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De industrieprijs De Veer werd de afgelopen jaren gewonnen door Tony Berk, 
Saskia Slegers, Daan van Rijsbergen, Riny Schreijenberg en Roy Teysse. 
Allemaal mensen die uitblinken in datgene waar een platenmaatschappij 
minimaal goed in moet zijn, namelijk A&R. Oftewel: het ontdekken van nieuwe 
trends en artiesten, met als doelstelling die door te ontwikkelen tot succesvolle 
– liefst goed te verkopen – ‘producten’. De winnaar van dit jaar past prima in 
dat rijtje. Toegegeven, de commerciële doelstelling wordt niet altijd gehaald, 
maar zei hij anderhalf jaar geleden niet al tegenover Muziek en Beeld: “We 
brengen uit wat we zelf leuk vinden, zo simpel is het.” De Veer gaat dit jaar 
naar Ferry Roseboom van Excelsior Recordings. 
 
Excelsior werd in 1996 opgericht door Ferry Roseboom en Frans Hagenaars, 
onder de naam Electrolux. Maar om problemen met de gelijknamige 
stofzuigerfabrikant voor te zijn, werd al snel gekozen voor Excelsior 
Recordings. In een tijd waarin iedereen zich op dance of Nederlandstalig 
stortte, legden zij zich toe op alternatieve gitaarpop. Het was monnikenwerk, 
met prachtige releases maar zeer weinig revenuen. Menig ander bedrijf had 
ongetwijfeld allang de handdoek in de ring geworpen. Dit 
doorzettingsvermogen siert - en is kenmerkend voor - Excelsior en Ferry 
Roseboom. 
 
Ze krijgen de prijs vanwege de gedrevenheid (fanatisme bijna) waarmee ze 
hun acts onder de aandacht weten te krijgen van de media, winkeliers en 
consumenten. En wel in die volgorde. De critici zijn eigenlijk altijd en unaniem 
enthousiast over de releases op Excelsior Recordings. Ook de 
popspeciaalzaken weten wel weg met hét Nederlandse kwaliteitslabel. Het 
grote publiek moet zijn weg nog vinden naar Johan, Daryll-Ann, Spinvis, 
Supersub, Caesar en Meindert Talma… maar Excelsior is zeer creatief om dat 
doel te bereiken: zo verlaagde het de ppd van haar cd’s, omdat het de cd-
prijzen in Nederland te duur vindt. Overigens stond Rosenboom aanvankelijk 
sceptisch tegenover de prijsverlaging, omdat hij vindt dat de releases op 
Excelsior Recordings elke cent dubbel en dwars waard zijn. Ook internet wordt 
als promotie- en marketingmiddel ingezet: het label bood vorige maand een 
kerstalbum gratis aan ter download en consumenten die een single van 
Supersub via internet bestelden, kregen het aankoopbedrag van de single 
teruggestort bij de aanschaf van het album. 
 
Een bijzondere voetnoot in de historie van Excelsior is het feit dat het label 
anderhalf jaar geleden oog in oog kwam te staan met het Nederlands 
Tuinkabouter Bevrijdingsfront, naar aanleiding van de clip bij de single Tumble 
And Fall van Johan. En vanavond dient zich een nieuwe mijlpaal in de 
geschiedenis van het label aan: de toekenning van De Veer 2003! 


