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Martin Garrix winnaar Popprijs 2016 

Martin Garrix heeft de Popprijs 2016 gewonnen. Dat is zaterdag 14 januari 2017 

bekendgemaakt tijdens Noorderslag. De Popprijs is de meest prestigieuze prijs voor 

Nederlandse popmuziek, bestaande uit een geldbedrag van 10.000 euro en een beeld 

van Theo Mackaay. De bekendmaking was live te horen op NPO 3FM. Martin Garrix 

kon zelf niet aanwezig zijn en sprak het publiek via een videoboodschap toe. 
 

Met het toekennen van de Popprijs 2016 aan Martin Garrix bekroont de jury een artiest met 

imposante cijfers. Wereldwijd zagen zo’n twintig miljoen mensen Garrix optreden. Zijn al 

wat oudere single Animals doorbrak in 2016 de grens van een miljard streams terwijl zijn in 

augustus verschenen single In The Name Of Love inmiddels vierhonderd miljoen keer op 

Spotify is beluisterd. Ook werd Martijn Garritsen, zoals zijn echte naam luidt, vorig jaar 

uitgeroepen tot #1 dj van de wereld, als jongste ooit, en won hij 2 MTV European Music 

Awards. De jury vindt dat Garrix zich van veel andere dj’s onderscheidt door zijn “drang 

naar vernieuwing en feilloze gevoel voor melodie en hits.” 

 

De Popprijs wordt uitgereikt aan de band of artiest die in het afgelopen jaar de belangrijkste 

bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandse popmuziek. Daarbij spelen zaken als bijzondere 

artistieke prestaties, nationaal en internationaal succes of een langdurige carrière alle een rol, 

maar geen daarvan is doorslaggevend: het uiteindelijke oordeel is aan de jury. 

De Popprijs is de belangrijkste prijs voor popmuziek in Nederland en de uitreiking is een vast 

onderdeel van Noorderslag, de graadmeter voor Nederlandse muziek. 

 

Vorig jaar viel de Popprijs ten deel aan hiphopcollectief New Wave. Andere 

Popprijswinnaars tot nu toe zijn Mathilde Santing (1986), The Nits (1987), Claw Boys Claw 

(1988), Herman Brood (1989), Urban Dance Squad (1990), The Ex (1991), The Scene 

(1992), Bettie Serveert (1993), 2 Unlimited (1994), Osdorp Posse (1995), Eboman (1996), 

Marco Borsato (1997), Junkie XL (1998), Postmen (1999), Arling & Cameron (2000), 

Anouk (2001), Tiësto (2002), Bløf (2003), Ali B (2004), Within Temptation (2005), Spinvis 

(2006), Armin van Buuren (2007), De Dijk (2008), Kyteman's Hiphop Orkest (2009), Caro 

Emerald (2010), Jeugd van Tegenwoordig (2011), Racoon (2012), The Opposites (2013) en 

The Common Linnets (2014). 

 

De Popprijs is een initiatief van BV Pop en wordt uitgereikt door Buma Cultuur. Buma 

Cultuur ondersteunt en promoot het Nederlands muziekauteursrecht in zowel Nederland als 



in de belangrijkste exportmarkten voor de Nederlandse (niet per se Nederlandstalige) muziek. 

 

De jury bestond dit jaar uit: 

Guus Bleijerveld (BV Pop), Johan Gijsen (Le Guess Who?), Gijsbert Kamer (De Volkskrant 

/ VPRO), Jan Douwe Kroeske (Double 2), Peter Sikkema (De Oosterpoort / Eurosonic 

Noorderslag), Job de Wit (freelance journalist) en Diederik van Zessen (3FM). 

Juryrapport Popprijs 2016 

De Popprijs is een juryprijs die jaarlijks door Buma Cultuur wordt toegekend aan die band of 

artiest die de belangrijkste bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandse popmuziek. Maar hoe 

bepaal je de belangrijkste bijdrage? Zijn het de successen van de verschillende kandidaten 

waar de juryleden mee naar voren komen? Zijn het de verkoopcijfers of aantal streams die 

het zwaarst tellen? Bezoekersaantallen bij concerten of de populariteit in het buitenland? Of 

is het die briljante toon of sound van een act of juist de inspirerende werking van artiesten op 

de luisteraar. Aan geen van deze zaken mag de jury van de Popprijs voorbij gaan. 

Al die criteria werden zorgvuldig afgewogen en tegen elkaar afgezet, tijdens de 

beraadslagingen. 

 

Het was dan ook in veel opzichten een goed jaar voor de Nederlandse popmuziek. Neem nou 

de zegetocht van de rockband De Staat langs de grootste zalen van het clubcircuit en op onze 

grootste popfestivals Pinkpop en Lowlands. Of anders Kensington, die hun succes van vorig 

jaar zelfs nog wist te overstijgen. Stonden ze in 2015 twee keer in een uitverkocht Ziggo 

Dome, eind vorig jaar verkocht de Utrechtse band die grote zaal zelfs drie keer uit. Maar er 

lijkt vooralsnog geen maat te staan op het succes van Kensington. De vijf Ziggo Dome-

concerten eind dit jaar lijken niet genoeg om aan de vraag naar kaartjes te voldoen. 

 

Razend knap in een tijd waarin niet rock maar hiphop de popmuziek domineert. Ook in 

Nederland waar het Rotterdamse Broederliefde het een na het andere streaming-record brak. 

Geen album stond zo lang op de eerste plaats als hun Hard Work Pays Off 2. 

 

Kijkend naar Nederlandse popmuziek in 2016 kun je gerust stellen dat dit het jaar was van 

Broederliefde. Maar de jury van de Popprijs kijkt ook graag naar de successen van onze 

artiesten in het buitenland. En er was in 2016 één Nederlandse artiest wiens naam van 

Amerika tot Azië overal opdook. Zeg in Los Angeles of Tokyo dat je uit Nederland komt en 

je hoort zijn naam. 

 

En die naam, is ook de naam van de winnaar van de Popprijs 2016: Martin Garrix. 

De cijfers alleen al zijn imposant genoeg. Wereldwijd zagen zo’n twintig miljoen mensen 

Garrix optreden. Zijn al wat oudere single Animals doorbrak in 2016 de grens van een 

miljard streams terwijl zijn in augustus verschenen single In The Name Of Love inmiddels 

vierhonderd miljoen keer op Spotify is beluisterd. 

 

Dat is op zichzelf al indrukwekkend, net als zijn bekroning tot nummer 1 dj van de wereld 

door DJ Magazine. 

 

Aan dat laatste zijn we in Nederland misschien gewend geraakt, want ons land staat nog 

altijd aan de top van de Electronic Dance Music (EDM). Maar wat Garrix onderscheidt van 



veel van zijn collega’s is zijn drang naar vernieuwing en zijn feilloze gevoel voor melodie en 

hits. In The Name Of Love is geen dance-track met een zanglijntje erover maar een sterk 

hitgevoelig liedje, waarmee Garrix ook de popmarkt goede diensten bewijst. Hij treedt met 

zijn hit uit het strakke EDM-keurslijf en probeert nu met succes iets anders. Die drang tot 

vernieuwing en de wens zichzelf muzikaal te blijven ontwikkelen maakt Garrix ook 

bijzonder. 

 

Martin Garrix inspireert met zijn twintig jaar ook de jongste generatie popliefhebbers. En als 

dank voor hun enthousiasme gaf hij ze dit jaar iets terug. In oktober op het Amsterdam 

Dance Event kon jong en oud hun held aan het werk zien tijdens Garrix’ spectaculaire All 

Ages show in de Amsterdamse Rai. Het was ook een van de weinige keren dat Garrix in 

Nederland was, want zijn werkterrein bestrijkt de hele wereld. 

 

Nederlandse dance is altijd een belangrijk exportproduct geweest. We hebben in Tiësto en 

Armin van Buuren (beiden oud-winnaars van de Popprijs) al twee fantastische ambassadeurs 

van de dance gehad. In de twintigjarige Martin Garrix kunnen we ons geen betere opvolger 

wensen. 

 

 
 

 

Voor de redactie / Niet voor publicatie 
Neem voor vragen contact op met: 

Pieter van Adrichem, popprijs@noorderslag.nl, tel 06 - 44 99 04 22. 
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