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De Veer wordt elk jaar uitgereikt aan een persoon binnen de Nederlandse 
muziekindustrie die een bijzondere prestatie heeft geleverd ten behoeve 

van het nationaal muziekproduct. De winnaar van 2013 haalde de finale 

van de Grote Prijs van Nederland met zijn hiphop/jazzband El Zumo, zat 
achter de knoppen bij Cruel Man van Intwine en produceerde een 

kerstsingle voor Do. 
 

Leuk, maar wanneer werd het dan écht belangwekkend? 
 

Een paar jaar geleden eigenlijk pas, toen hij zijn voorliefde voor jazz, 
hiphop, jaren ’40- en ’50-films, theater en mode combineerde en in Jan 

van Wieringen en de Canadees Vince DeGiorgio twee gelijkgestemden 
vond. Zij schreven een nummer voor een Japanse popact en lieten de 

demo inzingen door zangeres Caroline van der Leeuw. De Japanners 
bedankten voor de eer en schijnen nog steeds met scheve ogen op die 

beslissing terug te kijken. Want Caroline (Caro Emerald) nam Back It Up 
zelf op in haar repertoire en de rest is geschiedenis. Van het debuutalbum 

Deleted Scenes From The Cutting Room Floor zijn in Europa inmiddels 1,3 

miljoen stuks verkocht en Amerika begint nu ook toe te happen. 
Ondertussen wordt hard gewerkt aan album 2 en kan het hele circus 

straks weer van voor af aan beginnen. 
 

Het Team Caro Emerald is een hechte ploeg mensen, waar o.a. ook Rough 
Trade Distribution, Bert Meyer en Martijn Swier deel van uitmaken. Zij 

vullen elkaar naadloos aan, en er is binnen die groep dan ook consensus 
over het feit dat één man het kloppend hart vormt, zowel zakelijk als 

creatief: De Veer gaat dit jaar naar David Schreurs! 
 

David wordt omschreven als ‘een nette jongen die altijd heel serieus met 
zijn vak bezig is’. Zo serieus, dat zelfs de mensen die nauw met hem 

samenwerken eigenlijk maar weinig van hem weten. Wist u bijvoorbeeld 
dat David rookt? 

 

Maar ondertussen combineert hij een aantal karaktereigenschappen die 
ontegenzeggelijk aan het enorme succes hebben bijgedragen. Zo is hij er 

een ster in om zich vast te bijten in zijn eigen(-)wijsheid. David kan 
dingen roepen alsof het de absolute waarheid is. En dat kan overigens de 

ene dag een totaal andere waarheid zijn dan de andere dag. Dat is 
vermoedelijk een gevolg van zijn juristenachtergrond, die waarschijnlijk 

ook de basis vormt voor de snelheid waarmee hij dingen doorgrondt. 
 

Tegelijk kan hij de rust bewaren om net zolang aan iets te werken tot het 
- naar zijn maatstaven - echt af is, en het dan pas uit te brengen. Deleted 

Scenes lag letterlijk al op de persen, toen David nog met een nieuw 



nummer op de proppen kwam en erop stond dat het nog zou worden 

toegevoegd. Dat was A Night Like This, uiteindelijk de grootste hit van het 
album. 

 

Die combinatie van eigenschappen maakt, dat David wordt geroemd om 
hoe hij als producer het creatieve proces managet. Hij haalt meer uit 

mensen dan ze zelf voor mogelijk gehouden hadden, en maakte van Caro 
Emerald - die als vakvrouw van het conservatorium kwam - een artieste. 

 
Ook zijn zeer scherpe zakelijke instinct wordt geprezen. Toen de majors 

het album Deleted Scenes kregen aangeboden, wilden ze alle rechten. 
Maar Team Caro Emerald koos ervoor om een eigen label (Grandmono) op 

te zetten en alles zelf te doen. En dat zonder enige industrie-ervaring en 
wars van de bestaande industrienormen. 

Zo staat Caro in maart in de Royal Albert Hall in Londen zonder dat er al 
een nieuw album uit is. Bij een major zouden ze alle mogelijke druk 

uitoefenen om de cd toch alvast uit te brengen (sterker: de majors 
waarmee in het buitenland contracten zijn gesloten, wilden de nieuwe 

plaat al vóór de kerst uit hebben). Maar binnen Team Caro Emerald maakt 

niemand zich zorgen. Ze varen hun eigen koers, zoals ze dat de vorige 
keer ook al zo succesvol deden. En dat dwingt respect af. 

 
Die gedrevenheid en toewijding heeft natuurlijk ook weleens mindere 

kanten. David buffelt rustig van 9 uur ’s ochtends tot 11 uur ’s avonds 
door, desnoods twee weken achter elkaar. Daar kan de samenwerking 

met anderen weleens onder lijden. Hij zou een betere balans kunnen 
bereiken door te beseffen dat je dat niet van jezelf kunt vragen, en 

eigenlijk ook niet van anderen. 
 

En loslaten, dat is ook niet helemaal David zijn ding. Ondanks dat 
geweldige team om hem heen. 

 
Hij noemt zichzelf ‘een gefrustreerde muzikant’, maar heeft er vrede mee. 

Quote: “Het muzikantenbestaan is voor 80% wachten, en daar heb ik het 

geduld niet voor.” Hoog tijd dus om dat wachten te beëindigen. David, 
laat alles nu even los, dan heb je in ieder geval je handen vrij om De Veer 

aan te pakken. Hij is voor jou! 


