
Juichen erven Marvin Gaye te vroeg?
Blurred Lines Thicke en Williams niet kansloos in beroep tegen plagiaatvonnis.

DoorBas Kist

Zangers Robin Thicke en Pharrell Wil-
liams moeten de erven van Marvin
Gaye een bedrag van 7,3 miljoen dol-
lar (bijna 7 miljoen euro) betalen. Dat
heeft een jury in Californië dinsdag be-
paald. Volgens de jury hebben de he-
ren delen van hun nummer Blurred Li-
nes gekopieerd van Got to Give it Up
van Marvin Gaye uit 1977. De kinderen
van Gaye bezitten de auteursrechten
op dit nummer.

Tijdens de rechtszaak deden beide
partijen hun uiterste best om de acht-
koppige jury te beïnvloeden. Thicke
en Williams voerden aan dat beide
nummers misschien hetzelfde gevoel
uitstralen, maar dat je daarmee nog
geen auteursrechtinbreuk pleegt. „Ze
proberen gewoon een heel genre te
c l a i m e n”, aldus het aangeklaagde
duo. Tegelijkertijd lieten de erven
Gaye een compilatie van beide num-
mers horen, die moest aantonen hoe
groot de gelijkenis is.

Maar misschien werd de jury nog

wel het meest beïnvloed door een in-
terview dat Thicke in 2013 had gege-
ven, waarin hij toegaf dat hij zich bij
het schrijven van Blurred Lines had la-
ten inspireren door het nummer van
Gaye. Dat hij later verklaarde dat hij in
die tijd zo stoned was dat hij onmoge-
lijk een serieus aandeel in de composi-
tie gehad kon hebben, maakte zijn

zaak er niet geloofwaardiger op.
Maar ondanks deze klinkende over-

winning moeten de erven misschien
niet te vroeg juichen. Howard King, de
advocaat van Thicke en Pharrell, heeft
inmiddels aangekondigd dat zijn
cliënten in beroep gaan. „We zijn het
de songwriters over de hele wereld
verschuldigd dat deze uitspraak geen

stand houdt”, liet King aan Fox Busi-
ness Network we te n .

Kansloos zijn de heren zeker niet.
Het blijkt namelijk dat de erven Gaye
alleen de rechten op de co m p os i t i e va n
Got to Give it Up bezitten, dat wil zeg-
gen op de bladmuziek. Als gevolg van
een speciale regeling in het Ameri-
kaanse auteursrecht bezitten zij geen
rechten voor de specifieke uit voering,
zoals die door Marvin Gaye in 1977 is
opgenomen. Verschillende elemen-
ten uit die opname, zoals het stemge-
luid van Gaye, bepaalde drumpartij-
en, een baslijn en achtergrondkoor,
vallen buiten de bescherming en mo-
gen niet meegewogen worden.

Dat is voor zo’n jury natuurlijk heel
lastig, want probeer die nummers
maar eens goed te vergelijken zonder
de stem van Gaye en andere muzikale
elementen. Op last de rechter is dat
wel geprobeerd, maar het is de vraag
of deze onervaren jury dat wel op de
juiste wijze heeft kunnen beoordelen.
Genoeg reden voor Thicke en Willi-
ams om in beroep te gaan.

Op het stemgeluid van
Gaye hebben de erven
geen rechten


