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Adele werkte elke zondag in het café van haar tante in Harin-
gey, Noord-Londen. Toen ze in haar tienerjaren als serveerster 
werkte kondigde de krakende radio de countdown van de hit-
parade aan. Ze probeerde zich voor te stellen hoe het zou zijn 
om zelf met een liedje in de hitlijst te staan. Tegen de tijd dat 
ze tweeëntwintig was, zou ze over de hele wereld op 1 staan.
 Haar invloed is enorm: toen ze The Guardian’s Music Po-
wer List aanvoerde werd ze de meest invloedrijke persoon in 
de muziekwereld genoemd. Om dit in perspectief te plaatsen: 
de machtige Simon Cowell stond op de derde plaats. Adele 
heeft wereldwijd miljoenen albums verkocht, verscheidene 
prijzen gewonnen, waaronder Grammy’s en een Brit Award, 
en wordt terecht de koningin van de muziekindustrie ge-
noemd – en dat nog maar drie jaar nadat haar eerste single 
werd uitgebracht. Ondertussen heeft ze een vermogen van 
meer dan vijfentwintig miljoen euro opgebouwd. Vooral 
de authenticiteit en oprechtheid van haar muziek spreken 
aan: geen trucjes, maar vol soul. Met sterk autobiografische 
teksten die eenvoudig maar krachtig zijn en vaak over haar 
liefdesverdriet gaan, heeft ze bij veel muziekliefhebbers een 
snaar weten te raken. Als luisteraar heeft Adele een hekel aan 
luie songteksten. ‘Weet je, ik haat – ik vind het zelfs een bele-
diging – letterlijke, gemakkelijke teksten waar geen gedachte 
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achter zit, die alleen maar geschreven zijn omdat het rijmt,’ 
zegt ze. Hoewel haar hoge standaard haar geen windeieren 
legt, moet ze er wel een emotionele prijs voor betalen. Denk 
maar even aan hoe je je kunt voelen door songs als ‘Someone 
Like You’: kippenvel, rillingen over je rug van herkenning, 
tranen in je ogen en trillende lippen. Probeer je dan eens 
voor te stellen hoe emotioneel uitputtend het is om die songs 
avond na avond uit te voeren tijdens een tour.
 ‘Het is heel zwaar,’ zegt Adele. Ze heeft manieren ontwik-
keld om ermee om te gaan, zoals aan alledaagse dingen 
denken tijdens het zingen, bijvoorbeeld aan Ikea. Wat ze 
ervoor terugkrijgt weegt op tegen de uitdagingen van live-
uitvoeringen van zulk materiaal. ‘Alles wat ik moeilijk vind, 
valt helemaal in het niet wanneer ik merk hoe mensen op 
mijn muziek reageren,’ zegt ze. ‘Ik vind het fantastisch als een 
vrouw haar man mee naar een concert sleept en hij erbij staat 
als een flapdrol. Je probeert de hele avond om hem voor je te 
winnen en aan het eind van de avond geeft hij zijn vrouw een 
zoen. Dat is geweldig.’
 Wat is Adele toch een fascinerend iemand: niet in de laatste 
plaats vanwege het contrast tussen haar muzikale persoonlijk-
heid en de persoon die ze in het dagelijkse leven is. Ondanks 
de hartverscheurende droefheid van haar muziek is Adele 
in werkelijkheid verrassend vrolijk en tevreden. Haar hese, 
aanstekelijke lach komt regelmatig terug tijdens haar vrolijke 
gebabbel. Ze is totaal geen sombere ziel vol zelfmedelijden; 
mensen die haar hebben ontmoet zeggen vaak dat ze het 
meest lacht van iedereen. Het maakt haar tot een aantrekke-
lijke persoon. Toen ze met de moeilijke, soms zenuwslopende 
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tour langs Amerikaanse radio- en televisiestations bezig was, 
waaraan geen enkele artiest kan ontkomen als hij in de Ver-
enigde Staten wil doorbreken, waren de hotemetoten uit de 
muziekindustrie zo van haar gecharmeerd dat ze niet alleen 
haar muziek wilden promoten – ‘Over die beslissing hoefden 
we niet lang na te denken,’ zegt een van hen – maar ook wat 
met haar wilden drinken en met haar bevriend wilden raken.
 Haar ideeën over van alles, van beroemdheid tot liefde, zijn 
altijd onderhoudend. Ze vertelde een keer over een mannelij-
ke fan die een verdacht ogend papieren zakdoekje opstuurde. 
‘O, je hebt me een gebruikt zakdoekje opgestuurd,’ zei ze over 
het geschenk. ‘Ik zal zeker contact met je opnemen! Hé, zul-
len we gaan trouwen en kinderen krijgen?’
 Ze staat bekend om haar onbevangenheid. Op de vraag 
wanneer ze meestal inspiratie krijgt voor een nieuw liedje, 
antwoordde ze dat dat vaak is als ze ’s ochtends vroeg uit bed 
moet om naar de wc te gaan. Iemand vroeg haar ook wat 
ze zou doen als haar partner tegen haar zou zeggen dat ze 
dik was. ‘Ik zou hem vermoorden,’ antwoordde ze. Toen ze 
hoorde dat ze de prestigieuze Grammy Award had gewon-
nen, kwam ze net van de wc. Ze had nog niet eens haar riem 
vastgemaakt. Het publiek moet vaak om haar grappen op het 
podium lachen, ook om de vieze moppen. ‘Hoe noem je een 
blondje dat op haar hoofd staat?’ bijvoorbeeld. ‘Een brunette 
met slechte adem.’ Gaat dat te ver? Het kan altijd nog een 
graadje erger. In antwoord op de vraag waarom ze Twitter 
mijdt, waaraan zo veel andere muzieksterren verslaafd zijn, 
zei ze: ‘Ik heb geen zin om te schrijven: “O, ik zit op de wc, ik 
heb gisteren te heet gegeten.” Dat is gewoon goor.’



inleiding

5

 Aan de ene kant is ze zelfverzekerd en vastberaden, aan de 
andere kant is ze ook bescheiden en nuchter. Ze wil liever geen 
zangeres worden genoemd. ‘Ik zeg altijd dat ik een “zingende 
dame” ben in plaats van een zangeres,’ zegt ze. ‘Zangeres vind 
ik een te groot woord. In mijn beleving is een zangeres ie-
mand als Etta James of Carole King of Aretha Franklin.’ Op 
de vraag wat ze gedaan had als het haar niet gelukt zou zijn 
om zangeres te worden, zegt ze: ‘Als ik niet zou zingen, zou ik 
schoonmaakster zijn geworden, ik houd van poetsen.’
 Adeles songs documenteren levensechte drama’s en uit 
het leven gegrepen liefdesperikelen: haar beide albums gaan 
over pijnlijke scheidingen. Ze zegt dat de liedjes voor haar 
tweede album 21 voortkomen uit dagboekaantekeningen die 
ze maakte toen ze dronken was. Deze aantekeningen zijn tot 
haar eigen verbazing uitgegroeid tot de soundtrack van onze 
tijd. Adele dacht altijd dat ze de enige was met dit soort pro-
blemen. Toen ze ten overstaan van de hele wereld over haar 
emoties begon te zingen, ontdekte ze dat miljoenen mensen 
vergelijkbare gevoelens hadden. Toen ze zich realiseerde dat 
die miljoenen mensen zich minder alleen voelden door haar 
songs, was ze blij dat ze er een positieve draai aan had kunnen 
geven. ‘Het is alsof mijn werk erop zit,’ zegt ze.
 Dat kun je wel zeggen. Van haar tweede album zijn meer 
dan drie miljoen exemplaren verkocht en het album werd tien 
keer platina. Ze is de eerste levende artiest in bijna vijftig jaar 
die tegelijkertijd met twee singles in de top 5 en twee albums 
in de hitlijsten staat. Ze heeft tot dusver in achttien landen 
op 1 gestaan. Het meisje uit Londen is ontzettend populair 
in Amerika, waar haar album op 1 heeft gestaan, ze heeft op-
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getreden in Saturday Night Live, en in 2009 twee Grammy 
Awards heeft gewonnen. Ook al hebben de verkoopcijfers 
een hoge vlucht genomen, ze is met beide benen op de grond 
blijven staan. Toen ze bijvoorbeeld backstage in een televi-
siestudio in New York was voor de opnamen van The Late 
Show with David Letterman, merkte iemand op dat ze een 
vrij kleine kleedkamer had. Adele wilde er niks van weten. ‘Je 
klaagt niet over je kleedkamer,’ zei ze. Toen ze weer thuis was 
in Londen wilde ze niets liever dan met haar goede vrienden 
in het park zitten kletsen en cider drinken.
 Zoals we zullen merken wordt ze ontzettend zenuwachtig 
voor liveoptredens. Maar als ze eenmaal met een microfoon 
in haar hand op het podium staat, verdwijnt haar angst. ‘Ik 
voel me tijdens mijn optredens meer op mijn gemak dan 
wanneer ik op straat loop,’ zegt ze. ‘Ik houd ervan om mensen 
te entertainen. Het is nogal wat als mensen hun zuurverdien-
de geld – hoe veel of hoe weinig het ook is – uitgeven om een 
uur naar mij te komen kijken. Ik denk daar niet licht over.’ 
Bij haar optredens lijken er bijna geen barrières tussen Adele 
en haar fans te staan. Ze is waarschijnlijk zo geliefd omdat je 
weet dat ze, ondanks haar succes en roem, iemand is zoals jij 
– someone like you.
 Dit is haar opmerkelijke verhaal.
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