
De Veer 2004 - Juryrapport 
 

De industrieprijs De Veer werd de afgelopen jaren gewonnen door Tony Berk, Saskia 
Slegers, Daan van Rijsbergen, Riny Schreijenberg, Roy Teysse en Ferry Roseboom. 
Volgend op het recordjaar van MOJO Concerts, en indachtig het toenemende belang van 
concerten als inkomstenbron (ook voor de industrie), kan de prijs volgens de jury dit jaar 
naar niemand anders gaan dan: Willem Venema. 
 
Alhoewel Venema niet actief deelneemt aan het maken van geluidsdragers, heeft hij als 
boeker, organisator, manager, adviseur (en nog veel meer) een belangrijke rol gespeeld in 
de carrière van menig Nederlands artiest. Ook als muziekverzamelaar, met een collectie 
van inmiddels ruim 30.000 LP’s en CD’s, leverde hij een forse bijdrage aan de vette jaren 
van de entertainmentbranche. 
 
Dat Venema voor deze bedrijfstak voorbestemd was, blijkt wel uit diverse nevenactiviteiten 
tijdens zijn schooltijd: hij volgde een jaar pianoles, de cursus Abstract Schilderen en 
dansles. Bijbaantjes als uitsmijter en het vrij doctoraal Criminologie maakte zijn 
voorbereiding op de muziekindustrie compleet.  
 
Zijn eerste ervaring met het boeken van concerten deed Venema in zijn studententijd op als 
programmeur van studentenactiviteitencentrum Diogenes in Nijmegen. Zijn zwemdiploma’s 
A en B kwamen in deze kweekvijver goed van pas. Daarna richtte hij concertpromotors- en 
boekingskantoor Double You Concerts op. In 1988 werd hij door een aandelenruil 
medevennoot/directeur in MOJO Concerts BV, maar vóór de overname van MOJO door 
SFX en vervolgens Clear Channel Entertainment trok Venema zich uit het bedrijf terug. In 
2000 kwam hij er echter in loondienst terug als seniorboeker, (festival)programmeur, 
projectleider en concertpromotor van voornamelijk buitenlandse acts. 
 
Een imposant lijstje, maar allemaal geen aanleiding voor de toekenning van De Veer. Die is 
immers bedoeld voor personen met bijzondere verdiensten voor Nederlands product. 
Gelukkig is er meer… 
 
Zo is Venema in de loop der tijd - naast oprichter van de Herman Brood-fanclub en boeker 
van diens optredens - medemanager geweest van Brood. En ook voor o.m. Claw Boys 
Claw en Urban Dance Squad deed hij het management. Sinds enkele jaren programmeert 
Venema de meest uiteenlopende Nederlandse artiesten (van beginnend cabarettalent tot 
vertolkers van smartlappen) in de Foxtrot-tent op het Lowlands-festival, hij organiseert Het 
Concert Des Levens in de Heineken Music Hall. Hij was een van de eersten die 
Nederlandse comedy op de kaart zetten en binnen MOJO zelfs een comedy-stal van de 
grond heeft getrokken, en zonder andere betrokkenen tekort te willen doen was het met 
name Venema die Johnny Hoes, door middel van een imposante revue tijdens Lowlands 
2003, de boxset en de met kerst uitgezonden tv-special weer in de spotlights heeft gezet. 
En dan noemen we nog niet eens de talloze keren dat Venema ‘gequote’ werd in 
gerenommeerde muziekbladen als Playboy en Penthouse… 
 
Kort en goed is Venema al ruim 30 jaar enorm en oprecht betrokken bij het wel en wee van 
de Nederlandse muziekindustrie, podia en festivals, waarbij hij in al zijn werk een 
bewonderenswaardig streven naar perfectie aan de dag legt. 
 
Tot de eerdere trofeeën van Venema behoren een hoge positie in de Machtigste Personen 
In De Muziekindustrie Top Zoveel van OOR, een 61ste plek in de Entertainment Top 100 
van Quote, diverse stuks edelmetaal en de titel Keizer Van Het Clubcircuit. Vanaf vandaag 
komt daar een ‘prestigieuze’ onderscheiding bij: De Veer 2004! 
 
(De Veer wordt uitgereikt door de staatssecretaris van OC&W, Medy van der Laan) 


