de muziekquota kwam er in 1971. Dit was geen onbekend terrein voor Canada,
aangezien zij in 1961 al geopteerd hadden voor een quotum van 55% op vlak van televisie. Net zoals bij
televisie was er in het radiolandschap een sterke opkomst van privatisering. Om binnen die privatisering
het nationale gevoel naar voor te laten komen, werd gekozen voor quota (Edwardson, 2009).
Waar in Frankrijk de focus voornamelijk op taal ligt, gaat het in Canada eerder om de Canadese
producten, onafhankelijk van de taal (Edwardson, 2009). Machill (1996) spreekt hier ook over het
beschermen van de culturele identiteit. Dit wordt vooral nagestreefd door de Franstalige minderheid
die in Canada aanwezig is. Toch is het quotum breder dan dat. Zo moet een nummer dat geldt binnen
de quota voldoen aan minstens twee van vier voorwaarden. Die voorwaarden zijn gericht op de muziek,
de artiest, de productie en de songtekst. Meer specifiek wil dit zeggen dat elk van deze criteria volbracht
moeten zijn door een Canadees. Bijvoorbeeld wanneer het gaat over het criterium artiest, betekent dit
dat de muziek gespeeld moet worden of de tekst gezongen moet worden door een Canadees. Het begrip
Canadees wordt ook vrij ruim bekeken. Een Canadees is iemand die in Canada woont, een immigrant of
iemand die zes maand voordat hij meedeed aan een muzikaal nummer nog in Canada woonde
(Edwardson, 2009).
Edwardson (2009) merkt hier op dat het behalen van de quota een zeer kwantitatief gegeven is,
aangezien bepaalde criteria afgevinkt moeten worden. Hierdoor kan alles nauwgezet geteld worden.
Er is gekozen voor de invoer van quota omdat de radiostations vaak teren op buitenlands talent. Er
wordt weinig of geen aandacht geschonken aan talent van eigen bodem. De muziekprogrammatoren
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die werken op de verschillende radiostations waren ook weinig op de hoogte van kwalitatief aanbod uit
Canada. Zo kiezen ze liever voor een kwalitatief minder hoogstaand nummer uit het buitenland, puur
omdat het bijvoorbeeld afkomstig is uit Amerika (Edwardson, 2009).
2.6.2.3.

Angst voor Amerika in Nieuw-Zeeland

Nieuw-Zeeland kent een gelijkaardig verhaal. Door de doorbraak van een nieuw tijdperk waarin
digitalisering een belangrijke rol speelt, is de nood aan het beschermen van de lokale cultuurindustrie
hoog. Dit is het gevolg van het feit dat Amerika en Groot-Brittannië grote spelers zijn in het globale
muzieklandschap. Net als in Canada, was Nieuw-Zeeland op haar hoede voor deze dominantie. De
radiostations deden wat voor hen het gemakkelijkst was: Amerikaanse nummers draaien die reeds een
hit waren. Hierdoor werden de producties uit Nieuw-Zeeland helemaal vergeten (Homan, 2012). Dit
wordt tegengesproken door het argument dat er voldoende aanbod moet zijn, vooraleer er lokale
producties gebracht kunnen worden (Pickering & Shuker, 1994).
Volgens Homan (2012) heeft dit te maken met de kleine economische markt van Nieuw-Zeeland. Door
te werken met Amerikaanse formats, hadden de Nieuw-Zeelandse groepen nog minder kansen om door
te breken. Door deze tendens leek het alsof de Nieuw-Zeelandse stem aan het verdwijnen was.
De enige manier om de lokale muziekindustrie opnieuw op de voorgrond te laten treden was via de
steun van de overheid. De overheid moet de muziekindustrie langs de ene kant steunen door subsidies
uit te delen, maar langs de andere kant moet het ook iets uitdenken waardoor er meer geïnvesteerd
kan worden in de lokale muziek (Homan, 2012). Ook Cloonan (2007) zegt dat de overheid daar een
belangrijke rol in speelt. Radio is het medium bij uitstek om muziek te promoten. Hier moet de overheid
dus haar verantwoordelijkheden opnemen (Cloonan, 2007). Wanneer dit niet gebeurt, zal Amerika de
wereld op vlak van muziek domineren. Het draaide dus niet alleen om een economische stimulans, maar
ook het behoud van de Nieuw-Zeelandse identiteit stond centraal (Homan, 2012).
Volgens het onderzoek van Homan (2012) is radio steeds het belangrijkste medium voor lokale
artiesten. Daarom was de keuze voor muziekquota snel gemaakt. De quota werden dus ingevoerd met
de intentie om de lokale muziekindustrie een duwtje in de rug te geven. Bij de invoer werd een quotum
van 10% ingesteld. Ondertussen is dit al verhoogd naar 25%.
Toch blijken de quota niet voor iedereen een positief effect te hebben. Een vaak gehoorde kritiek is dat
de quota niet passen in een globale wereld waarin alles en iedereen met elkaar in verbinding staat
(Homan, 2012). Throsby (2001) gaat daar mee akkoord. In tijden als deze mogen we niet blind zijn voor
de globalisering en de positieve invloeden die dat kan hebben op de culturele industrie van
verscheidene landen.
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2.7.

Besluit

Het uitgangspunt waaruit dit theoretisch kader geschreven werd, is de motivatie voor de muziekquota
voor de VRT die beschreven wordt als de bescherming en het promoten van de Vlaamse, culturele
identiteit of de Vlaamse cultuur. Om te kijken hoe zo’n Vlaamse culturele identiteit tot stand komt en
gepromoot kan worden, was het belangrijk te focussen op deze identiteitsconstructie.
Doorheen dit theoretisch kader werd duidelijk dat zowel massamedia als muziek een belangrijke rol te
vervullen hebben bij het tot stand komen van identiteiten. Dit keert terug in de geschiedenis van
Vlaanderen en later in die van haar openbare omroep, waar Vlaamse muziek steeds een centraal
gegeven was. Reeds in de jaren twintig en dertig werd Vlaamse muziek ingezet als middel om de
Vlamingen te emanciperen en een groter samenhorigheidsgevoel te creëren. Dit duidt duidelijk op het
feit dat (Vlaamse) muziek kan bijdragen tot de identiteit van een volk.
Wanneer we dit doortrekken naar nu, zien we dat een lokale muziekcultuur of culturele industrie in
tijden van globalisering gemakkelijker wordt bedreigd. Er zijn dan ook een aantal landen in de wereld
die hun muziekindustrie willen beschermen door bijvoorbeeld muziekquota in te voeren. Nochtans
bestaan er ook andere motieven voor de invoer van quota. Wanneer we kijken naar Frankrijk, zien we
dat zij vooral hun eigen taal willen beschermen en promoten. Belangrijk hierbij te melden is dat dit de
oorspronkelijke intentie is van Frankrijk, omdat het gaat om een oudere bron. Deze motivaties zijn
belangrijk om mee te nemen naar het empirische luik, waar ik na ga met welke intentie de muziekquota
voor Nederlandstalige muziek in Vlaanderen zijn ingevoerd.
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3. Methodologisch onderzoeksdesign
Vooraleer over te gaan naar de onderzoeksbevindingen van de voornoemde onderzoeksvragen, wordt
een methodologisch kader aangereikt waarin de gehanteerde methodologie voor dit onderzoek
blootgelegd wordt. Alsook de achterliggende filosofische positie van deze methodologie wordt
besproken. Met dit metamethodologisch uitgangspunt zal dit hoofdstuk worden aangevangen. Later
wordt ingegaan op de gebruikte methodologie en methoden om dit onderzoek tot stand te brengen.

3.1.

Metamethodologische achtergrond

Metamethodologie is een alternatieve benaming voor de filosofie van de sociale wetenschappen. Meer
specifiek kan de term beschreven worden als de theoretische reflectie over welke methoden en
methodologieën het meest geschikt zijn voor de studie van bepaalde aspecten onder bepaalde
omstandigheden (Bevir, 2010). Dit betekent dat het hanteren van een bepaald methodologisch
denkkader inhoudt dat een zekere wetenschapsfilosofische positie wordt aangenomen ten opzichte van
een methodologie en een methode (Smaling, 2010). Het gaat dus specifiek over ontologische en
epistemologische keuzes die gemaakt worden binnen het onderzoek. Ontologie is een andere term voor
‘zijnsleer’ en betreft de vraag hoe de sociale werkelijkheid er uitziet en welk soort objecten er deel van
uitmaken. Epistemologie bouwt daar in zekere zin op verder en kan beschreven worden als ‘kennisleer’.
Hierbij gaat het om de manier waarop kennis vergaard moet worden over een bepaalde sociale
werkelijkheid. Pas wanneer beide gekend zijn, kunnen de geschikte methodes aangekaart worden. Er
wordt op die manier nagedacht over filosofische kwesties en hun implicaties voor een bepaalde
methodologie en methode (Bevir, 2010).

3.1.1. Een constructivistische kijk op de werkelijkheid
Op ontologisch niveau kan dit onderzoek geplaatst worden binnen het constructivisme. Constructivisme
kan beschreven worden als een stroming waarbij uitgegaan wordt van de gedachte dat de sociale
werkelijkheid tot stand komt door de interpretaties en de betekenisgeving van de leden van diezelfde
samenleving. Er is op die manier dus geen sprake van één waarheid waarnaar gestreefd wordt.
Onderzoek vanuit dit perspectief wordt dus gezien als een zelfregulerend proces. Het gaat om de strijd
waarbij bestaande persoonlijke inzichten en interpretaties op een raakvlak komen te liggen met nieuwe
inzichten en representaties van de werkelijkheid. Het gaat over het maken van betekenis, en dit binnen
een bepaalde culturele en sociale achtergrond (Twomey Fosnot, 2005).
Dit leidt ons naar de meest radicale vorm van het constructivisme die werd ingevoerd door Ernst von
Glasersfeld. Hij meent dat de werkelijkheid geconstrueerd wordt door de bevindingen en interpretaties
van mensen uit een bepaalde samenleving. De sociale werkelijkheid wordt op die manier gezien als een
constructie. De samenleving of sociale werkelijkheid is dus geen vaststaand gegeven, maar wordt
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voortdurend herzien en herwerkt door sociale actoren. Het traditionele ‘waarheidsidee’ is dus nergens
voor nodig, aldus von Glasersfeld (Smaling, 2010). Het is dit constructieproces dat aansluit bij de
culturele identiteit waarover in het theoretische luik van deze thesis sprake is.
Guba en Lincoln kwamen aanzetten met een meer gematigde opvatting van het constructivisme. Ook
hier wordt er van uitgegaan dat de werkelijkheid sociaal geconstrueerd is, maar toch menen zij dat er
wel een externe werkelijkheid bestaat. Die externe werkelijkheid valt in hun ogen niet te kennen. Dit
zou kunnen betekenen dat cultuur en de samenleving door de leden van die samenleving geconstrueerd
worden, maar tegelijkertijd ook als externe, zelfstandige systemen kunnen worden opgevat, waardoor
ze (deels) onderzocht en begrepen kunnen worden (Smaling, 2010). Het onderzoek van deze thesis sluit
zich aan bij deze meer gematigde visie.

3.1.2. Interpretativisme als kennisleer
De epistemologische stroming die samenhangt met het constructivisme is het interpretativisme. Net
zoals bij het constructivisme gaan zij ervan uit dat de werkelijkheid niet neutraal bestudeerd kan
worden, maar dat deze sociaal geconstrueerd wordt door betekenissen en interpretaties van de leden
van de werkelijkheid. Het gaat dus niet over het objectief benaderen van de subjecten, maar ze worden
binnen hun sociale context bestudeerd. Op die manier kan de onderzoeker de inzichten in de activiteiten
en gedachten van de subjecten beter begrijpen (Kelliher, 2011).
Deze contextuele aanpak is dan ook een meerwaarde bij dit soort onderzoek. Toch wordt
interpretativistisch onderzoek vaak bekritiseerd op de waarheidswaarde. Bij positivistisch en
objectivistisch onderzoek wordt gestreefd naar een absolute waarheid, wat bij interpretativistisch
onderzoek niet is. Dit laatste staat vooral bekend om haar contextuele diepgang doordat ze wil begrijpen
en verklaren door interpretatie, eerder dan door observatie en registratie (Kelliher, 2011).
Dit kan meteen gelinkt worden aan de argumentenanalyse die voor dit onderzoek uitgevoerd is. Bij een
argumentenanalyse gaat het over de argumenten die verschillende partijen aanhalen over een bepaald
onderwerp. Deze argumenten bevatten niet alleen feitelijkheden, maar worden ook gestaafd aan de
hand van meningen en geleid door emoties. Hierdoor is er sprake van een interpretativistische aanpak,
aangezien ik als onderzoeker te maken had met de betekenisgeving van de mensen zelf, in plaats van
met objectief waar te nemen feitelijkheden.
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3.2.

Toegepaste methodologie

Een methodologie is een overkoepelende term voor de manieren waarop een onderwerp van een
onderzoek benaderd wordt. Het toont aan hoe een bepaald sociaal fenomeen bestudeerd zal worden.
Het betreft fundamentele redeneerprincipes die het onderzoek sturen en controleren (Seale, 2012).

3.2.1. Kwalitatief onderzoek
In het kader van de voorafgaande methodologie werd voor het empirische luik gekozen voor kwalitatief
onderzoek. Dit soort onderzoek valt onder een brede overkoepelende term waardoor het moeilijk
specifiek te definiëren is. Over het algemeen streeft elk kwalitatief onderbouwd onderzoek ernaar om
ervaringen van mensen te onderzoeken. Het doel ervan is om een probleem te kunnen identificeren,
waarna de interpretaties die mensen geven aan bepaalde gebeurtenissen of gedragingen, onderzocht
worden (Hennink, Hutter, & Bailey, 2011). Mensen beleven gebeurtenissen elk op hun eigen manier. Ze
geven elk op hun eigen manier betekenis aan ervaringen. Het zijn die betekenissen die een kwalitatief
onderzoeker probeert te achterhalen. Het gaat daarbij dus niet over hoe de onderzoeker het beleeft,
maar net hoe de respondenten het aanvoelen (Merriam, 2009).
De ervaringen, betekenissen en interpretaties die door personen tot stand worden gebracht, kunnen
onderzocht worden op basis van verschillende dataverzamelingsmethoden (Hennink, Hutter, & Bailey,
2011). Het onderzoek van deze masterproef kan geplaatst worden binnen het beleidsanalytisch
onderzoek.

3.2.2. Beleidsanalytisch onderzoek
Het beleidsanalytisch onderzoek gebeurde op basis van twee methoden. Enerzijds gebeurde er een
argumentenanalyse aan de hand van experteninterviews, en anderzijds is er een documentenanalyse
van de vier beheersovereenkomsten en daarbij aansluitend van verscheidene krantenartikels die rond
deze thematiek verschenen zijn, gebeurd.
3.2.2.1.

De documentenanalyse

Voor deze documentenanalyse werd gebruik gemaakt van de vier beheersovereenkomsten van de VRT,
en verscheidene krantenartikels die rond deze thematiek geschreven zijn. De beheersovereenkomsten
zijn voornamelijk bestudeerd op de algemene opdrachten van de VRT, maar ook specifiek over de
bepalingen omtrent muziek en de taken van de verscheidene radiozenders. Het doel is om te kijken
welke evolutie deze bepalingen doorheen de jaren hebben meegemaakt. Op welke manier wijzigen ze?
Worden ze meer gedetailleerd, strikter of net flexibeler?
De krantenartikels dan worden geanalyseerd op basis van de argumenten die erin aangehaald worden
voor de invoer van de muziekquota. Dit gebeurt om het issue langs de ene kant te kaderen, maar ook
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om later, in de argumentenanalyse, te kunnen vergelijken welke motivaties terugkeren. De artikels
worden dus voornamelijk geanalyseerd op de argumenten van de verschillende stakeholders enerzijds,
maar ook de communicatie rond de invoer van de muziekquota zal aan analyse onderworpen worden.
Op de documenten wordt een close-reading uitgevoerd. Deze manier van analyseren zorgt ervoor dat
er een duidelijk theoretisch kader tot stand komt. Dit helpt om de interviews enerzijds te kunnen sturen,
maar ook om het empirische luik van deze thesis mee vorm te geven (Donders, 2013b).
Het draait bij een documentenanalyse niet bepaald rond het document of de tekst zelf, maar eerder
over de informatie die te vinden is in het document. Het gaat dus over het gebruik van documenten als
bronnen die bedoeld zijn om een proces te onderbouwen. Er kan worden aangenomen dat de belangen
en argumenten van (eventuele) experten weerspiegeld worden in dergelijke documenten. Op die
manier passen ze perfect in de studie naar het beleidsproces (Just & Puppis, 2012).
De manier waarop documenten handelen over een bepaald issue is belangrijk bij een
documentenanalyse. De thema’s die in de documenten aan bod komen kunnen vanuit een ander
perspectief behandeld worden (Donders, 2013b). Zo zullen de beheersovereenkomsten een andere
analyse opleveren dan de krantenartikels. Het is namelijk zo dat de sociale realiteit zichzelf verandert
en aanpast, waarbij de documenten dus ook gezien kunnen worden als een sociaal construct (Donders,
2013b). Dit sluit meteen aan bij de constructivistische visie van deze thesis.
3.2.2.2.

Een argumentenanalyse met het gebruik van experteninterviews

Tot slot wordt er een argumentenanalyse uitgevoerd. Dit helpt om het probleem rond deze
beleidskwestie te structureren. Op die manier kan te weten gekomen worden op welk vlak de
beleidskwestie te kort schiet, eventueel aangepast kan worden, en op welk vlak ze voldoet aan de
verwachtingen. Het belangrijkste element bij een argumentenanalyse is dat het gaat om het definiëren
van de verschillende stakeholders. Daarbij aansluitend wordt gekeken op welke manier zij tegenover
het beleidsprobleem, in dit geval de muziekquota op de VRT, staan. Er wordt dus zoals de term het zelf
aangeeft, op zoek gegaan naar de argumenten van de verschillende stakeholders. Deze manier van
werken zorgt ervoor dat er gericht gekeken kan worden naar de gelijkenissen en de verschillen tussen
de verschillende actoren. Deze actoren zijn zelfs in staat oplossingen aan te bieden voor de punten waar
zij niet of slechts gedeeltelijk mee akkoord zijn, wat zorgt voor een brede kijk op het beleidsissue
(Donders, 2013c).
Voor de argumentenanalyse van deze thesis is geopteerd voor het gebruik van experteninterviews.
Experteninterviews zijn interviews die afgenomen worden met mensen die beschikken over een
bepaald soort kennis. Experten kunnen omschreven worden als personen die verantwoordelijk zijn voor
de ontwikkeling, implementatie, monitoring en/of evaluatie van beleid of die een geprivilegieerde
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toegang hebben tot het besluitvormingsproces (Meuser & Nagel, 2002). Het komt er dus op neer dat
experteninterviews toegang geven tot data die anders niet of moeilijker toegankelijk zijn (Donders,
2013a).
Experteninterviews zijn een geschikte methode om een argumentenanalyse te doen. De verschillende
visies van de verscheidene experten zorgen ervoor dat er plaats is voor het bredere verhaal. De
onderzoeker komt in aanraking met verschillende argumenten en interpretaties van een
beleidsonderwerp. Dat bredere verhaal kan ook meteen gelinkt worden aan de documenten die rond
deze thematiek voorhanden zijn (Donders, 2013a). Dit gebeurde ook in het onderzoek voor deze
masterproef.
Deze interviews zijn een goede dataverzamelingsmethode omdat ze de kloof tussen case studies en
onderzoek, dat gebaseerd is op meer algemene en publiek bereikbare data trachten te overbruggen. Ze
vormen namelijk een unieke bron voor informatie die enkel intern gekend is over het beleid en het
maken ervan (Dorussen, Lenz & Blavoukos, 2005).
Toch kunnen een aantal problemen optreden bij het uitvoeren van experteninterviews. Vooreerst kan
het moeilijk zijn om de ‘juiste’ experten voor het onderzoek te identificeren. Eens de experten correct
geïdentificeerd zijn, doet er zich een volgende moeilijkheid voor: het overtuigen van de experten om
deel te nemen, en een plaatsje te bemachtigen in hun agenda (Flick, 2009). Dit ben ik proberen
tegengaan door de experten zo vroeg mogelijk te laten weten waarover het onderzoek gaat, en waarom
ik hen wilde interviewen. Ook tijdens de interviews zelf kan het gebeuren dat de tijd van de experten
korter is dan verwacht (Flick, 2009).
De bedoeling van de experteninterviews in dit onderzoek is dat de zeer verschillende experten aangeven
welke argumenten zij van toepassing achten op de muziekquota die in de beheersovereenkomsten
opgelegd worden aan de VRT. Hier wordt de link tussen het empirische en theoretische luik duidelijk. In
het theoretische luik wordt de aandacht gevestigd op het beschermen van de culturele identiteit als
hoofdfocus van de invoer van de muziekquota in een aantal landen. De link tussen muziek, identiteit en
cultuur is daarbij duidelijk zichtbaar. In het empirische luik ga ik als onderzoeker kijken op welke manier
deze argumentatie terug te vinden is in het Vlaamse medialandschap. Gaan de verschillende actoren
ook uit van een bescherming van de culturele eigenheid, of halen ze hier andere argumenten aan? De
argumentenanalyse zal ook een betere kijk geven op het perspectief op de culturele identiteit. Leeft dit
in het Vlaamse medialandschap, of net niet? Wordt het beschermen van de Vlaamse cultuur gezien als
essentieel voor een openbare omroep, of staan de actoren hier anders tegenover? Kadert dit geheel
binnen een sfeer van globalisering? Dit zijn vragen die de argumentenanalyse zal trachten te
beantwoorden.
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Voor het onderzoek wordt uitgegaan van een combinatie van twee soorten experteninterviews. De
explorative expert interviews enerzijds en de theory generating expert interviews anderzijds.
Respectievelijk worden deze gebruikt om het issue rond de muziekquota te structureren en om een
beter inzicht te krijgen in de ervaring en de kennis van de experten rond het onderwerp. De exploratieve
experteninterviews zijn gericht op technische kennis. Het gaat daarbij om een structurering van het
beleidsprobleem. Deze interviews gaan doelgericht op zoek naar antwoorden op de vragen: welke
kennis hebben de verscheidene actoren omtrent de muziekquota en welk belang hechten zij hieraan?
De invloed van de theory generating expert interviews zal doorslaggevend zijn. Hierbij gaat het niet
meer over de technische kennis, zoals bij de exploratieve interviews het geval is, maar eerder over
explanatory kennis, de subjectieve interpretatie van het beleid. Als onderzoeker ben ik op zoek naar de
verschillende inzichten en perspectieven die de deelnemende actoren zullen aanreiken omtrent het
issue. Het draait daarbij dus om overtuigingen en waarden die de experten met zich meedragen. Uit
deze overtuigingen en waarden zal een algemener beeld op de muziekquota geschetst worden. Meer
bepaald zullen de aangehaalde argumenten voor de invoer van de muziekquota vergeleken worden met
de argumenten die reeds naar voren kwamen bij het theoretische luik (Donders, 2013a).
Naast de argumentenanalyse aan de hand van experteninterviews, is er ook een documentenanalyse
gebeurd.
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4. Het onderzoek
4.1.

Onderzoeksverloop

Het empirisch onderzoek startte met een eerste verkenning van het onderwerp via een desk research.
Ik ging op internet op zoek naar informatie rond de thematiek om de context te kunnen kaderen. Hierbij
stootte ik op verschillende krantenartikels, waarop ik een documentenanalyse heb toegepast. Hierdoor
kreeg ik een beter zicht op welke personen belangrijk zijn binnen het thema.
Na het verkennen van het onderwerp, heb ik verschillende mensen gecontacteerd in verband met het
afnemen van het onderzoek rond het thema. De stakeholders die uiteindelijk hebben deelgenomen aan
het onderzoek worden in het volgende deelhoofdstuk besproken.
Na de verkennende fase en het contacteren van de respondenten, brak de voorbereiding van het
interview aan. Om een beter zicht te krijgen op de verplichtingen die vastliggen, heb ik eerst een
documentenanalyse toegepast op de verschillende beheersovereenkomsten. Door dit te concretiseren,
kon ik gerichter te werk gaan met de interviewvragen.
Na een periode waarin alle interviews afgenomen werden, begon ik met te transcriberen. Ik schreef elk
interview letterlijk uit om een betere analyse te kunnen maken. Alle transcripties kunnen worden
teruggevonden in de bijlagen. Het transcriberen werd opgevolgd door het analyseren. Hier zocht ik per
interview uit wat de stakeholder precies wilde zeggen. Wat wil hij/zij veranderen of behouden in de
beheersovereenkomst, welke argumenten haalt hij/zij aan om het standpunt te motiveren enzovoort.
Ook deze analyse is terug te vinden in de bijlagen.
Tot slot werden de resultaten van de analyse teruggekoppeld aan de onderzoeksvragen, om op die
manier in een doorlopende tekst weer te geven wat de bevindingen zijn. In het volgende hoofdstuk
worden deze resultaten uiteengezet.
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4.2.

Respondenten

Voor het onderzoek zijn in totaal 19 interviews afgenomen met 20 personen. Dit allemaal met experten
binnen hun eigen vak. Zij hebben ieder op zich een link met de quotathematiek die aan bod komt in
deze masterproef. Om de verscheidene meningen goed in kaart te kunnen brengen, heb ik mijn
experteninterviews vrij sterk uitgebreid. Ik heb de experten opgedeeld in verschillende categorieën. Zo
ben ik op zoek gegaan de muziekcoördinatoren van de verschillende VRT-radiozenders, andere
belangrijke personen binnen de VRT op vlak van radio, leden van VLAPO, (voormalige) Vlaamse
minister(s) van Media, leden van de Commissie Media van het Vlaams Parlement, Vlaamse artiesten die
in het Nederlands zingen en Vlaamse artiesten die in een andere taal dan de moedertaal zingen.
Oorspronkelijk was mijn doel ook om verschillende radiopresentatoren te interviewen om ook hun
perspectief te kunnen weergeven. Omdat presentatoren de muziek in hun programma’s niet zelf kiezen
vroeg ik me af hoe zij dan staan tegenover de quota. Ervaren zij dat als storend, of merken zij hier juist
helemaal niets van op? Dit is jammer genoeg niet gelukt. Intern werd beslist bij de VRT dat de
radiopresentatoren mij hierover niet te woord konden staan.
Via de radiopresentatoren die ik oorspronkelijk gecontacteerd had voor het onderzoek, ben ik in contact
gekomen met de verschillende muziekcoördinatoren. Deze mensen zijn zeer van belang binnen het
onderzoek, aangezien zij bepalen welke muziek wanneer afgespeeld wordt op de radio.
Daarbij aansluitend hebben ook Gerrit Kerremans en Els Van De Sijpe mij te woord gestaan. Gerrit
Kerremans staat aan het hoofd van Muziekbeleid binnen de VRT. Els Van De Sijpe is Mediamanager van
radio. Zij stond mij samen met Sven Lardon, Adviseur Radio te woord. Het interview van deze laatste
twee is niet gebruikt voor de argumentenanalyse. Omdat wij een vertrouwelijk gesprek hadden over de
visie en de toekomstvisie van de VRT, heb ik dit gesprek slechts gebruikt als achtergrondinformatie voor
deze masterproef.
Er hebben ook een paar leden van VLAPO hun steentje bijgedragen aan het onderzoek van deze
masterproef. Zowel de voorzitter, Jo De Clercq, als lid Connie Neefs hebben mij over de thematiek te
woord gestaan.
Binnen de Vlaamse Regering heb ik contact opgenomen met Sven Gatz, Ingrid Lieten en Geert
Bourgeois. Respectievelijk gaat het om de huidige minister van Media en Cultuur, de vorige minister van
Media en Cultuur die de laatste beheersovereenkomst mee heeft helpen opstellen en de huidige
viceminister president die in 2008 de aanzet tot opgelegde quota voor de VRT heeft gegeven. Mevrouw
Lieten heeft me voor het interview zelf te woord gestaan. Jammer genoeg liet de drukke agenda van
Sven Gatz en Geert Bourgeois het uiteindelijk niet toe om een interview te doen. Ik heb het gesprek dan
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gehouden met de medewerkers van deze heren. Respectievelijk gaat het over Lieven Cobbaert en
Duncan Braeckevelt.
Daarbij aansluitend heb ik verschillende leden van de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
bevraagd. Het ging daarbij om de voorzitter, Bart Caron (Groen), vaste leden, Wilfried Vandaele (N-VA),
Katia Segers (sp·a) en plaatsvervangend lid Johan Verstreken (CD&V).
Tot slot heb ik ook Vlaamse artiesten geïnterviewd. Onder hen een aantal Vlaamse, Nederlandstalige
artiesten zoals Klaas Delrue en Kurt Frederickx als vertegenwoordiger van een aantal artiesten, maar
ook Vlaamse artiesten die niet in het Nederlands zingen, zoals Daan Stuyven en een artiest die anoniem
wenst te blijven. Op die manier kan ik ook hier een onderscheid maken, en kijken welk belang beide
groepen geven aan de opgelegde quota voor de VRT.
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5. Bespreking van de resultaten
5.1.

Desk research

De muziekquota voor Nederlandstalige muziek zijn pas in de laatste beheersovereenkomst 2012-2016
ingevoerd. Toch waren de gesprekken over een eventuele invoer al lange tijd ervoor aan de gang. Vooral
vanaf 2008 zijn deze gesprekken in een stroomversnelling gekomen. Dit kwam omdat er een belangrijke
belangengroep, VLAPO, opgericht werd die voor het Vlaamse lied strijdt. Omdat de toenmalige
beheersovereenkomst nog geldig was voor drie jaar2, zijn de quota pas in 2012 effectief ingevoerd.
Deze desk research is bedoeld het onderwerp te kaderen. Ik heb dit gedaan om zicht te krijgen op de
aanwezigheid van het thema in het dagelijks leven. Door te zoeken op internet wat er allemaal al rond
het thema geschreven en verschenen is, kan ik het onderwerp beter plaatsen in haar context.

5.1.1. Weinig aanwezig op sociale media…
Opvallend is dat het thema weinig besproken is op sociale media. Op Facebook zijn geen berichten rond
de kwestie terug te vinden. Ook op Twitter kwam ik van een kale reis terug. Daar werd slechts één tweet
gepost waarin de quota gedeeltelijk aan bod komen. Het gaat om een algemene tweet van VRT Redactie
die op 16 oktober 2014 het volgende gepost heeft: “VRT heeft doelstellingen beheersovereenkomst 2013
behaald”, waarna de link geplaatst werd van de website waarop de resultaten van deze behaalde
doelstellingen terug te vinden zijn. Andere sociale mediasites zoals Instagram, Google+, LinkedIn,
Pinterest enzovoort zijn voor dit thema niet aan de orde.

5.1.2. … maar veel aanwezig in de pers
Wanneer ik via de zoekmachine Google op zoek ging naar ‘Nederlandstalige muziekquota’ kwam ik
vooral veel krantenartikels tegen. Ik ben dan ook via de specifieke zoekmachine Go Press Academic op
zoek gegaan naar alle artikels verschenen rond het thema. Ik ben op zoek gegaan via de volgende
zoektermen: Nederlandstalige muziek, Vlaamse muziek, quota. Deze zoektermen heb ik telkens apart
of in combinatie met elkaar gebruikt.
Hieruit bleek dat de Nederlandstalige muziekquota een veelbesproken thema is geweest in de pers.
Tussen 2001 en 2014 zijn er 51 artikels verschenen rond de quota voor Vlaamse, Nederlandstalige
muziek. Van de 51 artikels verschenen er 46 in verschillende kranten, 4 artikels werden door Belga de
wereld in gestuurd en 1 keer werd het onderwerp besproken in een interview in Humo met Jo De Clercq3
over Vlaamse, Nederlandstalige muziek.

2
3

Elke beheersovereenkomst geldt vijf jaar.
Jo De Clercq is de voorzitter van VLAPO.
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Figuur 1 geeft weer hoeveel artikels wanneer verschenen zijn. Hieruit blijkt dat de meeste artikels,
namelijk 25 van de 51, verschenen zijn in 2008. De meest voor de hand liggende reden die hiervoor
gegeven kan worden is dat in 2008 VLAPO opgericht is. Door de oprichting van VLAPO kwam het idee
om te kiezen voor muziekquota voor Nederlandstalige muziek, naast de bestaande muziekquota voor
Vlaamse producties, steeds meer in de pers. Hierdoor is er ook belangstelling gekomen vanuit politieke
hoek die zagen dat het issue vaak aan bod kwam in de geschreven pers.

Tabel 1 geeft een overzicht weer van de verspreiding van de artikels. Slechts 28 van de 46 artikels
verschenen in nationale kranten. Opvallend is dat De Standaard hier de meeste aandacht aan gewijd
heeft, namelijk door het publiceren van 12 artikels. Er is geen duidelijke verklaring waarom dat zo is.
Ook valt op dat er vrij veel aandacht kwam vanuit de regionale kranten. Zij publiceerden maar liefst 17
artikels. Daarnaast schreef ook Het Volk een artikel rond de muziekquota. Deze krant werd in 2008
opgedoekt, wat een verklaring is waarom ze slechts één artikel schreef rond het thema.
Belga moet ook buiten beschouwing van de officiële kranten gelaten worden. Belga is in België de
hoofdleverancier van actualiteit. Via dit orgaan halen de kranten vaak inspiratie om artikels te schrijven.
Tot slot was er nog het interview in Humo. Omdat Humo een weekblad is, wordt het niet gerekend bij
de dagbladen die actualiteit brengen. Een uitgebreide analyse van al deze artikels komt later in deze
thesis aan bod bij het gedeelte ‘Documentenanalyse’.
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5.2.

Documentenanalyse

5.2.1. Analyse van krantenartikels
Voor de analyse van de kranten heb ik gebruik gemaakt van de artikels die ik reeds besproken heb bij
de desk research. Dit wil zeggen dat ik 51 artikels geanalyseerd heb, waarvan 46 verschenen in een
nationale of regionale krant, en dit over een periode van 14 jaar.
In de verschenen artikels is een duidelijke tendens te zien. Tussen 2001 en 2008 wordt de invoer van
muziekquota slechts af en toe besproken in de pers. Het is vooral Margriet Hermans van Open VLD die
hierbij naar voorgeschoven wordt als ultieme voorstander van de quota. Dit is een logisch gevolg van
het feit dat zij dit voorstel de wereld ingestuurd heeft. Later komt zij op haar voorstel terug en meent
ze dat het oprichten van een nieuwe radiozender die alleen gericht is op Vlaamse, Nederlandstalige
muziek een beter initiatief is. Dit gebeurt in 2005.
Vanaf 2008 dan wordt het issue steeds vaker besproken in de pers. Zoals eerder vermeld, heeft dit te
maken met de oprichting VLAPO. Leden van deze belangenvereniging zijn onder andere Margriet
Hermans (Open VLD) en Johan Verstreken (CD&V). Zij ijveren voor een betere behandeling van het
Vlaamse, populaire lied omdat de VRT zich minachtend opstelt ten opzichte van dit genre. Ze willen
meer airplay voor deze artiesten zodat die evenveel kans maken om aan bod te komen dan iemand die
een ander genre brengt of in een andere taal zingt. Het is dan dat de bal aan het rollen gaat.
Verschillende mensen uiten hun mening rond het onderwerp in de pers. In de artikels wordt dus ook
snel duidelijk wie de voor- en tegenstanders zijn. Er verschijnen veel reacties van verschillende politici,
waaronder Geert Bourgeois, toenmalig Vlaams minister van Media. Hij is absolute voorstander voor het
promoten en stimuleren van Vlaamse, Nederlandstalige muziek. Het zijn vooral mensen van de VRT die
hierop repliceren, omdat zij vinden dat ze al voldoende doen voor het genre. Hieronder volgt een
analyse van de argumenten die door de verschillende stakeholders aangehaald worden.
5.2.1.1.

Promoten van de Vlaamse cultuur

Opvallend in de artikels is dat het promoten van de eigen, Vlaamse cultuur via Vlaamse,
Nederlandstalige muziek weinig naar voor geschoven wordt als argument voor de invoer van de
muziekquota. In de beheersovereenkomst wordt dit nochtans beschreven als de motivatie achter de
invoer van de muziekquota (Vlaamse Gemeenschap, 2012). Dit wordt besproken in het volgende
hoofdstuk.
Wanneer het argument dan toch aan bod komt, gaat het voornamelijk over de opdracht die de VRT
heeft tegenover het promoten van de eigen cultuur. De VRT moet met Vlaamse, Nederlandstalige liedjes
de Vlaamse cultuur in stand houden. Geert Bourgeois zegt het volgende over het Vlaamse levenslied:
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“Dit is een deel van de cultuur die leeft bij mensen. [...] je kan daar niet naast kijken” (Geen misprijzen
voor Vlaamse liedjes, 2006). Hier wordt dan voornamelijk de nadruk gelegd op het Vlaamse, populaire
lied.
5.2.1.2.

Centrale focus op het Vlaamse levenslied

Doorheen de artikels wordt een bepaald genre naar voor geschoven als zijnde het heikel punt in heel
de discussie, namelijk het Vlaamse levenslied. Een kleine nuance moet hier worden aangebracht: dit is
niet het enige genre waarover gesproken wordt. Ook namen zoals Flip Kowlier, Bart Peeters of Johan
Verminnen komen aan bod. Toch keert dit bepaalde genre telkens terug wanneer het gaat over de
invoer van de quota. Zangers van het levenslied vinden dat ze geen gehoor krijgen bij de openbare
omroep. Ze hebben nood aan een zender waarop ze terecht kunnen met hun muziek, want dat is
momenteel nog niet het geval, aldus Jo Vally (Meer Vlaamse schlagers op de radio?, 2006).
Leo Delcroix (CD&V) zegt blij te zijn met de aandacht die Geert Bourgeois schenkt aan het levenslied:
“Zelden heb ik dit van een politicus gehoord. Meestal etaleren ze hun voorkeur voor Bono, Clouseau, Van
het Groenewoud of andere artiesten die wat beter in de markt liggen. Nog nooit heb ik gehoord dat een
politiek vooraanstaande uitte dat hij een fan was van Vader Abraham, De Zangeres zonder Naam, Corry
Konings, Frans Bauer, André Hazes, Dana Winner of andere Nederlandstalige levensliedzangers” (Meer
Vlaamse schlagers op de radio?, 2006). Vanuit de sector menen ze dat er meer aandacht moet komen
voor het genre door de openbare omroep. Ze willen niet langer stiefmoederlijk behandeld worden. Het
is in die context dat VLAPO in 2008 het levenslicht zag. Ze ijveren voor meer aandacht voor het Vlaamse
lied, met in het bijzonder aandacht voor het Vlaamse levenslied.
5.2.1.3.

Een economische motivatie

Het meest voorkomende argument dat de voorstanders van de muziekquota aanhalen is de
economische stimulans. Door de opkomst van de digitalisering en de besparingen die de overheid ook
op cultureel vlak heeft moeten doorvoeren, heeft de muziekindustrie een moeilijke periode gekend.
Alle steun van de openbare omroep, die met meer dan 60% marktaandeel de grootste speler is in het
radiolandschap, is dus meer dan welkom. De stakeholders halen aan dat de openbare omroep haar
verantwoordelijkheid moet opnemen om Vlaamse, Nederlandstalige muziekproducten te promoten en
te stimuleren. Het gaat over een economische sector die in stand gehouden moet worden, “al is het
maar omdat 10.000 gezinnen rechtstreeks of onrechtstreeks hun broodwinning halen uit Vlaamse
muziek”, aldus Luc Appermont (Commerciële zenders: profiel is belangrijk, 2008).
De stakeholders stellen de opleg van muziekquota voor de openbare omroep voor als ultieme manier
om de muzikale economie een duwtje in de rug te geven. Ze spreken over een kettingreactie: doordat
de Vlaamse, Nederlandstalige muziek meer gedraaid zou worden op de openbare omroep, is er meer
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aandacht voor het genre. Dit zal dan een grotere verkoop van de muziek teweegbrengen, waardoor de
opnamestudio’s ook meer gebruikt zullen worden. Zo worden er inkomsten gegenereerd op twee
manieren. Enerzijds halen de opnamestudio’s en de platenfirma’s er geld uit, maar langs de andere kant
blijven ook meer auteursrechten in ons land.
5.2.1.4.

Beperkt aanbod en kwaliteit als uithangbord

De kettingreactie gaat volgens hen nog verder. Door de grotere interesse van platenfirma’s en
opnamestudio’s, zullen meer producties ontstaan. Dit kan het aanbod aan Vlaamse, Nederlandstalige
muziek alleen maar ten goede komen. De tegenstanders van de quota geven aan dat dit aanbod veel te
klein is om een bepaald procent te halen. “Er wordt in Vlaanderen meer anderstalige muziek dan
Nederlandstalige gemaakt”, zegt toenmalig woordvoerder Paul De Meulder (Cultuurminister wil meer
Vlaamse muziek op VRT-radio, 2002).
Naast het kleine aanbod is er ook een ander probleem. De muzieksamenstellers geven aan dat de
Nederlandstalige muziek vaak niet voldoet aan de kwalitatieve vereisten om op een zender van de VRT
gedraaid te worden. De keuze wordt op die manier sterk beperkt. Als de radiostations van de openbare
omroep dus nog meer Nederlandstalige muziek moeten draaien, zal dit ten koste gaan van de kwaliteit
van de programma’s. Dit moet tegengegaan worden. Kwaliteit is immers het uithangbord van de VRT.
Ook op dit vlak zouden de muziekquota volgens de voorstanders een positief gevolg kunnen
teweegbrengen. Door de extra media-aandacht, de interesse van de platenmaatschappijen en het
groeien van het aanbod, kan de kwaliteit van de nummers alleen maar toenemen.

5.2.2. Analyse van de beheersovereenkomsten
De analyse van de beheersovereenkomsten heeft als doel om de evolutie van de profilering van de
verschillende radionetten in kaart te brengen. Er wordt slechts gefocust op twee van de vijf radionetten
van de VRT, namelijk Radio 1 en Radio 2. Het is enkel voor deze twee radionetten dat de muziekquota
voor Nederlandstalige muziek gelden. Omdat deze masterproef gericht is op deze specifieke quota, is
het dus niet noodzakelijk over de andere zenders uit te wijden.
5.2.2.1.

Algemene bepalingen voor de openbare omroep

5.2.2.1.1.

Openbare omroep voor alle Vlamingen

Al vanaf de eerste beheersovereenkomst wordt duidelijk gesteld dat de openbare omroep de omroep
is “voor alle Vlamingen en van alle Vlamingen” (Vlaamse Gemeenschap, 2007). Het is dan ook haar
opdracht om zoveel mogelijk Vlamingen te bereiken. Deze opdracht keert elke keer terug. Dit betekent
dat de VRT met haar programmering via de verschillende media een zo breed mogelijk gamma aan
genres moet aanbieden om op die manier een zo groot mogelijk publiek te bereiken.
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Voor radio uit zich dit ook in aan vast luisterbereik dat alle zenders van de VRT gezamenlijk moeten
halen. Doorheen de verschillende beheersovereenkomsten is daar een duidelijke evolutie te zien. De
regels omtrent het luisterbereik waren in de eerste beheersovereenkomst veel strikter dan in de
daaropvolgende. Waar in de eerste beheersovereenkomst gesproken wordt over luisterbereik op
dagbasis, gaat het bij de overige over luisterbereik op weekbasis.
Wanneer het gaat over het concrete cijfer dat behaald moet worden binnen dit luisterbereik, is er wel
een striktere evolutie te zien. De lat wordt daar in het begin telkens hoger gelegd. Het is slechts relevant
om te kijken naar de laatste drie beheersovereenkomsten, omdat deze alle drie over een weekbasis
handelen. Er vindt een evolutie van 65% naar 80% plaats. In de laatste beheersovereenkomst wordt dit
luisterbereik opnieuw afgezwakt naar 70%.
5.2.2.1.2.

Promoten van de Vlaamse cultuur

Ook het promoten van de Vlaamse cultuur wordt gezien als een basistaak van de VRT. Sinds de tweede
beheersovereenkomst die in 2002 van start ging wordt gesproken over het helpen “ontwikkelen van de
identiteit en de diversiteit van de Vlaamse cultuur” (Vlaamse Gemeenschap, 2002). We zien dat de term
‘identiteit’, of ‘Vlaamse, culturele identiteit’ vanaf dan een vaste plaats krijgt in de
beheersovereenkomst.
Naast deze taak wordt ook steevast de nadruk gelegd op het aanbod dat voor een groot deel bestaat
uit Vlaamse producties. Dit doelt zowel op televisie als op radio. Het is de taak van de VRT om het
Vlaamse product zoveel mogelijk een plaats te geven binnen de programmering. Dit helpt ook mee aan
de ontwikkeling van de Vlaamse cultuur of de Vlaamse, culturele identiteit.
5.2.2.2.

De profilering van Radio 1

In referentietabel 1 is de evolutie van de profilering van Radio 1 doorheen de verschillende
beheersovereenkomsten te zien. Het valt op dat de profilering van de zender steeds uitgebreider wordt.
Opmerkelijk is dat het informatieve karakter van de zender steeds naar voor wordt geschoven. De
hoofdfocus ligt duidelijk op nieuws en duiding en pas secundair op muziek. De nieuwsformats op Radio
1 moeten vooral gericht zijn op het globale, een venster op de wereld.
Waar in de eerste twee beheersovereenkomsten niets specifiek vermeld wordt over de muziekstijl van
Radio 1, wordt dat in de derde en de vierde beheersovereenkomst wel gedaan. In de derde
beheersovereenkomst wordt gesproken over specifieke aandacht die ze moeten schenken aan het
Nederlandstalige lied. Dit keert niet terug in de laatste beheersovereenkomst. Een logische verklaring is
daarvoor dat Radio 1 dan een quotum opgelegd krijgt voor Nederlandstalige muziek, waardoor de
specifieke benoeming niet nodig is.
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5.2.2.3.

De profilering van Radio 2

In referentietabel 2 is dan de evolutie van de profilering van Radio 2 te zien. Ook hier is, net zoals bij
Radio 1 een steeds uitgebreidere profilering te zien naarmate de beheersovereenkomsten vorderen.
Bij Radio 2 ligt de hoofdfocus op het bereiken van een breed luisterpubliek. De nadruk ligt op het zijn
van een familienet. Mensen van verschillende leeftijden moeten dus hun gading vinden bij Radio 2. Bij
Radio 2 is het ook de bedoeling dat het er iets gemoedelijker aan toe gaat, aangezien het gaat over
ontspanning en amusement.
Waar Radio 1 meer gericht is op het mondiale, heeft Radio 2 aandacht voor het regionale. Dat past ook
binnen het meer gemoedelijke karakter van de zender. Ze willen een warme ‘familie’ creëren die zich
thuis voelt als ze naar Radio 2 luistert.
Als we kijken naar hun profilering op vlak van muziek zien we opnieuw dat er in de eerste twee
beheersovereenkomsten niet gesproken wordt over een bepaald muzikaal karakter. Opvallend is dat er
in de derde beheersovereenkomst niet gesproken wordt over Nederlandstalige muziek bij Radio 2,
terwijl dit bij Radio 1 wel het geval was. Hier is geen duidelijke verklaring voor te vinden. In de laatste
beheersovereenkomst wordt dan wel specifiek gesproken over het uitgesproken Nederlandstalig
muziekprofiel. Dit wordt dus extra in de verf gezet naast de muziekquota die Radio 2 rond
Nederlandstalige muziek opgelegd krijgt.
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5.2.2.4.

De ingevoerde muziekquota

De muziekquota zijn ingevoerd in 2007, in de derde beheersovereenkomst. Toen werden de quota
alleen opgelegd inzake Vlaamse muziekproducties. Dit wil zeggen dat elke productie waarbij minstens
één Vlaming aan meegewerkt heeft, een Vlaamse muziekproductie is. Deze quota gelden voor alle
zenders. In 2012 werd het quotum inzake Vlaamse muziekproducties licht verstrengd. Dit gebeurde met
5%.
In deze beheersovereenkomst wordt nog niet gesproken over quota rond Nederlandstalige muziek.
Toch staat er neergeschreven dat minstens één van de vijf radiokanalen van de VRT herkend moet
worden als een zender met een Nederlandstalig muziekprofiel. Het is niet duidelijk op welke zender dit
gericht is. Aangezien er in de profilering van Radio 1 een specifieke verwijzing gebeurt naar
Nederlandstalige muziek, kan het dat Radio 1 als Nederlandstalige zender naar voor geschoven werd.
In de laatste beheersovereenkomst werden hier wel specifieke quota rond neergeschreven. Het gaat
om muziekquota voor Nederlandstalige muziekproducties. Dit wil zeggen dat elke productie die in het
Nederlands gezongen wordt aan bod kan komen, ongeacht de nationaliteit van de uitvoerder (Figuur
2). Radio 1 krijgt hier 15% opgelegd en Radio 2 30%. Deze 30% sluit aan bij de profilering van Radio 2,
die zegt dat de zender een Nederlandstalig muziekprofiel moet hebben. Het quotum van 15% voor Radio
1 wordt verder niet gemotiveerd. Noch in de profilering van de zender, noch bij het toekennen van het
quotum zelf wordt gesproken over de reden waarom deze zender hier specifieke bepalingen rond krijgt.
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5.3.

Argumentenanalyse

Zoals in het vorige hoofdstuk uitvoerig aan bod kwam, werd in de laatste beheersovereenkomst 20122016 gekozen voor de invoer van specifieke, welomlijnde muziekquota. Naast de bestaande quota voor
Vlaamse muziekproducties, kwamen er nu quota voor Nederlandstalige muziek bij. Dit is in lijn met een
belangrijke opdracht die de VRT te vervullen heeft, namelijk “het versterken van de eigen cultuur en
identiteit door het brengen van kwalitatieve programma’s van eigen bodem” (Vlaamse Gemeenschap,
2012, p. 12).
Ook in het theoretische luik kwam al naar voor dat muziek bijdraagt tot de culturele identiteit van een
bepaalde gemeenschap. Massamedia spelen daarin ook een belangrijke rol, omdat ze een gevoel van
samenhorigheid creëren. De invoer van Nederlandstalige muziekquota om de Vlaamse cultuur te
waarborgen, is dus zeker niet vergezocht.
Dit hoofdstuk heeft als doel de argumenten van de verschillende stakeholders in kaart te brengen. Eerst
wordt aan de hand van een Advocacy Coalition Framework een beeld geschetst van de voor- en
tegenstanders ten opzichte van het issue. Later in dit hoofdstuk worden de argumenten van beide
groepen verduidelijkt. Naast de argumenten worden ook een aantal opmerkelijke en algemene
waarnemingen opgelijst. Dit is om het issue beter te kaderen in het perspectief van de verschillende
stakeholders.

5.3.1. Advocacy Coaltion Framework van de stakeholders
Op figuur 3 is een verdeling te zien waarbij alle stakeholders die deelnamen aan het onderzoek geplaatst
werden volgens hun mening. Het valt op dat de meningen rond het issue verdeeld zijn. Er zijn twee
kampen te onderscheiden: de voorstanders van de quota en de tegenstanders. Opvallend is dat de
voorstanders eerder gematigd zijn, in die zin dat ze de muziekquota zien als een noodzakelijk kwaad.
Op zich zijn ze dus geen grote voorstander van de quota, omdat ze vinden dat zo’n regel opleggen gelijk
staat aan het beperken van de vrijheid van de VRT. Langs de andere kant willen ze ook niet dat de quota
afgeschaft worden, omdat ze een duidelijk probleem onder handen nemen.
In het rechtse deel van het schema, zien we de voorstanders van de quota. Ingrid Lieten neemt daar
zeker geen onlogische plaats in. Zij was degene die in 2012 als toenmalige minister van Media, de
specifieke muziekquota in de beheersovereenkomst heeft neergeschreven. Naast haar zien we Johan
Verstreken, plaatsvervangend lid in de Commissie Media en lid van VLAPO. Dit laatste verklaart ook
meteen zijn voorstanderspositie. Ook Wilfried Vandaele is extreme voorstander van de muziekquota.
Hij pleit, in navolging van voormalig minister van Media Geert Bourgeois, voor het behoud van de quota
en een bescherming van de Vlaamse cultuur. Duncan Braeckevelt, als raadgever Cultuur, Jeugd en
Media van N-VA is ook voorstander van de muziekquota, maar in mindere mate dan Wilfried Vandaele.
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Hij meent dat quota het laatste redmiddel zijn waarmee de Nederlandstalige muziek een duwtje in de
rug krijgt en de Vlaamse cultuur op radio gewaarborgd kan worden. Quota zijn in zijn ogen zeker niet de
ultieme oplossing. We vinden ook Bart Caron terug bij de voorstanders van quota. Hij vindt quota zeker
niet de beste oplossing, maar hij meent dat ze noodzakelijk zijn omdat de VRT de richtlijnen of
streefcijfers anders niet zouden naleven.
In het midden van het schema staan de mensen die vinden dat muziekquota een noodzakelijk kwaad
zijn. Klaas Delrue is daar één van. Hij meent dat quota nooit een goeie oplossing zijn, omdat het de
vrijheid beperkt. Soms zijn ze noodzakelijk om voor een bepaalde periode een gedragsverandering
teweeg te brengen. In het geval van Nederlandstalige muziek zijn ze zeker nodig. Dat vindt ook Kurt
Frederickx, die garant staat voor een aantal Vlaamse artiesten. Er moet een mentaliteitsverandering
komen bij de luisteraars en de muzieksamenstellers zodat Vlaamse, Nederlandstalige muziek in al haar
genres aanvaard wordt en zonder gêne gespeeld kan worden op de radio.
Links, in het rode gedeelte, vinden we dan de tegenstanders terug. Dit zijn de artiesten die niet in het
Nederlands zingen en de mensen van de VRT. Dit zijn zowel de muzieksamenstellers van alle zenders,
als Gerrit Kerremans, het hoofd van de afdeling muziek op de VRT. Zij zijn absoluut tegen de
Nederlandstalige quota. Evert Venema (Radio 1), Luc Tirez (Radio 2) en Gerrit Kerremans hebben hierbij
een meer gematigde mening. Ze zijn geen voorstander van de quota, en ervaren het eerder als een blok
aan het been. Toch geven ze alle drie aan dat de VRT zo goed mogelijk haar best doet om positief om te
gaan met de opgelegde quota.
Opvallend in die groep is de plaats van Jo De Clercq en Connie Neefs, beide lid van VLAPO. VLAPO ijvert
al sinds haar ontstaan voor het Vlaamse, Nederlandstalige lied. Een eerste idee zou dus zeggen dat zij
eerder rechts op het schema zouden staan. Toch zijn ze slechts gematigde voorstander van de quota
omdat dat betekent dat er een regel moet vastliggen vooraleer er iets gebeurt. Ze willen liever dat
Vlaamse, Nederlandstalige muziek in al haar genres vrijwillig gedraaid wordt op de openbare omroep.
Zolang dit niet het geval is, zijn quota noodzakelijk. Katia Segers deelt die mening.
Tot slot staat Lieven Cobbaert in de middelste groep, die een beetje naar links helt. Hij is lid van Open
VLD waardoor hij extreem uitgaat van het vrijheidsprincipe. Het opleggen van quota beperkt hoe dan
ook de vrijheid van de VRT.
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5.3.2. Voorstanders: quota zijn noodzakelijk
De invoer van muziekquota voor Nederlandstalige muziek op de openbare omroep was voor een aantal
mensen het licht op het einde van een lange tunnel. Toch wordt er over de muziekquota eerder
gesproken als een noodzakelijk kwaad dan de ultieme oplossing. Uit de experteninterviews kwam vaak
naar voor dat voorstanders van muziekquota, gewoon geen andere oplossing voor ogen zien. Klaas
Delrue vergelijkt het draaien van Nederlandstalige muziek op de openbare omroep met vrouwen in
topfuncties: “Het blijkt toch heel dikwijls dat heel even verplichten soms de enige manier is om door een
bepaald glazen plafond te geraken” (p. 7). Hier zijn de voorstanders het unaniem met hem eens.
Dit geeft meteen aan in welke positie het Nederlandstalige lied staat of stond bij de VRT. Doorheen de
interviews werd duidelijk dat het Nederlandstalige lied bij de invoer van de specifieke muziekquota in
2012 benadeeld werd. Ingrid Lieten, toenmalig minister van Media, vertelt dat een gedragsverandering
noodzakelijk was. Er waren al verschillende stappen ondernomen, zoals meer duiding en opleidingen
geven, maar die bleken niet voldoende om het gedrag aan te passen. Johan Verstreken springt haar bij:
“Als je echt ondervindt dat een aantal dingen de verkeerde richting uitgaan, dan vind ik wel dat wij
moeten kunnen bijsturen” (p. 3).
Anderen spreken dan eerder over de nood aan een mentaliteitsverandering, zowel bij de luisteraars als
bij de muzieksamenstellers van de VRT. Er mag niet neergekeken worden op Nederlandstalige muziek
in al haar facetten. “Op een of andere mysterieuze reden moet Nederlandstalige muziek altijd gebracht
worden in een soort van ‘verexcusering’, een soort van schaamlapje dat daar rond hangt.” (Kurt
Frederickx, pg 3). Een oorzaak daarvoor zou kunnen liggen bij het feit dat Vlaanderen niet chauvinistisch
is (Kurt Frederickx, p. 6) en Jo De Clercq, p. 7). Hierdoor wordt het extra moeilijk voor artiesten uit dit
kleine land om door te breken. Volgens Klaas Delrue is dat net het meest neutrale argument voor de
invoer van quota (p. 11).
De quota worden dus gezien als een laatste redmiddel. De stakeholders willen liever niet dat zo’n zaken
opgelegd moeten worden, maar dat het vanzelf gebeurt. Zo zegt Klaas Delrue: “Je hoopt dat mensen
het uit zichzelf gewoon de moeite vinden, en dat het feit dat je in het Nederlands zingt geen handicap is.
Als je dat gevoel krijgt, omdat het feit dat ik in mijn eigen taal zing… Ik vind niet dat ik positief
gediscrimineerd moet worden, maar ik heb nu het gevoel dat het op sommige zenders een handicap is”
(p. 8).
Het gaat dus om het vinden van de juiste balans. Quota zijn een middel om aan te tonen dat het anders
moet, om een soort van bewustwording te creëren. Zolang dat niet het geval is, blijven de quota een
noodzakelijk kwaad. Wanneer de quota moeiteloos bereikt worden, kunnen we spreken van een nieuw
begin, meent Bart Caron. “Dan ga je terug naar een intentieverklaring” (p. 12).
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De verschillende argumenten die door de voorstanders van de Nederlandstalige muziekquota worden
aangehaald, worden hieronder toegelicht.
5.3.2.1.

Quota als economische stimulans

Het economisch stimuleren van de muzieksector en artiesten van bij ons wordt gezien als de meest voor
de hand liggende en belangrijkste reden voor de invoer van muziekquota. Muziek is een culturele sector
en kan zelfs gezien worden als een kunstvorm. Dat neemt niet weg dat het geen economische sector is
die draaiende moet blijven. Het maakt deel uit van een culturele industrie. Mensen leven ervan. Voor
de artiesten is het een job die ze uitvoeren, net als anderen. Klaas Delrue meent dat het vanuit dat
oogpunt is dat je de invoer van de quota moet bekijken: “Vanuit artistiek oogpunt ben je er altijd tegen,
maar vanuit economisch oogpunt word je er soms voor, omdat je de andere discriminatie ook beu bent”
(p. 13).
Radio is voor de artiesten dus een belangrijk medium, en zeker voor artiesten die Nederlandstalige
muziek uitbrengen, meent Kurt Frederickx (p. 14). Een deel van het doelpubliek dat van
Nederlandstalige muziek houdt heeft al een rijpere leeftijd. Die mensen kunnen minder goed om met
de nieuwe digitale initiatieven, waardoor ze niet altijd op de hoogte zijn van nieuwe muziek. Het is dus
belangrijk dat die muziek aangeboden wordt. Op die manier lukt het hen ook om bij een breed en
gevarieerd publiek terecht te komen, dat ze met concerten misschien niet kunnen bereiken. Hierdoor
kunnen ze ook meer inkomsten genereren.
5.3.2.1.1.

De negatieve invloed van Amerikanisering

Opvallend is de negatieve sfeer rond deze argumentatie. De globalisering en Amerikanisering speelt
daar een belangrijke rol in. Het gevecht van onze artiesten tegen Amerika is vaak moeilijk haalbaar. Dit
komt omdat Amerika veel meer middelen heeft om te investeren in de muziekindustrie, waardoor het
ook gemakkelijker is om de wereld te veroveren. Artiesten die in het Nederlands zingen hebben het
extra moeilijk om door te breken in het buitenland.
Het gaat er dus om dat de Vlaamse openbare omroep een taak heeft bij het ondersteunen van de eigen
artiesten, meer dan het ondersteunen van de buitenlandse artiesten. Klaas Delrue verwoordt het als
volgt: “Ik vind, als Sioen een nieuwe plaat uitbrengt is dat niet relevanter dan Paul Simon, integendeel.
Paul Simon is een wereldster, maar hij verdient wel meer ondersteuning van de openbare omroep dan
Paul Simon die op alle zenders van de wereld gedraaid wordt” (p. 3). In dit voorbeeld heeft hij het over
een Vlaamse artiest die in het Engels zingt. Dit argument wordt dus breder bekeken dan alleen Vlaamse
artiesten die in het Nederlands zingen.
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Segers meent dat dit ook te maken heeft met het feit dat ons land erg gericht is op import wanneer het
aankomt op muziek. De openbare omroep is dus een belangrijk promomiddel van de overheid waarmee
het haar eigen artiesten een duwtje in de rug kan geven. Als de overheid de markt gewoon zou laten
spelen, dan worden de Belgische producties benadeeld omdat Amerika en andere landen een enorme
impact hebben op die markt. In die zin kunnen quota dus alleen maar positief bekeken worden, aldus
Klaas Delrue (p. 11).
5.3.2.1.2.

Auteursrechten

Maar ook auteursrechten zijn een heikel punt. Uit verschillende interviews komt naar voor dat veel van
de auteursrechten verdwijnen naar het buitenland. Dit heeft te maken met het feit dat België eerder
een import gericht land is, zoals Katia Segers eerder al aanhaalde. Door het importeren van muziek uit
het buitenland, betaalt de VRT dus ook Sabam-rechten die rechtstreeks naar het buitenland gaan.
Duncan Braeckevelt zegt: “We zien dat de openbare omroepen in België 13 miljoen euro aan Sabam
betalen” (p. 11). Dit moet met de nodige nuance begrepen worden. Een deel van dat geld komt van de
RTBF, wat dus niets te maken heeft met muziek die gedraaid wordt op de VRT. Een ander deel ervan is
afkomstig van televisieproducties. Er zijn geen exacte cijfers gegeven over hoeveel geld precies aan
auteursrechten betaald wordt voor radio-uitzendingen. Toch haalden veel actoren dit aan. Volgens hen
is dat geld dat uit de handen glipt van onze Vlaamse muzieksector.
Connie Neefs (p. 2) meent dat wanneer een groot deel van die rechten in Vlaanderen zouden blijven, er
meer geïnvesteerd zou kunnen worden in eigen artiesten, eigen opnamestudio’s enzovoort. Dit zou de
kwaliteit van de producties alleen maar ten goede komen, waardoor we in een positieve vicieuze cirkel
terecht zouden komen.
5.3.2.1.3.

Economische plicht van de overheid

In het kader daarvan is het dan ook de economische plicht van de overheid en van de openbare omroep
om artiesten die hier aan het werk zijn een kans te geven. Wanneer hun muziek niet aangeboden wordt
door de grootste speler in het radiolandschap, krijgt het publiek niet de kans om er kennis mee te
maken. Hierdoor valt een belangrijk deel van de inkomsten weg. Klaas Delrue meent dat de overheid
een economische plicht heeft ten opzichte van haar artiesten eerder dan een culturele plicht voor het
beschermen van de Vlaamse, culturele identiteit.
Het is aan de overheid om jonge talenten enerzijds kansen te geven om door te breken, maar ook om
de gevestigde waarden een platform te bieden waar ze terecht kunnen met hun muziek. Voor sommige
artiesten is het moeilijk om bij het grote publiek terecht te komen, waardoor de openbare omroep een
belangrijke schakel is in dat proces. Bart Caron verwoordt het als volgt: “In die zin vind ik wel dat we
voldoende ondersteuning moeten geven aan Vlaamse artiesten en aan makers. Zodanig dat er voldoende
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kansen zijn. Ook levenskansen, letterlijk. Dat ze er hun boterham mee kunnen verdienen en tijd hebben
om goeie dingen te maken. Dat is een van de functies van radio” (p. 5).
Toch nuanceert Lieven Cobbaert de rol van de openbare omroep in dit verhaal. Hij vindt dat de
muziekindustrie zeker de nodige ondersteuning verdient, maar “dat betekent natuurlijk niet dat het
enkel en alleen de VRT is die daar de uitzendmogelijkheden moet voorzien voor dat soort muziek” (p. 6).
Iedereen zou hier zijn verantwoordelijkheden moeten opnemen.
5.3.2.2.

De taak van de openbare omroep

5.3.2.2.1.

Voor elk wat wils

De openbare omroep is dus een belangrijk middel van de overheid om de cultuur-, en in dit geval de
muziekindustrie, op economisch vlak te stimuleren. De openbare omroep heeft dan ook een aantal
belangrijke taken te vervullen. Het valt binnen de taak van de openbare omroep om ervoor te zorgen
dat elke Vlaming zijn gading vindt op een van de vijf radionetten van de VRT. Dit is een logisch gevolg
van het feit dat alle Vlamingen belastingen betalen. Omdat dat belastinggeld voor een stuk naar de
openbare omroep gaat, zijn de zes miljoen Vlamingen elk op zich aandeelhouder van de VRT.
De opdracht van de VRT bestaat er dan ook in een zo breed mogelijk gamma aan genres en programma’s
aan te bieden, zodat elke luisteraar op zoek kan gaan naar hetgeen hij of zij graag hoort. Elk muziekgenre
zou in principe aan bod moeten kunnen komen, vindt Johan Verstreken (p. 1). Bart Caron vindt dat de
openbare omroep daarnaast ook een educatieve taak heeft. Dit houdt in dat de VRT radionetten elk op
hun beurt producties van bij ons moet spelen om het publiek er bekend mee te maken. Hij zegt: “Je
moet mensen niet alleen op vlak van informatie, maar ook op vlak van muziekkeuze stimuleren om hun
horizon te verkennen” (p. 2). Het gaat dus over alle genres in de brede zin van het woord.
Nederlandstalige muziek moet daar zeker ook een plaats in krijgen. Het is aan de VRT om hierop in te
spelen.
5.3.2.2.2.

Beschermen van de eigen taal en cultuur

Naast het aanbieden van een uitgebreide waaier aan muziek, behoort het ook tot een van de taken van
de Vlaamse openbare omroep om de eigen taal en cultuur te beschermen. Dit wordt ook zo vermeld in
de beheersovereenkomst, die eerder in deze masterproef besproken werd. Met die intentie zijn de
muziekquota voor Nederlandstalige muziek ook ingevoerd. Toch is dit niet het belangrijkste argument
dat door de voorstanders van de quota naar voor geschoven wordt.
Duncan Braeckevelt geeft aan dat de promotie van de eigen cultuur in Europa gezien wordt als een
uitzonderingsmaatregel waarom niet altijd gekozen moet worden op economische basis (p. 3). Voor
hem is dat een belangrijke pijler om de muziekquota voor Nederlandstalige muziek te verdedigen. Katia
Segers vult hier aan met een andere regel die binnen Europa vastligt. Zij haalt het culturele akkoord
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tussen Vlaanderen en Nederland aan met als doel om de Vlaamse, Nederlandse culturele samenwerking
vorm te geven. Binnen dat cultureel akkoord wordt ook gestreefd naar het versterken van de
Nederlandse taal. De invoer van de muziekquota voor Nederlandstalige muziek past in dat opzicht
perfect in het plaatje. Nederlandstalige muziek hoeft niet Vlaams te zijn. Aan de hand van dit cultureel
verdrag is het promoten van de eigen taal een sterk argument.
Ingrid Lieten ziet het dan vooral binnen de context van de globalisering. Het is belangrijk om de
Nederlandse taal een kans te geven. We zijn al een klein taalgebied en een kleine cultuurgemeenschap,
dus moeten we investeren in zaken die onze eigen, Vlaamse cultuur ondersteunen. Niet iedereen is het
daar mee eens. Bart Caron bijvoorbeeld, vindt niet dat onze cultuur bedreigd wordt door de
globalisering. De globalisering kan net een verrijking vormen voor onze eigen cultuur (p. 5).
Taal wordt daarbij gezien als een belangrijk onderdeel van de cultuur. Ook Klaas Delrue vindt dat er
extra aandacht mag gaan naar de Nederlandse taal: “Ik vind dat je een overtreffende trap van
bescherming of promotie mag hebben voor uw eigen taal. Dat vind ik wel. Maar dat vind ik heel lastig
om te zeggen, omdat ik zelf in het Nederlands zing, maar ik zou dat ook vinden als dat niet zo was… Denk
ik…” (p. 6).
Opvallend is dat er altijd gesproken wordt over een bepaalde politieke partij, namelijk N-VA, die zowel
volgens de voor- als tegenstanders een invloed heeft gehad op de invoer van de muziekquota rond
Nederlandstalige muziek. Zij dragen Vlaanderen en het Vlaams hoog in het vaandel. Wilfried Vandaele
meent dat het binnen de ideologie van de partij ligt om mee te bouwen aan de identiteit van de
samenleving. Cultuur maakt daar een belangrijk onderdeel van uit, dus kunnen voor hen de Vlaamse,
Nederlandstalige muziekproducties daarin niet vergeten worden (p. 1).

5.3.3. Tegenstanders: quota moeten verdwijnen
De muziekquota voor Nederlandstalige muziek werden niet door iedereen even hartelijk onthaald. Voor
sommigen was het eerder een blok aan het been, dan een opportuniteit. Toch geven de
muzieksamenstellers van de VRT aan dat ze niet bij de pakken zijn blijven zitten. Ze hebben geprobeerd
om de muziekquota van bij het begin op een positieve manier aan te pakken, ondanks de moeilijkheden
die het met zich meebracht. Luc Tirez meent: “Goh, de quota zijn voor een algemene brede
programmatie geen enkel probleem. Maar het is een handicap voor als je bepaalde gespecialiseerde
programma’s wil maken voor bepaalde genres” (p. 11).
5.3.3.1.

Kwaliteit primeert ongeacht de taal

Een van de belangrijkste pijlers van de VRT is dat ze kwaliteit willen brengen op alle vlakken. Dit houdt
ook de muziek op de verschillende radionetten in. Voor hen is het belangrijk dat er voornamelijk goeie
nummers gedraaid worden, ongeacht de taal. Joris Jonckheer zegt dat dit in lijn ligt met de artistieke
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vrijheid van een kunstenaar: “Het is iets artistiek en mensen moeten de vrijheid hebben om zich uit te
drukken in eender welke taal ze willen” (p. 4). Door de invoer van muziekquota op basis van de taal,
moeten ze positief discrimineren waardoor er soms achteloos met de kwaliteitscriteria omgegaan
wordt. Evert Venema geeft aan: “Eigenlijk zouden wij liefst op een playlist vergadering maar één
argument laten meetellen en dat is: is dat echt een geweldig goed nummer?” (p. 8).
Door muziek te moeten kiezen aan de hand van de taal, worden er teveel etiketten uitgedeeld, aldus
verscheidene tegenstanders. Er moet niet in hokjes gestoken worden op basis van een taal of een ander
criterium. Luisteraars willen alleen maar kwaliteit op de radio. De kwaliteit van een nummer is snel
bepaald, dat vindt ook Daan Stuyven: “Ik vind, muziek, dat mag je niet opdelen in taal. Een goeie tekst is
een goeie tekst, of allez, een goed nummer is een goed nummer. Dat is gewoon harmonie” (p. 10).
Volgens anderen zijn het niet alleen de kwaliteitscriteria die voor bepaalde nummers omlaag gehaald
worden, ook de kwaliteit van de radiozenders gaat er daardoor op achteruit. “De kwaliteit van een radio
kan er volgens mij onder lijden als er quota worden opgelegd en er niet beoordeeld wordt op de kwaliteit
van de song. Maar sowieso is dat heel subjectief” 4 (Anoniem, p. 5).
Duncan Braeckevelt reageert daarop: “Het lijkt me nogal denigrerend naar de artiesten toe om te zeggen
van ze zijn kwalitatief niet hoogstaand genoeg. Ik denk dat dat ook altijd heel moeilijk is van wie gaat
bepalen wanneer een nummer kwalitatief goed of slecht is.” (p. 6).
5.3.3.2.

Quota niet evenredig met aanbod

Het feit dat er door de muziekquota soms gekozen moet worden voor een kwalitatief minder
hoogstaand nummer, hangt volgens de muzieksamenstellers ook samen met het feit dat de quota niet
evenredig zijn met het aanbod aan Nederlandstalige muziek. Volgens hen is er niet genoeg nagedacht
over de vastgelegde cijfers die Radio 1 en Radio 2 moeten halen. Daardoor komt er vaak veel gepuzzel
aan te pas. “Het is soms dan een beetje artificieel,” zegt Luc Tirez (p. 6).
De muzieksamenstellers geven aan dat dit de belangrijkste reden is waarom ze geen voorstander zijn
van de specifieke muziekquota. “Je hebt soms gewoon op zich periodes dat er weinig aanbod is van
nieuwe dingen, en dan, ja, dan zit je in de problemen en moet je weer gaan zoeken” (Tirez, p. 6). Doordat
er te weinig aanbod is, moet je ook sneller teruggrijpen naar oude nummers. Het kan er zelfs voor zorgen
dat ze soms bepaalde artiesten moeten overdraaien om aan de quota te komen. Dit zorgt uiteindelijk
voor een negatieve tendens, waar de artiest onder lijdt, aldus Evert Venema (p. 4). Dit wordt met klem
tegengesproken door Jo De Clercq en Connie Neefs: “Er is genoeg aanbod, alleen is het niet altijd hun
smaak. Daar wringt het schoentje” (De Clercq, p. 9).

4

Op vraag van respondent licht geherformuleerd. Zie persoonlijk schrijven, 28/05/2015.
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Opvallend is dat het niet alleen de muziekcoördinatoren zijn die dit argument aanhalen. Ook de artiesten
die in een andere taal zingen dan de moedertaal halen dit aan: “Ik hoor dat die programmatoren hun
best doen, maar dat die zich moeten forceren om toch maar iets in het Nederlands te draaien. Allez,
dingen die gewoon niet goed genoeg zijn omdat er niet genoeg is” (Stuyven, p. 3).
5.3.3.3.

Vlaamse producties in de brede zin

Het draait volgens de tegenstanders van de muziekquota niet alleen om de taal, maar er moet gefocust
worden op Vlaamse producties in de brede zin van het woord. Vanaf het moment dat iemand die in
Vlaanderen woont een muziekproductie maakt, moet die gedraaid worden op de openbare omroep. “Ik
zing misschien in het Engels, maar dat betekent toch niet dat ik niet van hier afkomstig ben?”, zegt een
Vlaamse artiest 5 (Anoniem, p. 6). Iedereen uit Vlaanderen zou op de openbare omroep dezelfde kansen
moeten krijgen, ongeacht de taal. “Ik ben voorstander van quota, maar voor Vlaamse of zelfs Belgische
artiesten ongeacht de taal. Wij hebben het meer nodig om gesteund te worden in eigen land dan
Amerikaanse of Engelse wereldsterren. Niet enkel de Nederlandstalige artiesten moeten hun plaats
verwerven, er is ongelooflijk veel anderstalig Vlaams talent dat ook meer kan aan bod komen en die
steun goed kan gebruiken” 6 (Anoniem, p. 6). Het feit dat in het Nederlands zingen bevoordeeld wordt
op anderstalige Vlaamse nummers, is ergens een beperking van de artistieke vrijheid. Soms leent een
andere taal zich er beter toe om in een bepaald genre te zingen, aldus een Vlaamse artiest. “Ik luister al
sinds ik jong ben naar Rock, Soul, R&B, popmuziek… Ik heb die genres leren kennen in het Engels. Voor
mij was het dan ook vanzelfsprekend om Engels als mijn schrijf en zangtaal te gebruiken voor mijn eigen
nummers. […] Voor mij is het Engels de taal geworden waar ik me makkelijk kan in uitdrukken en die
natuurlijk aanvoelt, waarschijnlijk door de genres waar ik zelf naar luister en het genre dat ik zelf ook
zing” 7 (Anoniem, p. 11).
Gerrit Kerremans is het daar mee eens: “Quota voor Vlaams product vind ik zinvol. Omdat dat echt…
Dat slaat op alle zenders en dat stimuleert een brede, Vlaamse muzieksector in al zijn facetten” (p. 16).
5.3.3.3.1.

Anderstalige artiesten met een andere visie

Een opmerkelijke bevinding die daarbij aan het licht kwam, was dat beide artiesten die in een andere
taal dan de moedertaal zingen het er over eens zijn dat Vlaanderen zich minder moet focussen op het
Vlaamse. Ze zijn van mening dat de visie van de politici, maar ook van de openbare omroep meer
opengetrokken moet worden. “Dat leidt tot cultuurarmoede […] Door te focussen op dat Vlaamse,

5

Op vraag van respondent licht geherformuleerd. Zie persoonlijk schrijven, 28/05/2015.
IBIDEM.
7
IBIDEM.
6
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daarmee verarm je juist helemaal de visie van iedereen en isoleren we ons eigenlijk op een soort van
klein eilandje.” (Stuyven, p. 4).
Er moet in hun ogen dus niet alleen gekeken worden naar Vlaamse, of meer specifieke Nederlandstalige
muziek, maar eerder naar het Belgische. Wallonië zou samen met het Vlaanderen gepromoot moeten
worden door beide openbare omroepen. De focus op het Nederlands is daarbij te eng. Ze hebben het
gevoel dat ze hierdoor uit de boot vallen.
5.3.3.4.

Ook steun zonder quota

Tot slot menen de mensen van de VRT dat er voldoende steun zou zijn voor Vlaamse, al dan niet
Nederlandstalige muziek indien de quota er niet zouden zijn. Er bestaan voldoende initiatieven
waarmee op zoek gegaan wordt naar nieuw, plaatselijk talent naast de initiatieven waarbij het
Nederlandstalige lied centraal gesteld wordt.
Langs de ene kant is het de opdracht van de openbare omroep om het lokale muzieklandschap te
stimuleren, maar langs de andere kant is het ook gewoon voor de hand liggend dat de openbare omroep
hier mee aan de slag gaat. De lokale artiesten zijn meer bereikbaar dan internationale artiesten,
waardoor het gemakkelijker is om met hen iets te organiseren. Het spreekt dan ook voor zich dat de
VRT die artiesten ondersteunt en stimuleert. “Je gaat merken, de reflex van radio zal ook altijd zijn om
lokale artiesten groot te maken. Want daar moeten wij mee werken hé.” (Evert Venema, pg 5). Dat
bevestigen alle muzieksamenstellers van de VRT. Het is met die artiesten dat er goede radio wordt
gemaakt, menen ze.
Gerrit Kerremans is ervan overtuigd dat de VRT de muziekquota niet nodig heeft: “Ik denk dat we
evenveel zouden doen. Gewoon puur uit, ja, puur vanuit een integere beoordeling van de muziek. Punt.”
(p. 15).

5.3.4. Opmerkelijke bevindingen
5.3.4.1.

Het Vlaamse, populaire lied als zondebok

Doorheen de interviews kwam er steeds eenzelfde element naar voor: namelijk de positie van het
Vlaamse, populaire lied. Ondanks het feit dat de muziekquota voor Nederlandstalige muziek gericht zijn
op alle genres, komt telkens het populaire lied naar voor als het hoofdpunt in deze discussie. In de
analyse van de krantenartikels viel ook al op dat met de oprichting van VLAPO in 2008 voornamelijk
gekeken werd naar dit specifieke genre. De belangenvereniging richt zich dan ook voornamelijk op deze
groep van artiesten. Zij hebben het gevoel dat zij niet aanvaard worden als genre bij het brede publiek,
waardoor ze ook in hun ogen te weinig gedraaid worden op de openbare omroep. Kurt Frederickx zegt
daar het volgende over: “Radio’s hebben de neiging om sommige muziek te catalogeren onder ‘goed
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foute’ muziek, Sing That Song muziek,… en dan kunnen we het wel brengen. Dat is heel raar natuurlijk.
Want dat is een grote discrepantie met wat de werkelijkheid is” (p. 3).
De sector heeft niet het gevoel dat zij aanvaard worden. Er hangt een soort ‘schaamlapje’ rond, waar
Kurt Frederickx het eerder ook al over had. Jo De Clercq sluit zich daarbij aan. Hij vindt dat
schlagerzangers nog te stiefmoederlijk behandeld worden door de openbare omroep (p. 2). Johan
Verstreken vindt dat er wordt neergekeken op het genre, “ik noem dat de pseudo-intellectuelen uit onze
maatschappij en zo zijn er een aantal, ook in de mediawereld” (p. 4). Hij meent dat daar van afgestapt
moet worden en dat er momenteel gekeken moet worden naar een bepaald deel van het publiek,
namelijk een “unserved audience” (p. 6). Ingrid Lieten sluit zich daarbij aan en laat weten dat
schlagermuziek vaak in de hoek worden geduwd omdat er bepaalde vooroordelen bestaan rond het
genre (p. 2). Het Vlaamse, populaire genre voelt zich dus vaak de zondebok in het hele verhaal.
Gerrit Kerremans reageert daarop door te zeggen dat dit komt omdat schlagermuziek een polariserend
muziekgenre is. Ofwel ben je daar absoluut voor, ofwel ben je daar absoluut tegen. Hij vergelijkt het
met metal en techno. Specifieke genres liggen dus gevoelig om overdag te programmeren. Vandaar dat
ze vaak ’s avonds of in specifieke programma’s gedraaid worden (p. 7). Hij nuanceert dan ook dat de
vraag naar schlagers op de openbare omroep niet zo groot is als wordt gezegd: “De luisteraars vragen
ook niet naar meer schlagers op de radio, want we zouden dan gerust wel wat luisterbrieven krijgen of
mails krijgen van luisteraars die echt niet tevreden zijn. Trouwens we halen 30% met Radio 2, dus dat wil
ook wel zeggen dat die mix ook wel goed zit” (p. 11).
Deze discussie toont aan dat het verhaal rond muziekquota, en dan meer specifiek gericht op het
Vlaamse, populaire genre nog niet is gaan liggen.
5.3.4.2.

Muziekquota als storend element voor de luisteraars

5.3.4.2.1.

De rol van Radio 1 binnen de discussie

Het valt op dat de discussie eerder gericht is op Radio 2 dan op Radio 1. De verschillende stakeholders
waren het er unaniem over eens dat Radio 2 de radiozender is met een uitgesproken Nederlandstalig
muziekprofiel. Dit sluit perfect aan bij de profilering van deze zender, die als dusdanig wordt beschreven.
Dit heeft natuurlijk ook te maken met het quotum van 30% dat aan deze zender is opgelegd. Daarbij
aansluitend wordt Radio 1 door een aantal stakeholders vernoemd. Dit gebeurt in veel mindere mate.
Uit de interviews is af te leiden dat Radio 1 en Radio 2 een verschillend soort Nederlandstalige muziek
aanspreekt. Bij Radio 1 gaat het eerder over kleinkunst en singer-songwriters, terwijl het bij Radio 2
voornamelijk gaat over het levenslied, het Vlaamse, populaire genre enzovoort. Dit mondde vaak uit in
het feit dat Radio 2 vaak de meest besproken zender was als het ging over de quota rond
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Nederlandstalige muziek. Jo De Clercq is daarin ook duidelijk: “Ik zou het alleen op Radio 2 willen omdat
dat past bij de rest van de muziek, dat past in hun format. Dat past niet in het Radio 1 format” (p. 3).
Het werd ook duidelijk dat het quotum voor Radio 2 meer haalbaar is dan het quotum voor Radio 1. Dit
heeft te maken met het feit dat Radio 1 enerzijds een informatief karakter heeft, waardoor er veel
praatprogramma’s zijn, maar ook doordat Radio 1 gericht is op een ander soort muziek, waarvan een
kleiner aanbod aanwezig is, aldus Evert Venema. Gerrit Kerremans geeft aan dat de Radio 1 luisteraar
ook veel gevoeliger is voor quota dan een Radio 2 luisteraar.
5.3.4.2.2.

Klachten van de luisteraars

Die gevoeligheid vertaalt zich in klachten die Radio 1 krijgt van luisteraars rond Nederlandstalige muziek.
Evert Venema geeft aan dat dit komt door het kleine aanbod, waardoor ze bepaalde Nederlandstalige
artiesten meer draaien dan andere. Het gaat er dus niet om dat het klachten zijn over slechte muziek,
“maar eerder van we zijn dat echt, we zijn dat beu, beu, beu” (p. 12). Hij meent dat dat komt omdat
Nederlands gevoeliger ligt dan Engels: “Het Nederlandstalig is een moeilijk genre, is een kwetsbaar
genre. Iedereen verstaat het” (p. 11). Daar sluit Klaas Delrue zich bij aan: “Als je een buitenlands of een
Belgische, Engelstalige artiest even veel draait, gaat dat minder snel opvallen dan een Nederlandstalige.
Omdat die liedjes van A tot Z verstaanbaar zijn en daardoor onbewust meer aandacht opeisen” (p. 2).

5.3.5. Alternatieven voor quota
Niemand is echt uitgesproken voorstander van de muziekquota als beste oplossing voor het meer
draaien van Nederlandstalige muziek op de radio. De voorstanders van de quota geven aan dat het
eerder een noodzakelijk kwaad is, en de tegenstanders zouden het ook liever anders zien. Tijdens de
interviews ben ik dus op zoek gegaan naar alternatieven die de quota eventueel zouden kunnen
vervangen.
5.3.5.1.

Een Nederlandstalige radiozender: 100% VL

In Nederland werd in 2006 een radiozender ingevoerd, 100% NL, met als doel uitsluitend
Nederlandstalige producties te draaien. De eerste jaren werd dit doel volhard, maar vandaag worden er
ook andere producties, waar geen Nederlanders mee te maken hadden, gedraaid. Los van het feit dat
de FM band vol is, en er geen geld ter beschikking is vanuit de overheid, was mijn vraag aan de experten
of zij toekomst zien in een gelijkaardig project in Vlaanderen, meer bepaald 100% VL.
Opvallend was dat slechts één persoon van de experten die ik geïnterviewd heb, toekomst ziet in een
volledig Nederlandstalige zender. Jo De Clercq meent dat de invoer van zo’n zender de redding zou zijn
voor het Vlaamse, populaire lied. Hij is van mening dat dit niet moet gebeuren in samenspraak met de
overheid, maar dat een commercieel initiatief, eventueel in samenwerking met MENT TV, toekomst zou
bieden voor het bestaan van Vlaamse, populaire muziek.
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De andere actoren zien een radiozender vanuit de openbare omroep voor uitsluitend Nederlandstalige
muziek niet als een oplossing. Zelfs in combinatie met andere Vlaamse producties, zou dit niet werken.
Johan Verstreken zegt: “We mogen daarover nadenken. Dat mag er van mijn part komen. Als iemand zo
een initiatief wil nemen, geen enkel probleem wat mij betreft. Maar vanuit de openbare omroep hoeft
dat voor mij niet” (p. 13). Een aparte zender voor Nederlandstalige muziek in al haar genres, zou
betekenen dat het afgezonderd wordt van andere muziek, waardoor het slechts een niche publiek zal
bereiken. De bedoeling van de quota is net om bekendheid te creëren bij het grote publiek.
5.3.5.2.

Genrequota

Ook de invoer van genrequota bieden geen oplossing. Bepaalde actoren vrezen dat dit de volgende stap
zal zijn, omdat onder andere belangenvereniging VLAPO nog niet tevreden is met de cijfers van
Nederlandstalige muziek, en dan meer bepaald het Vlaamse, populaire lied, op de openbare omroep.
Genrequota worden afgeraden door alle stakeholders. Zij menen dat het niet de bedoeling is om nog
meer in detail te gaan treden. Het is enerzijds moeilijk om elk genre in termen vast te leggen, en
anderzijds zou dit leiden tot heel lage cijfers die gehaald moeten worden. Joris Jonckheer geeft ook aan
dat sommige artiesten niet binnen een bepaald genre gerangschikt kunnen worden: “Ik bedoel, Oscar
And The Wolf bijvoorbeeld. Plak daar maar eens een genre op! Dat is dansmuziek, dat is elektronica, dat
is zelfs R&B, dat is alles door elkaar” (p. 3).
Naast deze twee beperkingen, geeft Hans Snijders aan dat genrequota de creativiteit van de artiesten
alleen maar zou beperken. Dit mag zeker niet de bedoeling zijn, aangezien de artistieke vrijheid niet
ingekrompen mag worden.
Tot slot zou dit ook de redactionele vrijheid van de muzieksamenstellers enorm verkleinen. Hoe
specifieker de quota uitgeschreven worden, hoe meer gepuzzel eraan te pas zal komen.
5.3.5.3.

Gespecialiseerde programma’s

Een belangrijk alternatief dat vaak naar voor kwam, zijn de gespecialiseerde programma’s waarin
gefocust wordt op bijvoorbeeld Nederlandstalige muziek. Er zijn per zender een aantal programma’s die
een specifiek genre behandelen voor een bepaalde tijd.
Toch worden deze programma’s door iedereen naar voor geschoven als aanvulling bij de quota. Het zijn
mooie initiatieven die alleen maar toegejuicht kunnen worden, maar ze staan los van de muziekquota.
Als er alleen maar sprake zou zijn van gespecialiseerde programma’s, zou dit betekenen dat het
Nederlandstalige lied niet meer aan bod zou komen in het generalistische aanbod. Het doel van de
muziekquota is net om het Nederlandstalige lied in al haar genres bij het brede publiek te brengen.
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De VRT zet hier zeker veel initiatieven op poten. Zo is er op Radio 2 het programma ‘De Lage Landen’,
‘De Vlaamse Ultratop 50’, ‘De Eregalerij’, maar ook ‘De Zomerhit’. Op Radio 1 zijn er dan initiatieven
zoals ‘Allez Allez’, ‘Schrijver Zkt. Zanger’ en ‘Het Hol Van De Leeuw’ waarin het Nederlandstalige lied
centraal staat.
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5.4.

Besluit

Doorheen het hele empirische luik wordt duidelijk dat de muziekquota gezien worden als een belangrijk
middel om de Vlaamse muziekindustrie te voorzien van een economische stimulans. Zowel in de
krantenartikels als in de argumentenanalyse kwam de economische motivatie terug als belangrijkste
argument voor de invoer van de quota. Door de digitale evolutie die de samenleving meemaakt, dalen
de inkomsten van de Nederlandstalige artiesten, omdat zij menen dat hun publiek vooral uit oudere
mensen bestaat. Langs de andere kant voelen ze ook de invloed van de globalisering, waardoor ze een
onmogelijke strijd tegen Amerika moeten aangaan.
Deze economische motivatie komt niet overeen met de eigenlijke intentie waarom de muziekquota
volgens de beheersovereenkomst ingevoerd zijn, namelijk het promoten van de Vlaamse, culturele
identiteit. Toch wordt deze motivatie niet volledig vergeten. Zowel in de krantenartikels als in de
argumentenanalyse wordt de Vlaamse, culturele identiteit af en toe aangehaald. Opvallend is wel dat
de stakeholders die niet zien als de belangrijkste motivatie voor de muziekquote inzake
Nederlandstalige muziek.
Nederlandstalige muziek is een breed gegeven. Het gaat over Nederlandstalige nummers, ongeacht het
genre en ongeacht de nationaliteit van de artiest. Toch wordt er telkens een bepaald genre centraal
naar voor geschoven in deze hele discussie: het levenslied. Dit zien we terugkeren in de krantenartikels
en de argumentenanalyse.
Opmerkelijk is wel dat in de krantenartikels, en dus voornamelijk de discussie die aan de muziekquota
vooraf zijn gegaan, zelden gesproken wordt over Radio 1 als zender waarop de Nederlandstalige
artiesten terecht moeten kunnen. In de argumentenmapping komt naar voor dat deze zender het
moeilijk heeft met het halen van een quotum van 15% wegens het aanbod en het aantal klachten die
door de luisteraars worden ingezonden.
Dit empirisch luik geeft aan dat de discussie rond het issue nog niet is gaan liggen. Zowel de voor- als de
tegenstanders van de quota doen hun best om de gulden middenweg te zoeken, maar langs beide
kanten zijn er nog een aantal knelpunten te bespeuren. Het levenslied wordt bij de voorstanders naar
voorgeschoven als het vergeten genre, terwijl de tegenstanders moeilijkheden ondervinden met het
kwalitatieve aanbod.
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6. Algemeen besluit
Deze masterproef kan gezien worden als het resultaat van een kritisch verslag over reeds bestaand
onderzoek, aansluitend met het reflecteren over een eigen empirische studie. Het hoofddoel was om
een antwoord te formuleren op de centrale probleemstelling, namelijk “Quota voor Vlaamse,
Nederlandstalige muziek op de radio: waarom wel, waarom niet, of hoe anders?”.
Omdat in de beheersovereenkomst gesproken wordt over de fundamentele rol van de VRT binnen het
ontwikkelen van de Vlaamse, culturele identiteit, was dit het centrale uitgangspunt van het theoretisch
kader. Toch werd ook aandacht geschonken aan andere landen die ook muziekquota ingevoerd hebben,
om de motivatie van de invoer daar te analyseren. Dit was een belangrijk punt om mee te nemen naar
het empirische deel.
In het empirische luik werd voornamelijk gefocust op de argumentatie van de verschillende stakeholders
die een rol spelen binnen het issue hier in Vlaanderen. Naast de documentenanalyse, waarbij de
thematiek op verschillende manieren gekaderd werd, werd overgeschakeld naar een kwalitatieve
argumentenanalyse waarbij de stakeholders hun kijk op de zaken konden geven.
Tussen beide delen is een opmerkelijk verschil te zien. De literatuurstudie kende als besluit dat Vlaamse,
culturele identiteit van bij het begin van de openbare omroep in Vlaanderen een belangrijke focus
kende. De ontvoogdingsstrijd die Vlaanderen op politiek vlak had gevoerd, werd doorgetrokken in het
publieke medium radio waarbij voornamelijk Vlaamse muziek gedraaid werd om de mensen te
emanciperen. Dit bewijst dat Vlaamse muziek zeer belangrijk is bij het tot stand komen van de Vlaamse
identiteit en het ontwikkelen van de Vlaamse cultuur. Frankrijk, die de muziekquota invoerde als
bescherming van de taal, zet hiermee het verhaal verder. Taal, identiteit en cultuur zijn dus een
belangrijk gegeven om uiteindelijk te kiezen voor quota.
Wanneer we dit doortrekken naar het empirische luik, zien we dat de taal en de Vlaamse, culturele
identiteit daar een minder grote rol speelt. In het empirische luik wordt deze culturele identiteit slechts
impliciet aangehaald. Wanneer het gaat over taal, zijn de stakeholders het er over eens dat hier soms
geen rekening mee gehouden moet worden. Het is meer van belang om alle artiesten van eigen bodem
te ondersteunen, dan positief te discrimineren op basis van taal. Dit sluit aan bij de economische
motivatie, die zij expliciet naar de voorgrond schuiven. Volgens hen heeft de overheid een economische
plicht om eigen mensen te ondersteunen.
Dit opmerkelijk verschil tussen beide luiken is noemenswaardig. Het blijkt dat de intentie die in de
beheersovereenkomst ingeschreven staat, niet strookt met de werkelijke intentie die de verschillende
stakeholders geven aan de invoer van de muziekquota. Volgens hen hangt deze economische motivatie
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ook samen met een soort van angst voor de globalisering. Omdat wij een klein land zijn, en dus een
kleine culturele industrie hebben, kan die gemakkelijk ingenomen worden door Amerika of andere grote
landen met meer middelen. Dit zagen we ook in het theoretisch kader waarbij landen als Canada en
Nieuw-Zeeland kozen voor muziekquota uit schik voor een volledige dominantie van Amerika. Wanneer
dit zou gebeuren, zouden nieuwe talenten geen kansen krijgen, en reeds gevestigde waarden
verdwijnen.
Om de masterproef af te sluiten, wens ik te eindigen met een aantal aanbevelingen die, met oog op de
volgende beheersovereenkomst, eventueel kunnen doorgevoerd worden.
Uit het onderzoek bleek dat de muziekquota een noodzakelijk kwaad zijn volgens verschillende
stakeholders. De mensen van de VRT geven aan dat ze liever geen opgelegde quota hebben, maar dat
ze er zo goed als mogelijk mee proberen omgaan. Uit de rapporten die jaarlijks verschijnen, blijkt ook
dat de VRT deze cijfers met glans behaalt. Opteren voor de afschaffing van de muziekquota zou ik dus
niet doen. Toch kunnen we dit op twee verschillende niveaus bekijken.
Enerzijds blijkt, ondanks het feit dat deze masterproef gaat over de Nederlandstalige quota, dat
iedereen voorstander is van de quota voor Vlaamse muziekproducties, ongeacht de taal. Momenteel
staat dit op 25% verspreid over alle zenders. Ik denk dat het heel belangrijk is om dit quotum zeker te
behouden, en eventueel te verhogen. Ik leid dit af uit het feit dat iedereen uiterst positief is over de
toekomst van de Vlaamse muziekindustrie enerzijds. Er is niemand die aangaf dat het aanbod aan
muziek uit Vlaanderen klein is. Anderzijds is iedereen het er unaniem over eens dat de VRT haar steentje
moet bijdragen op vlak van het stimuleren en laten openbloeien van de Vlaamse muziekscène. De
mensen van de VRT zelf geven ook aan dat het alleen in hun voordeel kan spelen om samen te werken
met Vlaamse artiesten. Zij zijn bereikbaar en dit zorgt voor wederzijdse promotie.
Anderzijds zijn de quota voor Nederlandstalige muziek nog steeds een heikel punt. Uit het onderzoek
bleek dat het quotum voor Radio 2 overeenkomt met het profiel dat voor deze zender naar voor wordt
geschoven. Zoals de beheersovereenkomst aangeeft, moet deze zender herkend worden als zender met
een uitgesproken Nederlandstalig muziekprofiel. Het blijkt ook dat alle stakeholders deze zender als
dusdanig benoemen.
Toch wordt ook een quotum van 15% aan Radio 1 opgelegd. Uit verscheidene interviews kwam naar
voor dat dit niet noodzakelijk is. Radio 1 heeft een centrale focus op nieuws en duiding. Het is goed dat
ook het Nederlandstalige lied daar een plaats krijgt, maar dit moet geen centrale plaats zijn. De
muzieksamensteller van Radio 1, Evert Venema, gaf ook aan dat het soms erg puzzelen is om aan het
quotum te komen waardoor het soms erg gekunsteld overkomt. Omdat de Radio 1 luisteraar een zeer
aandachtige luisteraar is, komen er soms klachten binnen dat de muziek niet aansluit bij het onderwerp
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waarover gesproken wordt of dat bepaalde artiesten of Nederlandstalige nummers te vaak aan bod
komen. Mijn aanbeveling op dit vlak is dus om misschien te opteren voor een weglating van het quotum
voor Radio 1 of een vermindering, waarbij gekeken wordt naar het aanbod zodat dit evenredig is met
elkaar.
Als derde aanbeveling kan ik stellen dat een diversiteit aan muziekgenres op alle vlakken alleen
aangemoedigd kan worden. Momenteel staat in de beheersovereenkomst ingeschreven dat de
radionetten “een diversiteit aan muziekgenres moeten aanbieden” (Vlaamse Gemeenschap, 2012, p.
20). Het is zeker aangewezen naar de volgende beheersovereenkomst toe om deze bepaling er in te
laten staan. De VRT is er voor alle Vlamingen. Elke Vlaming, met welke muzieksmaak dan ook, zou op
een bepaalde manier zijn gading moeten kunnen vinden op een net van de VRT. Het is dus belangrijk
om met die ingesteldheid verder te gaan.
Tot slot, en bij het voorgaande aansluitend, kunnen specifieke programma’s zeker aangemoedigd
worden. Naast de opgelegde quota zijn ook deze erg belangrijk. Ze zijn echter geen oplossing of
vervanging voor de quota, maar kunnen er naast blijven bestaan.
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