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Een van de nieuwe singer-songwriterhelden van de 21ste eeuw is John 

Mayer. In het begin van zijn carrière bestaat zijn repertoire nog vooral uit 

akoestische rocksongs, maar gaandeweg haalt hij meer inspiratie uit de 
blues. Daardoor, en niet in de laatste plaats door zijn looks, vergaart hij 

niet alleen meer fans, maar vooral ook meer vrouwelijke fans. Het tekent 
de popularisering van het genre, dat het niet alleen meer de inhoud is, 

waar het om gaat.  
 

Sport en spel 
Die luchtigheid zien we ook terug als vlak na elkaar een aantal ‘surf dudes’ 

grote successen behaalt. Jack Johnson opent de rij. Hij is professioneel 
surfer, totdat hij zijn sport door een ongeluk niet meer mag beoefenen. In 

die periode bekwaamt hij zich in het gitaarspelen en schrijft hij 
lichtvoetige teksten. Dit leidt tot zijn eerste album en hits als Sitting 

Waiting Wishing en Upside Down. In zijn kielzog volgt maatje Donavon 
Frankenreiter. Hun succes maakt de weg vrij voor Jason Mraz, die 

weliswaar geen sportieve achtergrond heeft, maar muzikaal en tekstueel 

gezien minstens even onbezorgd in het leven staat. Het levert hem hit na 
hit op, waarbij vooral de ballads goed aanslaan. 

 
De jongste telg uit deze hoek (en wel degelijk ook surfer), is Ben Howard. 

Deze Brit gebruikt momenteel Nederland als springplank naar breder 
succes, en lijkt daar goed in te slagen. In zijn slipstream worden ook 

nieuwelingen als Tom Odell en Passenger opgepikt door de radio en 
omarmd door het (festival)publiek. 

 
Eddie Vedder is, naast zijn beslommeringen als leadzanger en gitarist van 

Pearl Jam, ook actief met soloprojecten. Het eerste album dat hij onder 
zijn eigen naam uitbrengt, is de bejubelde soundtrack bij de film Into The 

Wild. Zijn tweede solo-cd, Ukelele Songs, biedt exact wat de titel belooft. 
Niet tot ieders vreugde, maar wel redelijk succesvol.  

 

Dames gaan voor(op) 
Het zijn de afgelopen 10, 15 jaar echter vooral de vrouwen die hun 

stempel drukken op het singer-songwriter genre. Hoewel van een 
eenduidig genre overigens geen sprake is, wat wel blijkt uit het 

uiteenlopende kleurenpallet waarmee zij hun muzikale kunstwerken 
schilderen. En ze verven ook zeker niet allemaal binnen de lijntjes… 

 
Een van de meest consistente nieuwe sterren is Alicia Keys. Zij staat deze 

eeuw tot nu toe bijna elk jaar wel met een liedje (hoog) in de hitparade, 
hoewel het succes van haar debuutsingle Fallin’ (4 weken op 1 in 

Nederland) moeilijk te overtreffen is. Ook Beyoncé Knowles is een 
blijvertje gebleken, dat geen enkele moeite heeft om de imposante 

noteringen van haar voormalige groep Destiny’s Child solo te overtreffen.  



Waar Keys en Knowles zich begeven op het pad van de ‘moderne’ 

soul/r&b, grijpt Amy Winehouse terug naar de soul en rhythm & blues 
zoals die in de jaren ’50 en ’60 gespeeld werden. In samenwerking met 

producer Mark Ronson en begeleidingsband The Dap-Kings maakt ze het 

legendarische album Back To Black, met daarop onder andere de – helaas 
toepasselijke - wereldhit Rehab. Op 27-jarige leeftijd bezwijkt ze aan een 

alcoholvergiftiging. 
 

De bestverkopende singer-songwriter van deze tijd is Adele. Haar 
debuutalbum 19 - een verwijzing naar haar leeftijd - is het meest 

verkochte album van 2009 (en niet bepaald alleen in Nederland) en de 
opvolger 21 ging in 2011 én 2012 het vaakst over de toonbank. Haar Bob 

Dylan-cover Make You Feel My Love en tijdloze eigen composities als 
Rolling In The Deep, Set Fire To The Rain en Someone Like You reiken 

moeiteloos tot de hoogste regionen van de hitlijsten, waarbij ook voor 
Adele geldt dat haar ballads veruit het succesvolst zijn. Het recentste 

voorbeeld daarvan is haar James Bond-thema Skyfall, dat uitgroeit tot een 
van haar grootste hits. 

 

Trick or treat? 
Dat de categorie singer-songwriters tegenwoordig minder strikt ingevuld 

wordt dan voorheen blijkt wel uit het feit dat ook artiesten als Katy Perry 
en Lady Gaga tot die groep gerekend worden. Weliswaar schrijven zij hun 

eigen nummers en voeren die ook zelf uit, maar van een spaarzame, 
akoestische instrumentatie - oorspronkelijk een van de kenmerken van 

een singer-songwriter - is in deze gevallen geen sprake. In tegendeel: hun 
liedjes kenmerken zich door een volle, elektronische productie, die 

wereldwijd voor enthousiaste fans en hoge verkopen zorgt. 
 

Dan liggen de nummers op het debuutalbum Born To Die van Lana Del 
Rey dichterbij de oorspronkelijke definitie, hoewel van alle uitgebrachte 

singles alleen de eerste, Video Games, een hit geworden is. Het valt dus 
nog te bezien of Del Rey vooral een marketing gimmick is (zoals kwade 

tongen beweren) of dat zij ook op langere termijn memorabele liedjes zal 

blijven schrijven. 
 

Hollandsche waar 
Nederlandse singer-songwriters laten zich ondertussen niet onbetuigd. 

Sommigen, zoals Anouk en Ilse DeLange, hebben internationale potentie 
en steken hun ambities in die richting niet onder stoelen of banken. Tot 

concrete deals (laat staan successen) is het echter nog niet gekomen. 
Maar Anneke van Giersbergen bijvoorbeeld heeft al een aanzienlijke 

schare buitenlandse fans opgebouwd met haar eerdere band The 
Gathering en treedt wel al veelvuldig buiten de landsgrenzen op. Laura 

Jansen, die zowel de Nederlandse als de Amerikaanse nationaliteit bezit, 
verwierf zelfs eerst bekendheid in de Verenigde Staten voordat ze hier een 

platencontract tekende. 
 



Voor de meeste Nederlandse singer-songwriters geldt echter, dat zij 

vooral in eigen land (en België) actief zijn. Zoals Stevie Ann, die Limburg 
als thuisbasis heeft. Of Miss Montreal, die vanuit de regio Zwolle opereert. 

Zangeres Sanne Hans vormt ooit een duo met Bertolf, die daarvoor deel 

uitmaakt van de begeleidingsgroep van Ilse DeLange en nu al drie albums 
lang met zijn eigen band aan de weg timmert. Daarbij moet, in het kader 

van dit essay, gezegd worden dat zijn laatste album klinkt als een 
‘klassiek’ singer-songwriteralbum. Oprecht, ingetogen, niet per se 

commercieel, maar wel authentiek. 
Alain Clark switchte na zijn Nederlandstalige debuut naar het Engels en 

scoort de ene hit na de andere. Hij produceert ook voor anderen. 
Johannes Sigmond werkt jaren als achtergrondzanger en speelt in 

verschillende projecten, voordat hij alleen verder gaat als Blaudzun. Met 
zijn debuutalbum steelt hij gelijk de harten van de critici, en die heeft hij 

nog niet teruggegeven. Tim Knol maakt sinds zijn tiende muziek en tekent 
op 20-jarige leeftijd een platencontract. Op zijn albums en op het podium 

wordt hij begeleid door de crème de la crème uit de 
muzikantentelefoongids. Krystl studeert aan de popacademie, zit in 

studentenband L.I.N.E. en is achtergrondzangeres bij Do, voordat ze zelf 

doorbreekt met haar single Golden Days. 
Maar veruit de succesvolste Nederlandse singer-songwriter van dit 

moment is Caro Emerald. Haar debuutsingle Back It Up werd in 2009 
direct het meest gedraaide nummer op de Nederlandse radio en sindsdien 

is ze bezig met een indrukwekkende opmars in binnen- én buitenland, die 
haar in haar korte loopbaan al alle denkbare muziekprijzen heeft 

opgeleverd. Haar debuutalbum Deleted Scenes From The Cutting Room 
Floor, vol jazzy pop, bracht maar liefst vijf hitsingles voort. 

 
Waarmee maar is aangegeven hoe divers het Nederlandse singer-

songwriterlandschap is.  
 

With a little help… 
Wel is het zo, dat de poppodia en de media steeds nadrukkelijker een 

platform bieden voor talenten die hun eigen composities uitvoeren. Zo 

wordt bij de bandjescompetitie de Grote Prijs van Nederland sinds 1997 
ook een prijs uitgereikt in de categorie singer-songwriter. Winnaars die 

sindsdien aan de weg timmeren, zijn onder meer Marike Jager (2003), a 
balladeer (publieksprijs 2003), Charlie Dée (2004), Roosbeef (2005), 

Lucky Fonz III (2006) en Case Mayfield (publieksprijs 2010). 
 

Maar ook met nummers 2 kan het prima aflopen. Sabrina Starke wordt in 
2006 tweede en tekent twee jaar later een meerjarig contract bij het 

legendarische Amerikaanse jazzlabel Blue Note. Waylon zal altijd met zich 
meedragen dat hij in 1995 het refrein inzong van het nummer Harry De 

Hengst, voor het programma Telekids van Carlo Boszhard en Irene Moors, 
maar hij brak door via een tweede plaats in de 2008-editie van Holland’s 

Got Talent. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Marike_Jager


Dit is een van de vele tv-talentenjachten die Nederland inmiddels rijk is. 

Starmaker, Idols, Popstars, X Factor, Rock Nation en The Voice of Holland 
zijn andere voorbeelden van formats die in de 21ste op de Nederlandse tv-

kijker zijn afgevuurd, en die diverse (veelal kortstondige) 

artiestencarrières hebben opgeleverd. De hoofdprijs van veel van die 
shows is het opnemen van een album. Maar om er zeker van te zijn dat 

het geïnvesteerde geld kan worden terugverdiend, worden die cd’s 
volgeschreven door externe hitcomponisten. En aangezien het hier dus 

andermans liedjes betreft, zijn deze winnaars – zeker in deze fase van 
hun carrière - per definitie geen singer-songwriters. 

Dit is anders bij de recentste tv-talentenjacht, die niet voor niets De Beste 
Singer-Songwriter van Nederland heet. Artiesten worden hier beoordeeld 

naar aanleiding van hun eigen nummers.  Het eerste seizoen wordt 
gewonnen door Douwe Bob Posthuma, het tweede door Michael Prins. De 

deelnemers aan dit programma (waaronder Nielson, Mattanja Joy Bradley 
en Maaike Ouboter) worden tevens fors ondersteund door 3FM, dat het 

format ook bedacht heeft. 
Naast De Beste Singer-Songwriter van Nederland heeft 3FM ook zijn 

Serious Talent-concept, dat beginnende Nederlandse artiesten de 

mogelijkheid biedt zich op de radio en via het livecircuit te presenteren. 
538 heeft zijn Demo Duel, maar van het structureel in de programmering 

opnemen van jong talent is daar nog geen sprake. 
 

Spotify-links: 
John Mayer – Waiting On The World To Change 

Jack Johnson – Upside Down 
Donavon Frankenreiter – Move By Yourself - Radio Edit 

Jason Mraz 
Ben Howard – Keep Your Head Up 

Tom Odell 
Passenger 

Eddie Vedder – Hard Sun 
Alicia Keys – Fallin' 

Beyoncé – Crazy In Love feat. Jay-Z 

Amy Winehouse – Rehab 
Adele – Rolling In The Deep 

Katy Perry – Hot N Cold 
Lady Gaga – Poker Face 

Lana Del Rey – Video Games - Album Version Remastered 
Anouk  – Woman 

Ilse DeLange – Puzzle me 
Aqua De Annique – Sunny Side Up 

Laura Jansen – Wicked World 
Stevie Ann – The Poetry Man - Acoustic Version 

Miss Montreal – Wish I Could 
Bertolf – Mr. Light 

Alain Clark – Blow Me Away 
Blaudzun – Elephants - radio edit 

http://open.spotify.com/track/5j82yGNCjpk6R50LgR4hHG
http://open.spotify.com/track/5c3yxzuAvro7iJGABJppFm
http://open.spotify.com/track/3M3EtykbOXOTNOn9lcpta3
http://open.spotify.com/track/2JFmTONwQdRaOj2s2DhFah
http://open.spotify.com/track/2LWr0TXOjIuv3B7zO4kHVD
http://open.spotify.com/track/3unsLiH5FXmaDWtT5Imolu
http://open.spotify.com/track/5IVuqXILoxVWvWEPm82Jxr
http://open.spotify.com/track/303SXchvzZh2pCQBsjMmcR
http://open.spotify.com/track/7h8Ud480Fm4ReUVxgFF9ZX
http://open.spotify.com/track/0IZM2onaTBMRTEIcc5oIi9
http://open.spotify.com/track/6w1hZMlo2SVuq29liebhb8
http://open.spotify.com/track/7FDHI71Z3IInsEKuUn7Df8
http://open.spotify.com/track/4ZOGeI0fnp3zqY5ILBOEhU
http://open.spotify.com/track/2paHvotiv0mRYf2dQTMx8H
http://open.spotify.com/track/4U1WTf7dLMpOFZTlXwNCNd
http://open.spotify.com/track/31OvUS1XU0xoFR2wDbtsZ2
http://open.spotify.com/track/7cgKGLgTAPMjB0L33p3PWj
http://open.spotify.com/track/5AxdQRJbWW2bBomZOLstK3
http://open.spotify.com/track/5KFFaHAmkO31BWZkOUiyuY
http://open.spotify.com/track/7ly1lyWxV6YY7YiWC1OmBD
http://open.spotify.com/track/4KZAsz7GsaQDut1X5yjuUJ


Tim Knol – Days 

Krystl – Fool For You - Radio Edit 
Caro Emerald – Back It Up 

Marike Jager – Traveller 

a balladeer – Swim With Sam 
Charlie Dée – Have It All 

Roosbeef – Twijfelaar 
Lucky Fonz III – Ik Heb Een Meisje 

Case Mayfield – The Title 
Sabrina Starke – Sunny Days 

Waylon – Wicked Way 
Douwe Bob Posthuma 

Michael Prins 
Nielson 

Mattanja Joy Bradley 
Maaike Ouboter 

http://open.spotify.com/track/1vLWSx0S4JjSVBmQkGckXR
http://open.spotify.com/track/5i3WVf9AOhNTW7q5GgT2Fw
http://open.spotify.com/track/4o1LcB9i9yYk64M0x9DNkl
http://open.spotify.com/track/6urf7NY0sOTzGsxhf6TDBa
http://open.spotify.com/track/4WrjqUakFaCCHK47ExxUZ9
http://open.spotify.com/track/39SBkUAhP5U8llKJrGHWAf
http://open.spotify.com/track/73q2esfuWbYB6zxR8QxgTB
http://open.spotify.com/track/12J3yRYyLZUNHpcPMsEMyd
http://open.spotify.com/track/41RKpxUfq1LzbEO6T3IVSB
http://open.spotify.com/track/6FXis8xolZr1w66kY27zbs
http://open.spotify.com/track/1hskREJoCFZXnWIRw1zFgQ

