
Introductie Gouden Harp John de Mol 

 
 

John de Mol komt uit een muzikale familie. Zijn vader, John de Mol Sr., 

was zanger en de man die Stichting Conamus groot maakte. Ook was hij 
een tijd directeur van de zeezender Radio Nordsee Internationaal, waar 

junior op 16-jarige leeftijd zijn carrière begon. In eerste instantie haalt hij 
koffie en is hij technicus bij Joost den Draaijer, maar al vrij snel gaat hij 

zelf als diskjockey aan de slag. 
 

Nadat de zeezender aan land was gekomen, treedt De Mol in dienst van 
de TROS, waar hij eveneens onderaan de ladder begint. Van assistent van 

de assistent van de producer klimt hij op tot producent. Al op zijn 23ste 
neemt hij het paradepaardje De Showbizzquiz voor zijn rekening. 

 
Niet lang daarna, eindjaren ’70, besluit hij op eigen benen verder te gaan. 

De carrière van De Mol als zelfstandig tv-producent verloopt aanvankelijk 
niet heel succesvol. Als hij in 1981 manager wordt van de Dolly Dots lijkt 

dat een kansrijker vervolg van zijn loopbaan. Maar zoals altijd zet hij 

door. Zijn echte doorbraak als producent komt pas als hij Medisch 
Centrum West gaat maken, wat vanaf 1988 vele jaren een kijkcijferkanon 

wordt bij de TROS. Als de doorbraak van commerciële tv in Nederland 
eind 1989 de afzetmarkt fors vergroot, komt De Mol definitief stevig in het 

zadel te zitten. 
 

In 1994 gaat John de Mol samenwerken met zijn grootste concurrent, 
Joop van den Ende. Het fusiebedrijf Endemol wordt een van de grootste 

productiehuizen van Europa, zeker door het wereldwijde succes van de 
controversiële realityshow Big Brother. Naast tv-formats investeert 

Endemol ook in andere vormen van entertainment, zoals de film Pipo en 
de Parelridders. Ook zag John de Mol al in een vroeg stadium de potentie 

van games en nam hij aandelen in ontwikkelaar Ubisoft. 
 

De Gouden Harp is echter voor personen die zich bijzonder verdienstelijk 

hebben gemaakt voor de Nederlandse muziek, en ook op dat gebied is De 
Mol zeer actief. In 2004 richt hij, samen met Tony Berk, Talpa Music op. 

Deze uitgeverij verzorgt de productie en exploitatie van een 
muziekcatalogus die in de loop der jaren oploopt tot ruim 37.000 liedjes 

van honderden componisten. Het publishingbedrijf wordt begin 2014 
verkocht aan Bertelsmann-dochter BMG, dat verder gaat onder de naam 

BMG Talpa Music. 
 

Eén onderdeel van Talpa Music blijft na de overname zelfstandig, en dat is 
het in 2006 - in samenwerking met het danmalige SONY BMG - gestarte 

muzieklabel 8Ball Music. Dit richt zich vooral op digitale distributie en 
huisvest anno 2014 populaire artiesten als Alain Clark, Miss Montreal, Ben 

Saunders en Sandra van Nieuwland. 
 



Saunders en Van Nieuwland komen voort uit een tv-concept dat John de 

Mol in 2010 ontwikkelt: The Voice. Hoewel de talentenjachtenmarkt op dat 
moment verzadigd lijkt en het succes van o.a. Idols en X-Factor 

terugloopt, geeft De Mol het genre een nieuwe wending. In The Voice 

draait het in eerste instantie om de stem van de deelnemers. Die wordt 
door de juryleden beoordeeld terwijl zij met hun rug naar de kandidaten 

toe zitten.  
Voor de liedjes die de kandidaten tijdens de uitzending vertolken, en voor 

de albums die de winnende artiesten opnemen, wordt geput uit het 
repertoire dat Talpa Music vertegenwoordigt. En uiteraard is het 8Ball 

Music dat de uitgevoerde nummers direct na de uitzending digitaal 
uitbrengt. Niet zelden worden dit grote hits. 

 
Het programma – en ook de spin-off The Voice Kids - is een enorm succes 

en het format wordt aan meer dan 40 landen verkocht. Wát een potentieel 
voor de componisten van Talpa Music en andere Nederlandse 

componisten… 
 

Het is dus niet voor niets dat John de Mol dit jaar de winnaar is van een 

Gouden Harp! 


