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Behalve met kinderen had Michael Jackson niets 
met het kleine. Zijn albumverkopen braken re-
cords (de 40 miljoen stuks van thriller zullen 

wel nooit overtroffen worden), liveoptredens waren op 
zijn minst fenomenaal en de waarde van zijn materiële 
en immateriële bezittingen is astronomisch (evenals 
zijn schulden).
Hij doorbrak eigenhandig culturele en raciale grenzen 
door als eerste zwarte artiest op MtV gedraaid te  
worden en stond met zijn high-budgetclips aan de  
basis van het succes van de clipzender (en vice versa). 
Die trend van grootsheid is sinds 25 juni allerminst 
afgenomen.
Het succes van Michael Jackson vlak na diens dood 
oversteeg de triomfen die Elvis Presley, Freddie 
Mercury, andré Hazes en Herman Brood na hun  
overlijden vierden. Niet zo gek natuurlijk. Elvis was de 
belichaming van rock-‘n-roll, Hazes een volkszanger,  
de muziek van Queen werd door lang niet iedereen  
gesnapt en Brood was niet alleen rock-‘n-roll, maar  
ook junkie.
Michael Jackson daarentegen was als mens vaak  
onbegrepen en bij tijd en wijle zelfs uitgekotst, maar 
als muzikant onbetwist ‘top of the bill’. Hij was het  
weliswaar zelf die de bijnaam ‘King Of Pop’ bedacht, 
maar die titel paste hem als een handschoen. Eén hand-
schoen, inderdaad.

Halffabricaten goud waard
Michael Jackson was van en voor iedereen. Dat zal ook 
altijd zo blijven. Want de muziek die hij in de jaren  
zeventig, tachtig en negentig uitbracht was weliswaar 
geworteld in die tijdvakken, maar desondanks tijdloos.
Veel credits daarvoor gaan altijd naar producer Quincy 
Jones, maar Jackson was een buitengewoon talent. Dat 
hij er niet meer is, wil niet zeggen dat de releasestroom 
droogvalt. In tegendeel. Naar verluidt liggen er nog  
200 liedjes op de plank. ‘genoeg om nog tien jaar mee 
door te kunnen’, schijnt een sony-baas gezegd te heb-
ben. ‘als nalatenschap voor mijn kinderen’, volgens 
Jackson. Een mooi gebaar, hoewel hij zijn nabestaan-
den ook met een schuld van $500 miljoen schijnt te 
hebben opgezadeld.
Maar met deze erfenis, en de livebeelden die concert-
promotor aEg van de voorbereidingen op de geplande 
concertreeks heeft gemaakt, zal naar verwachting een 
veelvoud van dat bedrag verdiend worden. Bij leven 

heeft Jackson nauwelijks liveopnamen uitgebracht, 
dus de halffabricaten die er nu zijn, zijn goud waard. 
Weliswaar betekent ‘goud’ in Nederland tegenwoordig 
nog maar 25.000 verkochte albums, maar wereldwijd 
gaat het om serieuze aantallen.
 
Hoogtijdagen
De dagen na zijn dood verliepen voor Jackson als de 
hoogtijdagen van zijn carrière (als het al niet de hoog-
tijdagen van zijn carrière waren…): hij stond in het mid-
delpunt van de belangstelling en brak – opnieuw – alle 
records.
Het herdenkingprogramma voor de popster werd  
wereldwijd bekeken door 2 miljard mensen, hij scoorde 
postuum het grootste aantal gelijktijdige hits (38% van 
de single top 100 in week 28), had in dezelfde week de 
meeste cd’s in de albumlijsten en zijn muziek werd een 
ongeëvenaard aantal keren gedownload.
In 85% van de gevallen overigens onbetaald, maar het 
kan haast niet anders of de dood van Michael Jackson 
redt het financiële jaar van sony Music. Het zou me 
zelfs niet verbazen als de major in de laatste dagen van 
juni inkomsten kon bijschrijven ter waarde van een 
maandomzet.

‘Persen jongens’
Dat Michael Jackson groots zou heengaan, was op  
voorhand al duidelijk. En hoewel iedereen het achteraf 
alláng had zien aankomen, kwam de laatste ‘move’ van 
het mediagenie toch nog onverwacht. anders was er 
vast wel meer voorraad geweest.
De ochtend nadat Jacksons dood officieel bevestigd 
was, kwamen de sony-bazen met een officiële reactie. 
Eentje met oprechte superlatieven en terechte woor-
den van eerbetoon. Maar ook eentje waarin tussen de 
regels door een boodschap voor het sony-personeel te 
lezen viel: “Persen jongens! Persen!”
Niet dat iemand hen dat kwalijk kan nemen natuurlijk. 
Een muziekmaatschappij heeft als taak de catalogus 
van zijn artiesten te exploiteren en nergens staat dat 
dit bij overlijden zou moeten ophouden. Integendeel. 
De vraag stijgt evenredig met de emoties en u vraagt, 
wij draaien.

Zorgvuldig en discreet
Hoewel Michael Jackson in 2001 zijn laatste studio-
album met nieuw materiaal uitbracht (het niet  

bepaald briljante Invincible), is hij sindsdien door  
talloze compilaties nooit echt uit beeld verdwenen. 
Number Ones in 2003, the ultimate Collection in 
2004, the Essential in 2005 en the Collection  
verscheen – alsof het zo gepland was – op de dag na 
Jacksons overlijden.
Eind augustus 2008 bracht (toen nog) sONY BMg de 
verzamelaar King Of Pop, the Dutch Collection uit. 
Een groot succes werd het niet. De gemiddelde  
retailer stuurt ‘onverkoopbaar’ repertoire (lees:  
product dat niet verder kwam dan zijn magazijn) te-
genwoordig het liefst al na twee maanden terug naar 
de maatschappij. Maar uitgaande van een gangbare 
retourperiode van zes maanden, kreeg sony eind  
februari dit jaar de restpartijen terug uit de handel.
Niemand had kunnen vermoeden dat die zo weinig 
later alweer verscheept konden worden. als ze in de 
tussentijd althans niet vernietigd zijn, wat nogal eens 
gebeurt.
al met al moet echter gezegd dat sony zeer zorg-
vuldig en discreet met het overlijden van Jackson 
omgegaan is (hoewel de maatschappij niet verzuim-
de een Michael Jackson Microstore-widget aan te 
bieden, waarmee makkelijk diens tracks en albums 
gekocht kunnen worden. Kassageluiden!). 

Aanjager downloadmarkt
Voor een notering in de Nederlandse hitparades – 
singles of albums is om het even – hoeft niet veel 
meer verkocht te worden. Maar met 38 gelijktijdige 
singlehits en 18 albumnoteringen lopen de aantallen 
al snel in de honderdduizenden units. Mogelijk zelfs 
meer, maar daar doet sony, in al zijn discretie, geen 
uitspraken over.
De mensen die de jaren tachtig en negentig bewust 
hebben meegemaakt, zullen die liedjes destijds wel 
gekocht hebben, denk je dan. Dat zou betekenen dat 
de kopers van de afgelopen weken veelal nieuwe 
fans zijn (of ‘bekeerlingen’). Nóg meer Michael 
Jackson-fans, wat een potentieel voor toekomstige 
releases!
Het gros van de recente aankopen is digitaal geweest 
en voor vele kopers waren dat ongetwijfeld hun  
eerste schreden op het downloadpad. gaat het  
overlijden van de King Of Pop de geschiedenis-
boeken in als dé aanjager voor de downloadmarkt in 
Nederland? We zullen het zien… ▶

Na zijn dood waren we allemaal fans van Michael Jackson. Altijd geweest ook. Vrienden zelfs. De grootste en 
meest verguisde entertainer van de laatste decennia is niet meer. Lacht de media- en entertainmentbranche 
het hardst?

Door: Werner SchloSSer
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toen vrijdag 26 juni ook – plat gezegd – de fysieke 
handel aantrok, claimde iedereen zijn aandeel in  
het succes. De man was nog niet koud of de  
persberichten over recordverkopen stroomden al 
binnen.
Bij bol.com werd op een gegeven moment elke tien 
seconden een Michael Jackson-product verkocht. Of 
beter gezegd: besteld,  want bij gebrek aan voorraad 
was leveren nauwelijks mogelijk. Dus wat doe je dan 
als winkelier? Bestellen!
als je op vrijdag een bestelling plaatst, krijg je  
normaal gesproken op maandag geleverd. Wie het 
product al op zaterdag in huis wil hebben, betaalt 
een toeslag. En geloof het of niet, veel winkeliers  
kozen ervoor niet voor de zaterdaglevering te beta-
len. Zij kregen het product, dat sony Music in allerijl 
had laten persen, dus pas maandag in huis. als dat 
geen briljant ondernemerschap is…

Sterven is lucratief
Over businessmodellen gesproken: ik kijk er niet 
vreemd van op als het heengaan van artiesten de 
 komende tijd een belangrijke (misschien wel de  
belangrijkste) inkomstenbron zal zijn voor muziek -
maatschappijen.
De industrie van de toekomst zal vaker aan het  
sterfbed van artiesten te vinden zijn, dan in de 
kraamkamer. Dat is goed nieuws, want zolang er 
nieuwe grote artiesten opstaan, zullen er grote  
artiesten overlijden.
En zo zullen nieuwe artiesten dus altijd aan de basis 
blijven staan van het voorbestaan van de branche. 
a&R (artist & RIPertoire?) als oudedagvoorziening, 
wat een prachtige paradox.
En zo kent de Michael Jackson story er wel meer. 
Immers, juist door de afstand die er was tussen 
Jackson en zijn fans, werd de mythe steeds groter.  
Hij werd de onbereikbaarste artiest op het hoogste 
voetstuk. De ultieme persoon om je mee te 
identificeren.
Juist daardoor werd Jackson een onderdeel van zijn 
miljoenen fans over de hele wereld, die op 25 juni 
moesten constateren dat ‘een stukje van henzelf’ 
was doodgegaan. Hoe dichtbij kun je als artiest bij  
je fans komen? En hoever kan dat gevoel van de  
werkelijkheid afstaan?

Een normaal mens
Wat me overigens enorm verbaasde, is het feit dat 
Jackson ‘gewoon’ is begraven. Dit was toch juist de 
man waarvan in de jaren tachtig gezegd werd dat hij 
in een zuurstoftank sliep? Die zich na zijn dood wilde 
laten invriezen, zodat hij kon worden ontdooid  
op het moment dat het middel voor eeuwig leven 
uitontwikkeld was?
Jammer genoeg duurde het tot na zijn dood voordat 
duidelijk werd dat Jackson een normaal mens was, 
net als alle andere. Maar wel een met een uitzonder-
lijk talent en een omvangrijke muzikale nalatenschap 
van gebleken hoge kwaliteit.
Dat moeten we van het materiaal dat nog op  
de plank ligt even afwachten, maar zeker is, dat con-
sumenten, media en entertainmentindustrie nog tot 
in lengte der dagen plezier van hem gaan hebben.
Zoals dominee al sharpton al zei tijdens de herden-
king: thank you Michael… ◾

MJ-solodiscografie en wereldwijde verkopen

Bovenstaande aantallen veranderen snel. In de eerste drie weken na Jacksons overlijden werden 9 miljoen van zijn albums verkocht.

Got to Be There 1972 onbekend

Ben 1972 onbekend

Music & Me 1973 onbekend

Forever, Michael 1975 onbekend

Off The Wall 1979 20 miljoen

Thriller 1982 110 miljoen

Bad 1987 30 miljoen

Dangerous 1991 32 miljoen

HIStory 1995 20 miljoen

Blood On The Dancefloor 1997 6 miljoen

Invincible 2001 10 miljoen
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