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RECLAMEMUZIEK ONTLEEDT
ZO GEBRUIK JE MUZIEK IN RECLAMES
Toen Postbank in 1997 met een reclame wilde inspelen

op het Nederlandse gemeenschapsgevoel, lieten ze

Fluitsma en Van Tijn een reclameliedje schrijven. De

rest is geschiedenis: de commercial sloeg aan, het duo

bracht ‘15 miljoen mensen’ als single uit en het

nummer kwam prompt op nummer één. Bij goed

gekozen muziek in reclames, kortom, snijdt het mes

van twee kanten. Een merk kan de effectiviteit van de

reclame verhogen, terwijl de uitvoerende artiest van

de gekozen muziek extra bekendheid krijgt voor het

nummer (en daarmee: meer verkoop of streams en

dus meer geld).

Hoe gaat reclamemuziek in zijn werk?

Als je als merk een bestaand nummer wil gebruiken in

je commercials, dan moet die muziek gecleard

worden, oftewel: afspreken met de rechthebbende dat

je het nummer gebruikt. Meestal komt dat neer op het

verleiden van de artiest met een zak geld.

Logischerwijs is de hoogte van deze som geld van

verschillende factoren afhankelijk. Een verwerpelijk

commercieel bedrijf zal vaak diepere zakken moeten

hebben dan een goed doel. Daarnaast moet een bedrijf

dat muziek wil afkopen voor langere tijd met meerdere

commercials, natuurlijk meer betalen dan een

eenmalig reclamespotje. En het scheelt natuurlijk

nogal of je een hit van Coldplay wil gebruiken of een

nummer op de b-kant van een middelmatige singer-

songwriter. Een schatting van een geldbedrag is dan

ook lastig te maken, maar reken erop dat je als merk

gauw €10.000,- kwijt bent aan het clearen van muziek

van een popnummer. Denk trouwens niet te snel dat

dit een melkkoe is van de artiest: vooral het label - de

partij die meestal de masterrechten bezit - verdient

lekker aan zo’n reclamemuziekje.

Omdat natuurlijk niet ieder merk zo veel geld te

besteden heeft en soms ook helemaal geen behoefte

heeft aan een bekend popnummer, zijn er

alternatieven. Allereerst kan je natuurlijk gewoon

geen muziek gebruiken (maar dit verdient geen

aanbeveling, zo lees je op de volgende pagina). Een

andere optie is om een muziekje te downloaden uit één

van de vele Stock-databanken. Je kiest dan uit een

bibliotheek een muziekje dat je goed vindt passen en je

betaalt een bedrag om gebruik te maken van de

muziek. Ook kan je natuurlijk zelf muziek laten maken.

Dat kan bij een componist die een eenvoudig muziekje

maakt op de maat van jouw commercial, dat kan een

op maat gesneden nummer zijn, maar dat mag ook een

cover zijn. Vraag een Nederlandse zangeres of zij een

liedje van Bowie kan inzingen en je zal zien dat je voor

€1.000,- klaar bent terwijl het clearen van het origineel

tien keer zo duur is. Bijkomend voordeel: je kan het

zelfgemaakte nummer ook nog eens precies

afstemmen op je commercial, bijvoorbeeld door de

tekst of de snelheid iets aan te passen. Denk aan het

megairritante reclameliedje ‘Another one drives a

Duster’, uiteraard vrij naar het iconische nummer van

Queen. >>>
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RECLAMEMUZIEK ONTLEEDT
ZO GEBRUIK JE MUZIEK IN RECLAMES

Waarom reclamemuziek?

Merken hebben enorm kort de tijd om de aandacht van

de consument te trekken, in een wereld waarin

consumenten duizenden merkboodschappen per dag

moeten verwerken. De standaard spotlengte bij tv- en

radioreclames is 20-30 seconden en we weten dat dit

online nog een stuk korter is. Een YouTube-advertentie

kan je na vijf seconden al wegklikken… Al in de jaren

tachtig concludeerde de Amerikaan Gerald J. Gorn dat

muziek in reclame invloed kan hebben op de keuze van

de consument door zowel bewuste als onbewuste

emotionele actoren. Er volgden in de jaren daarna veel

andere studies over muziekgebruik in reclames. Het

Engelse Thinkbox concludeerde dat geluid de aandacht

van de tv-kijker succesvol naar het scherm trekt.

Mindshare maakte duidelijk dat audio door middel van

emotional transfer het brein activeert. Les Binet e.a.

concludeerde dat reclame met muziek effectiever is

dan zonder, en dat ‘passende’ muziek zelfs zorgt voor

16% toename in effectiviteit (merkbekendheid,

merkvoorkeur en aankoopintentie) vergeleken met

reclame zonder muziek. Oftewel, muziek kan je

positioneren én zorgt voor effectievere uitingen.

Een Nederlandse inhoudsanalyse (van SPOT in

samenwerking met Hogeschool Utrecht) naar 1.600

spots ging nog verder. Zij zeiden dat het effect van

muziek zelfs werd onderschat omdat het veel verder

gaat dan het ‘teweegbrengen van positieve gevoelens’;

muziek heeft volgens hen impact op de betekenis en

persoonlijke relevantie van een commercial. Als de

muziek matcht met de jeugdperiode van de kijker heeft

deze positievere emoties, een positievere attitude en

een hogere bereidheid om te kopen. Liedjes trekken

dus niet alleen de aandacht en maken daarmee een

spot effectiever; liedjes kunnen ook een

merkassociatie opbouwen. >>>

Muziek of een ander geluid zorgt voor 44% van de

gevallen ervoor dat de kijker weer naar het scherm

wordt getrokken. Oftewel, audio speelt een essentiële

rol bij de werking van tv-reclames.
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RECLAMEMUZIEK ONTLEEDT
ZO GEBRUIK JE MUZIEK IN RECLAMES

Tips vanuit onderzoek

Okay, muziek gebruiken in een campagne helpt dus om

je boodschap goed over te dragen. Als je ook nog

bereid bent om de portemonnee te trekken, kan je op

zoek naar het juiste nummer. Maar waar let je op?

• Herkenbaar. Binnen de geldende marketingwetten

moet je een boodschap een paar keer aan het

publiek vertellen. Je koopt media zo in dat je

mensen een aantal keer bereikt met je boodschap.

Hoe consistenter deze boodschap, hoe minder

touchpoints je hoeft op te bouwen. Iedere keer

hetzelfde herkenbare muziekje gebruiken is dan

erg prettig. Scheelt je weer media-inkoop. Als je

het écht goed doet, gaan mensen bij het horen van

een nummer aan je product denken… Ooit stond ik

in een festivaltent te kijken naar een concert van

Edward Sharpe & The Magnetic Zeros en zei

iemand in het publiek “hey, dit is dat IKEA-liedje”.

Gratis reclame voor IKEA!

• Opvallend. Als je spraakmakend bent, dan ga je

vanzelf over de tong en hoef je minder in te kopen.

Kortom, een opvallende commercial zorgt voor

meer attentie. Met opvallende muziek, dus. Ik weet

nog goed hoe ik in 2001 altijd het geluid wat harder

zette als de Centraal Beheer-spot op teevee kwam

met de Britten die naar Rio willen en per ongeluk

een ramkraak plaatsen. Peter Allens ‘I Go To Rio’

zorgde ervoor dat niemand op de bank stil kon

blijven zitten.

• Gevoel. Het thuisgevoel van IKEA of de hapiness

van Coca-Cola zijn merkwaarden die zijn neergezet

door een bepaalde sfeer in alle marketinguitingen

door te trekken. Muziek is dé manier om deze sfeer

in te kleuren en je identiteit te geven. Interpolis

stuurde Snelle op pad om een passend nummer te

schrijven bij hun reclame. Het resultaat was

‘Smoorverliefd’, niet alleen een geslaagd

reclamenummer maar ook een nummer één hit.

• Identificeren. Als merk kan je ook meeliften op de

waarden van een bepaald popnummer of een

bepaalde artiest. Als je een rustig nummer wil

gebruiken maar toch wil opschuiven naar een wat

meer rebels imago, kan je prima eens in het oeuvre

van Amy Winehouse neuzen. Niet voor niets

gebruikte jongerenmerk Hi ‘Have You Ever Been

Mellow’ van de Party Animals: deze artiest was in

ieder geval jong en totaal anders dan moedermerk

KPN.

• Entertainment. Plezier is belangrijk in reclames

(reclamemakers, hou eens op met die zware en

belerende commercials!) en muziek is een

belangrijke drijfveer om dit te bevorderen. De Sony

Bravia commercial met kleurtjes in een stad is

leuk, maar wordt pas echt entertainment als je het

geluid aanzet en je hoort ‘She’s Like The Rainbow’

van The Stones. <<<
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VAN DIXIEMUZIEK NAAR GEER & GOOR
GESCHIEDENIS VAN DE CAMPAGNEMUZIEK

De wetten en regels die gelden voor reclamemuziek,

gelden natuurlijk evengoed voor politieke partijen die

gebruik willen maken van muziek in hun commercials.

De stappen doorlopen zijn voor politieke partijen

echter net wat ingewikkelder: vaak zijn de zakken niet

zo diep als van commerciële partijen die op tv

adverteren én de vraag aan een artiest of een nummer

gebruikt mag worden, zorgt vaak sneller voor

weerstand. Een artiest die zijn muziek verkoopt aan

een frisdrankenmerk is redelijk onschuldig, maar

verkoopt deze muzikant de rechten aan een politieke

partij, weet hij dat het wel eens op weerstand kan

stuiten van de eigen fanbase. En daar zijn muzikanten

erg zuinig op… (zie kader)

Even terug naar het begin, want campagnemuziek is

meer dan reclamemuziek. Thorbecke, grondlegger van

onze grondwet, was er trots op dat hij geen campagne

voerde en weinig mensen sprak; het zou hem immers

kunnen beïnvloeden in zijn werk. Dat was een

algemeen heersend sentiment in de negentiende

eeuw. Politieke campagnes in Nederland zagen vanaf

de jaren twintig in de twintigste eeuw het levenslicht,

het moment dat iedere Nederlander mocht stemmen.

De opkomst van politicus Had-je-me-maar zou

vandaag de dag ongetwijfeld worden gezien als een

campagnestunt. Er werden massabijeenkomsten

georganiseerd waar politici het volk toespraken, vaak

urenlang. Stel je eens voor, urenlang naar Rutte

luisteren... Toen die zaaltjes in de jaren zestig leger

werden, massamedia in opkomst was en in de VS

steeds professionelere campagnes werden gevoerd,

konden Nederlandse politici niet achterblijven.

De eerste echte campaigners in Nederland waren de

scherpe debaters Joop den Uyl en Hans Wiegel

(debatten waren nieuw en over komen waaien uit

Amerika). In 1972 voerde Wiegel een spraakmakende

campagne onder het motto ‘Houd Den Uyl uit het

Catshuis’ en legendarisch werd het televisiedebat

waarin hij naar Den Uyl wijst en zegt “Sinterklaas

bestaat, hij zit daar!”. Intern was het bij de VVD een

gezellige bedoening. Zowel de christendemocraten als

de socialisten waren, en zijn nog steeds, jaloers op de

gezellige sfeer bij VVD-bijeenkomsten, waar zware

politieke discussies eenvoudig geparkeerd werden

zodat men zich kon laven aan een biertje met een

bitterbal. De corporale sfeer werd extra aangezet met

dixielandmuziek. Wiegel leerde Nederland dus niet

alleen negative campaigning en debattechnieken, maar

ook campagnemuziek. >>>

WAAR BLIJVEN DIE MUZIKANTEN?
Iedere partij wil wel een Bob Fosko, maar ze liggen niet
voor het oprapen. Naast dat een scherpe campagne lastig
is om uit te rollen voor een partij die wenst te regeren, is
er altijd gedoe met het afkopen van rechten. Als een
politieke partij er al financieel uitkomt met een artiest,
wat vaak niet meevalt omdat Nederlandse partijen weinig
geld hebben, dan zijn artiesten vaak niet happig om zich
te binden aan politieke partij. Dat heeft ermee te maken
dat jezelf binden aan één partij, automatisch betekent dat
je tegen heel veel andere partijen bent. Artiesten in
Nederland, vaak toch al erg bevreesd om fans te
verliezen, hebben daarom zelden zin om zich te verbinden
aan een partij. CDA’ers ondervonden dat toen ze ‘De
glimlach van een kind’ gebruikten in 2006 en PVV’ers toen
ze ‘België’ gebruikten in 2005. Wat dat betreft is Amerika
een stuk veiliger, waar jezelf verbinden aan de
democraten in de toch wel linkse cultuurscene, je zelden
fans kost en ongetwijfeld juist fans oplevert.
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VAN DIXIEMUZIEK NAAR GEER & GOOR
GESCHIEDENIS VAN DE CAMPAGNEMUZIEK

Muziek in politieke campagnes was hier dan wel

nieuw, in de Verenigde Staten bestond het allang. Al in

1936 gebruikte Franklin D. Roosevelt het nummer

‘Happy Days Are Here Again’ om een hoopvolle

campagne te accentueren tijdens The Great

Depression. Eigenlijk gaat campagnemuziek in

Amerika nog verder terug: rond 1800 waren campaign

songs een belangrijk middel om de analfabete kiezer

te bereiken. Later gaven Amerikaanse politici nog

enkele lessen uit het boekje: Jimmy Carter was een

keurige kandidaat, maar profileerde zich over de as

van muziek als een rock ‘n roll candidate en Bill

Clinton ging de sombere republikeinse jaren van Bush

Sr. te lijf onder de klanten van Fleetwood Mac: “Don’t

stop thinking about tomorrow”. Zijn boodschap: het

mag allemaal best wat hoopvoller en

toekomstgerichter. Obama en Trump lieten op eigen

wijze zien hoe muziek je campagne kan versterken,

daarover lees je in het aparte artikel.

De afgelopen halve eeuw zijn er in Nederland

nauwelijks ontwikkelingen geweest op het gebied van

campagnemuziek. Waar de Verenigde Staten blijven

doorontwikkelen en presidentkandidaten met

Spotifylijstjes en zelf gemaakte nummers (zoals

will.i.am met ‘Yes We Can’ voor Obama) proberen de

kiezer te overtuigen, is in Nederland eigenlijk alleen de

SP écht innovatief geweest. Bob Fosko schreef

meerdere succesvolle nummers voor de partij. Wie

herinnert zich niet de reclame waarin Nederlanders in

een bus “stem voor, stem SP” zingen en waar Bob

Fosko als buschauffeur de coupletten inzingt? Bob

Fosko mag met recht de ‘grootvader van de

Nederlandse campagnemuziek’ worden genoemd (zie

het aparte artikel). Zijn overlijden is dan ook een groot

gemis voor de ontwikkeling van campagnemuziek.

Natuurlijk probeerden ook de andere Nederlandse

partijen kleur te geven aan hun campagne met muziek.

Geer & Goor zongen vaak een moppie bij ‘hun’ VVD

(hoewel eerstgenoemde later flirtte met Thierry

Baudet) op partijcongressen. Af en toe probeerde

iemand een nummer te maken voor een partij, zoals in

2021 Henk Wijngaard (CDA) en rapper Duncan (FVD),

maar nimmer bereikten ze het grote publiek.

Muziekgebruik op uitslagenavonden was vaak

spraakmakend, zie hiervoor het aparte artikel, maar

de verkiezingen zijn dan natuurlijk al achter de rug… In

het kader lees je waarom het in Nederland zo lastig is

om muzikanten te strikken voor je partij. En dan is er

nog één ding... We zijn sowieso brave campaigners in

Nederland, omdat we elkaar toch weer tegenkomen

aan de formatietafel. Balkenende en Bos gingen ooit

vol op het orgel in de campagne, maar waren

vervolgens op elkaar aangewezen in een kabinet en

dat zou nooit meer goedkomen. Dat verdomde

poldermodel belemmert dus vlijmscherpe campagnes

en daarmee ook campagnemuziek… <<<
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GIRL WITH THE BIG TIC TAC
UITSLAGENAVONDEN ONDER DE LOEP

Dé manier om jezelf te profileren met muziek op een

goedkope manier, is in partijzaaltjes. In een zaaltje

waar politieke partijen hun bijeenkomsten houden,

wordt ongetwijfeld door de locatie keurig geld

afgedragen aan Buma/Stemra en mag dus muziek

worden gedraaid. Hier hebben politieke partijen dus

een vrijbrief. Jesse Klaver gebruikte tijdens zijn

beruchte meetups in 2017 continu ‘I gotta feeling’ van

The Black Eyed Peas. Dat Cohen en Pechtold dit

nummer eerder al hadden gebruikt, net als de

republikeinse kandidaat Ted Cruz, sprak niet echt voor

Klaver. Maar hij kon het opzwepende nummer hier in

ieder geval kosteloos gebruiken. Eén probleem: de

massa bereik je niet met deze interne

partijbijeenkomsten. Of, toch wel?

Er is één partijbijeenkomst die altijd door miljoenen

mensen wordt bekeken, en dat is uitslagenavond.

Okay, de verkiezingen zijn dan al voorbij, maar kort na

de uitslag op verkiezingsavond wordt traditiegetrouw

de partijleider in een kolkende zaal binnengehaald. Dé

manier om aan de miljoenen kijkers te tonen met wat

voor partij je te maken hebt. En dat gaat niet altijd

goed. VVD koos in 2012, bij de herverkiezing van Mark

Rutte, voor een nummer met de lyrics “It was never,

never an honest word, that was when I ruled the

world”. Zo van: wij liegen, maar we blijven toch wel in

het zadel. Dat was opvallend, omdat Rutte toen al vaak

als leugenaar werd weggezet.

D66 probeerde de partij van de jongeren te zijn en

koos in 2017 voor een nummer met de tekst: “You see

that girl with the big tic tac (…) Head to the floor, girl

(…) Rote your body cause me love how you spinning it.

Make the TRUMPETS blow!”. Niet erg passend en het is

dan ook hilarisch als je de beelden ziet van Pechtold

die op komt lopen met dit nummer op de achtergrond.

Smaakvoller waren de keuzes vol zelfspot van CDA in

2012 “I get knocked down, but I get up again”, PvdA in

2017 met ‘Waterloo’ en VVD met ‘Sweet Caroline’ na de

campagne dat Rutte om Caroliene had geroepen in een

debat waarin hij zijn tekst niet meer paraat had. <<<

UITSLAGENAVOND 2012
VVD: Coldplay – Viva La Vida (2008)
PvdA: Handsome Poets – Sky On Fire (2012)
SP – Doe mee met de SP (2012)
CDA: Chumbawamba – Tubthumping (2012)
D66: Avicii – Levels (2011)

UITSLAGENAVOND 2017
VVD: Mark Ronson ft. Bruno Mars – Uptown Funk (2014)
CDA: Echosmith – Come Together (2013)
D66: Sean Paul ft. Sak Noel – Trumpets (2016)
GroenLinks: Black Eyed Peas – I Gotta Feeling (2009)
SP: Adele – Rumour Has It (2011)
PvdA: ABBA – Waterloo (1974) 

Lees een uitgebreide analyse van 2012 en 2017.
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THE AMERICAN DREAM
OBAMA VS. TRUMP

Obama is een echte muziekfreak, getuige de Spotify-

lijst die hij als president regelmatig deelde, het feit dat

hij af en toe zelf een moppie zong en natuurlijk zijn

muziekfeesten in het Witte Huis. Hij deed iets dat veel

presidenten niet durfden omdat Nixon er zo hard mee

had gefaald: hij liet een eigen nummer maken. ‘Yes we

can’ van will.i.am was een schot in de roos. Het paste

bij zijn hoopvolle campagne en de slogan die hij vaak

gebruikte.

Obama wedde qua campagnemuziek niet op één paard.

Ook onder andere ‘Signed, Sealed, Delivered, I’m Yours’

van Stevie Wonder werd gebruikt (een lekker

klapnummer), ‘Think’ van Aretha Franklin en van Bruce

Springsteen ‘The Rising’ en ‘We Take Care of Our Own’.

Alle gekozen nummers ademen optimisme en zeggen

ook iets over de demografische doelgroep, omdat veel

donkere artiesten werden gekozen. Bij de campagne

van 2020 zag je een groot verschil toen Trump alleen

‘witte’ nummers koos en Joe Biden bewust ook koos

voor donkere artiesten en artiesten die er goed

opstonden in de lhbti-gemeenschap, zoals Lady Gaga.

Donald Trump was vier jaar eerder tot president

gekozen en in de voetsporen van George W. Bush

getreden. Bush had het namelijk aan de stok gekregen

met Tom Petty, want Petty had geen zin om met Bush

geïdentificeerd te worden. Sinds de laatste Bush-

campagne was Petty overleden waardoor Trump dacht

onbekommerd ‘I won’t back down’ te kunnen

gebruiken, maar de nabestaanden van Petty deden

alles wat binnen hun macht lag om dat te voorkomen.

Zij zeiden: “Tom schreef dit nummer voor de

underdogs, voor de gewone man en voor iedereen. Wij

geloven in Amerika en we geloven in democratie. Maar

Donald Trump vertegenwoordigt geen van die twee

nobele idealen.”

Maar Tom Petty was niet de enige artiest die zich

verzette tegen Trumps muzikale keuzes. Aerosmith

verbood Trump om ‘Dream On’ te gebruiken. Trump

beantwoordde dat uiteraard op geheel eigen wijze: hij

riep op Twitter dat Aerosmith dankzij hem meer

publiciteit voor het nummer had dan de tien jaar

ervoor. Er volgden veel artiesten die boos werden dat

Trump hun muziek gebruikten: Neil Young, Pharrell

Williams, R.E.M., Phil Collins, Village People, Axl Rose,

Queen, Leonard Cohen, Earth, Wind & Fire, George

Harrison (erfgenamen), Pavarotti, Elton John, The

Rolling Stones, Adele, Bruce Springsteen, Creedence

Clearwater Revival en… 2Unlimited. Zoals verwacht

luisterde Trump naar geen enkele klacht. Extra saillant

was Trumps keuze voor CCR’s ‘Fortunate Son’:

frontman Fogerty is een veteraan en schreef het

nummer uit boosheid omdat mensen dienstplicht

ontlopen vanwege privilege. Zoals Trump, inderdaad.

Het moge duidelijk zijn, ook muzikaal bezien laten

Trumps campagnes zich vooral beschrijven als een

waslijst aan relletjes. <<<
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VAN AGT CASANOVA
LIEDJES OVER POLITICI

“Van Agt wordt uw führer

een pornoheld

Seks wordt obscuurder

neuken kost geld”

Soms is het lastig om de geschiedenis te betrappen als

je er midden in zit, zoals Geert Mak graag betoogt. In

1977 was dat goed mogelijk. De punkhype was vanuit

Amerika en Engeland komen overwaaien, Ramones en

Sex Pistols waren intussen al gerenommeerde

protestmuzikanten, en Nederland was aan het

wachten op de eerste punkhit. Toen justitieminister

Dries van Agt besloot dat er geen pornofilms meer in

grote bioscopen mocht worden uitgezonden, schreef

Paul Tornado het lied ‘Van Agt Casanova’ met daarin de

tekst “seks wordt obscuurder, neuken kost geld”.

Uiteraard krijgt de conservatieve Christen nog een

veeg uit de pan van de anti-religieuze progressieve

punker: “Roomse mondje ging van kwek-kwek-kwek-

kwek”. Paul Tornado was niet de enige punker die

aandacht had voor Van Agt, Rakketax (nummer: ‘Van

Agt’) en Tedje en de Flikkers (ook zij noemden hun

nummer ‘Van Agt’) hadden nog wel wat te vertellen

aan Van Agt. Uit het nummer van Tedje en de Flikkers:

“Je denkt dat je een held bent

De redder van het land

De koning van het moraal

Maar je bent een stomme rechtse lul

Flikker Van Agt, het raam uit!”

Ook in 2021 hadden punkers weer een conservatief

politicus gevonden om zich tegen af te zetten. De

punkers van Hang Youth, die niet bepaald bekend staan

om hun poëtische rookgordijnen, zongen in 2021 “ik

geef een nier voor geen Rutte IV”.

Punkers die zingen over politici… het gooide ons terug

in de tijd. Tussen Hang Youth en de Van Agt-liederen

hadden we Kikkerspuug met ‘Ed Nijpels’, De Nixe met

‘Vonhoff’, Blafkat met ‘Lubbers’ en De Aanslag maakte

een hele EP met ‘De Puinhopen van 8 jaar Balkenende’.

Het behoeft geen toelichting dat het allemaal

punknummers waren.

Hang Youth’s opmars was een welkome afwisseling,

want anno nu zijn de meeste nummers over politici

ordinaire diss raps aan het adres van Geert Wilders.

En natuurlijk Arjen Lubach: hij had in 2019 een hit met

het nummer ‘Bed in bed dan Baudet’. Verder is er de

laatste jaren amper gezongen over politici. En dat

terwijl we best een aardige traditie kennen met - naast

de Van Agt-protestsongs - bijvoorbeeld hiphoptrack

'Janmaat' en het carnavalshitje ‘Den Uyl is in den olie’.

“Hij moet 't maar versieren bij al die Arabieren

Als haremmeisje met een blonde pruik

Ik zie hem daar al dansen, knipogen en sjansen

Jopie met z'n blote witte buik

En mocht 't daar niet lukken bij die Arabier

Dan rijden we voortaan op lekker schuimend bier”

Het laatste nummer is een spraakmakende

samenwerking tussen de atypische politicus Boer

Koekoek en Vader Abraham. Koekoek is hiermee de

enige Nederlandse politicus die ooit op nummer één

heeft gestaan. Eclatant was dat dit werd bereikt met

een nummer over een andere politicus. <<<

Verder lezen, kijken of luisteren? 
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https://www.youtube.com/watch?v=PSc9Zg8DZ5Y
https://www.youtube.com/watch?v=CMZa9GPgc1s
https://www.youtube.com/watch?v=4USh2bSLbNU
https://www.youtube.com/watch?v=T4xZXPLsKi8&t
https://www.youtube.com/watch?v=SH8Lv8juE3g


GROOTVADER VAN DE CAMPAGNEMUZIEK
MEER OVER BOB FOSKO

Er wordt in dit online magazine zo vaak gerefereerd

aan Bob Fosko dat hij een eigen pagina verdient. Geert

Timmers werd in 1955 geboren te Baarn. Hij genoot

van een fijne en vrije jeugd en mocht studeren in

Utrecht aan de Academie voor Expressie, omdat hij

werd afgekeurd voor de militaire dienst. Tijdens zijn

studie leerde hij zijn vrouw kennen, waar hij de rest

van zijn leven mee getrouwd zou blijven en kinderen

kreeg. Hij had zijn artiestennaam Bob Fosko toen al

aangenomen; dat vond hij meer rock ‘n roll klinken dan

Geert Timmermans. Kan ik hem geen ongelijk in geven.

Fosko stortte zich op de muziek en brak door als

voorman van De Raggende Manne. Ze schreven onder

andere het kortste single ooit (‘Nee’s niks’, 6

seconden) en het beroemde ‘Poep in je hoofd’,

opgevoerd bij De Lullo’s van Jiskefet. De optredens

waren rommelig, chaotisch, heftig, agressief en snel.

Wegens uitputtingsgevaar voor band en publiek waren

de shows dan ook nooit langer dan drie kwartier. Bob

Fosko zou tot zijn jonge dood in 2020, hij leed aan

slokdarmkanker, blijven optreden met verschillende

projecten. Met Groep Fosko had hij aan het eind van

zijn carrière succes, in de jaren negentig had hij

bijvoorbeeld met Hakkûhbar een hit met ‘Gabbertje’.

Fosko was tijdens zijn carrière niet bepaald

antiburgerlijk, maar vond de Nederlandse politiek wel

harteloos en was activistisch ingesteld. Hij schreef

meerdere liedjes voor de SP, zie kader. Het waren

stuk voor stuk spraakmakende nummers; wie

herinnert zich niet de volle bus met daarin

buschauffeur Fosko die met alle passagiers in koor

“Stem voor, stem SP!” zingt. Maar hij schreef meer

politiek getinte nummers. Met ‘Stuur een waakhond

naar Brussel’ riep hij mensen op een waakhond naar

Brussel te sturen, een verkapte manier om SP te

adviseren tijdens de Europese verkiezingen. Het

nummer ‘Driewerf NEE’ was een advies om tegen de

Europese grondwet te stemmen. En met ‘Hotel

Verdonk’ bezong Fosko het gebrek aan empathie van

minister Verdonk. Fosko is een mooi voorbeeld van

een muzikant die zijn populariteit gebruikte om in te

zetten voor een politieke partij. Het hielp dat de SP

doorgaans goed gevulde campagnekassen had

vanwege de fractie-afdracht, zodat er ook goede

nummers met dito clips gemaakt konden worden.

Moge Fosko een inspiratiebron zijn voor veel

Nederlandse muzikanten en vooral Nederlandse

politieke partijen! <<<

5X BOB FOSKO VOOR DE SP
2002/2003: ‘Een mens is 
meer’ met de iconische tekst 
“Stem voor, stem SP!”
2006: ‘Jan en alleman’
2008: ‘Nu SP’
2010: ‘Jij, Ik, Wij, SP’ 
2012: ‘Doe mee met de SP’
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https://www.youtube.com/watch?v=XSPFk9lDgBA
https://www.youtube.com/watch?v=0FTjZgd23q0
https://www.youtube.com/watch?v=B5vTdhhvIL8
https://www.youtube.com/watch?v=s6Vtj1EdNb4
https://www.youtube.com/watch?v=xVx7-z1oC8Y
https://www.youtube.com/watch?v=GcPaAZZt95k


KLEUR JE PARTIJ!
MUZIEKGEBRUIK PER PARTIJ

Muziek kan een partij of partijleider kleuren. In dit

overzicht zie je per partij een overzicht van een aantal

campagnenummers uit het verleden.

• VVD is de partij met het verleden in

dixielandmuziek (tijd van Wiegel).

• Bij manifestaties richting de gewonnen Provinciale

Statenverkiezingen van 1995 werd steevast Gordon

met ‘We’ve got the power’ ingezet. VVD werd voor

het eerst de grootste partij. Ook maatje Geer zong

regelmatig voor VVD, maar stapte over naar FVD.

• Toen Rutte in 2012 de verkiezingen won en de

grootste bleef, draaide hij Coldplays ‘Viva La Vida’

met daarin de niet erg passende tekst: “It was

never, never an honest word, that was when I ruled

the world”. Later koos VVD veiliger met Jason Mraz

en Bruno Mars.

• Een mooie keuze kwam in 2019 toen Rutte zijn tekst

in het debat kwijt was en hij voor miljoenen kijkers

riep om zijn persoonlijk assistente Caroliene. Bij de

uitslagenavond werd Rutte vol zelfspot het podium

opgeroepen onder de klanken van ‘Sweet Caroline’.

• Een flauw maar gevat grapje bij de laatste

verkiezingen waar Emile Roemer aan meedeed:

‘Rumour’ van Adele als opkomsttune, dat uiteraard

klinkt als... Roemer. In 2010 gebruikte deze visionair

Bella Ciao, een Italiaans strijdlied dat in 2018

populair werd dankzij de serie La Casa de Papel.

• Bob Fosko is ontegenzeggelijk de Nederlandse

grootvader van de campagnemuziek (zie apart

artikel). Hij maakte voor de SP een reeks on-

Nederlands goede nummers. Hieronder een

opsomming, waarin de campagnekoers is uit te

lezen (van stem tegen, naar stem voor), het

socialistische gedachtegoed werd overgedragen en

de lijsttrekker in het zonnetje werd gezet.

• 2002/2003: ‘Een mens is meer’ met de

iconische tekst “Stem voor, stem SP!”

• 2006: ‘Jan en alleman’

• 2008: ‘Nu SP’

• 2010: ‘Jij, Ik, Wij, SP’

• 2012: ‘Doe mee met de SP’.

• Geen enkele partij waar zo gepassioneerd het

Wilhelmus wordt gezongen aan het eind van ieder

congres, als het CDA. Het gaf Buma zoveel

vertrouwen dat hij in 2017 voorstelde om kinderen

op basisscholen te verplichten om staand ons

volkslied te zingen.

• Onder de vlag van Jack de Vries gebruikte het CDA

in 2006 ‘Glimlach van een kind’ in uitvoering van

Acda en de Munnik. Resultaat? Artiesten stapten

Verder lezen, kijken of luisteren? 
www.campagnemuziek.nl

https://www.youtube.com/watch?v=QZuuEhc6fvs
https://www.youtube.com/watch?v=xy4t9XLS1rM


KLEUR JE PARTIJ!
MUZIEKGEBRUIK PER PARTIJ

boos naar de Telegraaf.

• Toen Balkenende in november 2006 wederom de

grootste werd, werd hij toegeklapt onder de

klanken van Roger Glovers ‘Love Is All’. Een goede

uitslag boekte ook Buma in 2017 en hij klom het

podium op onder de klanken van ‘Come Together’

van Echosmith.

• Meest saillante keuze was er in 2012. Toen verloor

CDA fors en draaiden ze Chumbawamba met

‘Tubthumping’. Hierin zit de passende tekst “I get

knocked down”. Heerlijke zelfspot én hoop in de zin

erna: “but I get up again”.

• In 2021 maakte Henk Wijngaard een hertaling van

zijn ‘Met de vlam in de pijp’ voor kandidaat Piet-

Cees van der Wel (‘Met Piet-Cees in Den Haag’).

Zonder succes, Piet-Cees ging niet naar Den Haag.

• Waarom PvdA nooit werk heeft gemaakt van

‘Polonaise Hollandaise’ als campagnenummer is

mij een raadsel na de polonaise van Job Cohen in

Koffietijd…

• Op uitslagenavonden heeft PvdA patent op mooie

keuzes. In 2012, na de overwinning van Samsom

werd gekozen voor ‘Sky On Fire’ van de

Nederlandse band Handsome Poets. Toen het in

2017 mis ging werd gekozen voor ‘Waterloo’. Leuk

detail is dat de dj van die avond me benaderde om

te zeggen dat het echt ‘een bewustje’ was.

• In 2021, bij de NOS op 3-debatten, was er een

minder gelukkige keuze. PvdA liet Ploumen

opkomen met “Who run the world? Girls!” van

Beyoncé. Opmerkelijk, want PvdA had

oorspronkelijk helemaal geen vrouwelijke

lijsttrekker en toch speelden ze zó duidelijk te

vrouwentroef. Ook saillant: Ploumen liep op bij het

verkeerde nummer. Was het misschien een idee

van de spindoctor?

• Wilders gebruikte ‘België’ van Het Goede Doel,

ongetwijfeld omdat hij graag wil dat Vlaanderen

zich aansluit bij Nederland. Henk & Henk vroegen

bij WNL op Zondag (34”40) direct ermee te stoppen.

• Het meest glorieuze moment voor Wilders en co.

waren de 24 zetels in 2010. Wilders liet zich

feestelijk ontvangen onder de klanken van

Survivors ‘Eye of the Tiger’. Veel Nederlanders

herkenden dit als opkomstnummer vanwege

dartlegende Raymond van Barneveld.

Toen 50PLUS nog electorale rol van betekenis had,

maakten ze eigen nummers zoals ‘Blijf van mijn poen

af’ van Ben Cramer of ‘Doe de krol’. >>>
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https://www.dumpert.nl/item/1382021_7f197a5b
https://twitter.com/StijnJansen90/status/1361715582660444164
https://www.npostart.nl/wnl-op-zondag/11-10-2015/POW_02942133
https://www.youtube.com/watch?v=mj96kw-uBls


KLEUR JE PARTIJ!
MUZIEKGEBRUIK PER PARTIJ

• Thierry Baudet mailde ooit midden in de nacht naar

alle Tweede Kamerleden dat ze een “enorme

kutmuzieksmaak” hadden. Dat hij graag mag

spelen/poseren op zijn vleugel is intussen bekend.

• Baudet nam met Lange Frans een remake op van

‘Het land van…’. Was het ooit het land van “Pim

Fortuyn en Volkert van der G., het land van Theo

van Gogh en Mohammed B.”, nu is dit het land van

“Pim Fortuyn en Volkert van der G., het land van

Theo van Gogh en Thierry B.”. Ook bezingt Lange

Frans het kartel, terwijl Thierry B. op de piano

speelt.

• In de campagne van 2021, waarin Forum voor

Democratie pleitte voor vrijheid in de onvrije

coronasamenleving, werd ‘Leef’ van André Hazes

Jr. veelgebruikt en maakte Rapper Duncan een

eigen nummer ‘Vrijheid’, dat werd omarmd door

FVD. Als opkomsttune bij het NOS op 3-debat koos

Baudet voor ‘Free as a bird’ van The Beatles.

• Natúúrlijk verkneukelen wij ons om Alexander

Pechtold die opkomt op iets te hippe beats. In 2012

met Avicii, dat kon nog nét, maar Trumpets in 2017

was echt dramatisch. Pechtold werd helemaal

ongemakkelijk bij de klanken en de lyrics “You see

that girl with the big tic tac (…) Head to the floor,

girl (…) Rote your body cause me love how you

spinning it. Make the TRUMPETS blow!”

• Kaag bracht volgens velen inhoud in de

verkiezingscampagne van 2021 en dus ook in het

muzikale aspect, als opkomsttune bij NOS op 3. Zij

koos voor een jazzplaat van Ibrahim Maalouf (een

Libanees, de plek waar Kaag werkte als VN-

gezant) met daarin een quote van Obama tijdens

zijn historische verbindingsspeech in Havana

(2016). Was over nagedacht!

• Klaver gebruikte in zijn succesvolle campagne in

2017 ‘I gotta feeling’ van Black Eyed Peas. Het had

alleen een wat vreemde bijsmaak omdat

republikein Ted Cruz het gebruikte in zijn

campagne, Job Cohen het in 2010 gebruikte en

Pechtold in 2011 (Provinciale Statenverkiezing)..

• Klaver kwam in 2021 bij het NOS op 3-

verkiezingsdebat op met het nummer ‘I’m still

standing’. Bijzondere keuze, want het nummer gaat

over overleven in tijden van tegenspoed. De tekst

gaat over een man die zijn zelfvertrouwen moet

terugwinnen heeft na een pijnlijke echtscheiding.

Had hij een nederlaag voorzien? <<<
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https://www.youtube.com/watch?v=SalWpkrTxmA


DE LAATSTE
TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN VAN 2021 GEANALYSEERD

De laatste Tweede Kamerverkiezingen vonden plaats

in 2021 en dat waren die verdraaide

coronaverkiezingen. Verkiezingen zonder echte

campagne, hoewel die campagne na de verkiezingen

wel losbarstte toen het mis ging in het formatieproces.

VVD stond er zo goed voor in de peilingen

(premierbonus plus coronabonus) dat ze er alles aan

deden om de campagne lam te leggen, en dat lukte

uitstekend. Geen oppositiepartij die Rutte met succes

kon aanvallen op zijn beleid van de afgelopen jaren,

ondanks het kabinet kort voor de verkiezingen was

gevallen. De enige partij die een goede campagne

voerde was D66 onder leiding van Sigrid Kaag, maar

dat was nou precies geen oppositiepartij.

Opvallend was dan ook dat de meest spraakmakende

politieke nummers in deze campagne niet uit opdracht

kwamen van politici - en strikt genomen dus ook geen

campagneliedjes waren - maar van muzikanten die

iets te vertellen hadden:

• Punkband Hang Youth startte het jaar met het

weinig aan de verbeelding overlatende ‘Ik geef een

nier voor geen Rutte IV’ en gaf kort voor de

verkiezingen nog een verkapt Bij1-stemadvies met

‘Het kan me niet links genoeg’.

• Sophie Straat en Goldband bezongen in hun

oorwurm ‘Tweede Kamer’ dat er te weinig vrouwen

worden gekozen en vrouwelijke politici niet als

volwaardig worden gezien: “Een boze vrouw noem

je hysterisch; een boze man is principieel.”

• Stef Bos gaf in het nummer ‘Wat valt er nog te

kiezen?’ aan dat politici teveel pragmatici zijn

geworden. Hij vraagt zich af: waar zijn hun idealen?

En op de valreep was er nog Arjen Lubach ft. Sosha

Duysker die met het nummer ‘Nieuwsuur’ een veeg uit

de pan gaf aan Azarkan die last-minute niet durfde te

komen opdagen bij Nieuwsuur. Azarkan kwam een dag

later met een tamelijk briljante reactie.

Was er dan helemaal geen echte campagnemuziek in

2021? Jawel, al waren het vooral speldenprikjes:

• CDA’er Piet-Cees van der Wel schakelde Henk

Wijngaard in om op de klanken van zijn klassieker

‘Met de vlam in de pijp’ het nummer ‘Met Piet-Cees

in Den Haag’ te componeren. Zonder succes: het

nummer haalde barweinig views en Piet-Cees

werd niet gekozen.

• Het CDA dacht met Hoekstra een topkandidaat te

hebben en Harry Wesselink maakte voor hem een

lied met de tekst “Met Hoekstra in de gloria wint

glansrijk ‘t CDA”. Wopke durfde het niet te

omarmen en wellicht dat hij daardoor ook niet

glansrijk won, maar juist verloor.

• FVD durfde wel een nummer te omarmen: ‘Vrijheid’

van rapper Duncan. Het paste natuurlijk helemaal

in hun anti-coronacampagne. Baudet retweette het

filmpje en zo kreeg Duncan wat extra views. Een

echte hit werd het niet. >>>
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https://youtu.be/XlRBeZO9ZrA?t=606
https://www.youtube.com/watch?v=qTr9O0iTHV8
https://www.youtube.com/watch?v=0W10_ORUxs0
https://www.youtube.com/watch?v=wvv-NucHdaA&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=JY_Wo4TuR0A
https://www.youtube.com/watch?v=OkVe35l0csQ
https://www.youtube.com/watch?v=I4wHK4pWLQc
https://www.youtube.com/watch?v=lvkNs7MUBoE
https://twitter.com/f_azarkan/status/1371934405892145158


DE LAATSTE
TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN VAN 2021 GEANALYSEERD

Gelukkig waren er nog wel politici die nummers actief

in hun campagnes gebruikten. Vooral ‘Leef’ van André

Hazes was spraakmakend; het nummer werd door

FVD omarmd omdat het - wederom - goed paste in

hun anti-coronacampagne. In 2021 was er geen

uitslagenavond vanwege de coronacrisis, waardoor er

weinig muziekkeuzes te analyseren waren. Wel

mochten de lijsttrekkers bij het NOS op 3-debat eigen

opkomstsnummers kiezen. Lijkt ook een speldenprik,

maar het zegt toch erg veel over een partij en de

politicus of politica. Ploumen koos voor “Who run the

world? Girls” terwijl de PvdA eigenlijk geen

vrouwelijke kandidaat wilde hebben, Rutte voor het

veilige ‘Look for the good’ van Jason Mraz, Kaag

verwees naar een historische verbindingsspeech van

Obama en zowel GroenLinks als SP bleven - net als de

PvdA - kleurloos. Met name ‘I’m still standing’ bij

Klaver was bijzonder: hij impliceerde met zijn keuze

dat hij door een tijd van tegenspoed gaat. <<<

NOS OP 3-OPKOMSTTUNES VAN 2021
Bij1: Alicia Keys – Underdog (2020)
CDA: Tiësto ft. Nicola Hitchcock – In my memory (2002)
ChristenUnie: U2 – One (1992)
D66: Ibrahim Maalouf – Una Rosa Blanca (2019)
Denk: Rag’n’Bone Man – Human (2016)
FVD: The Beatles – Free as a bird (1994)
GroenLinks: Elton John – I’m still standing (1983)
JA21: Johnny Cash – I won’t back down (2000)
PvdA: Beyoncé – Run the world (girls) (2011)
PvdD: Sepultura – Refuse/Resist (1993)
SGP: Andrea Bocelli – Amazing Grace (2011)
SP: DJ Paul Elstak – Rainbow high in the sky (1995)
Volt: Nightcrawlers – Push the feeling on (1995)
VVD: Jason Mraz – Look for the good (2020)

Lees hier een uitgebreide analyse van deze liedjes.

Verder lezen, kijken of luisteren? 
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https://campagnemuziek.nl/opkomst-nos-op-3-verkiezingsdebatten/
https://www.youtube.com/watch?v=lI67qec0-RY


“ENORME KUTMUZIEK”
WAT VINDEN ONZE KAMERLEDEN GOEDE MUZIEK? 

Kamerleden Maurits von Martels (CDA) en Zohair el

Yassini (VVD) hadden eind 2018 een lumineus idee.

Tussen het geweld van muzikale eindejaarslijstjes

vonden zij het leuk om andere Kamerleden te vragen

naar hun vijf favoriete nummers, waarna ze een

toplijst zouden maken. De uiteindelijke Top 10 zie je in

het kader hieronder. Het zorgde vooral voor

weerstand bij hét muzikale geweten van Den Haag,

Thierry Baudet, die niets snapte van de keuzelijst. Hij

mailde om half drie ‘s nachts naar alle Kamerleden:

“Allemaal enorme kutmuziek. Hoe is zoiets mogelijk?

Waar zijn Brahms, Beethoven, Strauss, Schumann,

Debussy, etc.? Wat is er met jullie aan de hand?

Thierry”

Na installatie van de nieuwe Tweede Kamer in 2021

werd gevraagd aan alle Kamerleden wat hun favoriete

nummer was. Sommigen, zoals Rutte en Ploumen,

kozen voor de veilige weg en stuurden geen antwoord

in. De reacties die wel zijn gegeven, lees je hier.

Baudet kiest voor The Beatles - Free As A Bird, Klaver

voor Chef'Special - Amigo, Hoekstra voor Coldplay -

Viva La Vida, Wilders voor Amy Winehouse - Back To

Black, Marijnissen voor U2 - Bad en Kaag voor Ibrahim

Maalouf - Una Rosa Blanca. Nou ja, zoek zelf je

favoriete politicus of band maar op.

Rutte gaf voor de muzikale stemwijzer in 2021, door

Qmusic, wel aan welk nummer hij het liefst onder de

douche zingt: ‘Happy’ van Pharrell Williams. Het

favoriete foute nummer van de lijsttrekkers is

‘Rainbow in the Sky’ van DJ Paul Elstak. Verder werd

bekend gemaakt dat Kaag graag ontspant onder de

klanken van Jason Mraz, Baudet ‘Eye of the Tiger’

gebruikt als hij zich inspant en Jesse Klaver is op de

dansvloer niet te houden als Meat Loaf te horen is. Het

geeft een leuk inkijkje en het laat zien dat politici ook

hier vooral veilige keuzes maken. <<<

DE TOP-10 ONDER KAMERLEDEN
1 Armin van Buuren feat. Trevor Guthrie - This Is What It 
Feels Like
2 AC/DC - Thunderstruck
3 Guns 'n Roses - November Rain
4 Kings College, Cambridge - Messiah' van Händel
5 Pink Floyd - Wish You Were Here
6 Bløf - Zeeuwse Kust
7 Aerosmith - Dream On
8 Amy Winehouse - Rehab
9 Skik - Op Fietse
10 Metallica - One
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https://www.tweedekamer.nl/overzicht-tweede-kamermuziek


FOUTJE BEDANKT!
DE 5 GROOTSTE MISSERS

Foutjes benoemen is het makkelijkste wat er is,

daarom kan ik dat natuurlijk ook niet laten. Hier zet ik

vijf nummers op een rij die niet erg goed uit de verf

kwamen.

5. May danst als queen op ABBA

May, de Brexit-premier die het allemaal niet voor

elkaar kreeg gebokst, mocht als premier op de eigen

partijconferentie een toespraak houden, en daar moest

natuurlijk een opkomstliedje aan vooraf gaan. Dat

ABBA’s ‘Dancing Queen’ werd gekozen was wellicht

een beetje een vreemde keuze; dat ze vervolgens

besloot als een houten klaas te gaan dansen, was een

nog vreemdere keuze. Awkward!

4. It was never an honest world

In de verkiezingscampagne van 2012 werd Rutte

beticht van liegen. Toch won hij de verkiezingen, voor

de tweede keer op rij, en dus mocht hij zijn tweede

kabinet gaan formeren. Deze winst claimde hij op

uitslagenavond onder de klanten van Coldplay’s Viva la

Vida met daarin de tekst “it was never an honest word,

that was when I ruled the world”. Het was een typisch

pro-revolutionairen nummer. Eigenlijk zei de VVD

hiermee: we hebben jullie voorgelogen en jullie zijn er

weer ingetuind. Waarvan akte.

3. When the lady smiles

Ook Hillary Clinton wilde de vrouwentroef spelen en

koos voor ‘When The Lady Smiles’ van Golden Earring.

Inderdaad, Hollandsche glorie in de Amerikaanse

presidentscampagne. Helaas hield het niet lang stand,

want toen Amerikanen even de clip van Golden Earring

erbij gingen zoeken zagen ze dat er in die clip een non

onheus wordt bejegend. En laat dat dan nou net niet de

bedoeling zijn van Hillary’s muziekkeuze.

2. Girl with the big tic tac

D66 wilde zich als jongerenpartij positioneren. En

eerlijk is eerlijk, dat deden ze ook goed want in 2012,

2017 en 2021 behaalden ze groot succes onder een jong

publiek. Om de overwinningen van 2012 en 2017 te

vieren, werd respectievelijk Avicii (2012) en Sean Paul

ft. Sak Noel & Salvi (2017) gedraaid. Dat laatste was

echt een stapje te ver. Sowieso stond Pechtold er erg

ongemakkelijk bij op het podium, maar de tekst die je

hoorde was wellicht nog erger: “You see that girl with

the big tic tac (…) Head to the floor, girl!”

1. Born in the USA

Ronald Reagan koos voor het nummer ‘Born in the

USA’ in zijn presidentscampagne. Het duurde niet lang

of Bruce klom in de pen. Hij vertelde droogjes dat het

nummer een klacht was tegen de Verenigde Staten in

plaats van een positief nummer over het land, ofwel:

niet erg geschikt voor hoopvolle campagnemuziek.

Springsteen vulde aan dat hij een democraat was en er

niet van gediend was dat een republikein zijn nummer

gebruikte. Reagan haalde direct het nummer uit zijn

campagne-uitingen en Springsteen zou uitgroeien tot

huiszanger van de democratische partij. <<<

Verder lezen, kijken of luisteren? 
www.campagnemuziek.nl

https://www.youtube.com/watch?v=tbCDFNRA-Wo


ZO DOE JE DAT!
VOORWAARDEN VOOR GOEDE CAMPAGNEMUZIEK

Het is eigenlijk onmogelijk om blind de perfecte

campagneplaat te adviseren, net zoals het onmogelijk

is om een briljante tv-commercial op een

presenteerblaadje aan te reiken. Het moet passen bij

het merk, de uitvoering moet goed zijn, er moeten wat

belangrijke mensen worden overtuigd en het moet

passen bij het moment. Bruce Springsteen en Jeep

leken goed bij elkaar te passen en de tv-spot sloeg

aan, totdat bleek dat Bruce kortgeleden was

aangehouden met een slokkie op. In de bestuurskamer

van respectievelijk Centraal Beheer en Heineken

snapten ze niets van de pay-offs “Even Apeldoorn

bellen” en “Biertje?” en toch werden het iconische

reclamezinnen.

Bij campagnemuziek gelden zo’n beetje dezelfde

wetten. Bob Fosko zou met zijn activistische verleden

nooit bij het CDA passen; zijn werk bij de SP paste als

een jas. Het luistert nauw en dat maakt het lastig.

Desalniettemin zijn er een paar vuistregels die altijd

wel passen:

• Pakkende melodie, energiek en uptempo. Het zorgt

ervoor dat het bruikbaar is in volle zalen. Wat dat

betreft zijn ‘I gotta feeling’, ‘Viva la Vida’ en ‘Eye of

the Tiger’ mooie keuzes.

• Actueel, een nummer dat past bij huidige tijdsgeest

en niet te gedateerd is. PvdA die in september 2012

koos voor ‘Sky On Fire’, een nummer dat tijdens de

succesvolle Olympische Spelen van 2012 veel werd

gebruikt door de NOS, was een slimme keuze.

• Authentiek, passend bij de partij(kleur). Pechtold en

hippe r&b paste niet zo goed. Muziek kan je ook

kleuren. Jimmy Carter was een beetje stijfjes en

werd dankzij muziek de rock ‘n roll candidate.

• Het nummer moet positief zijn en als het even kan:

hoop bieden. Denk aan ‘Don’t Stop’ dat Clinton

gebruikte of ‘Happy Days Are Here Again’ dat

Roosevelt gebruikte.

• Spraakmakend, zodat erover wordt gepraat. Denk

aan ‘Waterloo’ dat PvdA gebruikte na een nederlaag

of ‘Sweet Caroline’ dat VVD gebruikte in de

campagne waarin Rutte tijdens een verhit debat

naar zijn assistente “Caroliene” schreeuwde.

• Zelfgemaakte muziek alleen als het écht goed is.

Bob Fosko was briljant, net als will.i.am voor

Obama. Minder geslaagde voorbeelden zagen we

bij ChristenUnie en Nixon.

• Bij voorkeur een nummer van eigen bodem, je bent

immers “van het volk”. ‘Sky on Fire’ zette ook dat

vinkje bij de PvdA, omdat het een nummer was van

Handsome Poets. Merkel koost bij haar afscheid

voor muziek van de Duitse punkicoon Nina Hagen.

• Sluit geen groepen uit met je muziekkeuze. Obama

en Biden hebben de trend gezet door ook

muzikanten van kleur en met een LGBTQI+-

achtergrond te omarmen. Zo werden Aretha

Franklin, Stevie Wonder en Lady Gaga vaste

waarden in de Spotify-lijsten die zij regelmatig

deelden.

Tot slot moet de gebruikte muziek natuurlijk

contractueel zijn afgetikt met de muzikanten en het

label, voordat je belandt in Trumpiaanse toestanden

(zie apart artikel). <<<

Verder lezen, kijken of luisteren? 
www.campagnemuziek.nl



MEDIA OVER CAMPAGNEMUZIEK

• NPO 1 - Tijd voor MAX: Wat maakt een goede campagneplaat?

• NPO 1 - Goedemorgen Nederland: Hoe ziet uitslagenavond er in 
coronatijd uit?

• NPO Radio 1: Campagnemuziek: hoe een goede plaat je boodschap 
kan maken (of breken)

• NPO Radio 2: Hoe belangrijk is muziek in verkiezingstijd?

• AD: Muziek kan verkiezingscampagnes effectiever maken

• NRC: Een carnavalskraker voor Hoekstra en punk voor Simons

• Het Parool: De muziek hangt er een beetje bij in de Nederlandse 
campagnes

• ND: Hoe muziek een politieke campagne kan kleuren

• Adformatie #1: Hoe muziek de toon zet in campagnetijd

• Adformatie #2: Muziek in de saaiste verkiezingscampagne sinds 
tijden bevestigt wat we al wisten

Verder lezen, kijken of luisteren? 
www.campagnemuziek.nl

https://www.npostart.nl/tijd-voor-max/16-02-2021/POW_04864718
https://www.npostart.nl/goedemorgen-nederland/17-03-2021/POW_04918127
https://www.nporadio1.nl/politiek/29514-campagnemuziek-hoe-een-goede-plaat-je-boodschap-kan-maken-of-breken
https://www.nporadio2.nl/nieuws/30273/hoe-belangrijk-is-muziek-in-verkiezingstijd
https://www.ad.nl/video/muziek-kan-verkiezingscampagnes-effectiever-maken~p199509
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/03/10/een-carnavalskraker-voor-hoekstra-en-punk-voor-simons-a4034907
https://www.parool.nl/nederland/de-muziek-hangt-er-een-beetje-bij-in-de-nederlandse-campagne~b7dfaea4/
https://www.nd.nl/nieuws/politiek/1024552/hoe-muziek-een-politieke-campagne-kan-kleuren
https://www.adformatie.nl/campagnes/hoe-muziek-de-toon-zet-politieke-campagnetijd
https://www.adformatie.nl/merkstrategie/muziek-de-saaiste-verkiezingscampagne-sinds-tijden-bevest



