
Willem Venema (terugblikkend op zijn MOJO-tijd): 

 

“Ik voelde me een kruising tussen boer Koekoek en de SGP” 

 

Een week nadat hij bij MOJO Concerts op staande voet werd 

ontslagen, maakte Willem Venema bekend als zelfstandige verder 

te gaan. De winnaar van industrieprijs De Veer 2004 achtte het 

toen nog te vroeg voor een uitgebreide toelichting, maar 

inmiddels is de storm gaan liggen… 

 

Door Werner Schlosser 

 

Ons gesprek vindt plaats in Venema’s enorme muziekbibliotheek, 

die zo’n omvang en gewicht heeft, dat onder die pas 

aangebouwde vleugel aan zijn huis maar liefst twintig 28 meter 

lange heipalen moesten worden geslagen. Het is duidelijk: bij 

de boeker/organisator draait alles om muziek. Maar hij 

verzamelt ook naslagwerken, tijdschriften, posters, munten, 

postzegels, en houdt sinds jaar en dag een dagboek bij. “Er 

zijn mensen die liever niet zien dat daaruit ooit iets 

gepubliceerd wordt”, lacht hij. Na zijn vertrek bij MOJO heeft 

hij overigens als onderdeel van het beëindigen van zijn 

arbeidsovereenkomst een geheimhoudingsverklaring moeten 

tekenen. Een heel nieuwe ervaring voor de eigengereide Venema, 

die tot in de buitenlandse pers als ‘anarchist’ wordt 

betiteld. 

 

Hoe zou je je karakter omschrijven? 

“Reeds op een van mijn eerste rapporten op de lagere school 

stond ‘vriendelijk, behulpzaam edoch brutaal’. Ik ben recht 

door zee en ga ergens voor, all the way. Dat is niet altijd 

voor iedereen begrijpelijk of leuk. Hoe ouder je wordt, hoe 

meer je genegen bent daarin compromissen te sluiten, maar nog 

altijd heb ik er moeite mee me aan te passen.” 

 

Een autoriteitsprobleem? 

“Ik heb S5, dus een probleem met autoriteit die gebaseerd is 

op een functie, een uniform of iets dergelijks. Dat heb ik op 

het postkantoor al en ik had het tijdens mijn studie. Zo heb 

ik er ook moeite mee dat er bij elk concert, ook bij een 

theaterfestival als Creme De La Creme, gefouilleerd moet 

worden. Maar ik accepteer wel autoriteit van mensen waar ik 

respect voor heb. Daarom heb ik me ook niet super verzet tegen 

de beslissing van de MOJO-directie om zich van mij te ontdoen. 

Ontegenzeggelijk heeft Leon Ramakers (ceo MOJO Concerts, red.) 

veel meer bereikt in deze handel dan ik.” 

 

Je ontslag heb je kunnen accepteren, maar hoe sta je tegenover 

de reden voor je ontslag? (de directe aanleiding zou zijn, dat 

Venema het nieuws over de op handen zijnde contractverlenging 



van Ramakers en de overige directieleden tegenover de VPRO zou 

hebben bevestigd) 

“Zonder op de reden te willen ingaan vind ik die wel 

begrijpelijk, maar nog steeds futiel. Die zou bij elke andere 

persoon met een waarschuwing zijn afgedaan.” 

 

Heb je het gevoel dat men op zoek was naar een reden om je te 

ontslaan? 

“Toen ik na mijn ontslag thuiskwam stuurde een ex-partner me 

een mailtje waarin hij schreef: ‘Ik hoor dat ze de stok 

gevonden hebben’. Toen ben ik daar wel over gaan nadenken. 

Leon had regelmatig gezegd ‘voor een anarchist als jij is er 

geen plaats bij een bedrijf als Clear Channel’ en dat heeft 

hij bij mijn ontslag herhaald, maar op deze manier had ik het 

niet kunnen bedenken. Anders was het voor mij niet zo 

onverwachts gekomen.” 

 

Is dat niet naïef? 

“Ik heb blijkbaar een andere definitie van anarchisme dan 

Leon. Voor mij is dat geen tegendraadsheid, maar een politieke 

beweging.” 

 

Wat heb je geleerd van de reden voor je ontslag? 

“Ik vrees niet zoveel. Waarschijnlijk zou ik het een volgende 

keer net zo doen. Dat ik nog ooit in loondienst ga is echter 

heel onaannemelijk. Misschien had ik dat ook nooit moeten 

doen, maar het was toen noodzakelijk omdat de toko verkocht 

werd.” 

 

Hoe is dat toen gelopen? 

“In 1988 nam MOJO mijn aandelen in Double You Concerts over en 

ik werd medevennoot/directeur in MOJO Concerts. Van die 

functie werd ik letterlijk ziek, omdat ik niet happy was met 

de manier waarop over een aantal zaken beslist werd. Je werd 

bijvoorbeeld geacht je dividend in te zetten voor andere 

investeringen, maar ik wilde dat op een andere manier besteden 

omdat ik net een huis en een gezin had. Toen heb ik in 1993 

mijn MOJO-aandelen verkocht aan Leon. Daardoor moest ik ook 

uit de directie stappen.” 

 

Vlak daarna werd MOJO overgenomen door SFX. Je bent dus een 

grote financiële klapper misgelopen… 

“Correct, als ik op mijn aandelen was blijven zitten was ik 

inderdaad spekkoper geweest, maar dat wil niet zeggen dat ik 

met de troostprijs naar huis gegaan ben. Er was een regeling 

getroffen waardoor ik bij de verkoop alsnog een eenmalige 

bonus kreeg uitgekeerd. Evenwel zijn de troostprijs en de 

bonus niet genoeg om op je rug te gaan liggen, zo ik dat al 

zou willen.” 

 

Heb je wel eens spijt gehad van je besluit? 



“Nee. Ik was binnen de directie constant bezig met principes 

en dingen die er voor anderen niet toe deden. Daardoor voelde 

ik me een soort kruising tussen boer Koekoek en de SGP. 

Directeur-af verhuurde ik mezelf via mijn eigen management-BV 

aan MOJO, maar na de overname door Clear Channel was dat niet 

meer mogelijk en moest ik in loondienst treden. Toen heb ik 

een hoop vrijheden en privileges moeten inleveren, zoals het - 

bijna onbeperkte - budget om muziek te kopen. Ik zie mezelf 

als een soort konijn dat je met dit soort wortels aan de praat 

houdt… die muziek is waar ik het toch allemaal voor doe.” 

 

Heb je Het Grote Concert Des Levens, als platform voor het 

levenslied, alleen uit curiositeitsgevoel voor fenomenen als 

Johnny Hoes geïntroduceerd? 

“Nee, het was de bedoeling om in de slipstream daarvan een 

eigen stal met nieuwe artiesten te creëren, zodat MOJO haar 

eigen Frans Bauer zou krijgen.” 

 

Een poging dus om A&R te bedrijven? 

“Dat heb ik bij MOJO altijd gedaan. Ook acts als Urban Dance 

Squad, Skik, De Heideroosjes en Acda En De Munnik heb ik 

binnengebracht.” 

 

Vind je A&R niet meer bij een platenmaatschappij horen? 

“Eigenlijk wel, maar dit kwam gewoon op mijn pad. Het is wel 

zo handig om alles voor een band in één hand te hebben: het 

management, de platendeal, de publishing, de concerten en de 

merchandising. The Entertainment Group heeft dat met Marco 

Borsato goed uitgewerkt en ik begrijp dat met Frans Bauer en 

soortgelijke deal in de steigers staat. Ik vind dat een hele 

logische en legitieme manier om een band te helpen - of te 

exploiteren, hoe je het noemen wilt.” 

 

In hoeverre is MOJO volgens jou in dat streven geslaagd? 

“Niet genoeg, in elk geval niet met een act die ‘long lasting’ 

is. MOJO is het eigenlijk aan haar status verplicht een Toon 

Hermans, een Wim Kan én een Wim Sonneveld te hebben. Dat is 

ook altijd een zwaar gekoesterde wens van Leon en mij 

geweest.” 

 

Waarin verschilt een concertorganisator dan nog van een 

platenmaatschappij? 

“Ik heb het idee dat de maatschappijen door begrijpelijke 

omstandigheden de controle over dit hele proces aan het 

verliezen zijn. Men probeert er wel grip op te houden en zelfs 

een deel van de live-inkomsten binnen te hengelen, maar dan 

moet je wel weten hoe je dat organiseert. Daar zet ik mijn 

vraagtekens bij.” 

 

Zo’n 20-25% van alle merchandise-inkomsten moet door de bands 

als commissie afgedragen worden aan de organisator of zaal. 



Met de ernstig teruglopende cd-inkomsten zijn merchandise-

inkomsten vaak de ‘icing on the cake’ voor een band… 

“Dat is al heel lang en niet voorbehouden aan Clear Channel of 

populaire muziek. Vergeet trouwens ook niet dat de 

platenmaatschappij tegenwoordig deze bron van inkomsten voor 

een groot percentage claimt. Je ziet wel dat het verhogen van 

die concessie-fees niet bevorderlijk is voor alle partijen. 

Het verkopen van cd-singles bij concerten leek een nieuwe tool 

voor de industrie om snel een hele grote hit te scoren. Maar 

als er dan 25% van de opbrengst moet worden afgestaan, blijft 

er voor de retailer niets meer aan marge over. Ondanks een 

verlaging van het percentage zie je dat er bijna geen 

singletjes meer bij concerten verkocht worden. Dat is 

natuurlijk niet goed, want merchandise was in eerste instantie 

niet bedoeld om er iets aan te verdienen. Het was een promo 

tool. Wat wel grappig is, is dat je aan de verkoop van de 

merchandising kunt afmeten of die band, waar jij als 

organisator zoveel geld voor hebt betaald, wel echt zo 

populair is.” 

 

Hoe zie jij het klimaat en de kansen voor nieuwe Nederlandse 

bands? 

“De kans op succes is momenteel geringer dan voorheen. Je moet 

meer dan ooit goed beslagen ten ijs komen. Als je de eerste 

ronde mist, is het veelal over.” 

 

Dat leidt in potentie tot meer eenheidsworst… 

“Niet per se. Je moet als band juist nóg unieker, brutaler, 

gekker enzovoort zijn om op te vallen. Dat mis ik momenteel, 

het is een tijd van consolidatie.” 

 

Is het Nederlandse clubcircuit nog te redden? 

“Men moet her en der de ambities gaan bijstellen. Vooral de 

grotere zalen, met de hoogste ambities, moeten daarmee 

rekening houden. Kleinere zalen, die niet de drive hebben 

groter en beter te worden, hebben minder problemen.” 

 

Hoe sta je tegenover het voorgenomen beleid van Medy van der 

Laan, staatssecretaris van OC&W? 

“Ik vind het een gezonde zaak dat de staatssecretaris de 

financiering van allerlei fossiele zaken kritisch tegen het 

licht houdt. Ik zou graag zien dat zij in haar vakgebied 

allerlei kostenverhogende regelingen interdepartementaal (en 

dat kost geen drol) zou schrappen, want het wordt bijvoorbeeld 

evenementenorganisatoren niet makkelijk gemaakt. De weg voor 

het aanvragen van een vergunning is bijvoorbeeld zo lang, dat 

ook gerenommeerde festivals vaak pas op de eerste festivaldag 

de schriftelijke toestemming binnenkrijgen. Of neem het 

rookverbod. Je moet ook niet alles gaan verbieden, want dan 

wordt het wel heel saai.” 

 



Kun je je vinden in de adviezen die de Raad voor Cultuur heeft 

geformuleerd naar aanleiding van de diverse subsidieaanvragen? 

“Ik twijfel heel erg aan de expertise van de mensen die dit 

advies hebben opgesteld. Ik heb begrepen dat Van der Laan zelf 

ook niet tevreden is met het grachtengordelniveau van deze 

lieden. Maar daar schieten we vier jaar lang niets mee op, 

want dit advies ligt er nu. En het negatieve advies terzake 

theater op Lowlands is onbegrijpelijk, wederom beledigend en 

zeer teleurstellend.” 

 

Hoe zie je de toekomst van het Nederlandse clubcircuit? 

“In personele zin zal men pas op de plaats moeten maken. Er 

moet origineler geprogrammeerd worden en een aantal zaken is 

noodzakelijk. Er moet meer gastvrijheid komen; mensen moeten 

weer naar binnen gelokt worden, vooral op ‘moeilijkere’ 

projecten die je toch noodzakelijk vindt. De rode loper moet 

heel zwaar uit. Ook moet er door de belangenorganisaties van 

het circuit nog harder gelobbyd worden voor een versoepeling 

van de regels, die in veel gevallen te rigide, stompzinnig, 

betuttelend en zelfs tegenstrijdig zijn. Tot slot is er veel 

commentaar op de horeca- en ticketprijzen. Ook MOJO heeft 

meegewerkt aan een ticketprijs die soms vijf keer over de kop 

gegaan is, op zoek naar weer een volgende acceptatiegrens. 

Daardoor moeten mensen constateren dat zij nog maar een keer 

per week kunnen uitgaan, met hetzelfde budget waarvan zij 

voorheen wel drie avonden konden gaan stappen. Dan moet je de 

prijzen aanpassen, of accepteren dat de mensen minder vaak 

komen.” 

 

Aan de andere kant is het in het clubcircuit al eens gebleken 

dat bij te lage prijzen twijfels rezen over de kwaliteit van 

de voorstelling… 

“Dat is slechts een van de redenen geweest om de ticketprijzen 

te verhogen. De lage ticketprijzen zorgden er ook voor dat 

buitenlandse bands minder interesse kregen om in Nederland te 

komen spelen. We waren eerst dus te goedkoop, maar nu lopen we 

wel weer heel erg voorop. Dat komt onder meer omdat de 

overgang naar de euro een enorme inflatie met zich meebracht.” 

 

Los daarvan zijn de artiestengages ook steeds hoger geworden… 

“Omdat ze het ook krijgen. Kleinere bands meten hun prijzen af 

aan de ‘crazy tickets’ van grote acts als The Rolling Stones. 

Daardoor ontstaat een verkeerde spiraal en ik vind dat de 

marktleiders daar best wel eens hun mond over mogen 

opentrekken. Uiteraard bestaat de angst dat de artiesten dan 

niet meer zullen komen, maar ik denk dat die categorie ons 

land dan hooguit niet drie, maar twee keer aandoet. En 

misschien moet je maar met wat minder inkomsten tevreden 

zijn.” 

 



Zullen de lagere overheadkosten van jouw nieuwe bedrijf 

resulteren in lagere ticketprijzen voor de door jou 

georganiseerde concerten? 

“Ik reken me niet rijk of arm, maar ga in elk geval kijken wat 

in andere belangrijke Europese landen de prijzen van ‘mijn’ 

acts zijn.” 

 

Is een volgende stap dat artiesten voor een hele Europese toer 

door één concertorganisator geboekt worden? 

“Clear Channel probeert het wel, maar het werkt niet altijd 

(zie Madonna), daar zijn er bijvoorbeeld teveel regionale of 

nationale verschillen voor (zoals tussen Vlaanderen en 

Wallonië).”  

 

Wat moet wat jou betreft het ultieme streven van een boeker 

zijn? 

“Voor een boeker (en een artiest) is er niets mooiers dan een 

volle zaal, het beste concert is een uitverkocht concert, niet 

per se het concert met de hoogste opbrengst. Overigens hoeft 

een lagere ticketprijs niet ten koste te gaan van de garantie 

van de artiest. The Doors in Parijs waren, met een ticketprijs 

van €80,-, niet uitverkocht. Wellicht waren bij een 

entreeprijs van €60,- wel alle tickets verkocht en was er per 

saldo hetzelfde bedrag opgehaald.” 

 

Je schijnt een categorie artiesten te onderscheiden die je 

‘mensenhaters’ noemt… 

“Dat zijn artiesten waarvan ik me afvraag: als je het zo 

belangrijk vindt om je kunstje op te voeren, waarom doe je dan 

zo onaardig tegen je publiek en probeer je zo onsympathiek 

mogelijk over te komen? Limpbizkit dat er na 55 minuten mee 

ophoudt, bij Neil Young mochten de toeschouwers niet roken en 

drinken (“omdat dat cultuur is in Californië”), maar kwam 

mijnheer zelf met een pilsje in de hand op. Ik vind dat je 

daar iets van moet zeggen als promotor. Een goed voorbeeld van 

een publieksvriendelijke band is Venice. Het publiek krijgt 

een lange show, met alle favoriete nummers maar ook een aantal 

nieuwe, na het optreden worden handtekeningen uitgedeeld en 

mag men met de band op de foto… Zo zouden meer bands zich 

moeten opstellen. Je gaat immers niet naar zo’n avond toe 

vanuit een soort sadomasochistisch gevoel. In dat opzicht is 

het goed dat bands het in steeds mindere mate van de cd-

verkopen moeten hebben. Dat maakt het belang van de concerten 

groter.” 

 

In de twee jaar geleden door OOR samengestelde Bizz Top 40 

stonden maar liefst drie MOJO-medewerkers in de toptien: ceo 

Leon Ramakers op 1, directeur John Mulder op 5 en Willem 

Venema op 10. Wat zegt dat in jouw optiek over de rol c.q. 

macht van MOJO binnen de entertainmentbranche? 



“De manier van organiseren van MOJO is natuurlijk heel 

dominant; zij maakt een plan en voert dat uit, zonder er erg 

op te letten wat anderen daarvan vinden. De werkelijkheid naar 

je hand zetten is onderdeel van het monopolie.” 

 

Met de term monopolie wordt de marktpositie van MOJO dus juist 

gekarakteriseerd? 

“Ja, dat heb ik ook nooit ontkend. Het ‘MOJOpolie’ was echter 

niet gebaseerd op met oneerlijke middelen bij elkaar 

geschraapte macht. Daar komt bij dat MOJO was samengesteld uit 

vele firma’s. Sinds het een Amerikaans bedrijf is geworden en 

de inkomsten naar Clear Channel gaan, wordt er met een heel 

andere drive gewerkt; het is allemaal grootschaliger, zeer 

‘money driven’ en helaas onpersoonlijker geworden. Nu ik dat 

van de andere kant bekijk, kan ik me wel voorstellen dat 

mensen die ook grote events organiseren daar moeite mee 

hebben. De dance-markt - in elk geval UDC en ID&T - zou zich 

graag richting de pop- en rockmarkt begeven; de rek, inclusief 

mooie winstcijfers, is eruit aan het gaan, maar men heeft geen 

enkele toegang tot de agenten die de relevante acts leveren. 

ID&T heeft weliswaar het popgerichte NJOY-festival 

georganiseerd, maar staan daar nu de artiesten die er toe doen 

op dit moment? Overigens is de insteek van de dance-

organisatoren anders dan die van MOJO. Bij MOJO draait het om 

het concert, in de dance-wereld is de artiest onderdeel van 

hun evenement. Het is, zeg maar, concert versus concept: voor 

MOJO is het concert het doel. In Nederland zijn bij 

rockfestivals de inkomsten uit drank al jaren de mayonaise op 

de friet; van de tickets kun je het feest nauwelijks nog 

betalen. Bij de dance maakte men van meet af aan sowieso 

gigantische winsten met het hele partyconcept, de drank, 

friet, mayonaise en vooral sponsoring.” 

 

Zou concurrentie voor MOJO goed zijn voor het live-circuit in 

Nederland? 

“De gage van een band bepaalt of een concert wel of niet 

doorgaat. Naast hoe goed je het organiseert en de overhead 

komen bij MOJO ook nog een gigantische expertise en slim 

koopmanschap om de hoek kijken. Goede deals maken met zalen, 

toeleveranciers, kaartverkopers, enzovoort. MOJO heeft een 

enorme voorsprong.” 

 

Heeft MOJO daar dan niet het voordeel van haar grootte? 

“Nee, dat kan iedereen in principe, maar je moet wel de 

content hebben. En dat moet je gegund worden of dat moet je 

naar je toetrekken, of je moet iets gaan doen wat MOJO nog 

niet doet, wil of kan.” 

 

Je zei eens in een interview dat platenmaatschappijen geen 

enkele invloed hebben op de overwegingen van MOJO. ‘Ze mogen 

adviseren en opiniëren’. Is die bewering nog wel overeind te 



houden in een muziekwereld waarin de belangen van artiesten zo 

centraal geregisseerd worden? 

“Je hebt bij festivals (buitenlandse) bands die zichzelf 

aanbieden en die je moet lokken. Platenmaatschappijen hebben 

daarin wel een rol, maar een redelijk passieve. De band meldt 

de maatschappij dat zij een toer gaat doen en meestal niet 

andersom. Als de financiering rond is, via een voorschot van 

de maatschappij of een sponsor, wordt contact gezocht met een 

promotor. Niet alle bands krijgen een buitenlandse toer 

makkelijk financieel afgedekt. Dat geldt vooral voor bandjes 

die in Engeland heel snel, heel groot geworden zijn en daar 

onwaarschijnlijke bedragen krijgen voor hun 

(festival)optredens. Die stellen hier nog niets voor en 

krijgen dus veel minder geld, maar willen wel met het complete 

dure circus gaan rondreizen. Overigens zullen die enorme 

festivalgages ook naar Europa overwaaien.” 

 

Maar dan gaan die ticketprijzen nooit omlaag… 

“Nee, dan gaan er festivals onderuit. Je zult zien dat er 

minder festivals komen. Dat komt ook doordat artiesten met 

name door schaalvergroting aan eigen shows vaak nog meer 

verdienen dan aan een festivaloptreden. Ze blijven daarom 

steeds vaker weg van de festivals om hun eigen ding te doen. 

Daardoor loopt voor de grote massa de prijs-

kwaliteitverhouding van de festivals terug en daarmee de 

bezoekersaantallen.” 

 

Krijg je met al die festivals en eigen optredens in dezelfde 

periode dan geen overkill? 

“Zeker. Jan Smeets noemt dat ‘shoot in the foot’. Ik houd het 

op kannibalisme.” 

 

Maak je je zorgen over festivals waar jij bij betrokken bent? 

“Zeer zeker ja, maar ook over andere evenementen. Voor bands 

als de Red Hot Chili Peppers moesten grote bedragen neergelegd 

worden. Als zo’n festival dan niet goed loopt, ligt je ‘break 

even’ zo hoog, dat je op allerlei andere manieren geld moet 

organiseren: ticketprijzen omhoog, drankprijzen omhoog…. Dat 

levert op zijn minst veel kritiek op van het publiek dat het 

moet ophoesten.” 

 

Toch is een grootschalig festival als Werchter wel heel 

succesvol… 

“Je ziet inderdaad dat het opeenstapelen van God, Jezus en The 

Beatles in België heel fortuinlijk verloopt. Werchter loopt 

met zijn ‘zware’ programmering als een tiet, terwijl de 

paradepaardjes op festivalgebied in Nederland ‘t het afgelopen 

jaar 15-20% minder hebben gedaan dan het jaar ervoor. Ik denk 

dat dit komt doordat we artiesten in Nederland zowel hun eigen 

show laten doen als een festival. Organisator Herman 

Schueremans staat dat niet toe. Ten tweede wil het Nederlandse 



publiek zijn geld minder makkelijk aan een festival besteden 

dan voorheen. Ten derde weten we dat eenderde van het publiek 

van een festival zich elk jaar ververste en dat halen we nu 

niet meer. We zouden dus wellicht de kosten moeten 

terugdringen, genoegen nemen met minder omzet, het sponsorgeld 

opkrikken, zodat dat de mayonaise op de friet is, enzovoort.” 

 

Hoe zou dat tij gekeerd kunnen worden? 

“Bijvoorbeeld door te dure artiesten aan je voorbij te laten 

gaan. Je zult ook een tegenstroming zien ontstaan. In Amerika 

heb je het Burning Man Festival, een soort doe-het-

zelffestival in de woestijn, zonder regels, waar alleen maar 

kunstenaars en groepen optreden die daar zelf zin in hebben. 

Daar kwamen naar verluidt 50.000 mensen op af.”  

 

Klinkt als jouw ding… 

“Ik moest maar eens snel zelf gaan kijken. Robodock in 

Nederland vind ik ook een interessant verhaal. Ik ben zeer 

nieuwsgierig naar die ontwikkeling en zou zoiets graag in 

Nederland willen (mee)organiseren. De oorspronkelijke gedachte 

achter Lowlands was ook ‘een vlucht uit de werkelijkheid’, 

vandaar de naam A Campingflight To Lowlands Paradise. Door de 

schaalvergroting is dat idee gaandeweg op een ander plan 

gekomen. Ik vind dan ook eigenlijk dat Lowlands weer kleiner 

zou moeten worden. De tijdgeest vraagt volgens mij ook om 

schaalverkleining en meer uniciteit en exclusiviteit. Dat 

staat alleen op gespannen voet met een commerciële aanpak, 

uitgaande van een grote bezoekersopkomst. Ook Jan Smeets heeft 

al meerdere keren geopperd Pinkpop weer kleinschaliger te 

willen maken.” 

 

Je bent nu ‘consultant’ bij Pinkpop. Wat houdt dat concreet 

in? 

“Ik ben in 1981 bij Pinkpop begonnen als ‘oppasser’ in het 

artiestenhotel. Ik moest ervoor zorgen dat zij op tijd het 

podium opkonden. Ook leverde ik met Double You al enkele acts 

aan het festival. Na drie rampjaren op rij vroeg Jan Smeets 

ons in 1986 de programmering over te nemen. De 48.000 kaartjes 

gingen er al in de voornotering uit. Zo heb ik een goede 

relatie opgebouwd met Jan, voor wie ik op vele terreinen een 

klankbord ben. Toen ik jongstleden februari bedankt werd door 

MOJO was hij dan ook een van de eersten die zwaar geschokt 

was. Ik heb hem echter gezegd dat ik hem niet alleen laat met 

het festival. Met of zonder MOJO. Ik vind mijn ontslag 

ondergeschikt aan mijn jarenlange vriendschapsrelatie met en 

het welbehagen van Jan Smeets.” 

 

Wie zijn de invloedrijkste agenten in Europa en welk 

marktaandeel hebben zij? 

“Er zijn drie grote spelers in Engeland: Helter Skelter is een 

collectief van meer dan tien agenten met een zeer relevant 



roster (o.a. Coldplay, Eminem, Red Hot Chili Peppers en Robbie 

Williams). De bijna tien agenten van ITB hebben onder anderen 

Lenny Kravitz, Christina Aguilera, Counting Crows en Alanis 

Morissette. Solo heeft de traditionele ‘cash’-azen: U2, The 

Rolling Stones, David Bowie, Madonna… maar dat zijn allemaal 

artiesten die niet jaarlijks toeren. Die drie hebben bij 

elkaar meer dan de helft van de markt en dus, op de artiest 

na, het grootste monopolie. Dat wordt door de NMa en het 

publiek niet helemaal goed begrepen, maar het zijn de agenten 

die bepalen of MOJO een act krijgt of niet en MOJO heeft dan 

ook een sterke relatie met hen opgebouwd. Maar als een acteur 

een goede band heeft met zijn filmmaatschappij, komt daar ook 

niet zomaar iemand tussen….” 

 

Als die vergelijking opgaat, waarom is de NMa dan bij MOJO 

ingevallen? 

“De NMa onderzoekt of de macht van MOJO niet te groot is, maar 

dat lijkt me evident. MOJO roept zelf dat zij 95% van de markt 

heeft. Het merkwaardige is, dat de NMa door de VVD is 

opgericht om concurrentie te bevorderen, maar rare 

socialistische maatregelen treft om typisch kapitalistische 

uitwassen te beteugelen. Terwijl popmuziek juist bestaat bij 

de gratie van het westerse kapitalisme en daar ook een 

exponent van is. In dat kader heb ik die inval nooit zo goed 

begrepen.” 

 

Met wat, behalve het zoeken van een naam voor je bedrijf(*), ga 

je jezelf de komende tijd bezighouden? 

“Ik begin zoals destijds met Double You: als eenmans-agency, -

boekingskantoor en -concertorganisator. Mijn eerste prioriteit 

is het vinden van een ondersteunende kracht en kantoorruimte. 

Van daaruit kan ik ook mijn consultancyactiviteiten 

verrichten. Ik heb het voornemen zoveel mogelijk te blijven 

doen waar ik zin in heb. Sinds Diogenes was en is mijn adagio: 

1) vind ik het leuk? 2) denk ik dat anderen het leuk vinden? 

3) kan ik er geld mee verdienen? In die volgorde… Ik hoop dat 

dat weer lukt.” 

 
(*)Suggesties s.v.p. naar pckanjer@wxs.nl 

 

 

<kader> 

 

Hits & misses 

 

+ het recente avontuur met Johnny Hoes 

+ de organisatie van Pandora’s Music Box en Ein Abend In Wien 

+ het fenomeen De Foxtrot-tent op Lowlands 

+ de reïncarnatie van Solomon Burke 

+ bizarre hoogtepunten: 0 bezoekers bij Tjens & Couter, de 

voorloper van TC Matic, 1 bij de groep So! en 2 bij Lee Fardon 

mailto:pckanjer@wxs.nl


 

- niet in staat gebleken Herman Brood, Urban Dance Squad en 

Claw Boys Claw zoveel discipline bij te brengen dat ze ook 

in het buitenland succesvol werden 

- bij MOJO niet de handen van de directie op elkaar gekregen 

om de comedy-divisie uit te bouwen met een eigen comedy-

stal 

- bij Lowlands meer avontuurlijks naar binnen brengen en de 

capaciteit sneller verminderen 

 

 

<kader> 

 

Selectie(!) uit het CV van Willem Venema: 

 

Geboren: 16 oktober 1952 te Eindhoven 

 

Katholieke Universiteit Nijmegen: 

- 1 jaar Sociologie (1971) 

- 3 maanden Russisch (1972) 

- kandidaats 1 & 2 Rechtswetenschappen behaald (1973) 

- 1 jaar vrijdoctoraal Criminologie (1974-1975) 

 

Studentenactiviteitencentrum Diogenes Nijmegen: 

portier, penningmeester, programmeur, voorzitter en algemeen 

coördinator (1972-1975) 

 

Herman Brood: 

Oprichter fanclub en (tournee)boeker/co-manager (1976-1980) 

 

Double You Concerts: 

- in opdracht van Paul Acket Agency (1976-1990) 

- in opdracht van MOJO Concerts BV (1977-1983) 

 

MOJO Concerts BV: 

- door aandelenruil medevennoot/directeur in MOJO (1988) 

- vertrek als vennoot/directeur (1993) 

- in loondienst als seniorboeker, (festival)programmeur, 

projectleider en concertpromotor (2000-2004) 

 

W.S. Venema Management BV (2004) 


