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MEDIAMAN ERIK DE ZWART

“Nederland is gewoon 
  te klein, klaar” 

Hij is in de hele media- en entertainmentbedrijfskolom actief. Van creatie (platenlabel en fi lmproductie) 
via marketing (Top 40) naar distributie (omroep, online en mobiel). Daarmee is Erik de Zwart een van de 
machtigste mensen in de branche. “Ik denk dat ik behoorlijk inzicht heb in welke smaak mensen hebben.”

DOOR WERNER SCHLOSSER FOTOGRAFIE TESSA POSTHUMA DE BOER

▶ Top40.nl moet dé muziekportal worden
▶ Plannen voor mobiele televisie op laag pitje
▶ De Zwart ziet Talpa-avontuur niet als mislukt

Ondanks zijn andere activiteiten bouwde Erik 
de Zwart vooral pro� el op als ‘mister Top 
40’. Tijdens de hoogtijdagen van de lijst 

presenteerde hij het hitoverzicht op de radio, later ook 
op televisie en tegenwoordig is hij voorzitter van de 
Stichting Nederlandse Top 40. Hitparades, en de Top 
40 in het bijzonder, hebben volgens De Zwart nog niets 
aan belang ingeboet. “Wie geen rol meer ziet voor de 
hitlijsten, vergeet de consument. Zie het succes van een 
Top 2000 of dingen als ‘De 10 van...’, dat zijn allemaal 
lijstjes. De consumptie van muziek is niet minder, dus 
ook de hang om te weten wat het populairste liedje niet. 
Dat blijkt wel uit de piek in luistercijfers die de Top 40 nog 
altijd op vrijdagmiddag bij Radio 538 teweegbrengt.”
In 2003 trok de Stichting Nederlandse Top 40 zich te-
rug uit Mega Charts BV, dat vier jaar daarvoor met de 
Stichting Mega Top 100 was opgezet. Die ontvlechting 
betekende � nancieel ‘een enorme setback’ voor de 
Top 40, maar daar is de oerlijst volgens De Zwart nu 
eindelijk overheen. De komende tijd wordt de Top 40 
gerevitaliseerd, waarbij onder andere de samenstel-
ling onder de loep wordt genomen (zie entertain-
mentbusiness.nl). “Downloads en fysieke verkoop zijn 
niet langer voldoende om te bepalen wat de populair-
ste platen zijn. We gaan daar research aan toevoegen 
en de consumenten vragen welke liedjes ze leuk vin-
den. In tegenstelling tot wat TMF heeft gedaan, 
gaan wij geen downloads, maar ‘muziekgebruik’ 
meten. Ik ga geen details geven, maar we doen het 
net iets anders, waardoor het niets te maken heeft 
met de methodiek die TMF voorstond.”

U Can’t Touch This
Hoewel er de afgelopen decennia vele andere hit-
lijsten zijn bijgekomen, claimt De Zwart dat er voor 
de Top 40 ‘geen enkele concurrentie’ meer is. 
“Daarvoor zijn anderen niet genoeg met hun tijd 
meegegaan. De Single Top 100 is een vaklijst, met 
midweeks en zo, maar het heeft niets met de con-
sument te maken. Als platenbaas zou ik het leuk 
vinden een nummer 1-hit te scoren in de Top 40, 
omdat ik dan weet dat ik volgens het publiek een 

juiste keuze maak.” Toch erkent De Zwart dat hij, in 
zijn rol als directeur van een eigen label, ook de 
Single Top 100 goed in de gaten houdt, omdat dat 
immers betekent dat zo’n juiste keuze zich ook in 
verkoop vertaalt.

No Limit
De Top 40 was misschien wel het eerste multimedia-
concept van Nederland. Het begon in 1965 op de 
radio, een week later verscheen het gedrukte exem-
plaar en uiteindelijk kwam er ook een tv-program-
ma. Boeken, games, cd-series en kalenders volgden. 
De hitlijst wordt momenteel niet meer op televisie 
uitgezonden, maar de zoektocht naar een partner is 
wel gestart. De Zwart ziet ook mogelijkheden het 
Top 40-spel, waarvan in twee jaar tijd 50.000 exem-
plaren over de toonbank gingen, in een tv-format 

te vertalen. Onderhandelingen met een tv-zender 
zijn al gaande. Daarnaast is het de bedoeling tegen 
betaling oude en nieuwe clips te gaan aanbieden. 
Niet op de traditionele manier, maar via internet. 
“Top 40 TV komt eraan, kan ik je melden.” Behalve 
ernaar kijken, moet de consument de clips ook kun-
nen downloaden en op een dvd branden. Bang dat 
mensen genoeg hebben aan YouTube is hij niet: 
“YouTube doet natuurlijk geen recht aan de artiest. 
Ik ben ervan overtuigd dat veel video’s er in de toe-

komst niet meer op staan. Daar zou ik in het geval 
van mijn eigen artiesten ook op aandringen, maar 
we hebben nu nog niet de luxe dat die buiten ons 
om op YouTube verschijnen.”

The Alternative Way
Begin april lanceerde Erik de Zwart, samen met Pim 
van der Kolk, 21st Century Music. De Zwart: “We 
hebben allebei nog andere activiteiten, dus we hoe-
ven niet elke maand een hit te scoren. We hebben 
de tijd. Het blijkt wel een voordeel te zijn dat een 
Erik de Zwart eraan meedoet, want dat trekt spon-
tane ideeën aan.” De Zwart zegt niet alleen met het 
label begonnen te zijn om ‘plaatjes te verkopen’, dat 
vindt hij ‘redelijk achterhaald’. “Het is het 360o- 
verhaal: optredens, merchandise, uitgeverij, én digi-
tale en fysieke verkopen.”

De eerste reacties op de artiesten van 21st Century 
Music (de band Parson Brown, Marokkaanse levens-
liedzanger Rachid en zangeres Joyze) noemt De 
Zwart erg goed, en dat komt volgens hem niet om-
dat iedereen hem naar de mond praat. “Er zijn ook 
mensen in mijn omgeving die het niets vinden en 
dat is prima. Als ze met goede argumenten komen, 
trek ik me daar ook iets van aan, maar ik denk dat ik 
in mijn leven heb laten zien dat ik behoorlijk  inzicht 
heb in welke smaak mensen hebben.” ▶

Behalve een actualisering van de samenstelling, 
wordt ook een Top 40-portal op internet gelan-
ceerd. De Zwart: “Op Top40.nl komen alle hitlijsten 
en kunnen consumenten muziek, ringtones, clips 
en jingles downloaden of beluisteren.” Deze func-
ties zijn overigens exclusief voor de eigen portal en 
dus losgeweekt van de Radio 538-site. “Ook gaan 
we op termijn muziekabonnementen aanbieden 
en de mogelijkheid fysiek product te bestellen.” 

Gezien de banden die er al liggen - de Top 40 is 
onder andere samengesteld op basis van de verko-
pen bij de Free Holding en in de daartoe behoren-
de winkels wordt het gedrukte exemplaar 
verspreid – zou Free Record Shop voor dit traject 
een logische partner zijn. De Zwart beaamt dat, 
maar houdt een slag om de arm. “We willen niet 
met maar één of twee leveranciers werken, het 
moet een open platform zijn.”

Top 40 betreedt 21ste eeuw

“Wie geen rol meer ziet voor de hitlijsten, 
vergeet de consument ”
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Nederlandse Sterre Die Strale 
Overal
De ambities van het label zijn niet puur op nederland 
gericht. “Parson Brown is ook in Frankrijk uitgebracht 
en wordt daar op de radio gedraaid, en de clip van 
joyze is door de Zweden opgepikt. We zijn dus met-
een over de grenzen gegaan om te voorkomen dat 
we in de typische nederlandse navelstaarderij zou-
den belanden. Wat van eigen bodem komt, vinden 
we per definitie niet leuk, vooral niet als die De Zwart 
en Van der Kolk ermee te maken hebben. Dat speelt 
mee. nederland is gewoon te klein, klaar.” Er zijn ook 
ambities buitenlandse artiesten te tekenen, maar het 
duo is daar voorzichtig mee. Met de huidige nevenac-
tiviteiten van de initiatiefnemers kan het label ‘nog 
wel een paar artiesten extra’ handelen, maar niet te 
veel. “Of het moet zo’n succes worden, dat we er  
andere activiteiten voor laten schieten of laten over-
nemen, of het label overdragen.”

Ticket To Ride
Met deelnemingen in bedrijven als Mobilaria,  
leverancier van digitale radio- en on demand-muziek-
diensten via mobielinternet, en Aim4Music, dat digi-
tale contentdistributie faciliteert, loopt De Zwart al 
vooruit op het feit dat content in de toekomst in zijn 
optiek vooral via de mobiele telefoon beschikbaar zal 
zijn. “De consument gaat op zijn mobieltje hoge snel-
heden verlangen, omdat hij daarmee ook muziek wil 
beluisteren en beelden bekijken. Met onze Tunin.FM-
applicatie kan de gebruiker al op redelijk eenvoudige 
mobieltjes in goede kwaliteit naar radio-uitzendin-
gen luisteren. We hebben net een overeenkomst ge-
sloten met de publieke omroep voor doorgifte van 
de vijf publieke zenders en we zouden nog veel meer 
aankunnen: alle themakanalen bijvoorbeeld, en we 
kunnen alle regionale, kabel- en internetzenders  
mobiel maken. De behoefte is er, want tijdens het 
cruciale laatste voetbalweekend hebben we ons eer-
ste luxeprobleem gehad: toen bleek de servercapaci-
teit onvoldoende om alle aanvragen te verwerken.”
Als ook auto’s straks met internet zijn uitgerust (BMW 
heeft het eerste type onlangs geïntroduceerd), kan 
via Mobilaria in de auto naar internetradiostations en 
eigen muziekcollecties worden geluisterd. Het succes 
daarvan is echter mede afhankelijk van de kosten die 
internationaal dataverkeer met zich meebrengt. “Als 
we van de zenders de playlist krijgen, kunnen we daar 
ook een hoesje aan koppelen en de mogelijkheid een 
gedraaid liedje te downloaden.”

Can’t Take My Eyes Off You
Van zijn hoge verwachtingen voor mobiele televisie is 
De Zwart teruggekomen. “Dat zie ik toch niet zo snel 
gaan.” Dit wijt hij deels aan de keuze complete zen-
ders door te geven in plaats van op maat gemaakte 
content. “Dat is wat we wilden met Mobiel.tv (een in-
novatieplatform voor mobiele televisie, WS), maar dat 
hebben we even op een laag pitje gezet.” Dat neemt 
niet weg dat De Zwart nadenkt over het ontwikkelen 
van televisieprogramma’s. “Vooral in het verlengde 
van die oude clipjes en Top 40 TV.”
Ondertussen doet hij ervaring op met de productie 
van audiovisuele content via investeringen in 
nederlandse films van producent Shooting Star. “Zij 
hadden al een aantal mooie successen achter hun 
naam staan. Kapitein Rob is niet helemaal goed ge-

gaan helaas. Het was geen superfilm, maar best goed 
gemaakt, er was alleen veel concurrentie.” Hoeveel 
De Zwart aan de film verloren heeft? “Dat valt wel 
mee. ik trek me nu niet gelijk met mijn staart tussen 
mijn benen terug en sluit ook niet uit dat ik in de toe-
komst nog eens met hen ga samenwerken.” Zijn be-
moeienis heeft er in elk geval toe geleid dat De Zwart 

door een aantal andere filmmakers is benaderd. Hij 
weerspreekt dat dit goudzoekers zijn. “Er zitten  
interessante namen tussen.” Welke dat zijn, houdt hij 
voor zich.

Dirty Cash
Over het nederlandse filmklimaat in zijn algemeen-
heid en de geldstromen daarbinnen in het bijzonder 
is hij minder te spreken. “We hebben een raar subsi-
dietraject dat concurrentievervalsend werkt. Er is  
uitgerekend dat er films zijn, waarvan een bioscoop-
kaartje achteraf bezien €168,- heeft gekost. Zó weinig 
mensen zijn gaan kijken. Maar dat is dan wel via sub-

sidies en filmfondsen bekostigd. Daar mag naar mijn 
mening wel wat zorgvuldiger mee worden omge-
gaan. Kunst is leuk, maar het is geen vrijbrief om 
geld te verspillen.” 
investeren in games lijkt een logische vervolgstap, 
maar daar zegt De Zwart nog niet aan toe te zijn. 
“Dat is toch een beetje ver-van-mijn-bed-show. ik 

denk dat het een interessante wereld is, maar het 
heeft niet mijn interesse. nog niet.”

in een vorige editie van Entertainment Business zei 
Hans Gort van Aim4Music zich hevig te verzetten  
tegen plannen van Buma/Stemra om portals voort-
aan per stream te gaan afrekenen. Hierdoor kunnen 
succesvolle sites aan hun eigen populariteit ten onder 
gaan. De Zwart, aandeelhouder van de full service-
dienstverlener, reageert gelaten op dit voornemen. 
“Buma/Stemra denkt overal geld aan te kunnen ver-
dienen, maar het moet wel realistisch blijven. Als er 
geen businessmodel kan komen, houdt zo’n stroming 

“Top 40 TV komt 
   eraan, kan ik je melden ”
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gewoon weer op. Ik ben ook uitgever en snap dus wel 
dat uitvoerenden en componisten geld moeten 
krijgen voor hun inspanningen, maar er moet geen 
situatie ontstaan waarbinnen het in Nederland weer 
niét kan en in het buitenland wél. Ik herinner me 
oeverloze discussies met (SENA-directeur) Hans van 
Berkel dat Radio 538 extra geld voor zijn stream 
moest betalen omdat die ook in Los Angeles te ont-
vangen was. Mijn antwoord was simpel: daar heb ik 
geen verkoopkantoor voor mijn reclame.”

Radio Ga Ga
De Zwart is ervan overtuigd dat het medium radio 
nooit verloren gaat. Dat geldt naar zijn mening zeker 
voor gesegmenteerde radio, waarbij elk station staat 
voor een bepaalde stroming in de muziek, vorm van 
entertainment of vorm van informatievoorziening. Hij 
kan zich dan ook niet vinden in de stelling dat de her-
verdeling van de etherfrequenties heeft geleid tot 
meer eenvormigheid in plaats van meer pluriformi-
teit. “Het zijn vooral de journalisten die er zo over 
denken. Vinden de muziekmaatschappijen dat ook? 
Misschien ligt het wel aan henzelf. Ik ben heel blij dat 
de liedjes van mijn artiesten nu worden gedraaid 
hoor, maar als radiobaas heb ik me altijd afgevraagd 
waarom ik het platform moest bieden waarop zij gra-

tis hun plaatjes konden laten horen.” Dat argument 
kunnen we natuurlijk omdraaien: waarom moeten de 
maatschappijen gratis de muziek leveren waar de 
radiostations hun geld mee kunnen verdienen? “Dan 
moeten ze dat vooral vragen”, zegt De Zwart, “maar 
het gevolg is, dat radiostations geen nieuwe liedjes 
meer zullen draaien.”
Hij denkt niet dat de rol van radio slinkt, nu technisch 
de mogelijkheid bestaat altijd en overal naar je eigen 
muziek te luisteren of zelfs je eigen (internet)radio-
zender te beginnen. “Het gros van de mensen is van 
nature lui, wil vermaakt worden en vindt het prettig 
als er voor hen is geselecteerd. Daarbij komt dat radio 
altijd een verrassingselement kent. De kracht van een 
sterk station is, dat je precies weet wat je kunt ver-
wachten, maar daarbinnen toch af en toe tegen een 
verrassing aanloopt.”

Follow The Leader
Als dj is De Zwart erg geslaagd, en terugblikkend evalu-
eert hij zijn rol als manager van radiostations als ‘succes-
vol’. Toch is in diverse artikelen kritiek geuit op zijn 
manier van leidinggeven. De Zwart: “De publicaties 
waar je aan refereert, ken ik niet. Wel staat op internet 
een verknipte versie van een interview dat ik ooit aan 
Nieuwe Revu heb gegeven. Nu is het wel zo dat het run-

nen van een bedrijf geen democratie is. Als je de fout 
maakt dat wél zo aan te pakken, heb je een probleem.”
De Zwart zegt zijn laatste radioavontuur bij Talpa 
niet als mislukt te beschouwen. “Ik had de a� oop 
graag anders gezien, maar er waren meerdere idee-
en over waar het naartoe moest. Ik heb al in een 
vroeg sta dium gezegd dat we 538 moesten kopen. 
Dat is pas twee jaar later gebeurd, tegen een veel 
hogere prijs. En het music & entertainment-format 
van Noordzee FM is de basis geweest van Q-music, 
dat nu tegen de 8% luisterdichtheid zit. Ik had de 
muziek bij Noordzee graag zo ingevuld als Q het nu 
doet, maar daar kwam ik met John de Mol niet uit. 
Hij hield zich met dat soort details bezig, terwijl ik 
vond dat ík daarvoor was aangenomen. Vandaar dat 
ik het nu niet meer doe.”

Together Again
Inmiddels is De Zwart begonnen aan een nieuwe � irt 
met een oude liefde: hij is de ‘stem’ van Radio 
Veronica en gaat voor die omroep ook weer een pro-
gramma presenteren. Veel wil hij nog niet kwijt over 
dit weekendprogramma waarin, hoe kan het ook an-
ders, het verleden van de Top 40 centraal staat. “Dan 
ben ik weer terug bij hoe het begon, toen had ik ook 
een studiootje thuis.”  ■

▶ 1980-1984:  dj/tv-presentator Veronica ▶ 
1984-1986:  dj/tv-presentator TROS ▶ 1986- 
1992:  dj/tv-presentator Veronica ▶ 1992-1995: 
dj/programmaleider Radio 538 ▶ 1995-2003: 
dj/algemeen directeur Radio 538 ▶ 1995-
2003: tv-presentator/vj TMF ▶ 2003-2005: 
algemeen directeur Talpa Radio ▶ International 
BV (Noordzee 100.7 FM, Radio 10 Gold, Radio 
100FM Denemarken, 4FM België) ▶ 2005-
heden: bestuurslid Stichting Nationaal Pop 
Museum ▶ 2006-heden: voorzitter Stichting 
Nederlandse Top 40 ▶ 2006-heden: onder-
nemer/investeerder (betrokken bij onder andere 
Aim4Music, Mobilaria, Mobiel.tv, Hallo Costa 
Holanda (radiostation voor Nederlanders aan 
Spaanse Costa Blanca)

CV Erik de Zwart

▶ ■ ◀
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