EERSTE OMVANGRIJK ONDERZOEK RADIO BELANGSTELLING
Het was in de tijd dat de televisie op zeer kleinschalige wijze werd
geïntroduceerd, waarbij de televisietoestellen, die alleen tegen hoge
prijzen waren aan te schaffen, nog lang niet in geheel Nederland
stonden opgesteld omdat de signalen gewoonweg nog niet via de
benodigde steunzenders werden verspreid. Nee, het was de tijd dat
de radio nog veel belangrijker was dan het beeldscherm.

Eind maart 1954 werden voor het eerst in de historie van de
Nederlandse radio de resultaten bekend van een zeer omvangrijk
onderzoek, verricht naar de belangstelling voor radio en naar de
sociale betekenis van de radio voor het Nederlandse volk. Twee, voor
die tijd belangrijke zaken, kwamen uit het rapport, dat het Centraal
Bureau voor de Statistiek in opdracht van het Ministerie van
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen maakte, naar voren. In de
eerste plaats bleek dat de voorkeur van het grootste deel van de
luisteraars uitging naar ontspanning en in de tweede plaats er weinig
verschil was in de luistervoorkeur tussen de onderscheidende sociale
klassen en leeftijdsgroepen in vergelijking met de andere gezochte
middelen van ontspanning en met de gevoerde levensstijl.

Opmerkelijk was in verband met de voorkeur naar ontspanning dat van
de uitgezonden radioprogramma’s veertig procent aan ontspanning was
gewijd en zestig procent aan ontwikkeling en verdieping. Er bestond
dus een markante tegenstelling tussen de voorkeur van de luisteraars
en het programmabeleid. Sterk kwam dit ook uit in de vermindering
van het aantal uitzenduren gewijd aan lichte muziek, vergeleken met
de tijd van voor de Tweede Wereldoorlog. Terecht werd er in het
rapport van gesproken dat luchtige muziek een aanmerkelijk geringere
plaats was gaan innemen op de radio. In 1935 48 procent en in 1953
was het 27 procent van de zendtijd.

Eenzelfde tegenstelling bestond er ook bij het gesproken woord. Uit
het onderzoek was duidelijk komen vast te staan, dat de meerderheid
van de luisteraars absoluut geen belangstelling voor dit
programmaonderdeel had. In 1935 bracht de Nederlandse radio 15
uur per week aan gesproken woord. Hieronder werden ook begrepen de
godsdienstige uitzendingen, nieuwsberichten en hoorspelen en
dergelijke. In 1953 stonden er 27 uur per week mensen voor de
microfoon te praten. Vergeleken met resultaten van andere landen,
bleek Nederland op dat moment de spraakzaamste natie ter wereld.

Op de vraag naar welke programma’s het meest werd geluisterd gaf
het rapport ‘Radio en vrijetijdsbesteding’ (uitgegeven door W. de
Haan, N.V. te Utrecht) een duidelijk antwoord. De bonte avonden
trokken het meest – maximaal twee en driekwart miljoen luisteraars –
met een duidelijk uit de enquête naar voren komende voorkeur voor
‘De Showboot’ en ‘Negen Heit de Klok’, terwijl er op ‘De Bonte
Dinsdagavondtrein’ veel kritiek werd geuit. Daarna volgden de
nieuwsberichten (1,3 miljoen), hoorspelen en luchtige muziek in de
avonduren (beide ruim 1 miljoen luisteraars). Naar ernstige muziek en
godsdienstige uitzendingen werd aanmerkelijk minder geluisterd:
respectievelijk door 140.000 en 350.000 maximaal.

Het sprak uiteraard vanzelf dat in die periode in de avonduren het
meest naar de radio werd geluisterd. Elke avond zaten er van acht
tot tien uur gemiddeld 2.135.000 mensen bij hun radiotoestel. Na elf
uur in de avond viel trouwens een groot gedeelte af, maar toch had
men dan nog altijd een gehoor van rond de 275.000 luisteraars. In de

middaguren haalde de radio in 1953 niet meer dan 325.000
belangstellenden, in tegenstelling tot de ochtenden met 670.000. De
kroon spande, volgens het rapport, de zaterdagavond met bijna 3
miljoen luisteraars.

De tijd, die de Nederlander gemiddeld bij de radio doorbracht was op
weekdagen gemiddeld twee uur per dag en op de zondag twee en
driekwart uur. Vrouwen luisterden bijna achttien uur per week,
mannen bijna veertien. Veel verschil in de tijd dat men naar de radio
luisterde bestond er bij de verschillende bevolkingsgroepen niet. De
arbeiders luisterden iets meer dan de gemiddelde Nederlander (17.15
uur). De loontrekkende middenstand luisterde 14,45 uur, de
risicodragende middenstand weer 17.15 uur. In de categorie boeren
was het aantal uren gemiddeld 13,5 uur terwijl de landarbeiders
gemiddeld 14,5 uur naar de radio luisterden. Ook rapporteerde men
nog dat de categorie ‘leidinggevenden’ het minste tijd hadden de radio
te beluisteren, want die groep kwam niet verder dan gemiddeld 10 uur
per week.

Negen Heit de klok

De belangstelling van de arbeiders was sterk gericht op de lichtere
programma’s. Naarmate de mensen meer leidinggevende groepen
naderden, werd de luisterstijl selectiever, maar de
programmavoorkeuren bleven in grote lijnen dezelfde. In vele
gezinnen, vooral in de lagere milieus, bepaalden de oudere kinderen
vooral de programmakeuze. Dit leidde in het algemeen weinig tot
conflicten tussen ouders en kinderen, vermoedelijk vooral omdat men
met verspreide aandacht luisterde.
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