
De Veer 2011 - Juryrapport 
 
 

De jury van De Veer is strikt onafhankelijk, laat dat duidelijk zijn. En ter zake 
kundig, al zeggen wij het zelf. Want als je een prijs toekent aan iemand die 

zich bijzonder verdienstelijk gemaakt heeft voor het Nederlandse product, en 
het lijstje winnaars bestaat uit Tony Berk, Saskia Slegers, Daan van 

Rijsbergen, Riny Schreijenberg, Roy Teysse, Ferry Roseboom, Willem 
Venema, Marcel Albers, Kees de Koning, Paul Brinks, Theo Roos, Jerney 

Kaagman en Jaap Buijs, dan is er weinig discussie mogelijk. 

 
Maar dan belt degene die in 1998 de allereerste Veer won, met een 

persoonlijke voordracht en bijbehorende motivatie. En hij droeg niet eens 
zichzelf voor, onder het mom van ‘weet je wat ik die tussenliggende 13 jaar 

wel niet allemaal voor het Nederlandse product heb betekend?’ Nee, zijn tip 
betrof een ander icoon, die het inderdaad verdient hier vandaag in het 

zonnetje te staan. 
 

De winnaar van De Veer 2011 heeft met zijn poten in de klei gestaan. Zo 
was hij drummer in een bandje dat bij Jimi Hendrix in het voorprogramma 

heeft gestaan, meldt onze tipgever. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat 
nader onderzoek geen bewijzen in die richting heeft opgeleverd, en we weten 

allemaal hoe drummers zijn. Aan de andere kant is het heel goed mogelijk 
dat de winnaar van De Veer de eerste bescheiden drummer ter wereld was. 

Dat past wel weer helemaal bij zijn karakter. 

 
Behalve als muzikant is onze man ook in een platenzaak actief geweest. Dat 

deed hij vrijwillig, dus dat moet wel heel lang geleden zijn. Maar hij stond, 
aan het begin van zijn publishingcarrière, niet voor niets ruim tien jaar 

vrijwillig in een muziekwinkel. Hij deed dat om te weten wat er leefde, en 
hoe mensen op nieuw talent reageerden. Het was in die platenzaak, dat hij 

DJ Tiësto leerde kennen, die toen nog gewoon Tijs Verwest heette. Onder de 
zorgvuldige begeleiding van de winnaar van vanavond werd ook DJ Tiësto 

een winnaar, evenals Fedde Legrand, Sunnery James & Ryan Marciano en 
Afrojack, die allemaal in de Top 10 van de beste dj's ter wereld staan.  

 
Als geen ander weet hij de juiste labels te vinden voor de componisten en 

producers waarmee hij werkt. Zelf behartigt hij de belangen van labels als 
Black Hole Recordings, Flamingo, Fektive en Be Yourself. Allemaal 

Nederlandse kwaliteitslabels met grote internationale bekendheid en 

successen. 
 

Maar het is niet alleen dance wat de klok slaat. Hij was verantwoordelijk voor 
het enorme internationale succes van Alice Deejay, maar stond als 



talentscout aan de basis van de carrières van onder meer Racoon en Peter 

Pan Speedrock. Hij staat dan ook bekend als een creatieve uitgever, die heel 
emotioneel is met zijn schrijvers en zeer betrokken bij de liedjes. Hij heeft 

bijna elke dag met al zijn componisten contact, is nog steeds minstens twee 

keer per week in een club en drie keer per week in de studio. Hij gaat dan 
graag in discussie over de sound en de beats, en drukt vaak een stempel op 

de uiteindelijke versie (of het nu dance is of rock). Maar het mooiste bewijs 
van zijn betrokkenheid is, dat hij in al die jaren nog maar zelden een 

componist is kwijtgeraakt. 
 

Degene die De Veer straks in ontvangst neemt, startte zijn carrière in 1970 
als verkoper bij CBS Records, maar zit dit jaar precies 35 jaar in de 

muziekuitgeverij. Hij begon bij Veronica Music Editions en kwam vervolgens 
terecht bij EMI Music Publishing (dat toen nog wel een kantoor had in 

Nederland). Samen met Peter Schoonhoven richtte hij The Company Of The 
Two P(i)eters op, wat uitgroeide tot de belangrijkste independent publisher 

van de Benelux, en uiteindelijk aan BMG verkocht werd. Aansluitend startten 
de twee P’s, samen met Willem van Kooten, 2P’sW Music, dat inmiddels met 

Talpa Music is gefuseerd. De prijswinnaar is daar nu vice-president. 

 
Hij is bijna nooit met zichzelf bezig, deelt credits uit aan jan en alleman, 

maar neemt er nooit zelf in ontvangst. Daar komt vanavond verandering in. 
 

Toen De Veer vorig jaar voor de 13e keer werd uitgereikt, sloeg het noodlot 
toe en kon Jaap Buijs de prijs niet persoonlijk komen ophalen. Daarom zijn 

we extra blij dat de prijswinnaar van dit jaar gewoon in de zaal zit, en 
eigenlijk voor het eerst uit zijn eigen schaduw zal stappen. De Veer 2011 is 

voor… Pieter van Bodegraven! 


