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De Veer is bedoeld voor personen met bijzondere verdiensten voor Nederlands product. Wie 
de prijs dit jaar in de wacht sleept, zal u waarschijnlijk niet verbazen. Zeker niet als u - hier in 
de zaal - goed om zich heen gekeken hebt. Er is hier namelijk iemand aanwezig waarvan u 
zich wellicht afvraagt: ‘wat doet dat rebelse, enigszins nors kijkende, zich tegen de gevestigde 
orde afzettende enfant terrible hier, te midden van het establishment van de 
muziekindustrie?’. Welnu… dat kind is een echt mediadier, zelf al tien jaar ‘platenbaas’ en 
stond eigenhandig aan de wieg van het huidige succes van de Nederlandse (en vaak 
Nederlandstalige) urban- en hiphop scene. 
 

De Veer 2006 gaat natuurlijk naar… Kees de Koning! 
 

Hiphop is een genre dat door de publieke opinie rijkelijk is voorzien van stereotypen. Kees lijkt 
die niet per se te willen wegnemen. Zo specialiseerde hij zich in de jaren ’90, toen hij 
computerspellen besprak voor het gameblad Power Unlimited, in ‘beat-em-ups’, oftewel 
vechtgames, met lieflijke namen als Mortal Kombat en Street Fighter. Geheel in de stijl van 
het blad en van de spellen die hij besprak, waren de oordelen van Kees genadeloos. 
Veelzeggend zijn ook de woorden waarmee hij in 1993 als redactielid in het magazine werd 
geïntroduceerd: “Kees is onze man met straatkrediet, bijdehand tot op het bot, niet bepaald 
op zijn mondje gevallen. Daarom lijkt hij als geen ander in staat te zijn de vele vechtspellen 
van een deskundig advies te voorzien, want zijn opvliegende karakter geeft hem de 
beschikking over supersnelle reflexen. En, het houdt de wildebras van de straat.”  
 

Nu had Kees daar op zich de Power Unlimited niet voor nodig, want hij had nog duizend en 
één andere activiteiten. Kriskras door zijn cv lopend zien we hem opduiken als o.m.: 
- medeorganisator van Paradiso-avonden als B-Boy Extravaganza en Timefuckers 
- schrijver van het boek Van Brooklyn naar Breukelen (over de geschiedenis van de hiphop 

in Nederland) 
- medeoprichter van Top Billin, een management- & boekingskantoor dat zich richt op 

urban-muziek 
- A&R-manager bij Virgin 
- samensteller van de - naar nu blijkt - visionaire hiphop-verzamelaar Homegrown (waarop 

vier jaar geleden al Lange Frans & Baas B en Pete Philly te horen waren) 
- en volgende week verschijnt Homegrown 2005, die nadrukkelijk gekoppeld is aan het 

online hiphopmagazine State, dat Kees vorig jaar oprichtte 
 

Overigens was Kees er al vroeg bij: al op zijn 12e begon hij columns te schrijven voor de 
jeugdpagina van Trouw, en hij was 16 toen hij zijn eerste radioprogramma maakte voor de 
VPRO, toen nog aan de zijde van Hans Dulfer. Wat gelijk verklaart waar die grote bek 
vandaan komt. 
Sinds die tijd (1987) is hij altijd programma’s voor VPRO Radio blijven maken, veelal hiphop-
programma’s. Ook nadat hij in 1995, als een echte pionier, begonnen was met zijn eigen 
hiphop-label: Top Notch, dat Nederhop-hits voortbracht van o.a. Extince, De Jeugd Van 
Tegenwoordig, Def Rhymz, Opgezwolle en niet te vergeten: Postmen). Sommige van die acts 
hebben Kees nog wel eens verweten dat hij zo politiek correct was om zijn eigen signings 
nauwelijks in zijn radioprogramma’s te draaien. 
 

Dat politiek correcte is er na tien jaar een klein beetje vanaf. Afgelopen woensdag draaide hij 
in VPRO-programma 3VOOR12XL een track van het nieuwe Opgezwolle-album en kondigde 
die af met de woorden ‘Ik ben niet objectief, maar wel een fan’.  
 

Ik denk dat hij het daarmee mooi heeft samengevat. Dus Kees, De Veer is dit jaar voor jou! 


