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Maandag 11 november 2019 
 

Muziekmissie 
 

We zijn de tweede eeuw van de radio ingegaan. Of waarschijnlijk 
is ‘audioaanbod’ een toekomstbestendiger term. Ik realiseerde me 

op 6 november dat ik van die eerste 100 jaar er 30 zelf actief met 
radio bezig geweest ben. 

 
Ik moet eerlijk zeggen dat het altijd een hobby gebleven is, op lokaal 

niveau. Met een (hele) kleine, maar fanatieke schare luisteraars. Ik 
maakte het hen dan ook niet makkelijk, door alleen maar nieuwe muziek 

te draaien. Dat was nu eenmaal mijn missie: mensen met nieuwe liedjes 
en artiesten in aanraking brengen. Elke week weer stopte ik al mijn 

creativiteit in dat programma, waarvan achtereenvolgende namen als 

ArtyShock en Carte Blanche zorgvuldig gekozen waren en niets aan 
duidelijkheid te wensen overlieten. Dit was mijn speeltuin. Wel legde ik als 

perfectionist de lat steeds hoger voor mezelf, met als gevolg dat ik 
uiteindelijk 25 uur per week bezig was met die twee matig beluisterde 

uurtjes. En al werd het programma op het laatst door 10 lokale omroepen 
uitgezonden, ik vond 25 uur wel een erg grote hap uit het eindige aantal 

uren dat in een week gaat. Daarom besloot ik eind 2016 met pijn in het 
hart met radio maken te stoppen. 

 
Daarvoor in de plaats begon ik mijn muziekblog Carte Blanche Music. Zo 

kon ik mijn missie toch voortzetten. En om zoveel mogelijk mensen te 
kunnen bereiken, maakte ik Engels de voertaal. Dat werkt, want elke 

artiest waar ik over schrijf, kan mijn berichten en social media posts nu 
delen, en dat gebeurt ook veelvuldig. Daar moet ik wel bij aantekenen, 

dat ik inmiddels 30 uur per week aan mijn blog besteed, dus wat dat 

betreft had ik beter met radio bezig kunnen blijven. Ik bereik nu echter 
meer mensen, en als missionaris wil je met je boodschap nu eenmaal 

zoveel mogelijk zieltjes bereiken. 
 

Waar ik die 30 uur dan aan besteed, vraag je je misschien af? Om te 
beginnen is het muziekaanbod, via alle mogelijke kanalen, immens. Daar 

zal ik deze week nog wel wat over schrijven, vermoed ik. De eerste 
selectie komt terecht in mijn Spotify-playlist, die door veel radiomakers 

gevolgd wordt. Daaruit maak ik een strengere selectie voor mijn twee 
blogjes per (werk)dag. In elk van die 10 aanbevelingen wil ik ook echt wel 

wat informatie verwerken, dus dat vergt de nodige research. En als niet-
native Engelsman ram je die stukjes er uiteindelijk ook niet zomaar uit. 

Tot slot gaat nog best veel tijd zitten in het online zetten van de blogs en 
het ‘aankeilen’ daarvan via Twitter en Facebook. 

 

https://www.carteblanchemusic.nl/
https://open.spotify.com/playlist/1PDB66AHkjIvASNIu17Vzf?si=wHb6cNenQVWFYKOuPxYlxQ
http://twitter.com/carteblanchemus
https://www.facebook.com/CarteBlancheRadioNL/


Het afgelopen weekend ben ik dus weer lekker bezig geweest met het 
schrijven van mijn muziektips, die in de loop van deze week op het blog 

verschijnen. Je bent van harte welkom om mee te lezen en luisteren, en 

wie weet zelfs te liken, delen en/of volgen. Spread the music! 
 

Werner Schlosser 
Muziek- en mediadeskundige 

 
 

Dinsdag 12 november 2019 
 

Radiogolven 
 

Zoals alle ontwikkelingen tegenwoordig sneller gaan dan ooit, is 
dat ook bij radio het geval. Nieuwe technieken volgen elkaar 

supersnel op en bieden veel nieuwe mogelijkheden. Voor degenen 
die er op de juiste manier mee omgaan, althans. 

 

Na de eerste Nederlandse radio-uitzending van Hanso Idzerda, 100 jaar 
geleden, hebben grote technologische vondsten het radiolandschap 

bepaald. De ontwikkeling van AM en FM, de transistor en het internet 
bijvoorbeeld. Maar wis ook de invloed van omroeppolitiek en gemaakte 

keuzes niet uit. Nadat 3FM vijf jaar geleden in korte tijd al zijn ster-DJ’s 
kwijtraakte (grotendeels aan ‘zusje’ Radio 2; van je familie moet je het 

hebben…), werd besloten meer urban en hip hop te gaan draaien. Vlek op 
vlek. In no-time kelderde het marktaandeel. Blijkbaar is radio alleen ‘slow 

business’ als het gaat om de weg omhoog. Ik gooide er nog wat 
ongevraagde, maar goedbedoelde tips en adviezen tegenaan, maar pas 

later werd weer een meer progressieve koers ingezet. Too little too late, 
ben ik bang. Ondertussen lijkt 538 het ‘Edwin Evers-effect’ te voelen. 

Zeker omdat tegelijk met zijn vertrek, Gerard Ekdom bij Radio 10 de 
ochtend ging doen en Mattie & Marieke in hetzelfde tijdslot veel luisteraars 

naar Qmusic trekken. Belangrijk, want de zender die jou ‘s ochtends 

‘pakt’, houdt je meestal vast. 
 

538 zit ondertussen niet stil. Enkele maanden geleden deelde 
radiodirecteur Menno de Boer op deze plek het inzicht ‘groei zit in de 

niches’. Dat ben ik het van harte met hem eens. Om dat inzicht kracht bij 
te zetten, werd de online hiphopzender 538 Drops gelanceerd. Ik moet 

nog zien of dat gaat werken. Nichepubliek is kritisch (meestal ter zake 
deskundig) publiek. Die willen worden bediend door dedicated zenders, 

gerund door specialisten. 
 

Dat is ook de grote kracht van podcasts. Daarin hoor je je favoriete 
zanger zelf aan het woord. Of gaat een kenner dieper op een onderwerp 

in. Alleen… ik vind ze 9 van de 10 keer te lang. Drie kwartier, een uur of 
nog langer; wat doe je me aan? Zeker als ik meerdere podcasts zou willen 

volgen. Volgens mij heeft dit met voorbereiding te maken. Bedenk vooraf 

https://www.wernerbros.biz/2015/03/22/3fm-wordt-50-lang-leve-3fm/
https://www.wernerbros.biz/2016/08/16/de-jeugd-heeft-de-toekomst-maar-niet-voor-3fm/
https://www.broadcastmagazine.nl/the-week-of/538-drops/


waar je het precies over wilt hebben en welke voorbeelden daarbij passen. 
Oefen een keer van tevoren of durf achteraf de schaar te hanteren (vraag 

desnoods of ik dat voor je wil doen       ). Door de huidige lengte van de 

meeste podcasts heb ik mijn weg in dit landschap nog niet gevonden en 

weet ik ook niet of het wel mijn ‘ding’ wordt. Ik heb me nog maar op twee 
podcasts geabonneerd: die van de Dik Voormekaar Show en Curry & Van 

Inkel. Suggesties zijn welkom. 
 

Werner Schlosser 
Muziek- en mediadeskundige 

 
 

Woensdag 13 november 2019 
 

Lijstenbrij 
 

Hitlijsten zijn natuurlijk maar één manier om aan te geven hoe 
‘succesvol’ of ‘populair’ een artiest is (of hoe diep de zakken van 

de muziekmaatschappij). Het is nog niet heel gangbaar om live-

optredens, social media ‘buzz’ of de hoeveelheid verkochte 
merchandise in een consumentenchart te vatten. 

 
Laat ik me hier even tot de aloude liedjeslijsten beperken. Aan de ene 

kant was en is er altijd behoefte om te zien welke songs door het muziek 
consumerende publiek het meest gewaardeerd worden. Aan de andere 

kant is kritiek van alle tijden. Jouw favoriete nummer staat er niet in (of 
niet hoog genoeg), ondertussen heeft heel veel meuk wel een plaatsje 

veroverd, maar wacht even… dat is natuurlijk allemaal het gevolg van 
manipulatie! 

 
Van oudsher zijn hitlijsten een mooi marketinginstrument voor de radio- 

en TV-zenders, winkelketens en merken die er hun naam aan verbinden. 
Elke afzender geeft zo’n lijst zijn eigen kleur mee. Eigenlijk is alleen de 

door onderzoeksbureau GfK samengestelde Single Top 100 onafhankelijk. 

Die geldt als de industrielijst en wordt nergens uitgezonden. Dat is niet zo 
gek, want er is niet doorheen te komen. Subjectief gezien niet, vanwege 

alle urban en hip hop die erin staat (hallo generatiekloof!), maar ook 
objectief niet, omdat liedjes er honderdmiljoenmiljard jaar in staan en er 

complete albums in voorkomen. Op al die posities hadden ook andere 
liedjes kunnen staan, en in een ideale wereld ook weleens een artiest die 

nog niet zo bekend is. Wat is erop tegen om van een nieuw album alleen 
de drie populairste liedjes in de Single Top 100 te zetten, i.p.v. alle 16? Of 

om na, pak ‘m beet, een half jaar (gaap) de weging van een liedje te 
halveren? 

 
Ik roep helemaal geen onmogelijke dingen hoor. Ik heb zelf ook hitlijsten 

ontwikkeld. In opdracht van ESNS bedacht en implementeerde ik de 



European Border Breakers Chart (tegenwoordig Music Moves Europe 
Talent Chart) en de ESNS Chart. Lijsten waarbij de liedjes aan hele 

specifieke eisen moesten voldoen om te mogen binnenkomen. De 

artiesten moesten uit Europa komen, mochten nog niet groots zijn 
doorgebroken, maar moesten al wel enig succes hebben buiten hun 

thuisland. Onhaalbare eisen, denk je in het begin, maar als je goed 
nadenkt, is alles te verwezenlijken. Als je het vervolgens maar duidelijk en 

transparant uitlegt, want mede op basis van behaalde chartposities 
werden de prestigieuze EBBA-awards uitgereikt. 

 
Enfin, voor mij persoonlijk hoeven ze alle moeite niet meer per se te 

doen. Voor mij telt nog maar één lijstje met nieuwe tracks: mijn eigen 

Spotify-playlist. Geen hits, maar leuke muziek      . 

 

Werner Schlosser 
Muziek- en mediadeskundige 

 
 

Donderdag 14 november 2019 

 
Mijn algoritme 

 
Ik heb er geen probleem mee ’s avonds of in het weekend door te 

werken. Al was het maar omdat ik daardoor op vrijdag de hele dag 
met nieuwe muziek bezig kan zijn voor mijn blog. Grappig 

eigenlijk, hoe een fel bevochten instituut als New Music Friday 
(het gros van de releases komt tegenwoordig op vrijdag uit) zo’n 

rol in je leven kan gaan spelen. 
 

Elke week komen vele honderden nieuwe liedjes op mijn pad. Via 
muziekmaatschappijen, promotiekantoren en -platforms uit binnen- en 

buitenland, artiesten die me rechtstreeks benaderen via het 
contactformulier op mijn blog, talloze buitenlandse hitlijsten, andere 

muziekblogs en speellijsten van radiozenders. Maar bovenal volg ik veel 

Spotify-playlists. Lijsten van labels, radiostations, bevriende 
muzieksamenstellers en de New Music Friday-playlisten van 20 landen. 

Heel veel goede muziek uit bijvoorbeeld Frankrijk, Spanje, Australië en 
Canada wordt in Nederland niet actief gepromoot. Niet door de labels 

althans, maar wel door mij. 
 

Omdat ik al die nummers onmogelijk allemaal kan beluisteren, maak ik 
een selectie. Ik laat er als het ware mijn algoritme op los. Omdat 

algoritmes ongeveer het grootste geheim van deze tijd zijn, lijkt het mij 
aardig om mijn zwarte doos eens open te schroeven en je een beetje 

inzicht te geven in hoe en waarom ik bepaalde keuzes maak. 
 

Sommige platforms bieden de mogelijkheid al op voorhand hele genres te 

https://www.wernerbros.biz/2016/01/11/european-border-breakers-charts-gelanceerd/
https://www.wernerbros.biz/2019/01/18/european-border-breakers-chart-wordt-music-moves-europe-talent-chart/
https://www.wernerbros.biz/2019/01/18/european-border-breakers-chart-wordt-music-moves-europe-talent-chart/
https://www.wernerbros.biz/2019/01/21/esns-festival-introduceert-esns-chart/
https://open.spotify.com/playlist/1PDB66AHkjIvASNIu17Vzf?si=0Kx4biwWSFaruMxohM0Bgg
https://www.carteblanchemusic.nl/
https://www.wernerbros.biz/2014/10/20/sluit-de-rijen-of-sluit-de-toko/


selecteren of uit te sluiten. Dat doe ik niet. Zelfs urban en hip hop zet ik 
‘aan’, omdat uitzonderingen de regel bevestigen. Ik vind het het leukst om 

beginnende acts te ‘ontdekken’, maar kan ook heel blij worden als een 

gearriveerde artiest een geslaagde comeback maakt. 
Artiestennamen zijn vaak een hele aardige indicator van wat je kunt 

verwachten. Als zo’n naam me aanspreekt (een niet te beredeneren 
gevoelskwestie), ga ik in elk geval luisteren. Zo kwamen de afgelopen 

maanden mij volslagen onbekende artiesten als Jaguar Jonze, Sorcha 
Richardson, Barely Autumn en Client Liaison op mijn pad. 

 
Na al dat schiften en scheiden blijft dan alsnog een imposant aantal 

nummers over. Of daar een grote marketingcampagne achter zit, of er 
een mooi promotieverhaal is, of de artiest blijk geeft van een 

langetermijnvisie, dat vind ik totaal onbelangrijk. Het gaat uiteindelijk 
alleen om het liedje. En zo’n liedje beoordeel ik met mijn ‘radio-oren’: het 

dient, ongeacht het genre, te beschikken over een kop en een staart, met 
daartussen een pakkende melodie. Ik luister (in eerste instantie) niet naar 

teksten, maar heb wel een voorkeur voor vrouwenstemmen. 

 
Alle nummers die ik muziekliefhebbers, radiomakers en 

playlistsamenstellers aanraad te beluisteren, belanden in mijn Spotify-
playlist. Voor tien daarvan maak ik een geschreven aanbeveling op 

www.carteblanchemusic.nl. Gratis, maar hopelijk niet voor niks. 
 

Werner Schlosser 
Muziek- en mediadeskundige 

 
 

Vrijdag 15 november 2019 
 

Mega popquiz 
 

Erg leuk dat Broadcast Magazine me de gelegenheid gaf om een 

week lang deze rubriek te vullen. Een uitgesproken gelegenheid 
om jezelf eens lekker zakelijk te profileren, zou je denken, maar 

zo zit ik niet in elkaar. En dus houd ik ook deze laatste column 
persoonlijk. 

 
Ik heb een mooi weekend voor de boeg. Vanavond neem ik deel aan de 

Radio 10 Top 4000 Popquiz. Een thuiswedstrijd, in De Flint in Amersfoort. 
Hoewel, wedstrijd… Ik doe vaker mee aan popquizzen. Vaak als onderdeel 

van bloedfanatieke teams, waarin elk lid zijn (tja, zelden haar) 
specialisatie heeft. In mijn geval jaren ’80 pop en jaren ’90 rock. Op die 

manier is de kans het grootst dat alle fragmenten geraden worden en de 
quiz gewonnen. Maar deze keer ga ik vooral voor een gezellige avond. Ik 

kreeg deelname aan de quiz cadeau toen ik onlangs 50 werd en mocht 
een eigen team samenstellen. Toen koos ik voor vier vrienden waarmee ik 

beginjaren ’90 radio maakte bij Unique FM in Heumen, bij Nijmegen. Wat 

https://open.spotify.com/playlist/1PDB66AHkjIvASNIu17Vzf?si=0Kx4biwWSFaruMxohM0Bgg
https://open.spotify.com/playlist/1PDB66AHkjIvASNIu17Vzf?si=0Kx4biwWSFaruMxohM0Bgg
http://www.carteblanchemusic.nl/
http://www.wernerbros.biz/


hebben we destijds een hoop gelachen! We zien elkaar veel te weinig, dus 
dit was een mooie gelegenheid. Eerst samen eten, dan veel lol tijdens de 

quiz en vervolgens glorieus verliezen van die fanatieke teams. Helemaal 

prima! 
 

Morgen loop ik mijn eigen race. Dan is weer de Mega Platen en CD Beurs 
in de Jaarbeurs in Utrecht. Ruim 500 stands, veelal met vinyl. Die kan ik 

dus alvast links laten liggen. Ik ben vooral op zoek naar CD-singles. 
Daarvan kun je er nooit genoeg hebben, al heb ik er al een paar duizend. 

Die kocht ik vooral in muziekwinkels in Nijmegen en Londen. De Engelse 
hoofdstad bezocht ik een paar keer met dezelfde vrienden waarmee ik 

vanavond de popquiz doe. Lekker door de bakken bladeren terwijl het 
winkelpersoneel op vol volume lang uitgesponnen tapijten van noise, 

feedback en piepknorgeluiden op je afvuurt. Omdat ze daar zelf zo van 
genieten. Heerlijk om dat te trotseren en na een tijdje voor een paar 

grijpstuivers wat leuke ‘not for sale’ (…) promootjes op de kop te tikken. 
Daar ga ik ook voor naar de platenbeurs, al komt het steeds vaker voor 

dat ik meer uitgeef aan de entree dan aan daadwerkelijke aankopen. Nee, 

dan de nerdy muzieksite Discogs, waar ik tegenwoordig ook regelmatig 
ontbrekende collectie-items aanschaf. Negen van de tien keer zijn de 

verzendkosten hoger dan de prijs van het singletje. Maar het is sterker 
dan ik, en ik hoop dat dat zo blijft. 

 
Een weekend dus, waarin volop ruimte is voor mijn twee passies: muziek 

en media. Ik voel me bevoorrecht dat ik van die twee ook mijn werk heb 
kunnen maken. Geen betere manier om je werk met plezier te doen, en 

goed te doen. 
 

Werner Schlosser 
Muziek- en mediadeskundige 


