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Amerika al vijf jaar niet meer in de
Top40gestaan.Nietmetzijnrapcrew
N.E.R.D(NoOneEverReallyDies),die
begindezeeeuwmetLapdanceenShe
WantsToMoveeenpaargrotehitshad.
Ooknietmet TheNeptunes, het pro-
ducersduodat hij sinds de jarenne-
gentig met Chad Hugo vormt. The
Neptunes,goedvoorveletoptienpro-
ducties, lekendelaatstejarenzelfshe-
lemaal verdwenen.

DenaamPharrellWilliamsophet
eerste gezicht dus ook.Maarwie de
kleine lettertjes inde cd-boekjes van
grote namenals Jay Z, Usher en zelfs
SwedishHouseMafia bekeek, kwam
hemdaargeregeldtegenindeprodu-
cercredits.Alleentrokzijnwerkmin-
der de aandacht en werden de ver-
meldingensteeds schaarser.
Toen daar eind verleden jaar

ineens bij een chique uitgever van
kunst- en designboeken een deftig
boek verscheen, Pharrell: Places And
Spaces I’ve Been, leek dat zelfs op een
soort afscheid. Was dit boek met
foto’s, herinneringen, interviewtjes
enmodereportagesnietgewooneen
manier om te zeggen: dit heb ik ge-
daan, ikgamenumet ietsandersbe-
zighouden?

Het boek, dat weinig aandacht
trok, deed in elk geval niet vermoe-
dendatPharrell inzijn levenmuziek
nogopdeeersteplaatshadstaan.
Williams, destijds bijna 40, had

meer dan tien jaar in de schijnwer-
pers gestaan, was vader van een in-
middels 5-jarig zoontje, RocketMan,
en leefde samen met model-mode-
ontwerpsterHelenLasichanh.

Misschienhadhijwel genoeg van
depopmuziek–soloalbumgeflopten
het laatste N.E.R.D-album uit 2010,
Nothing, dat deed wat de titel voor-
spelde. Dan is het niet zo gek om te
stoppenmet eenmooi boek als aan-
denken.

Tot april van dit jaar leek dit alle-
maal plausibel,maar vanaf hetmo-
mentdat op festival Coachella inCa-
lifornië ineens 90 seconden vanGet
Luckyop eengroot schermwerd ver-
toond,gingdezevliegernietmeerop.
Met deze presentatie vandenieuwe
Daft Punk kwamen behalve het
Franse duo ook Nile Rodgers en
Pharrell Williams weer volop in de
aandacht enmoesten alle theorieën
over eenmogelijk afscheid van tafel.

Zeker toen Williams even later ook
opdook in Blurred Lines van Robin
Thicke. Kon je zijn bijdrage aanDaft
Punksnieuwealbummetgastrollen
inGet Lucky en Lose Yourself To Dance
nog zien als een wederdienst voor
Daft Punks productie van N.E.R.D’s
Hypnotize U (2010), bij Thickes plaat
speelde hij een hoofdrol. Het liedje
verscheenophetbijnavergetenlabel
van The Neptunes, Star Trak Enter-
tainment enwas volledigdoor Phar-
rell geproduceerd.
Uit de spaarzame interviews die

Pharrell sindsdiengaf, bleekookdat
hij nog altijd actief is als producer
van bijvoorbeeld Usher en volgend
jaar zelfs weer met een soloalbum
komt.Alzalhijdaarnietalsrapperop
tehorenzijn,beloofdehij ineenAme-
rikaans interview.Niks stoppendus,
het boek is hooguit een afscheid van
zijn jaren met Chad Hugo, die wel
ineensechtuit zicht lijkt.

Zelf had Pharrell de luwte nodig
omnieuwe inspiratie op te doen en
dat heeft hemgoed gedaan. Zonder
zijn Neptunesmaatje Chad Hugo
heeftWilliamszijnwegalsproducer
enzangergevonden.2013wasnietal-
leen dankzij die drie grote hits een
verbluffend goed jaar, ineens stond
denaamPharrellWilliamsweer tus-
sencreditsvanveelvandebelangrijk-
ste hiphop- en r&b-releases van het
jaar.Debestenummersopdenieuwe
albumsvan JayZ,MileyCyrusenrap-
perPushaT:Pharrellwaserbijbetrok-
kenals componist en/of producer.
Enwiewasmedeverantwoordelijk

voorBlowenSuperpower, tweevande
mooistenummersophettochalniet
misse, net verschenen album van
Beyoncé? Juist, Pharrell.Maar eigen-
lijk begon zijnwederopstanding vo-
rig jaaralmetFrankOceansSweetLife
en Kendrick Lamars Good Kid, twee
doorhemgeproduceerdenummers
van al snel klassiek geworden al-
bums. Zijn stijl is de laatste tijd wat
veranderdendusmoeilijkerherken-
baar,maardetintelendesynthsende
springende, luchtigepercussiegeven
zijnproductiesnogaltijd ietsopbeu-
rends.
Misschienhaddenwegewoonwat

alertermoeten zijn. Danwashet on-
weerlegbare gegeven dat Pharrell
Williamsde artiest vanhet jaar 2013
iswatminder onverwacht geweest.
Datweook in 2014nogniet vanhem
af zijn, staatwel vast.

PharrellWilliamsgroeideop in
VirginiaBeach, Virginia.Op
school ontmoette hij ShaeHealy,
die bevriendwasmetChadHugo.
Het drietal zou eind jaren negen-
tig het raptrioN.E.R.D (NoOne
EverReallyDies) vormendat ook
inNederland succesvolwas.
Williams enHugo hadden daar-
naast vanmeet af aan ambities
om zichmeer op produceren toe

te leggen. Als TheNeptuneswer-
ken ze vanaf eind jaren negentig
samenmetOl’ Dirty Bastard,
Kelis, SnoopDogg en hiphopduo
Clipse. Hun sound kenmerkt zich
door knisperende analoge synths
en even lichtvoetige als dwin-
gende percussie. Het succesvolst
is de samenwerkingmet Justin
Timberlake op diens solodebuut
Justified (2003).

Mystikal: Shake Ya Ass
(2000)
Britney Spears: I’m A Slave
4 U (2001)
Nelly: Hot In Here (2002)
Snoop Dogg: Beautiful
(2003)
Justin Timberlake: Rock
Your Body (2003)

Kelis: Milkshake (2003)
N.E.R.D: She Wants To
Move (2004)
Clipse: Hell Hath No Fury
(album) (2006)
Kanye West & Jay Z: Gotta
Have It (2012)
Frank Ocean: Sweet Life
(2012)
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ANALYSE OF JE EEN NUMMER 1-HIT MAAKT, BEPAAL JE ZELF

Wat zijn dehitlijstennog
waard als singles niet
verkopen en je zelf de
hoeveelheid downloads
kunt bepalen?
DoorPablo Cabenda

‘N
UMMERRRRRRR
ÉÉN, ÉÉN, ÉÉN...’,
galmde het vroe-
ger op de radio,
als nahet aftellen
uiteindelijk de

koppositie vande Top40was bereikt.
Maar wat betekent anno 2013 een
nummer 1-notering in Nederland? Is
dat het best verkocht liedje? Het
meeste gestreamde?Of het nummer
met de videodie dehele natie op You-
Tubeheeft gezien?Met dedrie single-
charts dieNederland kent – de Single
Top 100,deMegaTop50endeTop40 –
sowiesoeen legitiemevraag.

Je kunt je ook afvragen of de ver-
koop/betaalde download überhaupt
nog een goede graadmeter is in een
tijdperk waar je met onlinestream-
dienstenalsSpotifyeenmondialemu-
ziekbibliotheektot jekuntnemenzon-
der een cent daarvoor te betalen. Be-
langrijker,hoebetrouwbaarzijnhitlijs-

tennognuzedoordegekelderdemu-
ziekverkoop in de afgelopen vijftien
jaarveelenveelgevoeligerzijngewor-
denvoormanipulatie?Deomzet is 80
procentgedaaldtenopzichtevan2001,
het beste verkoopjaar. Als er drama-
tischminderomzet is, kunjemetrela-
tief weinig verkopen toch dat ene
liedjeopnummeréén lateneindigen.
Fysieke cd-singles gaan sporadisch

over de toonbank en de aantallen
downloadszijnvandienaarddatieder-
een met een bovengemiddeld grote
schare aan Facebookvrienden zijn ei-
gen nummer één kan organiseren in
een chart die alleen uitgaat van ver-
koop (fysiek en online) en betaalde
streamszoalsdeSingleTop 100.

Hoeveelmoet jedusgemiddeldver-
kopen voor die begeerde plek? Dat
maghetinternationaleonderzoeksbu-
reauGfK (Gesellschaft fürKonsumfor-
schung), dat op verzoek van de NVPI
(Nederlandse Vereniging van Produ-

centenenImporteursvanbeeld-enge-
luidsdragers),deSingleTop100samen-
stelt, niet zeggen. ‘We doen geen uit-
sprakenover verkoopcijfers’, heet het
officieel.Waardie inEngelandendeVS
gewoonop te vragen zijn,wordendie
hiermeteenAIVD-achtigegeheimzin-
nigheidomgeven.Zelfsdeonafhanke-
lijkeStichtingNederlandseTop40,die
overigensookairplay enmarktonder-
zoek laat meewegen, krijgt de cijfers
vandeNVPIonderembargo.

Eigenaar van de cd-speciaalzaak
VelvetHansParlevlietvermoedtdatde
lippenbijdeNVPIstijf opelkaarblijven
omdatdecijfersbedroevend laagzijn.
‘Het hebben van een nummer 1-hit is
nog steeds een prestigekwestie voor
platenmaatschappijen. Ze kunnen
zichermeeprofileren. Instore- toertjes
zijn een verplichte promotie-actie en
bijna de enige gelegenheidwaarmee
bands nog cd-singles als daadwerke-
lijke schijfjes verkopen.’

Toch, een indicatie. Muziek- en
mediajournalist en hitlijstjesgoeroe
Werner Schlosserweet dat in de com-
merciële luwtevandezomermaanden
één album genoeg had aan verkoop
van3.000exemplarenomde topposi-
tie indealbumhitlijst tebereiken.Vol-
gens Schlosser is het met de single-
lijstennogdroevigergesteld.

En ja, erwordtmeegemanipuleerd.
Bijplatenmaatschappijen, indeenter-
tainmentmedia en bij de samenstel-
lersvandelijstenzelf isheteenpubliek
geheim. Het meest genoemde feno-
meenisdatvandeartiestdiezijneigen
grootstefanisenzijnplaatjesingroten

ADVERTENTIE

1 Mikal Cronin: See It MyWay
Andere liedjes van het albumMCII
werden grotere hits, maar ik zweer
bij See It MyWay, met zijn heerlijke
gitaarwerk: stuiterend slagje in de
coupletten, scheuren in de refrei-
nen, over een heerlijke zeurmelo-
die.

2 JaccoGardner: TheOne Eyed
KingVan alle liedjes op Jacco
Gardners debuutalbum heeft deze
demooiste melodie, met rondzin-
gende, hypnotiserende samen-
zang en een arrangement als een
full-bodymassage. Zomooi maak-
ten ze ze zelfs in de sixties niet
vaak.

3 BESTE LIEDJES MENNO POT

10 TOPPRODUCTIES VAN PHARRELL WILLIAMS

N.E.R.D EN THE NEPTUNES
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getale downloadt.Maarweinigen zul-
lenpubliekelijkmethet vingertjewij-
zen, omdat bewijzen razendmoeilijk
is.

Schlosser weet met een aan zeker-
heid grenzende waarschijnlijkheid
van een Nederlandse artiest die het
‘zonder noemenswaardige vormvan
airplay voorelkaarkreegdeafgelopen
vijf jaar dertien toptienhits te scoren.’
Wiedan?Alleenoff the record.
Heel soms valt een naam: Gordon.

BegindezemaandkondigdedjErikde
Zwart, voorzitter van de Stichting
Top40,eenonderzoekaannaargesjoe-
mel vanNederlandse artiesten enpla-
tenmaatschappijenomzohoogmoge-
lijk indeSingleTop 100tekomen.
De Zwart: ‘Nadat Gordon eerder dit

jaarvandehoogstedakenheeftgeroe-
pendathijnummeréénwas inNeder-
land, heb ik gezegd dat dat in Neder-
land iets heel anders betekent dan
nummer één in de Single Top 100 en
dat het bijna niet anders kondandat

hijzijneigenplaatjesopkoopt.Zonder
opderadiotewordengedraaid,belan-
den Nederlandstalige artiesten als
Gordonregelmatigopéén.’
Maarten Steinkamp, directeur van

platenmaatschappij CNR, beweerde
vorig jaar al in vakblad Entertainment
BusinessdatNederlandse artiestenop
groteschaalhuneigenproductkopen
of dat laten doen. Ook Schlosser kent
het verschijnsel.
Wat levert zo’nkunstmatigekoppo-

sitiedeartiestdanop?Media-aandacht
en een verhoogde marktwaarde, be-
weert zowel Parlevliet, De Zwart als
Schlosser. Schlosser rekent even voor.
‘Stel, alsNederlandstalig artiestben je
actief inhet schnabbelcrcuit. Je treedt
drie keer in het weekend opmet een
tape,zonderkostendus,vooreengage
van 1.250 euro. Je downloadt je eigen
single500keerop iTunes –want indie
ordevangroottemoet jeechtdenken–
Datkostje500euro.Eenbescheidenin-
vestering.Want alshetmetde compe-
titiemeezitenjekomtopnummeréén
terecht, kun je met die hitlijst in je
hand nu 2.000 euro vragen. Met één
optredenheb jehet terugverdiend.’
In principemaken artiesten zo ge-

bruik van de zwakke tak van de mu-
ziekindustrie–demuziekverkoop–om
hunpositie te verstevigen op de plek
waar nog geld te verdienen valt: het
live-circuit.Enzokanhetheelgoeddat
denummer éénniet het plaatje hoeft
tezijnwaarwemetzijnallenhetmeest
vanhouden,maarhetplaatjevandear-
tiestdie letterlijkhetmeest inzichzelf
investeert.

Het beste bewijs dat verkoop
lang niet alles zegt over popula-
riteit is wel het internationale
succesverhaal van het Neder-
landse Spinnin’ Records.
Demeestemuziek van het
dancelabel dat in 1999werd op-
gericht, gaat niet over traditio-
nele toonbanken, zelf niet over
digitale zoals die van iTunes,
maarwordt verspreid via You-
Tube, dat de luisteraar niets re-
kent.
Spinnin’s YouTubekanaal heeft
meer dan driemiljoen leden, die
met elkaar zo’n tweemiljard keer
de filmpjes van jonge dj’s als
Martin Garrix, Sander vanDoorn
en Showtek hebben bekeken.
Daarmee zit het bedrijf in de
top-20 van best bekeken kanalen
op de videowebsite en is daar als
onafhankelijk platenlabel we-
reldwijd koploper. Ter vergelij-
king: de directe concurrent van
Spinnin’, het Amerikaanse Ultra
Records, heeft 1,9miljoen abon-
nees.
En dat terwijl Spinnin’ haast toe-
vallig op zijn YouTube-succes
stuitte. Volgensmarketingmana-
gerMeindert Kennis hebben ze
het deels te danken aan het feit
dat ze al vroeg YouTube als pro-
motiekanaal gebruikten. ‘In
2007 bestond er nog geenWe-
Transfer omgrote bestanden
over het net te sturen. Om toch

onze platen bij radio-dj’s te kun-
nen pluggen, verwezenwij ze
naar ons YouTubekanaal. Dat
werd een jaar later ontdekt door
muziekconsumenten, die het als
een alternatievemuziekbron gin-
gen gebruiken.’
Spinnin’ was daarmee een van
de eerste.Want YouTube lijkt
voor jonge consumenten net
zo’n vanzelfsprekendemuziek-
leverancier te worden als strea-
mingdienst Spotify. Zelfs een
behoudende club als de
branche-organisatie van de en-
tertainmentindustrie NVPI be-
raadt zich volgend jaar of ze
YouTube-views gaanmeetellen
voor een hitlijstpositie.
Van al diemiljarden keren bekij-
kenword je niet rijk. Demuziek
op YouTube is gratis en Spinnin’
verdient zijn geldmet adverten-
tieopbrengsten. Met de populari-
teit van (deels) gratis diensten
als Spotify en Deezer verwacht
Kennis dat ook het downloaden
vanmuziek een steedsmargina-
lere rol gaat spelen.
Hoe dan als artiest toch geld te
verdienen? Kennis: ‘Wat nu gra-
tis is, zal in de toekomst alleen
gratis voelen. Diensten als Spo-
tify en Deezer gaan deals sluiten
metmobiele-telefoonproviders,
waarbij de betaling vanmuziek
wordt verdisconteerd in je tele-
foonabonnement.’

3 Drenge: BloodsportsMisschien
horen wewel nooit meer iets van
het Engelse Drenge. Zo bijzonder
was hun debuutalbum niet. Maar
die ene adrenalinebom, die knal-
single Bloodsports, die houd ik bij
me.

Het kan heel goeddat de
nummer één niet het

plaatje iswaarwemet zijn
allen van houden,maar
het plaatje vande artiest
die letterlijk hetmeest in

zichzelf investeert

SPINNIN’ RECORDS

1 TheeOh Sees: Tivoli De Helling,
18meiVerpletterend optreden van
band uit San Francisco tijdens Le
GuessWhoMay Day. Sinds de
Pixies geen gitaarband gehoord
die van surfpunk tot grunge en six-
tiesbeat alle rock-’n-roll door de
mangel haalde. Naar adem hap-
pend bleef hetpubliek achter.

2 Nick CaveAnd The Bad Seeds:
HeinekenMusic Hall, 17 november
Op 4 november in dezelfde zaal
was het al prachtig, maar twee we-
ken later leken uitvoeringen van
FromHer To Eternity en TheMercy
Seat net iets scherper, en bleek
dat Cavemet de jaren alleenmaar
een groter performer is geworden.

3 Traumahelikopter: Noorderslag,
Groningen, 12 januariDrietal uit
Groningen brak op het Volkskrant-
podium de boel af. Het systeem-
plafond leek er door het crowdsur-
fende publiek aan te gaan, maar je
moest toch iets met de energie die
de beste rock-’n-rollband van Ne-
derland genereerde.

3 BESTE CONCERTEN GIJSBERT KAMER


