
Nieuws: Gare Du Nord-soundalike in McDonald’s-commercial 

onderzocht 

 

De muziek die gebruikt wordt in de recentste tv-commercial van 

fastfood-keten McDonald’s vertoont een sprekende gelijkenis 

met het nummer Marvin & Miles van het Nederlandse producerduo 

Gare Du Nord. In de commercial, die veelvuldig op de 

Nederlandse tv wordt uitgezonden, prijst de hamburgergigant de 

vele varianten van zijn Happy Meal aan. De voor de McDonald’s-

spot gecomponeerde muziek laat een zangeres horen die in een 

specifieke stijl en met een kenmerkend stemgeluid over een 

loungebeat zingt. 

 

De muziekuitgever van het in loungejazz gespecialiseerde duo, 

Chrysalis Music, zond hun album Sex ‘n’ Jazz naar eigen zeggen 

enige weken geleden aan een reeks Nederlandse reclame- en 

mediabureaus, waaronder TBWA, dat de tv-spot voor McDonald’s 

maakte. Play It Again Sam (de muziekmaatschappij van Gare Du 

Nord) organiseerde naar aanleiding van de commercial een 

steekproef, die volgens het bedrijf aantoonde dat de 

gelijkenis tussen de reclamemuziek en de bestaande song door 

de deelnemers ‘unaniem’ werd opgemerkt. 

 

“We hadden zelf de commercial niet gezien, maar ontvingen de 

afgelopen dagen van alle kanten felicitaties voor ‘onze’ 

McDonald’s-commercial”, aldus tekstschrijver/producer Barend 

Fransen van Gare Du Nord. “Bij beluistering blijken 

compositie, arrangement en de typische sound inderdaad als 

twee druppels water te lijken op het intro van onze compositie 

Marvin & Miles.” Overigens vindt Fransen het nog te vroeg om 

van plagiaat te spreken. “De constatering is dat er sprake is 

van een ‘opvallende gelijkenis’. Bij wet is vastgelegd in 

hoeverre composities op elkaar mogen lijken. Momenteel wordt 

onderzocht of we überhaupt een ‘case’ hebben en pas na een 

eventuele rechtszaak zal een formele uitspraak worden gedaan 

over het al dan niet schenden van auteursrechten. Daar is 

momenteel echter nog geen sprake van.” 

 

De McDonald’s-commercial draait op het moment dat het album 

Sex ‘n’ Jazz voor de tiende week genoteerd staat in de Mega 

Album Top 100 en volgt op de bekendmaking dat het nummer 

Marvin & Miles op single zal worden uitgebracht. 


