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Wat maakt de entertainmentbranche in jouw ogen
zo uniek?
“Het feit dat je je eigen creativiteit kunt aanwen-
den om de creativiteit van een ander op een hoger
plan te brengen. Daarbij balanceer je wel eens op
het randje, hoor. Zo brachten we bij EMI Brand
New Day van The Wiz Stars op single uit zonder
dat daar toestemming voor was. Daardoor is het
alleen in Nederland een hit geweest. Daar hebben
we nooit problemen mee gehad, maar wel toen we

van Yo Home To Bel Air van DJ Jazzy Jeff & The
Fresh Prince een remix lieten maken, waarin een
sample verwerkt was van George Benson. Dat
heeft nog wel wat voeten in de aarde gehad.”

Sinds je in 1981 European marketingmanager
werd bij MCA Records heb je internationale func-
ties bekleed. Hoe kijk je vanuit internationaal per-
spectief naar de Nederlandse markt?
“De Nederlandse markt was jarenlang de poort
naar de rest van het continent. Jammer alleen dat
de marktomvang zo beperkt is. Maar we waren
ook meer dan andere markten internationaal
georiënteerd en onze mediastructuur stond erg
open voor nieuwe artiesten. De hitschijven kon-
den erg invloedrijk zijn. Dat is nu door de ver-

snippering veel minder. Andersom is het aantal
Nederlandse artiesten dat in het buitenland

doorbreekt op de vingers van een hand te tel-
len. Door het ontbreken van een echt eigen
muziekcultuur hebben we hier minder oor-
spronkelijkheid en originaliteit. Nederland-
se artiesten proberen hun Anglo-Ameri-
kaanse voorbeelden te doubleren, maar dan
moet het niveau er ook naar zijn.”

Op welke manier moet de industrie innove-
ren om de toekomst aan te kunnen (of is het

al te laat)?
“De muziekmaatschappijen zijn door hun

eigen succes ingehaald. Het businessmodel
dat tot eind vorige eeuw succesvol

was, blijkt nu te beperkt.

Digitale producten zijn nu eenmaal moeilijk te
beschermen. Exploitatie moet in een bredere con-
text worden gezien, waarin diverse disciplines ad
hoc zijn in te passen. Entrepreneurs, zoals Paul
Brinks in Nederland, snappen dat. Artiesten zijn
brands geworden en zullen in de toekomst in toe-
nemende mate getekend worden door bedrijven
die een multimediale aanpak of visie hebben. In de
Nederlandse context is het veelzeggend dat Niel
van Hoff van EMI naar The Entertainment Group
gegaan is.”

Wat zie je als jouw belangrijkste bijdrage aan de
entertainmentbranche?
“In internationale organisaties moet je je eigen rol
niet overschatten.Wel heeft een aantal zeer talent-
volle mensen,waaronder Martin Dodd, Eco Kleef-
stra en Florent Luyckx, te kennen gegeven graag
met mij te hebben samengewerkt. Ik bied anderen
zoveel mogelijk ruimte hun talenten te ontwikke-
len. Je zou kunnen zeggen dat ik het A&R-principe
zowel op artiesten als medewerkers toepas.”

Is je huidige functie, senior vice president conti-
nental European repertoire bij SONY BMG, je laat-
ste positie in de industrie?
“Ik heb de lat voor mezelf hoog gelegd in termen
van het aantal te realiseren crossborder-successen.
Helaas is dit achtergebleven bij de gestelde doelen.
Individuele successen, zoals het hitduet van Eros
Ramazzotti en Anastacia, zijn leuk maar je moet
altijd naar de hoofddoelen kijken. In dat kader
beoordeel ik mijn rendement in deze functie op dit
moment als onder de maat. De oorzaak hiervan
ligt in het feit dat sinds enkele jaren een herdefini-
ëring heeft plaatsgevonden in onze industrie: er
wordt meer teruggegrepen op internationaal
materiaal waardoor verwaarlozing van andere
repertoiresegmenten optreedt. Mijn SONY BMG-
contract loopt eind dit jaar af en ik denk wel dat dit
mijn laatste fulltimefunctie is. Maar mijn betrok-
kenheid zal blijven, daar ben ik met Maarten
Steinkamp over in gesprek. Dit is zo’n verslavende
branche, die is moeilijk los te laten. De energie is
er ook nog volop… Belangstelling en plannetjes
genoeg!

Interview

Bert Meyer 35 jaar in dienst van de muziek

“Ik denk dat dit wel mijn 
laatste fulltimefunctie is”

Op 1 juni 1971 begon Bert Meyer als assistent op de internationale afdeling
van het toenmalige Negram. Dit jaar zit hij dus 35 jaar in het vak en al die tijd
draaide het voor hem maar om één ding: de artiest. Dit interview draait
echter om hem, de nuchtere Groninger Albertus Meijer.

Door Werner Schlosser

“Je zou kunnen zeggen dat ik het A&R-principe zowel op artiesten als medewerkers toepas.”“Je zou kunnen zeggen dat ik het A&R-principe zowel op artiesten als medewerkers toepas.”

NB.: bovenstaande is een groot deel uit het 
interview met Bert Meyer. Op www.muziek-en-
beeld.nl vindt u onder het kopje ‘Artikelen uit blad’
de antwoorden op vragen over persoonlijke erva-
ringen gedurende zijn carrière.

        


