
Een kleine Belg neemt het op tegen de Amerikaanse reuzen

STOP DE CULTUUR VAN DIEFSTAL

+ van 1.000.000$
DE OORLOG IS VERKLAARD AAN

Nu zijn auteursrechten aan alle kanten worden geschonden, komt de
wereldberoemde gitarist, componist, artiest en producent Francis GOYA in

opstand tegen de muziekmultinationals en valt hij aan:

DE STRATEGIE 

Francis GOYA, opgelicht en bestolen, gaat een mythologische strijd aan: David tegen Goliath.

De minachting en arrogantie van deze multinationals tegenover de componist van "Faded Lady", 
François WEYER onder zijn echte naam, lokt vandaag de woede en de aanvalsstrategie van de 
kunstenaar Francis GOYA uit - http://www.francisgoya.com .

Deze strategie is gebaseerd op het principe van het Mohammedaanse citaat: "Aangezien de berg niet
tot ons komt, laten we naar de berg gaan.”

In de praktijk heeft Francis GOYA verschillende procedures en stappen in gang gezet.

Er wordt een website gemaakt om aan de zaak wijden: www.goya-vs-universalmusic.com 

Deze site identificeert de hoofdrolspelers en degenen die verantwoordelijk zijn voor de 
verduistering en diefstal van de rechten en royalty's van Francis GOYA.

Het wordt ondersteund door juridische documenten die zijn verzameld door de deskundige advocaat
in auteurs- en auteursrechten, Cédric WAUCQUEZ, wettelijk vertegenwoordiger van Francis 

http://www.francisgoya.com/
http://www.goya-vs-universalmusic.com/


GOYA en vele andere artiesten.

Het doel van de site is eenvoudig, om er toe te dienen als ontsteker voor de mediabom die Francis 
GOYA wil laten ontploffen.

Zij wil oneerlijke praktijken en een cultuur van diefstal door enkele grote spelers in de 
muziekindustrie aan de kaak stellen: UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING, SONY MUSIC 
ENTERTAINMENT en KLUGER PARTNERS (een bedrijf dat eigendom is van de Belgische 
producent en uitgever Roland Kluger).

DE FEITEN... ALLEEN DE FEITEN

Talrijke lopende en toekomstige rechtszaken in de VS, Europa en België.
De titel “No Lady”. werd in 1975 gecomponeerd door François WEYER (wiens artiestennaam 
Francis GOYA is).

Het nummer werd aangepast voor de band S.S.O. Orchestra en werd “Faded Lady”.

"Faded Lady" is gecomponeerd door François Weyer en de tekst is geschreven door Douglas Lucas.

De titel Faded Lady is geregistreerd bij Sabam en is het onderwerp van een copyright in de VS. 
(Copyright : SB33-006A 1977 SUTTON MILLER LTD). https://youtu.be/QqMCx0eeB74 ). 

Deze titel wordt zonder recht gebruikt door de grootste Amerikaanse rappers en artiesten:

BUSTA RYHMES, SWIZZ BEATZ, SPLIFF STAR, RAKIM, NAS, APATHY, Q-TIP, REEK 
DA VILLAIN, DJ SCRATCH, DIAMOND D (Diamond and the Psychotic neurotics), KAY 
SLAY, RALPH Mc DANIELS, KID CAPRI, RED ALERT, PAPOOSE, RZA CIPHA 
SOUNDS, SLICK RICK, BIG DADDY KANE, BRUCIE B, CUTMASTER DC, TALEB 
KWALI, JEAN GRAE, RAH DIGGA, MISSY ELLIOT, WU-TANG,  DJ EQUAL, JAY 
ROCK, DMX, PYRELLI, KANYE WEST, LUPE FIASCO, HI-TEK, QASHI DA 
HAMDSOME, BROKE'N ENGLISH, FREEWAY, RICK ROSS, JOE BUDDEN, KREVA, 
PAUL NICE, TASUN, ... enz...,

Het leek allemaal te beginnen in 1992 toen rapper Diamond D (Joseph Kirkland) een deel van de 
melodie van “Faded Lady” plagieerde.

Deze rapper gebruikt de compositie van "Faded Lady" in zijn nummer "I Went For Mine" zonder 
enige rechten. Hij beweert de componist te zijn terwijl hij de compositie van "Faded Lady" 
plagieert.

De track "I Went For Mine" staat op het album STUNTS, BLUNTS and HIP HOP. Het album werd 
in 25 versies uitgebracht op MERCURY en Chemistry Records, en stond al snel in de Hip Hop 
BILLBOARD USA. Het leverde Diamond D en zijn platenmaatschappij aanzienlijke inkomsten op.
https://youtu.be/yRLNPNyoooI. Francis was niet op de hoogte van dit illegale gebruik ten 
tijde van Goya en alle royalty's die aan hem hadden moeten worden teruggegeven werden 
gestolen.

https://youtu.be/yRLNPNyoooI
https://youtu.be/QqMCx0eeB74


( Joseph Kirkland, bekend als Diamond D, is een Amerikaanse muziekproducer en rapper, geboren 
op 5 april 1969 in de Bronx, New York. Hij is lid van de Diggin' in the Crates Crew (D.I.T.C.) 
samen met Showbiz & A.G., Lord Finesse, Fat Joe, O.C., Buckwild en wijlen Big L. ).

In 2006 brachten Busta Rhymes en DJ Kay Slay een mixtape-album uit genaamd "The 
Coutndown of The Big Bang".  Dit album bevat de track "New York Shit”, uitgevoerd door Busta 
Rhymes feat Swizz Beatz op track 6.

Ook deze track plagieerde de compositie van "Faded Lady”: Francis Goya werd nog steeds niet om
toestemming gevraagd en Busta Rhymes, Swizz Beatz en DJ Scratch verklaarden zichzelf de 
componisten van de geplagieerde track.

Ook in 2006 werd het nummer "New York Shit" uitgebracht als single (vinyl en CD) op de B-kant 
als track 2, mede geproduceerd door Will I Am: "I Love My Bitch - New York Shit”; het bereikte 
nummer 2 op de US Billboard Hot Single in 2006.

De track “New York Shit” staat ook op track 2 van Will I Am's single 'I Like To Move It' uit de hit 
tekenfilm Madagascar.

Busta Rhymes bracht "New York Sh***" ook uit onder andere namen: "East Coast Sh***", "New 
Tork Sh***", "New York Sh***", enz....
. 
Op 4 juni 2006 speelde Busta Rhymes "New York Sh***" met enkele van de grootste rappers van 
de dag op het grootste HIP HOP festival, Hot Summer Jam 97, dat meer dan 125.000 fans trok. Het 
enorme evenement vond plaats in Giant Stadium (genoemd naar New York's NFL team, de Giants), 
en werd uitgezonden op televisie en op het zusterradiostation van het festival (gesponsord door: 
Boost Mobile, Xbox 360, Whiteboy, The Tobacco Coalition, en XXL Magazine).

Tijdens zijn optreden draagt Busta Rhymes het uniform van de Giants en vooral het T-shirt met het 
nummer 80 van Jeremy Shockey, een van de belangrijkste spelers van de Giants en van American 
football (NFL). Dit optreden stuwde Busta Rhymes' album "BIG BANG" naar de eerste plaats in de
Billboard USA charts, inclusief het nummer "New York Shit".

Op dit album is François Weyer niet opgenomen als componist, hoewel de compositie van "Faded 
Lady" duidelijk wordt gebruikt.



Terwijl het album "BIG BANG" nummer één bereikte in de US Billboard charts, brachten andere 
rappers (waaronder degenen die "New York Shit" met Busta Rhymes uitvoerden op Hot Summer 
Jam 97) dezelfde track uit.

https://youtu.be/tfA7QUDxdZE 

Busta Rhymes, wiens echte naam Trevor George Smith, Jr. is, geboren op 20 mei 1972 in 
Brooklyn, New York, is een Amerikaanse rapper, producer en acteur. Chuck D van de band Public 
Enemy noemde hem Busta Rhymes, naar NFL wide receiver George "Buster" Rhymes.

Het album "BIG BANG" met de titel "New York Sh***" staat ook op nummer 1 in de Billboard 
Soundscan, op nummer 1 in de Billboard 200 USA, op nummer 1 in de Billboard Top Internet 
album, en in de "Charts albums" van vele landen: Canada (6), Zwitserland (6), UK (1), Duitsland 
(10). (The Big Bang (Busta Rhymes album) - Wikipedia ). 

"BIG BANG" is in de USA door de RIAA Gold gecertificeerd en in het UK door de BPI Silver.

Alle grote rappers, niet alleen Amerikaanse, brengen hun eigen "New York S***" uit onder de titels:
"LA S***", "London S***", "Miami S***", "Tokyo S***", "Osaka S***", "Moscow S***"... 

Er zijn zoveel tracks van rappers die het concept "New York Shit" gebruiken met de naam van een 
stad gevolgd door "Shit" dat het Duitse kanaal Broken Comedy een satirische video maakt "Koln 
Porz Shit" en de draak steekt met deze vele tracks en video's van internationale rappers: 
https://www.youtube.com/watch?v=tjOUUQX4kVk 

Het is duidelijk dat al deze titels de compositie van François Weyer hebben gebruikt zonder zijn 
toestemming en zonder de minste inning van rechten en royalty's.

Talib Kweli gebruikt dezelfde sample uit 'Faded Lady' in een track die nog steeds 'New York Shit'
heet. Hij noemt zichzelf de enige schrijver/componist van het nummer. 
https://youtu.be/2IwIlyPe88o     

De compositie "Faded Lady" wordt beschouwd als de meest geplagieerde compositie door rappers 
wereldwijd.  

https://youtu.be/Y-GICW2TibE /  https://youtu.be/d6eABFqTkho 

https://youtu.be/d6eABFqTkho
https://youtu.be/Y-GICW2TibE
https://youtu.be/2IwIlyPe88o
https://www.youtube.com/watch?v=tjOUUQX4kVk
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Big_Bang_(Busta_Rhymes_album)
https://youtu.be/tfA7QUDxdZE


NAS is een Amerikaanse rapper, songwriter en acteur, geboren op 14 september 1973 in Brooklyn, 
New York. NAS, zoon van jazzmuzikant Olu Dara, heeft acht opeenvolgende platina-verkopen en 
heeft sinds 1994 meer dan 25 miljoen albums verkocht.. 

Talib Kweli, wiens echte naam Talib Kweli Greene is, geboren op 3 oktober 1975 in Brooklyn, New
York, is een Amerikaanse rapper uit Park Slope. Hij is een van de belangrijkste rappers in de

underground hiphop, en wordt vaak geprezen door critici en vakgenoten, ondanks het feit dat hij
geen commercieel succesvolle artiest is.

De verklaringen bij ASCAP (American Society of Composers, Authors, and Publishers)zijn na de 
verdeling van de rechten onvolledig of geregulariseerd, zodat zelfs de door deze of andere 
auteursrechtenorganisaties geïnde rechten niet aan François Weyer zullen worden verdeeld.

Hier is een kleine maar onvolledige lijst van titels en artiesten die de sample hebben gebruikt:

 Roll My Shit by Currensy



 A.D.D. Pt.2 by Wale
 New Jerz Shit (Remix) by Joe Budden
 Return of the Mac (aka New York Shit) by Prodigy
 New York Shit (Marley Marl Remix) (featuring KRS-One)
 New York Shit (Freestyle) - Mashonda
 New York Shit (Remix) (featuring Swizz Beatz, Nas, Papoose, Labba & M.O.P.)
 Down South Shit (featuring Slim Thug, Three 6 Mafia & Rick Ross)
 Dade County Shit (featuring Pitbull, Smitty & C-Ride)
 L.A. Shit - Jay Rock (Feat. Kendrick Lamar)
 BK Shit- Gravy & A-Smash
 New York Shit (Legend Remix) (featuring Rakim, DMX and Jadakiss) (Unofficial, it 

consists in verses from other songs, like The Watcher)
 H-Town Shit - Brooke Valentine feat. Bun B
 Pyrelli - London Shit
 Midwest Shit (featuring Kanye West, Lupe Fiasco, Common & Twista)
 New York Shit (Freestyle) - Hi-Tek
 New York Shit (Featuring Jean Grae & Talib Kweli)
 LIve My LIfe (featuring StarRJ The Feenom & Lo)
 Tokyo Shit - Kashi Da Handsome
 Manchester Shit - Broke'n'English
 P.A. Shit - Freeway
 JA Shit - The Bulletproof Army
 Rick Ross - Miami Shit
 DMX – I Run Shit.

 
En wat remixen:  

 New York Shit Feat Diddy ;
 New York Shit Feat Joe Budden ;
 New York Shit Feat Harlem Beatz ;
 New York Shit Feat Murda Mook ;
 New York Shit Feat DMX ;
 New York Shit Feat Young Buck ;
 New York Shit Feat John Doe ;
 New York Shit Feat Uncle Murda – Keyz ;
 New York Shit Feat Papoose ;
 New York Shit Feat Swiiz Beatz ;
 New York Shit Feat Dutch ;…

 
Tokyo Shit zal zelf het onderwerp zijn van een remix getiteld :
Tokyo Shit feat Soldier,
een 2e onder de naam Tokyo shit feat OHL Day,
een 3e onder de naam Tokyo Shit feat Pig the Ryo,
een 4e onder de naam Osaka Shit,
een 5e onder de naam Tokyo Shit feat VIKN from the Ghost,
een 6e onder de naam Tokyo Shit Feat Fourd,
een 7e onder de naam Tokyo Shit feat Kashi Da Handsome,
een 8e onder de naam Tokyo Shit Feat Simon,
een 9e onder de naam Tokyo Shit feat Nobu from Babysickk,
een 10e onder de naam Tokyo Shit feat Bamboo,
een 11e onder de naam Tokyo Shit feat.チャック,
een 12e onder de naam Tokyo Shit feat Kreva,
een nog tientallen meer....
 



 

"New York Shit" is ook opgenomen in meer dan 30 televisieseries.

16 jaar vechten, tientallen uren van meerdere onderhandelingen, honderden e-mails en
brieven verstuurd en tot op heden zonder resultaat gebleven... De beker is vol en François
WEYER/Francis GOYA heeft besloten om de verantwoordelijken voor de diefstal van zijn
rechten te dagvaarden, namelijk de grootste majors zoals Universal Music Publishing,
Sony Music Entertainment, Kluger Partners, Aftermath, Interscope, Ensign Music LLC,
T'ZIAH'S  Music,  Zomba,  DJ  Scratch  Music,  Kobalt  Music,  ...,  evenals  de
maatschappijen voor het verzamelen van rechten die een oogje hebben dichtgeknepen
voor de verduistering van de verantwoordelijke uitgevers, waaronder SABAM en ASCAP.

Naar schatting zijn miljoenen dollars aan vergoedingen verduisterd.

Francis  Goya  hekelt  een  cultuur  van  diefstal  in  de  muziekindustrie  en  diverse  goed
georganiseerde  praktijken  van  de  grootste  majors  en  bepaalde  DSP's,  met  de
welwillendheid van de maatschappijen voor het verzamelen van rechten, met als enig doel
zich de rechten van artiesten toe te eigenen.  

Francis Goya richtte in 2006 samen met advocaat Cédric Waucquez de A.S.B.L. Défense
des  Artistes  et  de  leurs  Droits  op.  Zij  strijdt  tegen het  misbruik  van de  rechten  van
artiesten. (20+) Défense des Artistes et de leurs Droits - D A D | Facebook 

https://www.facebook.com/D%C3%A9fense-des-Artistes-et-de-leurs-Droits-D-A-D-437599173643256


Francis GOYA

DETAILS & DOCUMENTEN

U vindt de details van deze zaak op de website www.goya-vs-universalmusic.com , samen met
alle daarop betrekking hebbende documenten. Na veel onderzoek worden deze documenten
door Me WAUCQUEZ verzameld en aangehaald om een feilloze en onbetwistbare zaak voor
de  rechter  te  versterken.  Wij  weten  reeds  dat  een  dergelijke  zaak  tegen  reuzen  als
UNIVERSAL MUSIC  of  SONY MUSIC  ENTERTAINMENT van  onberispelijke  kwaliteit
moet zijn. De hier gepresenteerde strategie en de website met zijn directe en ongeremde bood-
schap tonen de overtuiging en motivatie van Francis GOYA om de rechten van zijn auteurs te
doen gelden bij  deze "monsters" van de muziekindustrie  op wereldniveau.  Net  als  ridder
Bayard "zonder vrees en zonder verwijt" is de strijd begonnen, in de overtuiging dat deze, net
als bij Marignan, in een overwinning zal eindigen.

www.goya-vs-universalmusic.com  

Verzoek om informatie en interview met Françis GOYA

Tel. : 00 32 483 989 400

http://www.goya-vs-universalmusic.com/
http://www.goya-vs-universalmusic.com/

