
Nieuws: Michael Jackson-catalogus nauwelijks op voorraad 

 

Sony Music heeft nauwelijks voorraad van de catalogusalbums 

van Michael Jackson. Dat geldt voor heel Europa, meldt John 

Burgers, strategic marketing director Benelux bij de major. 

“Wij gaan in elk geval niet nu opeens persorders doen voor 

honderdduizenden Michael Jackson-cd’s”, zegt Burgers. “We 

zullen reageren op de vraag vanuit de consument en retail. 

Maar iTunes heeft geen probleem, denk ik.” 

 

Jackson verkocht wereldwijd naar schatting 750 miljoen albums, 

waarvan volgens Burgers 5 tot 7,5 miljoen stuks in Nederland. 

Juist vandaag brengt Sony de 5cd-box The Collection uit, met 

daarin de albums Off The Wall, Thriller, Bad, Dangerous en 

Invincible. Die release stond al langere tijd op de planning, 

naar aanleiding van de 50 concerten die Jackson zou geven in 

de O2 Arena in Londen. 

 

In een persbericht roemen Sir Howard Stringer (chairman, ceo 

en president Sony Corporation), Rolf Schmidt-Holtz (ceo Sony 

Music Entertainment) en Martin Bandier (chairman en ceo 

Sony/ATV Music Publishing) de artistieke genie die Jackson 

was. 

 

Maar er is natuurlijk ook een zakelijke kant aan het verhaal. 

Burgers wil echter niet speculeren over hoeveel omzet het 

verlies van een dusdanig grote artiest zijn bedrijf op de 

langere termijn zou kunnen kosten (of, hoe cru ook, hoeveel 

dit Sony op korte termijn zou kunnen opleveren). “Formeel 

stond Jackson ook niet meer bij Sony Music onder contract, dus 

het is onduidelijk of wij het nieuwe album zouden hebben 

uitgebracht, waaraan Jackson al enkele jaren werkte.” 

 

Michael Jackson debuteerde op zesjarige leeftijd. Samen met 

zijn broers scoorde hij als The Jackson Five diverse hits. 

Naast de optredens met The Jackson Five startte hij begin 

jaren zeventig een succesvolle solocarrière. Jackson scoorde 

tientallen wereldhits. Alleen al in Nederland had de zanger 

meer dan vijftig solohits, waaronder vijf nummer 1-hits. Zes 

van zijn soloalbums bereikten de eerste plaats van de 

Nederlandse albumcharts, waaronder het beroemde album Thriller 

uit 1982. Dit is met meer dan 100 miljoen verkochte exemplaren 

nog steeds het bestverkochte album aller tijden. 

 

Jackson overleed gisteren op 50-jarige leeftijd. 


