
Dankwoord De Veer 
 

 

Een veer in mijn… kast. 
 

Normaal gesproken kan ik mijn gezicht aardig in de plooi houden, maar 
deze prijs doet me wel wat. Want misschien weet u het niet, maar ik was 

al drager van de Zilveren Harp, de Gouden Harp en de Exportprijs, dus De 
Veer was eigenlijk de enige onderscheiding die nog in dat rijtje ontbrak. Ik 

ben er dan ook oprecht trots op, dat ik nu ook die laatste trofee mag 
ontvangen. Een award voor bijzondere verdienste. Meestal krijg je die als 

je ergens al een tijdje zit en anderen vinden dat dat lang genoeg geduurd 
heeft. Gelukkig heb ikzelf enige tijd geleden bekend gemaakt dat ik 

binnenkort mijn werkzaamheden neerleg, zonder het moment af te 
wachten dat daar van buitenaf op werd aangedrongen. 

 
Voor mij is Noorderslag altijd een feestje. Zo heb ik me bijvoorbeeld door 

mijn man Bert laten rondrijden in een rolstoel omdat ik mijn enkel had 

gebroken en toch niets wilde missen. Ik heb me ook laten strikken om 
met de band van Paul Solleveld Steamy Windows van Tina Turner te 

zingen. En nu neem ik van Noorderslag afscheid als frontvrouw van Buma 
Cultuur. 

 
Met deze Veer op zak - een prijs die ik zie als een kroon op mijn werk - 

weet ik zeker dat mijn besluit om binnen Buma Cultuur ruimte te maken 
voor een jongere generatie, de juiste was. 25 jaar ben ik nu actief 

geweest in de belangenbehartiging van Nederlandse auteurs en 
uitvoerenden. Een periode vol prachtige momenten, fijne contacten en 

dierbare herinneringen. 
 

Daar leest u in een later stadium wel over in mijn memoires, maar één 
moment schoot me direct weer te binnen: eind jaren ‘90, tijdens mijn 

eerste bestuursvergadering bij Conamus, werd mij gevraagd om eens bij 

Noorderslag te komen kijken. Samen met John de Mol Sr., de toenmalig 
directeur, besloten we er een gezellig weekendje van te maken. En dat 

werd het ook. Vooral John was niet uit het bruisende Groningse 
nachtleven weg te slaan (heb ik van horen zeggen, uiteraard...). Het 

resultaat was, dat Conamus sinds die tijd een gulle partner is geworden 
van dit evenement. 

 
Een evenement dat in al die jaren voor heel veel bandjes hét 

lanceerplatform geweest is, en daarmee volop bijdroeg aan de doelstelling 
van Conamus, het huidige Buma Cultuur. In dat kader - en nu we hier 

toch in besloten kring bij elkaar zijn - is dit wellicht ook het juiste moment 
om te eindigen met een persoonlijke ontboezeming. En dat doe ik niet 

vaak, dus koestert u dit moment... 
 



Want zeg nou eerlijk: is het niet een beetje vreemd, dat op dit prachtige 
festival, dat elk jaar weer uit zijn voegen barst van het talent, ook 

steevast ruimte wordt geboden aan een band van het kaliber van The 

Industry? Aan de andere kant illustreert het wel dat de inspanningen van 
Buma Cultuur niet focussen op commerciële potentie, maar ook de 

diversiteit van de Nederlandse popcultuur zeer hoog in het vaandel  heeft. 
Dat Buma Cultuur zich inzet voor Nederlandse componisten en 

uitvoerende in de volle breedte, van talentvolle jonge bands tot de (al dan 
niet kansarmere) oudere generatie. 

 
Noorderslag zal ik altijd in mijn hart bewaren. Dit afscheid betekent niet 

automatisch dat jullie zomaar van me af zijn. Als Minister van Cultuur, 
nou… dàt zal nog wel even duren… Maar als de privépersoon ‘Jerney’ houd 

ik me zeker aanbevolen voor een paar vrijkaartjes voor volgend jaar. 
 

Hartelijk bedankt! 


