
De nieuwe zendermana-
ger van 3FM, Basyl de
Groot, staat een flinke
taak te wachten. Bij het
radiostation van de pu-

blieke omroep is een hoop achter-
stallig onderhoud, zegt Thijs Bak-
ker, als ‘radioconsultant’ adviseur
van verschillende zenders. “Je zou
een radiozender nadat je twee lied-
jes hebt gehoord wel moeten her-
kennen. Bij 3FM was dat de laatste
tijd niet het geval. Het had net zo
goed Radio 538 of Q-music kun-
nen zijn.”

De 45-jarige Basyl de Groot
heeft vanaf vandaag officieel de lei-
ding over de publieke radiozender.
Hij werkt al sinds 1997 bij NPO
3FM, waar hij onder meer verant-
woordelijk was voor de muzikale
programmering. De afgelopen
maanden was De Groot al interim-
zendermanager, na het vertrek van
Wilbert Mutsaers naar concertor-
ganisator Mojo.

Het waren niet de beste maan-
den van de zender: uit de meest re-
cente luistercijfers van maart en
april, blijkt dat 3FM een marktaan-

deel van 7 procent heeft. Dat is bij-
na een kwart minder dan vorig jaar,
toen het nog een marktaandeel
van 9 procent had.

Nou hoeft de publieke zender
natuurlijk niet het best beluisterde
station van Nederland te zijn. De
publieke taak van 3FM – het signa-
leren van nieuw talent en nieuwe
muziek – is leidend, dat benadrukt
koepelorganisatie NPO keer op
keer. Maar met een marktaandeel
van 7 procent haalt het station zijn
eigen doel niet: in de topvijf van
best beluisterde zenders staan. Nu
moet 3FM het doen met de zeven-
de plek. Concurrenten Radio 538,
Q-Music, maar ook Sky Radio, laat
het ver boven zich.

Ook Basyl de Groot vindt dat
3FM moet veranderen. In het pers-
bericht waarin zijn benoeming
wordt aangekondigd, spreekt hij
over een ‘nieuw scherp, eigenzin-
nig profiel’ voor de zender. Wat dat
precies betekent, blijft voorlopig
het geheim van de vergaderkamers
van de publieke omroep. De Groot
wil de pers niet te woord staan,
omdat hij eerst zijn ideeën met col-
lega’s en betrokken omroepen wil
bespreken.

Radioconsultant Bakker heeft
alvast advies: de jongerenzender
van de publieke omroep moet weer
op zoek naar een niche. De vermin-
derde interesse van de luisteraar is
volgens hem onder meer het ge-

volg van de overheersende keuze
voor muziek die ook door de con-
currenten veel wordt gedraaid.
Bakker: “Typerend voor een foute
aanpak vind ik dat 3FM de gekuiste
versie van ‘Drank & Drugs’ draaide,
op het moment dat het nummer
van Lil Kleine en Ronnie Flex een
grote hit was. Dan durf je niet voor
iets te gaan staan, maar maak je de
keuze om mainstream te zijn.
Maar dat zijn al zoveel zenders.”

Niks aan de hand
Ondertussen lijkt de NPO naar bui-
ten toe vooral te willen uitstralen
dat er niet zoveel aan de hand is.
De daling in luisteraars is het ge-
volg van ‘bewust beleid’, zei Jan
Westerhof, radiodirecteur van de
NPO, vorige maand in een inter-
view metNRCHandelsblad. En het
vertrek van de gezichtsbepalende
dj’s als Coen Swijnenberg en San-
der Lantinga naar Radio 538, en
Gerard Ekdom naar Radio 2, biedt
alleen maar kans voor jong talent,
verkondigde de voormalige zender-
manager Wilbert Mutsaers ver-
schillende keren. NPO 3FM als
kweekvijver: wat wil je nog meer?

Maar met het vertrek van de po-
pulaire diskjockeys zijn ook een
hoop luisteraars gegaan, zegt Evert
Bronkhorst, mediastrateeg bij Vi-
zeum. Volgens hem heeft de zen-
der daar niet goed op gereageerd.
“Toen die boegbeelden vorig jaar
vertrokken, had 3FM eigenlijk de
kans moeten grijpen de program-
mering om te gooien. Maar de zen-
der lijkt stil te hebben gestaan.”

Dit, terwijl er volgens Bronk-
horst kansen liggen voor de publie-
ke jongerenzender. “De luisteraars
van de concurrenten als 538 zijn
met de zender meegegroeid en ou-
der geworden. Bij de groep van 20
tot 34 is er daarom voor 3FM nog
wel ruimte. Ook al luisteren jonge-
ren op andere manieren muziek,
bijvoorbeeld via Spotify, ik denk
dat ze nog altijd behoefte hebben
aan een station met een gidsfunc-
tie, die ze wijst op goede nieuwe
artiesten en muziek.”
Kristel van Teeffelen
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BETOVERENDE STEM Mohammed Assaf kan nog net met
het tv-programma ‘Arab Idol’ meedoen. Hij betovert iedereen,
tot aan de politiek, met zijn stem. Zijn verhaal is nu verfilmd.

tekst Belinda van de Graaf

D
e Arabische we-
reld stond op zijn
kop toen Moham-
med Assaf twee
jaar geleden de
zangwedstrijd
‘Arab Idol’ won.
Beelden van plei-
nen vol juichende
mensen, huilend

van geluk, gingen de wereld over.
Knappe jongeman. Fantastische stem.
Maar dat was niet de enige reden
waarom zijn thuisland Palestina de
overwinnig vierde alsof het om de we-
reldcup ging.

Assaf was niet zomaar een leuk
zangtalent. De 23-jarige bruiloftszan-
ger uit een vluchtelingenkamp in Gaza
groeide in de afvalrace naar de finale uit
tot een symbool van hoop voor de Pa-
lestijnen. “Het raakte me om te zien
dat zijn stem mensen verenigde”, aldus
de Palestijns-Nederlandse regisseur
Hany Abu-Assad die de gebeurtenissen
van dichtbij meemaakte in zijn woon-
plaats Nazareth. Abu-Assad besloot er
een film over te maken. ‘The Idol’ ver-
schijnt morgen in de bioscopen.

“Ik stond tijdens de finale ook op
een plein te juichen”, aldus de regis-
seur. “Jong en oud, arm en rijk, gelovi-
gen en ongelovigen, moslims en chris-
tenen, iedereen was aan het genieten
van zijn zangkunst. Ik zag dat zijn stem
mensen inspireerde en troost gaf, en
dat zijn kunst groter was dan het le-
ven.”

Mensen die normaal gesproken te-
genover elkaar stonden, waren ver-
enigd in hun bewondering voor een

zanger, een liedje. Het is volgens de re-
gisseur precies waartoe kunst in staat
is, en politiek niet: mensen verbroede-
ren.

Assaf moest talloze barricades trot-
seren om de audities in Cairo en de fi-
nale in Beiroet bij te kunnen wonen.
Slalommend langs grensposten had de
jonge zanger er dagen over gedaan om
buurland Egypte te bereiken. Hamas
smekend om Gaza uit te mogen, vech-
tend om Egypte in te kunnen.

Er was veel tijd verloren. Na aan-
komst in Cairo bleek het hotel waar de
audities plaatsvonden al gesloten. Hij
klauterde over de muur om erachter te
komen dat de tickets voor de auditie al
vergeven waren. Temidden van de ge-
lukkigen die wel een ticket hadden, be-

Meer dan
een idool

Mohammed Assaf
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Nieuwe zendermanager
voor kwakkelend 3FM

Basyl de Groot

Hetmarktaandeel is
niet het enige dat telt,
maar zakt nuwel
erg naar beneden


