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3'07 
Johan Kolsteeg: Meneer Jurres, hartelijk welkom in het Walter Maas Huis in 
Bilthoven. 
ID2-3'11 
Vroeger nog geheten Villa Gaudeamus. En hartelijk dank dat U uw 
medewerking wilt verlenen aan dit project. Te noemen de jaren van opbouw 
over de eerste tien jaar na 1945, de tijd waarin het Nederlandse muziekleven de 
vorm kreeg waar we nu inmiddels aan gewend zijn, met allerlei organisaties die 
daarin ontstaan zijn. Ons project is in feite een zoektocht naar, wat ik wel eens 
genoemd heb, de troebelen en machinaties die geleid hebben tot al die 
organisaties en de enorme vaart die zij in de eerste tien jaar van hun bestaan 
André Jurres: Troebelen en machinaties? 
Johan Kolsteeg: Ja. Ondertussen hebben we wel een beetje beeld van hoe dat 
officieel gegaan is, maar geen beeld van de mensen die al die energie erin 
gestopt hebben en die met de visie werkten, waar wij nu nog steeds de vruchten 
van plukken. Maar voordat we aan het werk gaan zou ik zeggen, zou ik iets 
meer over U zelf willen weten. U bent pianist van huis uit? 

biografie 
André Jurres: Dat klopt. Te zeggen ik ben., mijn vader was schilder. En zong, 
dus hij had belangstelling voor muziek, maar als kind voelde ik dat hij van 
muziek met zoveel afwist toen dacht ik nou dan ga ik maar musicus worden. Ik 
kon absoluut niets van tekenen of schilderen. Zodoende ben ik in de muziek 
terecht gekomen denk ik. Maar ik heb dus mijn Gymnasium afgelopen in 
Amsterdam en daarna het Conservatorium. Dat was het eerste jaar geloof ik dat 
ze in de Bachzaal terecht kwam. Daar heb ik onder diverse directeuren gezeten, 
Sam Dresden was er een van, Hendrik Andriessen heb ik daar gehad. Dat was 
een interessante tijd en daarna moest je natuurlijk zelf gaan zwemmen. Toen 
had ik altijd nog het idee dat ik concertpianist zou willen worden. En ik ben 
nog eenjaar naar Parijs gegaan, heb daar gewoond in het het, hoe heet het daar, 
die buitenplaats waar al die studenten bij elkaar zitten in het zuiden van Parijs, 
ik ben haar naam even kwijt, cité universitaire. En gelukkig was het 
Nederlandse huis nog niet gebouwd dus zat ik in een Frans huis dat natuurlijk 
veel interessanter was dan in een Nederlands huis te zitten, want dan zitje toch 
weer tussen je collega's. 
Johan Kolsteeg: Bovendien heeft U een bijzondere affiniteit met Frankrijk he. 
Met de Fransen. 
André Jurres: Mijn moeder was francaise en de helft van mijn familie is Frans, 
mijn kinderen mijn kleinkinderen zijn Frans. Die spreken geen woord Hollands. 
Nee, ja het is een beetje een dubbelzijdige familie, maar ook daar heb ik veel 
plezier van. Janine Weil was daar mijn lerares, die heeft dan ook in Amsterdam 
opgetreden. En zij had natuurlijk grote affiniteit met het Franse repertoire en 
heeft hier, en ik denk dat het de eerste keer was, het volledige werk van 
Debussy, ik geloof in drie avonden gebracht. Maar dan ook alles wat los en vast 
voor de piano geschreven was door Debussy. En 
Johan Kolsteeg: En dat was al ruim voor de oorlog natuurlijk. 
André Jurres: Dat was dus voor de oorlog. Ik ben, eh ja. Pas voor de oorlog 
hoor. In '38-'39 was ik in Parijs. Toen kwam ik dus terug en heb hier in '39 nog 
m'n pianistische debuut gemaakt. Eerst in Utrecht en daarna in Amsterdam en 
dat verliep nogal goed. En impressario die nieuwe, dat was Sam Bottenheim, 
die kwam ook in de geschiedenis van die najaren na de oorlogsjaren veel voor. 
Die was mijn impressario en die vond, die schatte dat het een succes was want 
meneer Arntzenius had gunstig over mij geschreven en als die nou maar 
gunstig over je schreef dan was het goed. Maar dat was dan die ene keer, maar 
voor de rest had ik het gevoel dat ik toch niet zo pianistische natuur had, vooral 
ook omdat ik een slecht geheugen had en heb. Dat was een grote handicap. 
Vandaar dat ik na de oorlog wel weer even begonnen ben met piano spelen en 
zelfs weer met concerten geven. 
Oorlog 

 
André Jurres / Johan Kolsteeg - De jaren van opbouw 



Johan Kolsteeg: Maar heeft U ook niet in de oorlog nog concerten gegeven, 
huisconcerten? 
André Jurres: We hadden huisconcerten cyclus bij Arend Kooien thuis. Ik weet 
niet waar die op het ogenblik uithangt, die is eerst naar Zuid-Afrika gegaan, 
daarna naar Amerika. Ik heb heb hem jaren geleden nog ontmoet maar ik heb 
hem helemaal uit het oog verloren. Maar bij hem thuis waren iedere, of om de 
andere zondag ...was er 's ochtends concerten en daar kwamen de mensen dan 
luisteren. En toen de levensmiddelen nijpend werden betaalde men met een 
boterham of zo, of dat soort dingen, dat zijn geen verzonnen verhaaltjes. Dat 
heb ik aan den levende lijve ervaren. Dat vond je schitterend datje op deze 
manier nog iets te eten kon krijgen. Maar bovendien was je natuurlijk bezig, 
geestelijk ook bezig en had je contact met mensen. 
Johan Kolsteeg: En Arend Kooien woonde in Amsterdam? 
André Jurres: Ja hij woonde in dezelfde straat als ik.....Maar ja. 
Johan Kolsteeg: Gaven jullie de concerten alleen of met anderen.. 
André Jurres: Nou we deden,  het fundament was eigenlijk dat we solo 
speelden, en wat we quatre mains speelden, we hadden altijd wel een gast erbij. 
En dat waren alle mogelijken solisten die wij kenden. Zangers ook, niet alleen 
pianisten dus en violisten en van alles en nog wat. 
Johan Kolsteeg: Dus U speelde met Arend Kooien samen? 
André Jurres: Zoals dat liep, geloof ik. Maar dat is wel een hele grote steun 
geweest die concerten hoor. Als je die niet gehad had. Maar dat liep natuurlijk 
allemaal goed....toch dat was helemaal niks meer, je kon helemaal niks meer 
beginnen. En je kon nauwelijks meer over straat. Ik heb mensen op straat zien 
sterven gewoon van uitputting. Niet bosjes hoor, maar het is een paar keer 
gebeurt dat ik dat zag. Ik heb een vent zien dood schieten pal voor m'n ogen om 
de hoek van de straat door een raam heen. Toen woonde ik niet meer, toen 
woonde ik al niet meer, ik woonde toen in de Johan Vermeerstraat, op de hoek 
van de Vermeer. En enfin ik heb die oorlog dus wel op die manier wel beleefd 
en meegemaakt, maar 
Johan Kolsteeg: Maar U bevond zich in een kunstenaars cirkel, in een 
muzikanten cirkel in de oorlog waarin waarschijnlijk nauw contact was, veel 
overlegd werd over hoe houden we het hoofd boven water in die... 
André Jurres: Ja dat om te beginnen, dat was wel het belangrijkste, maar d'r 
leefde inderdaad bij. Ik heb ook altijd lang geleefd op de Lairessestraat en pal 
naast mij woonde Bertus van Lier. En Bertus van Lier was een man die erg veel 
bezig was met hoe moet het nou straks en hoe doen we het nou straks allemaal. 
Die kwam met ideeën en dat hebben we dus direct na de oorlog toen je weer 
over straat kon en je je weer normaal kon verplaatsen en kon vergaderen. Zoiets 
hebben we bij mij thuis op de Lairessestraat meerdere malen vergaderd. Ik weet 
niet wie dat allemaal waren, maar J. van Renesse, R. Boors waren daar wel bij. 
Johan Kolsteeg: Paul F. Sanders waarschijnlijk. 
André Jurres: Nou nee, die ken ik wel, maar ik geloof niet dat hij daar bij was. 
Dat zou ik niet meer, nee dat geloof ik niet. 
Johan Kolsteeg: Of hij was er misschien al niet meer, want. 
André Jurres: Nee hij was dan al, niet meer in Amsterdam. Nee dat kan zijn, ik 
denk dat hij al weg was. Dat kan wel, maar dat durf ik niet te zweren. Maar in 
ieder geval dat was een vaste kern van mensen die daar vaak kwamen en daar 
hebben we dus veel gefilosofeerd. En omdat ik toch nog altijd uitvoerend 
muzikant was werd er ook veel gedacht over hoe moet het speciaal met 
uitvoerende kunstenaars, want uitvoerende kunstenaars waren niet zo happy 
met de kansen die ze in Nederland kregen, trouwens de componisten natuurlijk 
net zo min, maar ook de uitvoerende kunstenaars waren dat niet. 
Johan Kolsteeg: Met de kansen die zij kregen voor de oorlog bedoelt U? 
André Jurres: Ja, ja de eerste de beste buitenlander was in principe altijd beter 
dan dan een zeer goede Nederlander. Overdreven voorstel maar in ieder geval 
zo onderging je dat toen en d'r zat wel iets in. De Nederlander was altijd erg 
geporteerd voor buitenlanders en had de indruk dat die dat, zeker in de muziek, 
vast en zeker beter deed dan een Nederlander. Die geest waaide er wel 
enigszins. In ieder geval daar is dan eigenlijk het Nederlandse Impresariaat uit 
geboren. Langzamerhand hebben we dus met dat stelletje wel aan de, aan de, 
hoe noem je datde grondvesten van gestaan. En natuurlijk liep dat toch wel een 
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beetje anders dan we gedacht hadden, maar in ieder geval het is uit de grond 
gekomen en, wat belangrijk is, het bestaat nog. Maar d'r zijn ontzettend veel 
dingen natuurlijk na de oorlog opgericht met veel enthousiasme. En nou hebben 
we het gevonden en die zijn dan natuurlijk allang weer verdwenen, dat weetje 
het bestaan niet eens meer van dat dat ooit geweest is. Maar dit bestaat, net zo 
goed als Donemus bestaat en nog een paar van die dingen. En dat is maar goed 
ook, want dat was toch wel nodig. 
Johan Kolsteeg: U zegt eigenlijk dat er ook veel organisaties opgericht zijn die 
het niet zo lang hebben volgehouden. 
André Jurres: Ja, moet ik geen voorbeelden van 
Johan Kolsteeg: Nee 
André Jurres: Ben ik niet zo sterk. 
ID 3 - 13'09 
Maar ik weet zeker, het gonsde zo met de ideeën, d'r zijn d'r bij geweest 
waarvan ik weet, dat ze een te kort gestaan hebben gehad, daar konden ze geen 
subsidie voor vinden, of het was toch eigenlijk toch te weinig levensvatbaar. Na 
de oorlog dacht je dat alles kon en dat alles moest ook. Alles nieuw moest. En ja 
dat ging natuurlijk lang niet altijd op. Dat is gewoon zo. Dus er is wel veel ook 
verdwenen, en dat is misschien ook wel goed dat het verdwenen is. Ik denk niet 
dat het levensvatbaar was, maar die paar dingen die levensvatbaar waren, en die 
staan ook in dit boek vanMusic in Holland, die staan ook in Uw brief... die 
genoemd is impresariaten, U noemt er nog een paar. 
Johan Kolsteeg: Gaudeamus bijvoorbeeld 
André Jurres: Gaudeamus, ja die hebben het inderdaad weten te redden en die 
bestaan dus nu nog en dat vind ik toch wel bemoedigend. 
Johan Kolsteeg: Die organisaties zullen we verderop in het gesprek zeker wel 
weer tegenkomen. Maar de algemene teneur van die periode is dus heel helder 
en Bertus van Lier, die U dus goed gekend heeft (ja), heeft ook vlak na de 
oorlog daarin een belangrijke rol gespeeld. 
André Jurres: Ja, ja, bepaald ja. 
Johan Kolsteeg: Hoe nauw was U daarbij betrokken? 
André Jurres: Nou ja daar waren altijd vergaderingen en ik heb veel van die 
vergaderingen mee gemaakt. 
ID 4 - 14'28 
Ik kan zeggen dat ik wel dat soort vergaderingen heb voor gezeten, want ik heb 
in mijn leven veel voorgezeten. Maar in ieder geval daar werd veel over 
gepraat. En ik herinner me natuurlijk vooral de gelegenheden die bij mij thuis 
waren. Ik had toen een vrij groot huis , ik bedoel grote ruimte, waar men dus bij 
mekaar kon komen, maar daar is ontzettend veel gefilosofeerd over hoe moet 
dat nou verder. Dat is een feit. 
Johan Kolsteeg: En een ding stond als een paal boven water. Zoals het voor de 
oorlog was geweest zou het nooit meer mogen worden. 
André Jurres: Nou in ieder geval een kant daarvan zou nooit meer mogen 
worden, namelijk dat het zo'n eenzijdige buitenlandse affaire zou worden. Het 
moest veel meer op de Nederlanders en de Nederlandse krachten zijn ingesteld, 
dat was eigenlijk het voornaamste, daar draaide het om. 
Johan Kolsteeg: En niet alleen de Nederlandse musici maar ook de Nederlandse 
toonkunst en de Nederlandse cultuurleven in het algemeen. 
André Jurres: Ja, ja. 
Johan Kolsteeg: En dat is toch wel iets wat in de oorlog wortel heeft geschoten, 
dat idee. 
André Jurres: Ja, ja, ja, nou ik kan me voorstellen dat in de oorlog, toen je 
verder nog geen buitenlanders kon ontvangen en geen buitenlandse 
componisten meer zag, datje, datje onder elkaar op mekaar ook was 
aangewezen en dat daardoor het idee ook ontstaat, zie je wel dat kan best. Maar 
laten we dat dan ook voortzetten, want dat is goed. Dat wij Nederlanders zelf 
aan bod komen en niet alleen maar een secundaire rol spelen. Dat die twee 
facetten hangen zeer dicht met mekaar samen. 
Johan Kolsteeg: En datzelfde geldt waarschijnlijk voor de Nederlandse 
toonkunst. Dit Nederlands cultuurgoed werd door de Duiters toch redelijk, zeg 
maar gepushed, en gestimuleerd. 
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André Jurres: Ja, dat werd het wel, maar natuurlijk zeer beperkt he. Bepaalde 
dingen kom je... Ik weet nog dat Willem Andriessen een recital gaf in de kleine 
zaal en toen gaf ie een toegift, en ik moet eerlijk zeggen dat ik niet goed wist 
wat het was. Het was van Schumann en het een van die stukjes, een stukje van 
Schumann aan de nagedachtenis van Mendelssohn heeft opgedragen. En op die 
manier had hij dus Mendelssohn in zijn programma gesmokkeld wat helemaal 
dus niet mocht. 
Johan Kolsteeg: Uiteraard was die hele stimulans in een hele beperkte richting. 
Lang niet iedereen was daar voor te krijgen. Pijper heeft bijvoorbeeld een keer 
een vrije compositieopdracht van duizend gulden geweigerd. En hij was de 
enige die daar toch mee "geëerd" werd. 
André Jurres: ..die zei voor mij hoeft het niet zo. Maar kijk dat de Duiters 
muziek pousseerden, dat was niet alleen een kwestie van overheersen van de 
Duiters. Maar dat lag in hun geest, ze deden dat thuis ook. Bij hun werd de 
muziek gepushed. En dat is dan ook een van de redenen waarom Mengelberg 
van dat zo veel gehoopt had, hij zei eindelijk kunnen we nou eens iets echt 
doen. Hij heeft zich toch ook veel gehandicapt gevoeld als Nederlander. En de 
Duitsers gaven wat dat betreft in ieder geval een goed voorbeeld. Dat dat op een 
verkeerde basis geschoeid was, dat is weer wat anders maar datje de muziek 
een kans moest geven en de muziek van je eigen mensen. Dat was op zichzelf 
natuurlijk toch wel goed. 

 Na de oorlog 
Johan Kolsteeg: En dat gebeurt ook meteen na de oorlog. Een maand na de 
bevrijding zijn er twee concerten in het concertgebouw. Waar Bertus van Lier 
en Paul F. Sanders ook erg veel aan gedaan hebben. 
ID5-18'13 
De concerten Vrije Klanken, waar uiteraard begonnen werd met of een hele 
avond vol werd gepresenteerd met muziek en musici die weer 
André Jurres: Al die tijd niet aan bod geweest waren. 
Johan Kolsteeg: Was U daar toevallig bij, bij dat concert. 
André Jurres: Nou dat zou ik niet durven zweren, maar......ja ja 
Johan Kolsteeg: Ja dan komt, begint eigenlijk de periode waar we het dan in de 
bijzonder vanmiddag over willen hebben. De periode van opbouw die 
tegelijkertijd word gekarakteriseerd door de, door teleurstellingen. Paul F. 
Sanders is daar een beetje een personificatie van. Een man die zoveel gewerkt 
heeft, voor en na de oorlog, aan de Nederlandse toonkunst, vertrekt in '47 naar 
Amerika en zegt de oude krachten van voor de oorlog komen weer naar boven. 
De verzuiling steekt weer de kop op. 
André Jurres: De verzuiling ja. 
Lohan: Iets wat ook eigenlijk sinds, nu nog steeds een rol speelt in de 
Nederlandse samenleving en het cultuur denken 
André Jurres: Toch wat minder, het is toch wat minder geworden, maar niet 
direct daardoor. 
Johan Kolsteeg: Nee precies 
André Jurres: Een hele tijd overheen gaan. Het is toch een heel stuk beter en 
ook de kansen voor de Nederlandse musici zijn toch ontzettend veel groter dan 
ze toen waren. Als ik denk wat er aan Nederlandse componisten toch, hoe dan 
ook wel gespeeld worden, vergeleken met de tijd dat ik daarvoor moest 
ploeteren, dat is werkelijke een groot verschil, een grote verbetering, beslist. En 
ook de Nederlandse solisten kom je ook veel meer tegen en ook in ensembles. 
Daar heeft het Nederlands Impresariaat natuurlijk ook enorm aan bijgedragen, 
maar dat is een enorm verschil. Dat is dus direct na de oorlog meteen 
opgebloeid zoals de mensen misschien toen gehoopt hadden. Inderdaad is daar 
natuurlijk een terugslag geweest. Een tegenvaller van nou het komt toch niet 
van de grond zoals wij het gehoopt hadden, maar op de duur is er toch echt wel 
wat veranderd hoor, echt wel. 
Johan Kolsteeg: Ja maar, maar toch heeft die teleurstelling in het begin. 
André Jurres: Ja, ik begrijp.... 
Johan Kolsteeg: Ja maar daar heeft U persoonlijk, heeft U persoonlijk daar, 
ID 6 - 20'23 
André Jurres: Nou omdat ik dus persoonlijk langzamerhand van dat optreden af 
kwam en terecht kwam, laat ik zeggen, in het management van de muziek. 
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Daar heb ik natuurlijk ontzettend veel voldoening in gevonden. Daar wordt je 
niet zo gedwarsboomd, in ieder geval raakte je dat niet zo persoonlijk. Een 
componist en een uitvoerende wordt persoonlijk geraakt als iets niet lukt, dat is 
een persoonlijk defaite, maar als je in je management, daar lukt natuurlijk niet 
altijd alles. Daar moetje hard werken voor, maar in ieder geval, je gaat door en 
dat treft je niet persoonlijk en ik denk dat dat een grote rol gespeeld heeft. Ik 
heb dat met ontzettend veel plezier gedaan en ik heb dus ontzettend veel 
gemanaged in mijn leven, als je dat zo mag noemen. Tegenwoordig heet dat 
allemaal management, maar. 
Johan Kolsteeg: Maar Uw eerste echte management was 
André Jurres: ...ja de weinig ervaring die ik had, dat is merkwaardig, die heb 
ik opgedaan in het conservatorium in Utrecht, daar was ik hoofdleraar voor 
piano geworden, toen zoiets nog kon ben was ik daar leraar geworden, maar dat 
liep natuurlijk af. En toen is de oorlog en toen dacht ik, ja nou moet ik zien dat 
ik in Utrecht kom, anders pikken ze die plaats van me in, dus ik op m'n fietsje, 
dat wil zeggen met houten banden langs die oude weg, dat was dus niet de 
snelweg die we nou hebben, naar Utrecht, vanuit Amsterdam naar Utrecht 
fietsen om te zorgen datje, dat ze wisten datje nog bestond en datje weer 
beginnen wou. Nou dat is me dus gelukt en toen is er een moment gekomen dat, 
hoe was het ook al weer precies dat weet ik ook niet meer, ja het was zo. Ik 
meen dat 
Johan Kolsteeg: Willem Andriessen ging weg 
André Jurres: Hendrik Andriessen was het he, was het niet Hendrik Andriessen, 
die zat toch in Utrecht? En die werd benoemd naar Den Haag, kan dat zijn, ja 
he. 
Johan Kolsteeg: Was hij niet eerst in Amsterdam nog, want Sem Dresden zat 
nog in Den Haag. 
André Jurres: Ja, want we hebben Willem Andriessen natuurlijk ook gehad in 
Amsterdam, ik weet de volgorde niet precies, maar in mijn idee was het zo dat 
Hendrik Andriessen van Utrecht naar Den Haag zou gaan, als ik het verkeerd 
zeg dan moeten ze me maar, dan moeten ze het maar aan Flothuis vragen. Maar 
zo'n toestand was het in ieder geval 
Johan Kolsteeg: En Stam zou daar directeur worden? 
André Jurres: Toen was er zo'n, toen was er een andere cyclus, een andere 
jaarcyclus. In plaats van september tot september was het daar van januari tot 
januari of zo iets dergelijks. In ieder geval er was een gat van ongeveer een half 
jaar waar in Utrecht, en toen hebben ze dus aan mij gevraagd of ik dat dan 
wilde opvullen die lacune, toen dacht ik nou vooruit dan maar. En ik moet 
zeggen, dat is me echt bevallen, en daar heb ik ontdekt dat ik daar, dat ik toch 
een bepaalde management kwaliteiten had waar ik op verder kon bouwen en 
waar ik ook plezier in had. Ik vond het leuk om te doen. Het praten met de 
mensen, het overtuigen van wat we nou zus doen en wat we nou zo doen, en dat 
dan voor mekaar krijgen op een of andere manier, of met voor elkaar krijgen, 
maar dan op een andere manier, maar er iets aan doen. Dat heeft me enorm 
aangetrokken en ik geloof dat ik. daar het fundament heb gelegd van m'n 
management kunde. Ik den dus niet op een managementschool geweest. 
Johan Kolsteeg: Een natuur talent 
André Jurres: Een natuurschool, ja, ja, zo ben ik erin gekomen, maar daarna 
ben ik er dus erg ver mee doorgegaan, maar vooral op het gebied, op 
internationaal gebied 
Johan Kolsteeg: Op internationaal gebied, daar komen we zeker nog over te 
spreken dadelijk. Enfin, we zijn dus in een periode terecht gekomen waarin de 
overheid zich een bepaalde verantwoordelijkheid aan gaat meten ten opzichte 
van de kunsten, subsidies gaat ontwikkelen waarin een paar hoogtepunten, 
muzikale hoogtepunten in eenjaar zijn, het Holland Festival bijvoorbeeld. En ik 
wil U nu even verrassen met een stukje interview van, met dr. Wouters over die 
taak van de overheid en dat ga ik nu proberen of dat werkt. 
ID 7 - 24'52 
interview, muziekfragment en Flothuis. 
ID 8 - 29'06 
Johan Kolsteeg: We stoppen 'm hier heel even. Flothuis gaat hierna nog verder 
maar. Waar ik het eigenlijk over wilde hebben is waar Wouters op doelt als hij 
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zegt dat de overheid een belangrijke stimulerende functie heeft gespeeld in het 
muziekleven van vlak na de oorlog, want ook dat is geen abstractie. Dat lijkt 
ons nu een evidentie, maar dat was het natuurlijk helemaal met. Dat heeft te 
maken met mensen die zich in het bijzonder interesseren voor kunsten en bereid 
waren om zich daarvoor in te zetten. Ik noem Reinink bijvoorbeeld 
André Jurres: Ja, hij was een heel goed voorbeeld daarvan, ja, daar vond je echt 
gehoor, dat is niet altijd zo vanzelf sprekend bij de overheid, nee. 

 Reinink 
Johan Kolsteeg: Kunt U Reinink omschrijven, een beetje, U heeft hem 
natuurlijk heel vaak 
André Jurres: Ja God ik heb hem wel veel meegemaakt, maar omschrijven. Ik 
vind als je zegt datje gehoor vind bij iemand, dat vind ik al heel bijzonder, 
want meestal is het met overheden toch wel zo het is ja ja nee nee, en zeer 
abstracte benadering, maar deze man was echt, die was erbij betrokken, die 
voelde zichzelf er min of meer erbij betrokken en dat is iets heel bijzonders. Ik 
zeg niet dat ie de enige is en dat hij de enige geweest is in Nederland die dat 
kon. In ieder geval was het een opmerkelijk iets datje bij de overheid zulk een 
gehoor kon krijgen. 
Johan Kolsteeg: En maar andere namen die een grote indruk achter hebben 
gelaten zijn bijvoorbeeld die van dhr. van Keekem en die van dhr. Wagemans. 
Heeft U nu wel eens het idee dat als die mensen er niet waren geweest dat het 
een stuk ingewikkelder was geworden? 
André Jurres: Ja maar dat is natuurlijk iets watje nooit echt goed kunt stellen, 
als iemand er niet geweest was, ze zijn er wel geweest. 
Johan Kolsteeg: Maar had U de indruk dat zij ook in hun eigen departement een 
roepende waren in de woestijn? 
André Jurres: Nou die indruk heb ik niet, maar ik geloof ook niet dat ze zich zo 
voelden, ze deden het als vanzelf sprekend en dat was juist het goeie ervan. Als 
je het niet als vanzelfsprekend doet dan heeft het ook niet die krachten. Door 
hun vanzelfsprekendheid konden ze het ook realiseren wat ze wilden, want als 
je het echt gaat zitten te forceren dan ben je al, dan zitje al scherp, maar dat 
deden ze helemaal niet, ze deden het eenvoudig omdat ze zo waren, en daarom 
werden ze ook als zodanig geaccepteerd. 
Johan Kolsteeg: Reinink nam dus een actieve stelling in het hele culturele 
leven, maar dat was bijvoorbeeld, dat was niet een ambtenaar met wie U 
dagelijks in die tijd te maken had. Dan hebben we het meer over ambtenaren als 
dhr. van Keekem 
ID 9 - 31'41 
en dhr. Wagemans. 
André Jurres: Wagemans heb ik natuurlijk ook erg goed gekend. Ja daar heb ik 
ook dikwijls op gescholden, maar 
Johan Kolsteeg: Waarom was dat, was dat nodig 
André Jurres: Ja, ach nee, maar dat was een Donemus vete die we met hem 
hadden. Op een goed ogenblik kregen medewerkers aan gesubsidieerde 
instellingen staatspensioenen en daar stonden wij gewoon voor op de nominatie. 
Op een of andere manier, ik vrees dat Wagemans een steek heeft gelaten, is dat 
met Donemus met gelukt. En toen we hem daar dus op aanvielen zei die: maar 
jullie hebben het al zo geweldig op Donemus. Waarop ie dat stoelde weet ik 
niet, maar in ieder geval een waardevast pensioen was er voor de medewerkers 
van Donemus helemaal niet bij op dat moment en ik weet niet hoe het op het 
ogenblik is, het zal nu in ieder geval wel zijn, maar toen zeker niet en dat heeft 
mensen natuurlijk wel erg getroffen en daardoor hadden we wel eens ruzie met 
hem, maar het was alles bij mekaar een man, die wist wel die over sprak wat 
muziek betreft. Je zag hem op concerten ook met de partituur in de hand, dus 
hij kon de partituur lezen. Nou dus, hij kon een partituur lezen, dat. Niet 
iedereen die met de partituur komt kan de partituur lezen, maar hij kon het wel, 
dat is mij gebleken. En dat heb je natuurlijk niet zo gek veel in een ambtelijke 
sfeer. Maar dat had hij en ik geloof dat dat de muziek ten goede is gekomen dat 
er iemand bij was die echt wist waar die over sprak. Zonder dat hij zelf 
muzikant was. Dat moetje ook weer niet hebben, mensen die zelf muzikant 
zijn. Die zijn weer zo betrokken en dat is ook niet altijd even goed, maar dit 
was prachtig. Hij begreep waar die het over had, maar was er niet bij betrokken, 
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dus dat was ideaal. Nee ik geloof dat we daar een hele goeie kracht aan hebben 
gehad ondanks de strubbels die ik wel eens met hem gehad heb. Her is wel een 
man waarvan ik later gemerkt heb, veel later, dat ie helemaal zich met heeft 
kunnen beseffen, datje een succesvol en gewaardeerd ambtenaar kunt zijn, 
maar datje op het moment datje gepensioneerd bent niet meer bestaat, voor 
niemand meer. Hij heeft een prachtig afscheid gehad, en ik voelde het al 
helemaal aankomen, het moment dat die man door de draaideur was bestond hij 
niet meer. Hij bestond niet meer voor de musici, hij bestond niet meer voor de 
overheid, hij was er gewoon niet meer. Dat gaat heel ver en ik denk dat dat nog 
wel zo, dat zal altijd wel zo zijn, maar dat viel hier zo verschrikkelijk op ten 
eerste omdat hij bij de musici goed viel, maar ook in de overheidssfeer een 
goeie naam had, maar dat heeft niet kunnen verhinderen dat. En ik herinner me 
nog dat die man een keer op de, wat was het, nee op ... kwam die een keer 
langs. Ik zat te werken en klop klop steekt ie z'n kop om de deur of ie even 
mocht binnenkomen en hij moest zijn hart echt uitstorten. En pas later merkte 
ik pas dat al die tijd z'n vrouw in het wagentje zat, en het was verdomd koud, op 
de dijk daar. Wist ik veel, ik wist niet dat die man met z'n vrouw gekomen was 
anders had ik gezegd laat ze in Godsnaam binnen komen. Maar hij moest 
gewoon even praten. Hij heeft dat slecht verdragen, heel slecht verdragen, ja. 
Merkwaardig, maar ja, zo gaat dat. 
ID 10 - 35'44 
Johan Kolsteeg: Was U verstandhouding ook al zo goed tijdens zijn 
ambtenaarschap? 
André Jurres: Nou ja, zal ik zeggen, het was een behoorlijke verhoudingen, 
maar we hadden natuurlijk wel een bijzonder...... 
Johan Kolsteeg: Het grappige is dat dat, dat is een financieel punt eigenlijk he, 
en geen inhoudelijk punt, en dat zou erop kunnen duiden bijvoorbeeld dat hij 
door zijn financiële.. 
André Jurres: Ja, dat is heel goed mogelijk, dat is heel goed mogelijk. De heb 
met precies uit zitten te vissen, maar het is heel goed, dat neem ik ook haast wel 
aan, dat hij gedwarsboomd is geworden, maar dat hij toen gedacht heeft, nou 
met Donemus lukt dat nog wel, die hebben wel bepaalde voordelen. Dat was 
natuurlijk wel zo, dat hup dat moet dan maar weg vallen. Dat was natuurlijk 
een ontzettende domper voor de jongens die daar werkten, en ik weet niet... de 
enige waren, maar we waren een van de weinigen hoor, die dat is overkomen en 
dat is wel heel slecht verteerd geworden. 
Johan Kolsteeg: Dus er was een goed contact tussen 
André Jurres: Ja voor de rest was het een goed contact, ja precies. 
André Jurres: Ja het is niet voor niks dat hij je nog komt opzoeken, zoveel later 
nog een keer. 

Holland Festival 
 ID 11 - 36'55 

Johan Kolsteeg: Reinink was min of meer ook de architect van het Holland 
Festival he, samen met Adema Zijlstra, ook iemand die regelmatig op concerten 
terug te vinden was. Misschien niet zo'n kenner. 
André Jurres: Nee geen partituur lezer 
Johan Kolsteeg: Nee, precies. Heeft U met Reinink ook veel te maken gehad in 
die tijd? 
André Jurres: Nou veel niet, maar op gezette tijden, ja op officiële momenten, 
dan was dat natuurlijk onafwendbaar. En ik zal daar waarschijnlijk ook wel 
hebben moeten sappelen voor de subsidie zoals ik al zei, maar dat weet ik 
gewoon niet meer. Maar op die manier heb ik natuurlijk wel degelijk contact 
gehad, maar ik kende hem, enfin kende hem, we hadden toch een zekere band, 
ja. Hij had waardering voor mij geloof ik wel en ik had waardering voor wat hij 
gedaan had. Dat schept een band uiteraard he. 
Johan Kolsteeg: In de eerste jaren na de oorlog, en dat geldt natuurlijk voor alle 
organisaties, maar voor Donemus uit, waar U zoveel van weet, uiteraard ook, is 
er sprake van werkelijk explosief groeiende subsidies voor kunstinstellingen. 
André Jurres: Dat is zeker zo. 
ID 12 - 38'03 
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Johan Kolsteeg: Die allemaal consequent hun ambities zo hoog hadden gesteld 
dat ze het absoluut allemaal met meer geld moesten doen. 
André Jurres: Ja maar dat is natuurlijk met alles, als je, zodra je gesubsidieerd 
wordt heb je meer nodig. 
Johan Kolsteeg: Ja natuurlijk, maar in hoeverre konden dat soort gesprekken 
nou gevoerd worden op het niveau van Wagemans of Reinink en hoefde daar 
niet ook nog een keer ministeriële toezegging voor te komen? 
André Jurres: Nou ik geloof dat zij dat echt wel uitmaakten en dat die anderen 
dat gewoon uitvoerden. Het was, ik denk dat het iets minder verambtenaareid 
was dan het later geworden is, of daar vroeger geweest was. Dat is, er is 
natuurlijk een tijd geweest dat het allemaal wat losser ging, dat iedereen ook het 
gevoel, ja jongens dat moet toch niet meer, al die banden en al dat officiële 
gedoe en al die schrifterijen dat moet maar eens uit wezen. Maar ja, dat is 
natuurlijk toch niet helemaal vol te houden, dat kruipt weer terug. 
Johan Kolsteeg: Maar er was natuurlijk nog een andere overheid die 
geconfronteerd werd met al die organisaties, dat was de gemeente Amsterdam, 
waar veel van die organisaties zich wilden vestigen. 
ID 13 -39'14 
Donemus was daar de Nederlandse Opera sinds '47, het Nederlands 
Impresariaat en stuk voor stuk hebben die ook aangeklopt bij de gemeente. Was 
de gemeente Amsterdam zo blij met al die initiatieven? 

Amsterdam 
André Jurres: Dat zou ik niet durven te zeggen. Ik moet zeggen dat ik de 
houding van Amsterdam, ik heb daar wel mee te maken gehad uiteraard, dat me 
niet zo duidelijk voor de geest staat hoe die dat deden. Het was toch een andere 
benadering, ik denk dat het een wat zuinigere benadering geweest is, toch wel. 
Misschien hadden ze ook wel gelijk, ze waren voorzichtiger. Maar ik kan maar 
niet zeggen dat ik me precies herinner hoe dat werkte. Ik heb daar wel in 
adviescolleges gezeten enz., maar. 
Johan Kolsteeg: Er is toch een anecdote van meneer Wiegmans die jarenlang bij 
Donemus heeft gewerkt,...maar ik leg het even uit, die direct werd 
geconfronteerd met een van de financiële ambtenaren van de gemeente 
Amsterdam en die had zich laten ontvallen dat het toch wel een beroerd zaakje 
was daar. Ja want er moest toch alleen maar geld bij. 
André Jurres: Ja op die manier. 
Johan Kolsteeg: Dus ik kan me voorstellen op zo'n lager overheidsechelon het 
heel moeilijk is om te overzien wat het nationale belang is van zo'n organisatie. 
André Jurres: Ja, ja, ik geloof niet dat ze in Amsterdam nog zo dom waren 
hoor, maar het ligt natuurlijk wel anders ja, en vooral. Heeft dan een gemeente, 
zelfs een gemeente zoals Amsterdam ... dat is een Rijkszaak, ik heb wel wat 
anders aan mijn hoofd in mijn stad. Dat die dat kan ik mij voorstellen die 
houding, maar dat is voor degene die komt bedelen wel eens bijzonder 
hinderlijk. 
Johan Kolsteeg: Enfin we zijn terecht gekomen in de vroege jaren '50, de 
organisaties bestaan, doen hun werk, zijn allemaal op weg naar het 
gemeenschappelijke doel wat ze, wat U net omschreven heeft. Buma-GeNeCo 
bestonden nog steeds. Het zijn eigenlijk de enige twee organisaties die ook al 
voor de oorlog bestonden he. Die het gewoon vol gehouden hebben. 
Opnieuw Holland Festival 
ID 14 - 41'32 
En ik wil met U even langs een paar organisaties wandelen, en we beginnen 
met het Holland Festival waar ik nu een stukje radio heb gevonden ter 
illustratie. Een interview van Henk de By met Jan Huckriede van de 
Amsterdamse Kunstmaand, toen nog geportretteerd als een concurrent van het 
Holland Festival. Dat ga ik nu even opzoeken. Even kijken hoor. Daar komt ie. 
41'55 - 44'45: radiofragment 
Johan Kolsteeg: Wat een drukte daar. Het zal wel de foyer geweest zijn van de 
Stadsschouwburg of zoiets dergelijks. 
André Jurres: Bijzonder lawaaierig ja. 
Johan Kolsteeg: Bij de opening van het Festival in 1957. De kunstmaand is 
misschien wel een van die organisaties die wel zijn opgericht, maar ziet meer 
bestaan he. 
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André Jurres: Nou ten eerste ze hebben het wel lang volgehouden. 
ID 15 - 45'01 
Johan Kolsteeg: Ze hebben het lang volgehouden 
André Jurres: Ze hebben het lang volgehouden, maar inderdaad ten opzichte 
van zo'n Holland Festival kun je dat natuurlijk moeilijk volhouden, maar ik 
geloof dat ze een enorme belangrijke rol gespeeld hebben, absoluut. Een 
stimulerende rol gespeeld hebben, maar misschien dat Huckriede merkwaardig. 
Hij leeft toch nog Huckriede, daar heb ik wel eens moeite mee, want 
Johan Kolsteeg: Dat weet ik niet 
André Jurres: Dat geloof ik wel hoor. Dat is wel eng hoor datje van sommige 
mensen niet precies meer weet of ze nou nog wel of niet leven, maar in ieder 
geval. Hij heeft natuurlijk wel erg, dat heb je als je iets opricht, je steekt je hart 
en ziel erin, dan heb je kans dat je je er een beetje op gaat blind staren. Dat 
heeft hij misschien gedaan, dat is de enige mogelijkheid en zo moet het en mijn 
orkest en mijn festival en enz, dat is misschien te bekrompen geweest. En dat is 
dan ook natuurlijk niet zo gelukt, maar d'r zitten ten slotte toch in verschillende 
orkesten bij ons nog restanten van de Kunstmaand en alles zitten er nog 
helemaal in. Ook zelfs naar de geest zitten er nog wel restanten van die 
gedachtes in hun programmering 
Johan Kolsteeg: Wat bedoelt U nu? De geest van de Kunstmaand? 
André Jurres: Nou dat idee van datje de Nederlandse solist en de Nederlandse 
componist aan bod moet laten en niet alsmaar moet wachten een toevalligheid 
dat er eens een Nederlander er. Nee dat moet eigenlijk een opzet zijn datje daar 
op let. Ik geloof dat hij daar wel degelijk een positief aan bijgedragen heeft. 
Daar ben ik van overtuigd. 
Johan Kolsteeg: Maar is het niet vreemd dat in die, de de, zeg maar de ambitie 
die we net hebben geschetst, het bevorderen van het Nederlandse element in het 
Nederlandse muziekleven een van de grootste en een van de indrukwekkendste 
prestaties, namelijk het Holland Festival, nou juist aan dat aspect zo weinig 
aandacht besteed dat er nog een tweede 
André Jurres: Dat is ook wat hij, waar hij tegen protesteert in dit fragment. 
Johan Kolsteeg: Maar hij accepteert het ook. Hij zegt 'het festival doet het niet, 
dan doe ik het zelf wel'. 
André Jurres: Nou hij accepteert het in die zin dat hij denkt, ik kan het 
aanvullen, als ze mij maar de kans geven. Maar als dat nou geen alternatief was 
had hij het niet geaccepteerd. 
Johan Kolsteeg: D'r is nog een ander fragment. Dat moet ik dadelijk even 
opzoeken. Dat zal ik laten horen, maar daar heeft Reinink zelf het over. Nee 
wacht jongens stop even, ik ga het even zoeken, want het is erg interessant 
namelijk, ik wil dat U dat even hoort. 
47'47: opzoeken van het fragment/pauze 
ID 16 - 49'20 
We hebben even gepauzeerd, we hadden het over het Holland Festival. En over. 
Nou ik begin gewoon even met een fragment van een interview met dhr. 
Reinink, een van de geestelijke vaders van het festival. Net zoals het interview 
met. Het vorige fragment dat we net hoorden met Jan Hucriede is dit 
opgenomen bij de opening van het festival in 1957. In een drukke foyer, 
waarschijnlijk in een van de Amsterdamse zalen. Hier komt het fragment. 
49'55 - 54'42: het fragment 
Johan Kolsteeg: Hij heeft een charmant Drents accent, meneer Reinink 
André Jurres: Ja, ja, jawel, een beetje een zuinig accent. 
Johan Kolsteeg: Maar dat wat hij toch niet getuige wat hij te vertellen heeft. Hij 
was bepaald niet zuinig als je hoort wat hij te ver 
André Jurres: Nee, nee, maar z'n stem 
Johan Kolsteeg: Maar wat hij zegt is heel heel essentieel. Hij had graag nog 
meer experimentele kunst gehad, maar een van de geldschieters had dat liever 
niet gezien. 
André Jurres: Dat is natuurlijk de eeuwige strijd tussen de financiële 
mogelijkheden en de artistieke wenselijkheden 
ID 17 - 55'14 
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Johan Kolsteeg: Ja maar de financiële mogelijkheden in de zin van de armslag 
kan ik me voorstellen, maar ik zie een huidige Holland Festival directeur nog 
niet zeggen, mijn sponsor wil niet dat ik experimenteel toneel programmeer. 
André Jurres: Dan neemt ie een andere sponsor. Maar toen waren sponsors nog 
niet zo in de mode als tegenwoordig. 
Johan Kolsteeg: Maar weet U wie Reinink bedoelt met een van zijn 
geldschieters? 
André Jurres: Nee, wie was dat dan? 
Johan Kolsteeg: Nee ik heb ook geen idee. 
André Jurres: Nee, geen idee. Nee. 
Johan Kolsteeg: Maar in die tijd was het toch voornamelijk overheids geld wat 
in het festival ging. Dus toen is. Het grappige is dat het festival in de eerste 
jaren topkunst leverde zeg maar, dingen die absoluut niet konden tijdens het 
seizoen, en dat er pas later een experimenteel element aan werd toegevoegd en 
dan nog voornamelijk omdat de overheid dat graag wilde, dat de voorzitter van 
de stichting Holland Festival 
André Jurres: Dat is wel bijzonder ja, ja. 
Johan Kolsteeg: En het festival heeft nu die naam gekregen en gehouden ook 
van dat experimenteel festival. We hebben het ook even. We hebben iets 
gehoord over de mate waarin het festival aandacht besteedde aan Nederlandse 
muziek. Jan Huckriede had daar makenswaardige opmerkingen over, directeur 
van de Kunstmaand. Even vanuit Uw functie bij Donemus. U was in die tijd ook 
directeur van Donemus. Heeft U in contacten met het Holland Festival ook 
ongetwijfeld geprobeerd het Nederlandse repertoire ook daar binnen te brengen. 
Wat was de houding van het festival? 
ID 18 - 56'52 
André Jurres: Nou ja, een hele begrijpelijke houding van nou kijk wat kan dat 
willen we wel doen, maar als het niet kan dan kan het niet. En maar ik 
probeerde in ieder geval dat dat wat er dan gespeeld werd, dat dat dan zo zinnig 
mogelijk was en niet alleen een of ander stuk dat goed op het gehoor ligt en 
verder geen echte waarde heeft. Maar veel meer doordrukken dan wat zij op het 
oog hadden was er niet bij, want dat was gewoon afgemeten allemaal. 
Johan Kolsteeg: Door wie was dat afgemeten? 
André Jurres: Nou daar is natuurlijk een heel bureau van van zo'n festival, d'r is 
een bestuur van, d'r is een directie en die bepalen dat ten slotte. Die bepalen de 
grenzen, laat ik het zo zeggen, dat gebeurt natuurlijk nog zo. 
Johan Kolsteeg: Ja maar een Reinink, een voorzitter van 
André Jurres: Ja goed, maar die kon natuurlijk iets doordrukken vanuit zijn 
functie, maar dat kun je natuurlijk als organisatie niet zomaar doen, dat. Het is 
en blijft natuurlijk een feit dat, het Nederlandse publiek zat er niet op te 
wachten he. Je moest ze echt wel wat opdringen. En als je mensen gaat 
opdringen, dat is heel leuk maar je verliest. De kans is groot datje ze dan ook 
voor de eeuwigheid verliest en dan heb je helemaal niks meer. Het is een 
onoplosbaar, het is een kwadratuur van een cirkel. He bewonder altijd de 
mensen die er nog iets van weten te maken. Iksta niet klaar om meteen te gaan 
schelden als het er niet uit komt zoals je het zelf zou willen hebben of zoals het 
ideaal zou zijn, dat kan nou eenmaal niet er zijn limieten, je moet er natuurlijk 
wel wat voor over hebben. 
Johan Kolsteeg: En in die tijd was de organisatorische motor achter het festival 
Peter Diamand he? 
André Jurres: Peter Diamand, ja die bestaat nog steeds. Die ontmoette ik 
onlangs nog, ja, ja, zeker ja. 
Johan Kolsteeg: Hoe. U was in feite collega. 
ID 19 - 58'48 
André Jurres: Nou collega. 
Johan Kolsteeg: Collega, manager zeg maar van een belangrijke Nederlandse 
culturele instelling. 
André Jurres: Ja, ja op die manier, ja. 
Johan Kolsteeg: Had U gezamenlijke plannen ooit, gezamenlijke idealen? 
André Jurres: Nee, nee, nee, nee, Peter Diamand is niet iemand waarmee je 
gemakkelijk iets samen doet. Dat die heeft zijn eigen ideeën, maar ik kan best 
met hem opschieten hoor. Als we mekaar.......dat ging echt goed, van he besta 
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jij nog. Maar het was niet iemand om nou te gaan... nou ga ik vanmiddag eens 
Peter Diamand bepraten, nee dat was er niet bij. 
Johan Kolsteeg: Dat had geen zin, of 
André Jurres: Ach nee, maar dat voelde je wel. Die man had z'n eigen ideeën, 
maar je kon er natuurlijk in mee praten en proberen daar, dat zo goed mogelijk 
te wenden. Maar echt doordrukken dat was er zeker niet bij, nee, nee, nee. 
Johan Kolsteeg: Afin, we hebben nu dan het Holland Festival. Had zijn eigen 
doelstelling, binnen de mogelijkheden, en ambities, de Kunstmaand voegde 
zivh daar bijna geruisloos aan toe met, hoe zegje dat 
André Jurres: Zeer speciale inbreng natuurlijk 
Johan Kolsteeg: Een eigen inbreng, ja precies. De Nederlandse Opera ontstond 
in 1947. Bracht net zoals het festival waarschijnlijk een overdaad aan 
belangrijke buitenlandse solisten. 

Opera 
ID 20 -1.00'25 
André Jurres: Dat was natuurlijk de Nederlandse Opera nog niet direct, als 
compositie, en met lagen met opgeschept he, de Nederlandse opera's. De paar 
dingen die er waren hebben ze ook wel gedaan, maar het. Ik ben helemaal 
verbaasd over de aantallen opera's of opera-achtige stukken die tegenwoordig 
gespeeld worden. Dat kon in mijn tijd, dat ik nog bij Donemus was, kon 
natuurlijk, alles kon, maar was bijzonder noeüijk omdat. Er waren geen partijen 
van enz. en het maken van partijen voor orkesten was al moeilijk genoeg, het 
copieren van een orkestpartituur was al moeilijk genoeg. Maar een 
operapartituur was natuurlijk een onmogelijke zaak. De helft van je budget ging 
dan ineens in opera zitten. Dat is tegenwoordig gelukkig niet meer zo met de 
nieuwe copieer methodes die ze tegenwoordig hebben gaat het allemaal veel 
makkelijker, maar in die tijd was dat een onmogelijke zaak hoor. Daar benijd ik 
ze wel om. Ook bij de opera, die hebben tenminste, die kunnen nou eens iets 
gaan doen en die worden niet meteen geconfronteerd met ja meneer dat duurt 
wel eenjaar voor we zover zijn en waar haalt U het geld vandaan. Dat hoeft 
allemaal niet, gelukkig niet meer zo. 
Johan Kolsteeg: Maar de opera, er was natuurlijk een hele slechte opera 
infrastructuur in Nederland he. Er is altijd gedonder geweest met de Opera 
Stichting totdat er eindelijk in '47. 
André Jurres: Nou, d'r is bijna altijd. Ik geloof niet dat er een opera stichting in 
de wereld bestaat waar geen gedonder is eerlijk gezegd. Dat is inherent aan heel 
veel organisaties, maar vooral aan opera. Als je denkt aan hoe het in Parijs op 
het ogenblik gaat, dat hou je niet voor mogelijk. 
Johan Kolsteeg: Dat heeft te maken met de omvang van het medium denk ik. 
André Jurres: Ja dat is ook zo, maar ook met de appeal die het heeft op mensen 
en de grootte van zo'n zaal en alles wat daar nog meer bij te pas komt, dat 
maakt het zo ingewikkelt. Maar ik blij dat ik nooit in m'n leven zo'n opera heb 
hoeven te managen, maar dat hier dus problemen zijn bij de opera dat verbaast 
geen mens neem ik aan, want dat is zoals ik al zei inherent aan het verschijnsel 
opera. Maar er bestond natuurlijk voor de oorlog waren er hele andere soorten 
opera gezelschappen, dat waren Italiaanse, dat was bestonden Italiaanse 
operagezelschappen, maar er bestond ook een Nederlandse opera in de, in de 
Hollandse Schouwburg naar mijn weten. Voor de oorlog werden er ook wel 
Nederlandse opera's uitgevoerd en dat zal wel op kleinere schaal geweest zijn 
enz., maar d'r gebeurde wel iets. Maar het was natuurlijk voornamelijk de 
Italiaanse opera en voor zover het Nederlandse opera heette waren het 
Nederlandse zangers die de Italiaanse opera's zongen, maar. 
Johan Kolsteeg: En in hoeverre was het Nederlandse element in de oprichting 
van de Nederlandse Opera in 1947 van belang. Het waren vaak zoals U zegt 
buitenlandse opera's, veel buitenlandse beroemde solisten, dirigenten, 
regisseurs. 
ID 21 - 1.03'30 
André Jurres: Ja, ja, inderdaad, maar ja er was natuurlijk weinig echte traditie 
verder hier. Want wat we aan traditie hadden was, zoals ik al zeg, dat was een 
hele op Italiaanse leest geschoeide affaire. 
Johan Kolsteeg: Zou je kunnen zeggen dat de opera net zoals het Holland 
Festival bedoelt was om Nederland op een internationaal 
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André Jurres: Nou, kijk dat was natuurlijk een van de neven doelstellingen, 
maar het zijn wel een van de neven doelstellingen die bij al die organisatie als 
eerste uit het gezicht verdwijnen du moment datje dat waar moet maken en ook 
financieel waar moet maken en datje denk ja, als ik volgend jaar nog iets wil 
doen moet ik vooral voorzichtig zijn en iets doen wat iedereen wil hebben en 
niet iets doordrukken. En dat is, dat vind ik wel het tragische hoor voor een 
managers die dat soort dingen willen doen en er iets van willen maken, hoe 
moeilijk dat is 
Johan Kolsteeg: Dat heeft ze ook toen al parten gespeeld? 
André Jurres: Ja natuurlijk, o ongetwijfeld, ja, ja ja. Nee, we moeten niet 
onderschatten als we daar kritiek op hebben, wat de moeilijkheden die mensen 
ook hadden. Het was niet alleen luiheid van nou laat maar zitten, nee ik geloof 
het niet. Die mensen hadden ook wel acht van ja als het kan graag, we willen 
wel wat, maar de mogelijkheden waren natuurlijk gering. En bijzonder 
moeizaam. 
Johan Kolsteeg: Ik wilde een sprongetje maken naar het Nederlandse 
Impresariaat. Gerund waarschijnlijk met straffe hand door mevrouw Schil? 
ID 22 - 1.04'57 
André Jurres: Ja, God ja, in het begin ja, ja,. Die is ermee begonnen ja mevrouw 
Schil ja, jazeker, ja. Die was degene die het clubje waar ik ook mee temaken 
heb heel direct na de oorlog, en die dus voor de uitvoerende kunstenaars iets 
wilde creëren, wat is dus mevrouw Schil dus uit de dingen gerold, en heeft dat 
op zich genomen en ik geloof dat ze dat helemaal niet gek gedaan heeft. Het 
was geen simpele zaak om zo iets op te zetten, überhaupt niet, maar ik was even 
die naam kwijt. Zeker, ja. 
Johan Kolsteeg: En ik heb de indruk dat dat met een , vrij harde hand wil ik 
niet zeggen, maar met een vrij zelfverzekerde hand ging. 
André Jurres: O ja, jazeker, ja maar als je die niet had kwam je ook nergens. 
Johan Kolsteeg: Ja precies ja. Maar dat ze ook, maar dat ze hele heldere ideeën 
had over wat het Impresariaat inhoudelijk ook zou moeten. 
André Jurres: Ja en ook wat het Impresariaat, hoe ver een impresariaat 
eventueel zou kunnen gaan in de geest van de oprichters of van de 
[instigatoren??], dat is niet altijd zo vanzelfsprekend. 
Johan Kolsteeg: Hoe ver kon een Impresariaat dan gaan? 
André Jurres: Nou ja ik bedoel ook daar was het natuurlijk .... te sparen, maar je 
moet natuurlijk zorgen datje prachtige idealen, maar je moet het wel ook, 
financieel kunnen runnen. En dat heeft ze wel gedaan dacht ik. 
Johan Kolsteeg: En die idealen waren om de Nederlandse musici zo veel 
mogelijk 
André Jurres: Ja ja, Nederlandse uitvoeders ja 
Johan Kolsteeg: Ook in het buitenland. Maar een neven ideaal was, dat las ik 
toevallig in een artikeltje in "Mens en Melodie", Nederlandse musici werden 
vaak in staat gesteld om in het buitenland te spelen, maar dan moest er wel een 
modern werk op het programma staan,. Dat is een hele, dat is ook een soort 
neven geschikt ideaal. 
André Jurres: Maar ook dat is natuurlijk. Er zullen genoeg gevallen geweest 
zijn waar zo'n buitenlandse impresariaat zei, ik wil die jongen wel hebben of 
dat meisje maar ze moeten vooral geen moderne muziek spelen. Beethoven dat 
vind ik mooi genoeg. Die reactie bestond in het buitenland natuurlijk ook wel. 
Die moesten ook de eindjes doen kloppen. 
Johan Kolsteeg: Vandaar ook dat zo'n opdracht van het impresariaat behoorlijk 
ver ging denk ik in die tijd. 
André Jurres: Ja, ja, nee dat is, ik geloof ook dat dat vrij, ik weet eigenlijk niet 
of andere landen dat ook deden. Frankrijk misschien wel, maar die hebben een 
grote natuurlijkheid van. Als ik als Fransman ergens kom dan doe ik ook iets 
Frans, maar er is natuurlijk ook een eindeloze literatuur van de Fransen en een 
acceptabele literatuur zal ik maar zeggen. Ja niet persé experimenteel, maar een 
gevestigde grote, te beginnen bij Cecar Franc tot Ravel, dat is allemaal 
speelbaar zal ik maar zeggen en allemaal aanhoorbaar. Dus dat ligt natuurlijk 
wel anders dan wanneer je zo'n repertoire niet direct bij de hand hebt. 
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Johan Kolsteeg: Werd dat, werd het ideaal van het impresariaat om het 
moderne repertiore via de musici die zij uitzond, werd dat ook in Nederland als 
hinderlijk ervaren, of niet? 
André Jurres: Waarschijnlijk wel ja, dat zal van de plaats en van de zaal en van 
de manager hebben afgehangen, maar het zal niet altijd in dank zijn 
afgenomen, nee beslist niet. Maar je kon natuurlijk, je kon natuurlijk toch wel 
binnen je eigen land wel iets meer verwachten en afdwingen dan je kunt 
verwachten van een buitenlander die al zo vriendelijk is om jouw solist te 
nemen. Daar kun je natuurlijk weinig eisen aan stellen, maar binnen Nederland 
kon je natuurlijk wel meer doen. Of dat nou altijd gelukt is, ja. 
Johan Kolsteeg: U heeft het nu net heel terecht de mooie beeldspraak gebruikt 
van het sparen van de kool en de geit, waabij we er even van uitgaan dat de geit 
het publiek is en de kool de moderne muziek. Laten we zeggen hoe is dat, hoe 
ging U bijvoorbeeld als vertegenwoordiger van de moderne Nederlandse, in dit 
geval dus Nederlandse muziek. Hoe ging dat in zijn werk, want U moest dus 
voortdurend schipperen met 
André Jurres: Nou kijk ik maakte geen programma's. Wat ik deed was dus uit 
de hoeveelheid die mij aangeboden wordt, die dingen kiezen waarvan ik dacht 
nou dat zou daar misschien wel lukken. Hier kun je met die meneer wel over 
praten, enz. en dat op die manier aan de man proberen te brengen. En vooral 
natuurlijk ook reageren op aanvragen van heeft U iets voor zo en zo'n 
combinaties en voor zo en zo'n gelegenheid. En dan ook maar hopen datje de 
juiste keuze maakt endat het dan lukt. Op die manier. Ik heb dus geen 
Concertgebouw geleid of opera geleid waarin ik dus iets kon doordrukken, dat 
was er niet bij. 
ID 23 - 1.09'51 
Johan Kolsteeg: Want die Concertgebouwleiders zijn mensen die veel te maken 
hebben met hun publiek en dus erg goed moeten kunnen inschatten wat het 
publiek. 
André Jurres: Ja, ja, precies die hebben een heel ander 
Johan Kolsteeg: Precies, maar alhoewel U dus als het ware uit het.... keek heeft 
U een indruk van watje bij het Nederlandse publiek in die eerste jaren na de 
oorlog kon maken, als het ging om moderne muziek. 
André Jurres: Nou niet zo gek veel eerlijk gezegd. Nee ik geloof dat dat op het 
ogenblik verschrikkelijk veel makkelijker is allemaal. Ik begrijp niet waarom 
maar het is zo. Ja als ik merk wat er tegenwoordig aan moderne muziek 
allemaal gaat en geaccepteerd wordt door het publiek, dan sta ik dikwijls 
versteld dat was er vroeger niet bij, want vroeger was het toch allemaal nog 
maar een waagstuk, en hopen dat er iets uit de bus komt en dat het lukt 
allemaal. Dat is veel en veel minder het geval. 
Johan Kolsteeg: Dus je zou kunnen zeggen dat de gretigheid waarmee sommige 
organisaties experimenteel en moderne werk brachten, probeerden te 
propageren, zoals dat toen genoemd werd, dat die niet in verhouding stond tot 
de gretigheid van het publiek om daar kennis van te nemen. 
André Jurres: Nee bepaalt niet, nee, nee bepaalt niet, nee, nee zeker niet. Nee 
dat was altijd inderdaad een vorm van doordrukken anders kwam je er niet en 
ik heb doordrukken altijd een vervelende zaak gevonden. Ik vind het 
onnatuurlijk. Dikwijls had je geen andere keus dan dat, dat. Maar daar hadden 
vooral de managers van uitvoerende organen mee te maken. En niet zo zeer, ik 
stond daar los van omdat ik moest leveren. Mijn taak was om te leveren, de 
levering mogelijk te maken en zo coulant mogelijk te maken zodat daar 
tenminste geen kink in de kabel kwam. 
Johan Kolsteeg: U brengt ons vanzelf op het volgende onderwerp. En ik wil U 
even met U toestemming nog een vijf minuten vervelen met een stukje radio, 
alhoewel vervelen het verkeerde woord is, want U bent namelijk zelf op de radio 
nu. 
André Jurres: Dan wordt het pas goed. 
Johan Kolsteeg: Het is een fragment uit een interview uit 1970 wat U heeft 
afgegeven aan Willem Strietman over symfonie orkesten. Een bekend   nou we 
gaan even naar het interview luisteren. Ogenblikje 
ID 24 -1.12'12 
André Jurres: Strietman zegt U 
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Johan Kolsteeg: Ja, Willem Strietman. Voor de AVRO was dat. 
1.12'28 - 1.17'23: radio fragment 
Johan Kolsteeg: Dat was U. 
ID 25 - 1.17'30 
André Jurres: Nou dat valt me niet van me tegen. Nee ik heb. Ik herinner me nu 
dat ik dit, ik heb dit natuurlijk vaker wel zo verwoord, maar daar sta ik nog 
steeds helemaal achter. 
Johan Kolsteeg: Het is ook nog steeds waar. Het is nog steeds waar. Als je 
natuurlijk in je eigen land geloof hebt in je eigen mensen, dan zijn die die 
mogelijkheden voor die mensen in het buitenland veel groter dan dat ze in het 
eigen land niet ondersteund worden. Dat scheelt mijlen. En daarom is het 
belangrijk dat die ondersteuning in het eigen land bestaat. Niet alleen voor de 
..., maar ook voor het buitenland. Dat is heel juist wat ik daar zei. Ik vond het 
voorbeeld ook mooi van die ... van ... erin. Ja ja dat was inderdaad ja. Welke 
bibliothecaris zou met bewogenheid een welke partituur voor ogen nemen als 
componist ook laten zien, nee dat komt niet voor, dat is gewoon anders he. 
Johan Kolsteeg: Maar die ondersteuning is er nu onderhand wel, dat is dat heeft 
André Jurres: Dat ligt natuurlijk heel anders, dat is wel veranderd, nbatuurlijk. 
Gelukkig wel. 

Orkesten 
ID 26 - 1.18'35 
Johan Kolsteeg: Wat iets minder veranderd is is de positie van de orkesten en U 
was in de jaren '50 lid van het bestuur van het Concertgebouworkest. 
André Jurres: Ja ik ben er heel erg lang bestuurslid geweest geloof ik, ja, ja ja. 
Johan Kolsteeg:Een van , nou een oude statige organisatie die toen al meer dan 
vijftig jaar bestond. Meer dan zestig jaar zelfs. En orkesten hebben van huis uit, 
zeg maar, een belangrijke muziek producerende functie gehad in steden he. Het 
USO, de Arnhemse Orkestvereniging. 
André Jurres: In Nederland 
Johan Kolsteeg: Precies, daar zaten groepjes musici omheen, kamermuziek 
werd erdoor verzorgd. Het Concertgebouworkest is toch min of meer het 
boegbeeld van die muziekcultuur in Nederland. En dan worden er plotseling 
vlak na de oorlog allerlei organisaties opgericht die zich ook gaan bemoeien 
met het aspect van het aanbieden van muziek, maar ook van een bepaalt soort 
muziek waarin dat orkest dan vaak niet kan voorzien. Kamermuziek, moderne 
muziek, enz.. Heeft dat spanningen opgeleverd in die tijd? 
André Jurres: Bij de orkesten 
Johan Kolsteeg: Ja, en in het bijzonder bij het Concertgebouworkest waarbij U 
zo nauw betrokken was. 
André Jurres: Of het Concertgebouworkest daar zo vaak last van gehad heeft, 
dat vraag ik me af, want vergeet ook niet de kleinere ensembles waren dikwijls 
ook wel combinaties van mensen uit het orkest. Althans leden van het orkest 
waren erbij betrokken op een of andere manier. Dus het was niet zo dat de 
orkestleden dat als een bedreiging voelden geloof ik. Maar een organisatie kan 
natuurlijk gedacht hebben tjonge waar blijven we nou met onze abonnementen. 
Ik herinner me niet dat dat aspect nou zo, nee. 
Johan Kolsteeg: Heeft het invloed gehad op het repertoire wat ze op het 
programma namen? 
André Jurres: Ook niet veel. 
Johan Kolsteeg: Niet veel. Dus in feite zijn dat twee gescheiden systemen 
gebleven. 
André Jurres: Eigenlijk welja, eigenlijk welja. Ik geloof niet dat dat mekaar 
veel beïnvloedt heeft. 
Johan Kolsteeg: Had U dan in het bestuur van het Concertgebouworkest niet 
een uitzonderlijke positie als vertegenwoordiger van een. 
André Jurres: Nee, nee, helemaal niet, nee, ik was een heel gewoon bestuurslid, 
ja hoor, nee, nee. Dat was er niet bij. Het was ook natuurlijk een wereld op zich 
he, het Concertgebouworkest. Later heb ik, nou ja ik heb er natuurlijk wel iets 
meer greep op gehad omdat ik ten slotte de eerste Amerikaanse toernee, daar 
was ik de vertegenwoordiger van het orkest bij, dus van het 
Concertgebouworkest en dat is natuurlijk wel iets meer, de zaak wel iets nader 
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gebracht, maar niet in diè zin datje daardoor meer greep kreeg op de 
programmering, nee. 
Johan Kolsteeg: Dus dat feit heeft het Concertgebouworkest ook niet nader tot 
de moderne muziek gebracht. Voor zover dat nodig was in die periode. 
André Jurres: Nou ik denk het haast niet. Misschien denken ze zelf van wel, 
maar het is mij niet zo gebleken, ik kan er niets aan, nee, nee. 

 Internationale zaken 
 ID 27 - 1.21'46 

Johan Kolsteeg: U heeft het, U heeft in de periode van Uw carierre bij Donemus 
ontzettend veel internationaal werk gedaan. In de International Society for 
Contemporary Music en in de Unesco ook onder andere. En daar 
André Jurres: Ja wacht even, het heet dus de International Music Council. 
Johan Kolsteeg: Ah juist 
André Jurres: International.... en je kunt de International Music Council 
beschouwen als een muziektak, ja een muziektak van Unesco. Maar het waren 
wel twee te onderscheiden organisaties. Kijk bij Unesco, de vertegenwoordigers 
in Unesco dat zijn, die zijn dat op gouvernementele basis, terwijl de IMC is 
nadrukkelijk een non-gouvernemental organisation, maar verbonden aan 
Unesco. En Unesco droeg als het muziek was maar over aan deze IMC, doen 
jullie dat maar. Daardoor kwam ik dus niet zo zeer, wel bij Unesco, maar vooral 
bij de IMC terecht, want dat was natuurlijk mijn terrein. En dat was zo'n 
ontzettend breed terrein, want net zoals Unesco verdeeld is in verschillende 
sectoren. Je hebt educational en je hebt, weet ik veel, je hebt scientific en 
organisations. En zo is binnen IMC alle muziek afdelingen, opera, concerten, 
componisten, ieder aspect watje maar bedenken, heeft daar ook een eigen 
afdeling die dan weer internationaal verdeelt is over de hele wereld zo'n beetje. 
Dat maakt het wel tot een ontzettend boeiende en in z'n goeie tijd wel een vrij 
sterke organisatie. Ik weet niet hoe het nou is. 
Johan Kolsteeg: Ja precies, goeie tijd was zeker in de jaren vijftig waarin er 
voortdurend congressen werden georganiseerd. 
André Jurres: Die worden nog wel. 
Johan Kolsteeg: Ja, ja. 
André Jurres: D'r zijn wel eens teveel congressen. 
Johan Kolsteeg: Sorry. Opmerkelijk is dat er vaak hele interessante inhoudelijke 
problemen werden aangekaart. We hebben hier een boekje liggen dat door 
Unesco is uitgegeven over het moderne muziektheater waarin een heel compleet 
overzicht wordt geboden en ook kwesties aan de orde worden gesteld over hoe 
kunnen we dat muziektheater nou in een veranderende maatschappy bij het 
publiek brengen. Er zijn ook discussies geweest over hoe kunnen we de stijlen 
van componeren uit Oost en West met elkaar in verband brengen. Kennelijk is 
er een geloof in die periode internationaal gezien en Nederland speelde daar in 
U persoon een belangrijke rol in. Dat dat soort dingen veranderbaar zijn. Klopt 
dat? 
ID 28 - 1.24'38 
André Jurres: Nou het is in ieder geval beïnvloedbaar. Of in ieder geval 
enigszins levend worden bij de mensen, dat wil al een heleboel, dat ze zeggen ja 
daar zit iets in. En daar verder over praten. Want dat was de kracht daarvan, 
dat het zo internationaal was. Dat was niet alleen een meneer in land X die wat 
zei, nee dat werd dat iets van een hele wereldwijde organisatie. Niet alles ging 
natuurlijk op, d'r ging natuurlijk ook genoeg verloren, dat is een feit. Maar d'r is 
toch wel het een en ander levend gebleven. En daardoor, daar ben ik van 
overtuigd, dat in bepaalde landen men zegt he, daar doet men dat zus en zo, 
waarom doen wij dat eigenlijk niet.....dat is geloof ik wel een van de sterke 
kanten geweest. Ik kan niet helemaal beoordelen hoe het nu werkt. De 
tegenwoordige Donemus mensen die doen dat, die hebben het overgenomen, 
gelukkig. De Nederlandse tak van de Internationale muzikanten dat heette toen 
Necim dat heet tegenwoorgig anders. Maar in ieder geval het is altijd nog de 
Nederlandse tak van de IMC. Dat doet B. Duis... werkt daar aan mee, trouwens 
Frans de Ruiter van Den Haag die is penningmeester van het bestuur daar. Dus 
we spelen, we zitten er nog steeds in gelukkig. Het is dus niet met mij meteen 
verloren gegaan, helemaal niet. Maar ik weet natuurlijk niet, God, kijk de tijden 
veranderen en dat is geen. Niet zomaar een loos gezegde. Tijden veranderen. 
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Van de andere kant zeggen ze het blijft toch allemaal bij hetzelfde, maar tijden 
veranderen dat is toch een feit. En als je dus een tijd lang, jarenlang niet meer 
direct daar mee betrokken bent, dan raak je toch daar het zicht op kwijt en weet 
je niet precies hoe dat nu nog werkt. Ik kan alleen maar vertellen van hoe het 
toen werkte, en ik geloof toen dat we er iets heel zinnigs mee deden en daar 
toch mensen wakker geschud hebben en gewezen op de mogelijkheden die er 
waren. Wat zonder die organisatie waarschijnlijk nooit van z'n leven tot leven 
zou zijn gekomen. 
Johan Kolsteeg: En speelde dat dan weer een rol in het Nederlandse 
muziekleven? 
André Jurres: Ja, jawel, nou ja niet zo datje volgende week zag he van nou 
hebben we ineens zoveel Nederlandse werken. Maar in de mentaliteit wel, 
jawel, ja, in ieder geval in het idee van o wacht even het kan ook anders. Dat 
het dan dus meteen anders wordt, dat is natuurlijk weer wat anders, dat is niet 
zo. Maar überhaupt dat men die gedachte heeft, het kan ook anders. Als je die 
rapporten leest dan kun je dat toch zien dat er hele andere dingen gebeurden en 
dat wat er allemaal voorgedragen werd als mogelijkheden binnen die. En 
oorspronkelijk was het zo dat we kwamen alleen bestuursgewijze bij elkaar. 
Maar langzamerhand is dat zo geworden, in het begin vond ik dat wel erg lastig 
hoor, die congressen waren helemaal worldwide en iedereen kon komen. Dat is, 
enorme congressen zijn dat geworden, maar maar dat heeft zijn nadelen maar 
ook wel zijn voordelen dat toch meer mensen ervan gehoord hebben uit eerste 
hand, en niet alleen uit een papiertje. Dat moetje er dan maar bij nemen. 
ID 29 - 1.28'13 
Johan Kolsteeg: Het lijkt een soort wereldwijde gretigheid om daar over te 
praten he. We moeten ook niet vergeten natuurlijk dat de Tweede Wereldoorlog 
net voorbij was die niet alleen in ons land maar over de hele wereld stagnatie 
had. 
André Jurres: Dat is natuurlijk een situatie die zich gelukkig nog niet opnieuw 
heeft voorgedragen, maar dat was natuurlijk wel een enorme stimulans, dat is 
een feit. 
Johan Kolsteeg: Een laatste initiatief dat ik graag bij U zou willen aankaarten is 
het Europeese initiatief, ook een internationaal gebeuren. De Europese 
Gemeenschap wordt in 1954 opgericht als ik mij niet vergis. En al vrij snel. 
André Jurres: Welke organisatie is dat? 
Johan Kolsteeg: De Europese Gemeenschap, de EEG. 
André Jurres: O de EEG, dat is de Economische gemeenschap. 
Johan Kolsteeg: Ja maar al vrij snel heeft dat muzikale gevolgen voor 
Nederland en die heeft U zelf ook progeren te genereren. Er wordt een plan 
gemaakt al in vijfenvijftig voor een Europees informatiecentrum voor muziek. 
En Reinink had daar niet alleen om verzogd maar had ook beloofd dat hij het in 
zou brengen in de Europese Gemeenschap. En Donemus zou het boegbeeld 
worden van dan Europese centrum voor muziek, en zou het bijvoorbeeld de 
reproductie van de Europese partituren op 
ID 30 -1.29'35 
André Jurres: Ja wacht even, we praten nu over wat ik genoemd heb dus de 
information centre, the music information centres. En die heb ik zelf opgericht 
zal ik maar zeggen. Naar het voorbeeld van Donemus inderdaad. En ik heb dus 
een groep van, het begon met een groep van zeven of acht landen bij mekaar. 
Nu is het een groep van veertig. Het heet nu Iamic geloof ik, International 
Association of Music Information Centres, dus ze zijn nu los. Ik had ze toen 
onder gebracht bij de International Associations of Music Libraries, want daar 
hadden ze in ieder geval een dak boven hun hoofd. Dat dak hebben ze blijkbaar 
niet meer nodig. Ze zijn nu afzonderlijk, maar wel onder, onder het dak van de 
IMC ..van dat grote gebeuren. Ja dat is inderdaad uitgegroeid tot een 
internationaal, niet alleen Europees trouwens. Het is dus internationaal, 
werkelijk internationaal, want Europees, kijk er bestond altijd bij de 
internationale muzikant een afscheiding. De European Regional Group, zo 
heette dat. Daar kwamen de Europese leden van de IMC bij elkaar. Eigenlijk 
was dat een doorn in het oog van Unesco. Unesco ziet als uitsluitend 
internationaal niet, zelfs geen werelddelen. Internationaal. Anders dan deugt 
het niet. 
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Johan Kolsteeg: Mondiaal. 
André Jurres: Mondiaal ja, dat is het goede woord. Mondiaal, worldwide. En 
dat, daar hebben ze geloof ik nog gelijk in want als je daar niet aan vast houdt 
dan. Voor datje het weet wordt het dan toch weer een onder onsje. Maar in 
ieder geval. Deze URG was onvermijdelijk en binnen die URG heeft ook deze, 
hebben ook deze music information centres gefloreerd, maar zijn toch wel 
degelijk worldwide geworden, dat blijkt uit die, wat ik net zei die Iamic, die 
International Association of Music Information Centres. Dat is worldwide, en 
dat is maar goed ook, want dat vind ik dat het ook moet zijn. De moeilijkheid is 
dan natuurlijk wel datje dan situaties in Japan, nou Japan is dan nog wel te 
doen, maar in Zimbabwe moet vergelijken met situaties in Zwitserland die. Dat 
is een beetje moeilijk vergelijkbaar ook allemaal. Maar datje toch zo moet, 
modiaal moet denken wil je ergens komen, daar ben ik wel voor. Ik geloof dat 
als je niet mondiaal denkt dan raak je toch te opgesloten. 
Johan Kolsteeg: Maar ik ben toch niet, ik ga toch niet te ver als ik zeg dat 
Nederland daar een voortrekkersrol in heeft willen spelen in die tijd he? 
ID 31 - 1.32'24 
André Jurres: Willen spelen of dat gelukt is is wat anders. Nou ja ik heb dus 
zelf die club opgericht. Jarenlang ben ik de voorzitter geweest van de MIC toen 
ze nog een afdeling waren van de Music Libraries Association. En maar zoals 
ik gezegd heb het is dus nu anders geworden. 
Johan Kolsteeg: Het lijkt als je het even zo van een vogel perspectief zou 
bekijken, zou je zeggen, kijk Nederland heeft na de oorlog z'n eigen zaakjes op 
orde gebracht, de boel goed, en nu gaan we met de wereld beginnen. 
André Jurres: Nou nee, zo was het toch niet. Nee, ik geloof dat. Ik ben 
natuurlijk niet de enige die het zo zag, maar dat ik zo internationaal ben gaan 
denken is omdat, en vele mensen met mij, dachten datje er anders niet komen 
kon als je, tenzij je het mondiaal zag. Dan kon je nog iets bereiken op het 
gebied van de muziek, maar als je het alsmaar eng bleef bekijken dan bleef het 
een grote versnippering en dan kwam je nergens. Dat is dus geen uitvinding 
van mij, maar ik heb daar wel in gewerkt, dat wel. 
Johan Kolsteeg: En veel mensen om U heen waren dat met U eens. 
André Jurres: Ja niet alleen Nederlanders hoor. Misschien juist niet. Vergeet 
niet dat het werk wat ik gedaan heb internationaal, dat dat heeft in Nederland 
niet eens zoveel naklank gehad hoor. Als je dat vertelt dan is het nou ja God, 
die jongen is internationaal geweest. Unesco vonden ze ook een beetje vreemd, 
een beetje wazig. En het gekke is, dat heb ik ook vaak gezegd dat, de 
Nederlander is iemand die het zich waar ter wereld vrij makkelijk thuis kan 
voelen waar die ook zit. Redt zich wel en wil ook graag overal naar toe, alles 
gezien hebben enz., maar omgekeerd, mensen die daarmee dus iets willen 
bereiken ook voor hun eigen land, die schakel in de gedachten die ontbreekt het 
hun dan. En dat is dan jammer, want dat is nou juist het complement dat echt 
van belang is, en als dat er niet bij is dan loopt het toch een beetje dood. Dan is 
er een eenzijdige belangstelling, maar er komt verder niks. 
Johan Kolsteeg: En dat bestond ook niet bij de overheid? 
ID 32 -1.34'58 
André Jurres: Nou 
Johan Kolsteeg: Was er niet ergens een Reinink ergens die 
André Jurres: Jawel, kijk dan noemt U ook een uitzonderlijke figuur en zo zijn 
er nog twee of drie te bedenken. Maar dat is toch niet voldoende en vooral ik 
ben natuurlijk opgevolgd door mensen die dat helemaal niet zo hadden. Die 
toch te locaal hebben gedacht om daar nou begrip voor te hebben. Die dachten 
wat moet die jongen nou weer, moet die weer zo nodig ik weet niet waar naar 
toe, naar een of ander internationaal muzikaal... in Zweden of in God weet 
waar in Amerika. En dat was niet vanwege dat reisje, maar dat was weldegelijk 
vanwege die organisatie als zodanig waar ik, en een hele hoop anderen 
natuurlijk, iets wel iets in zagen. Niet alleen voor de muziek als zodanig maar 
ook voor de muziek in Nederland. Dat dat dat betaalt zichzelf. 
Johan Kolsteeg: Dus eigenlijk is Nederland zijns ondanks een groot voorbeeld 
land geworden, want de organisatie Donemus is al tien jaar na de oorlog 
volslagen uniek. 
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André Jurres: Ja dat is ook zo. Gelukkig wel. Dat die MIC zich zo uit hebben 
kunnen breiden is inderdaad ons voorbeeld wel geweest, maar vergeet niet dat. 
Het is net als een sneeuwbal, als er meer komen dan, die geven ook impuls 
natuurlijk he. Ja dan kun je wel zeggen wij waren wel de oorspronkelijke 
impuls, maar je bent niet de impuls van dat geheel. Dat zou te ver zijn om dat te 
beweren. 
Johan Kolsteeg: Ja, ja, ja. Ik wil U erg hartelijk bedanken voor U tijd 
vanmiddag. 
André Jurres: Nou bedankt, dat U me los laat. 
Johan Kolsteeg: U bent weer vrij vanmiddag. 
André Jurres: Nou ik hoop dat U er iets aan hebt. 
Johan Kolsteeg: Ik vind het buitengewoon interessant, absoluut. 

 
TWEEDE DEEL, 18 mei 1995 
 
ID (2) 1 -2'20 
Johan Kolsteeg: Laten we beginnen meneer Jurres deze tweede aflevering van het interview met 
dhr. Jurres in het kader van de jaren van opbouw. Het project van het Walter Maas Huis over de 
eerste jaren na de WO II, de opbouw van het Nederlandse muziekleven zoals we dat in feite nu 
kennen. We beginnen gewoon met de muziek waar het toch eigenlijk altijd om draait. 
Uiteindelijk, zou je kunnen zeggen, is het hele, de hele hoze van muziekorganisaties draait om de 
muziek. We beginnen met een stuk, met een deel van muziek pour 1'esprit un d'ouil van Rudof 
Escher. We vallen er midden in jammer genoeg, maar dat is nou eenmaal niet anders. Een 
ogenblikje. 
3'01 - 9': muziekfragment 
André Jurres: Is dit de stem van Jos Wouters. Ik herken de stem helemaal niet, maar ik ken, 
kende hem natuurlijk zeer goed, ja. 
ID(2)2- 9'11 
André Jurres: Zijn weduwe woont nog bij ons in de buurt in Frankrijk. 
Johan Kolsteeg: O ja. 
André Jurres: Ja een zeer levendige dame, ja hoor. 
Johan Kolsteeg: Dit was Nederlandse muziek op oorlogspad he. 
André Jurres: Ja. 
Johan Kolsteeg: Een stuk van Flothuis, symfonische overture in het buitenland twintig keer 
uitgevoerd. Dat is behoorlijk wat. 
André Jurres: Ik herinner me ook met dat dat zo vaak gegaan, maar dat zal best zijn, hij zal de 
cijfers wel geweten hebben, ja. Ik vond het een fantastisch stuk om te beginnen, en ik snap ook 
niet waarom het sindsdien zo weinig meer is gespeeld. Ik vind het een heel sterk stuk. En een 
heel representatief voor een, voor een, Nederlandse orkestmuziek speciaal. Het is goed voor het 
orkest geschreven en het is heel pakkend, maar ja zo gaat dat nou eenmaal. 
 Nederlandse muziek 

Johan Kolsteeg: Bedoelt U het is representatief voor Nederlandse orkestmuziek? 
André Jurres: ja, ja, ja maar ik bedoel het is ook een echt stuk voor concert, 
voor een orkestconcert. Wat het bedoelt, je kunt een stuk schrijven voor een 
orkest dat het in een concert niet altijd zo goed doet of je moet 't vreselijk goed 
plaatsen, maar dit pakt meteen, het is een goed stuk. 
Johan Kolsteeg: U was samen met het CO in 1954 in de VS op een hele lange 
tournee van maar liefst twee en een halve maand. 
André Jurres: Ja, dat was te lang voor de meesten ja. 
Johan Kolsteeg: o ja? 
André Jurres: Ja, ja, er waren problemen. Sommigen zijn naar huis gestuurd 
omdat ze het niet meer hielden. Ja dat was te lang, maar dat hebben we ons niet 
gerealiseerd toen. 
Johan Kolsteeg: Hadden ze last van heimwee? 
André Jurres: Ja, ze voelden zich verloren gewoon. Gingen gekke dingen doen. 
Ja, dat is. Het waren er geen tientallen, maar het zijn er een paar. Maar het was 
wel tekenend, ja. Het was gewoon te lang. 
Johan Kolsteeg: In ieder geval werd er op het programma van die tournee ook 
Nederlandse muziek gezet. Dat en die muziek werd natuurlijk uitgekozen met 
een bepaalt doel, om eem bepaalde indruk te wekken bij het Amerikaanse 
publiek. Eerst bij de VN, waar het eerste concert werd gehouden in ...hotel en 
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later bij al die tientallen concerten, ik geloof dat het er 45 waren, in de tijd van 
54 dagen. Kunt U zich nog herinneren hoe die muziek uitgekozen werd. 
ID (2) 3 - 11'33 
André Jurres: Bij de keuze daarvan rechtstreeks ben ik niet betrokken geweest. 
Ik denk dat het het bestuur van het CO was en de dirigent die dat hebben 
uitgekozen. Misschien in samenwerking of overleg met Jos Wouters, dat kan. 
En met Donemus natuurlijk wat betreft de facilliteiten, maar ik heb aan de 
keuze herinner ik me met als zo danig daar aan mee gewerkt heb nee. 
Johan Kolsteeg: Kunt U zich nog misschien herinneren wat de indruk was van 
het publiek. 
André Jurres: Nou dat is voor Amerika makkelijk, gauw gezegd. Het is 
namelijk zo dat het Amerikaanse publiek staat ontzettend veel meer open. Stond 
althans verschrikkelijk, ik weet niet hoe het nu is vandaag de dag, ik denk dat 
het nog wel ongeveer zo is. Maar stond erg open voor alles wat nieuw is. 
Dingen die ze niet kenden, daar wilden ze juist kennis van nemen. Terwijl het 
in Nederland een beetje zo was geworden datje alleen maar kon slijten wat de 
mensen al kenden en wat ze niet kenden daar stonden ze vreemd tegenover. Een 
beetje afwijzend. Dat afwijzende gevoel heb ik met onze Nederlandse muziek in 
Amerika nooit gehad. En ik heb altijd gemerkt dat men het apricieerde dat dat 
men dat hun ofreerde. Dat ze tenminste iets te horen kregen wat ze niet kenden. 
Dat is een hele andere instelling. Dat is me ook opgevallen, dat heeft mij toen 
ook voor Amerika erg ingenomen die instelling. 
Johan Kolsteeg: En dat werd dan ook gewaardeerd kennelijk. 
André Jurres: En het werd gewaardeerd. 
Johan Kolsteeg: Want d'r wordt niet voor niks zo'n uitgebreide tournee in zo'n 
groot land georganiseerd. Er had natuurlijk ook een tournee door Europa 
kunnen worden georganiseerd. 
André Jurres: ja. 
Johan Kolsteeg: Maar, er wordt specifiek op dat land gericht. 
André Jurres: Ja, ja er is wel degenlijk rekening mee gehouden. Ook met de 
keuze van het programma natuurlijk, maar zoals ik zeg, wat het moderne 
repertoire betreft is dat geen probleen gebleken, dat zou het in Nederland 
misschien wel geweest zijn, omgekeerd. 
Johan Kolsteeg: En dan nebben we het dus bijvoorbeeld zoals Wouters al zei 
over Badings en Henkemans. 
André Jurres: Ja dat zijn die mensen van toen. 
Johan Kolsteeg: Badings was al heel bekend in Amerika. 
André Jurres: Was al heel bekend. Was al behoorlijk ingevoerd. Ook omdat hij 
al uitgegeven was he, officieel uitgegeven door commerciële uitgevers. Dat 
waren de andere Nederlanders niet. Escher niet en... Flothuis ook niet. Dat zijn 
allemaal Donemus uitgaven geweest. Maar van Badings waren er al 
verschillende stukken echt commercieel uitgegeven en daardoor ook bekend 
geworden. 
Johan Kolsteeg: Maar de oorzaak daarvan, daar ben ik wel eens benieuwd naar. 
Is dat nou dat Badings zich beter dan andere componisten kon meten met 
buitenlandse componisten? 
ID (2) 4 -14'11 
André Jurres: Nou, het was natuurlijk, het was natuurlijk in ieder geval een 
enorme vakman, een enorme vakman, die precies wist watje doen moest. Voor 
welk instrumentje zegt het maar. Schrijf nou iets voor piccolo en contrabas, het 
moet tien minuten duren, dan kreeg je het de volgende dag bij wijze van 
spreken thuis en dan klonk het ook nog. Ja, zo een enorme vakman was het en 
dat helpt natuurlijk enorm, juist bij orkesten, die moeten bij de eerste noot 
voelen dat de man weet wat die schrijft en dat het speelbaar is. En dat is 
natuurlijk bij veel moderne componisten met ninder ervaring, was dat niet zo 
vanzelf sprekend en daar moest je als orkest wel weer even aan wennen. En 
componisten moesten natuurlijk ook aan reacties van het orkest wennen. 
Johan Kolsteeg: Maar er zijn toch wel meer Nederlandse componisten geweest 
die vakkundig uitstekend, zo'n Flothuis bijvoorbeeld. 
André Jurres: D'r zijn een aantal mensen die dat natuurlijk wel hadden, ja, 
maar Badings had dat dus zeer sterk, zeer sterk. 
Johan Kolsteeg: Waren er nog andere factoren van belang in zijn. 
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André Jurres: Speciaal bij Badings? 
Johan Kolsteeg: Bij Badings ja. 
André Jurres: Nou ik zou niet weten, nee. Het lijkt me de factor. Het sprak ook 
meteen aan. Ja, nee, ik zou het niet weten. U bedoelt dat politieke factoren of 
zo? 
Johan Kolsteeg: Nee, nee, absoluut niet. Ik ben inderdaad uitsluitend op zoek 
naar muzikale factoren. 
André Jurres: Ja, ja, nee, ik zou het niet weten. 
Johan Kolsteeg: We weten bijvoorbeeld dat Pijper werd uitgegeven op Oxford, 
maar hij werd uitgegeven op eigen kosten bij Oxford. 
André Jurres: Ja, en bovendien was het bij Pijper toch wel moeilijker om iets 
door te krijgen dan bij Badings. Badings schreef toch meer op de praktijk dan 
dan Pijper. Pijper maakte zich van de praktijk eigenlijk zowat een beetje los 
hoewel die heel goed wist wat ie schreef, daar niet van, maar het was wel heel 
anders dan men gewend was. Dus ook de spelers raakten de kluts kwijt daarbij 
en moesten hun weg gaan zoeken daarin. Dat hoefde je bij Badings niet zo zeer, 
je kon het meteen doen wat hij wou, dat was meteen begrijpelijk. Je kunt zeggen 
er was misschien een makkelijker manier geweest om je naam te maken, dat 
kan zijn, maar je moest er toch wat doen. 
Johan Kolsteeg: En toch is die muziek van Badings niet bij uitstek 
traditionalistisch. Hij heeft wel degelijk modern, modernistische kantjes. 
André Jurres: Nee, ja, absoluut, ja, jazeker. 
Johan Kolsteeg: Maar het is goed gebracht in de ... 
André Jurres: Ja. 
ID (2) 5 - 16'53 
Johan Kolsteeg: Even zien, we hebben het nu langzaam maar zeker over die 
componisten. De Nederlandse infrastructuur, die er onder andere toe geleid 
heeft dat die componisten in het buitenland konden worden uitgevoerd en 
gepromoot, gepropageerd, zoals dat in die tijd nog heette. Een woord datje 
tegenwoordig niet meer kunt gebruiken, maar toen kennelijk nog wel. 
Propaganda en propageren. Wat ik me wel eens afvraag is hoe bemoeiden die 
componisten zich zelf met de muzikale infrastructuur in Nederland. Uiteindelijk 
ging het om hun werk, hun productiviteit, hun bekendheid. Waren er 
componisten in die eerste jaren na de oorlog die zich bij uitstek actief inzetten 
voor de opbouw van het muziekleven. 
André Jurres: Nou, kijk, een componist is nou niet van nature uit een wezen dat 
gaat zitten denken, dan ga ik eens de Nederlandse muziek een dienst bewijzen 
of wat dan ook. Een componist is met zichelf bezig, en dat is maar goed ook, 
want anders komt het er niet uit. En wat hij denkt is ik schrijf, ik wil niet alleen 
schrijven, het moet ook uitgevoerd worden. En als het niet onmiddellijk wordt 
uitgevoerd dan voelt hij zich gefrustreerd en beledigd. Dat is, dat maakt een 
componist over het algemeen niet tot makkelijkere mensen om mee om te 
springen, dat, uitvoerende waarschijnlijk ook niet, maar ik bedoel, componisten 
daar heb ik dus mee te maken gehad. En het zijn moeilijke mensen om mee te 
werke en vooral omdat ze erg op zichzelf gericht zijn en er niet. Kijk maar ik 
zal nooit gedacht hebben, ik hoop dat ze ook een stuk van André spelen of van 
Flothuis, he, omgekeerd misschien ook niet. Flothuis wel omdat ie door zijn 
functie bij een concert, bij een orkest ook moest denken, maar van nature doet 
een componist dat dat niet. Die is uitsluitend, voor negentig procent met 
zichzelf bezig. 
Johan Kolsteeg: Maar neem een Guillaume Landre die bijvoorbeeld ook heel 
veel functies bekleedde in het muziekleven, bij Buma. 
André Jurres: Maar als copmonist was hij wel erg met zichzelf bezig. Zeer, 
zeer, zeer. Ja en zeer, nou het was moeilijk om te doen slikken als er iets niet 
door ging of niet zo snel doorging als dat hij gedacht had. Nee dat was ook geen 
makkelijke jongen hoor in het gebruik, maar het was wel een praktische man 
door zijn functies. Hij had natuurlijk wel iets iets van de praktijk geleerd. 
Johan Kolsteeg: U, achteraf gezien ziet U ook geen gezamenlijke, zeg maar, 
artistieke ambitie van die componisten. De oorlog was net voorbij. Er moest een 
publiek bediend worden van Nederlandse muziek. 
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André Jurres: Ik zou, het lijkt me ook erg onwaarschijnlijk dat zoiets bestaan 
heeft, maar ik zou het niet kunnen, niet kunnen zeggen waar dat dan uit moet 
blijken, nee, dat. Zo heb ik het nooit gezien in ieder geval. 
ID (2) 6 -19'56 
Johan Kolsteeg: En het, laten we het even noemen, het gewone publiek, wat wat 
's avonds naar het Concertgebouw toogt. 
André Jurres: Die zaten er ook niet op te wachten natuurlijk he. Het publiek, het 
gewone publiek, ook toen, wilde natuurlijk toch dat wat ze kenden in een prima 
uitvoering hoor, maar de betere luisteraar, vond het interessant natuurlijk, dat 
er ook eens wat anders kwam. Maar of dat nu een Nederlands of een 
buitenlands stuk was, ik geloof niet dat de Nederlandse luisteraar zich daar erg 
over heeft opgewonden en bijzonder in verdiept heeft. Voor hem was een nieuw 
stuk een nieuw stuk en daar had je moeite mee, maar de betere luisteraar zoals 
ik zeg die wilde zich die moeite nog wel doen en had daar waardering voor. 
Maar of het nou een Nederlands werk was of een buitenlands werk. Ik geloof 
niet dat er ook na de oorlog niet een echte hang is geweest van, nou moet de 
Nederlandse componist, nee dat geloof ik niet. Die hebben de componisten zelf, 
maar dat deden ze voor zich zelf. Nee, maar zo idealistisch kan ik het niet zien, 
nee. 
Johan Kolsteeg: Ik probeer het maar omdat ik, d'r zijn natuurlijk wel een paar 
stukken die zich expliciet zeg maar richten op een bepaalde realiteit die voor 
iedereen herkenbaar is. Bijvoorbeeld het stuk 'In Memoriam' van Lex van 
Delden is geschreven min of meer naar aanleiding van enook tijdens de 
watersnoodramp in 1953. En nou neem een stuk als Memento '45' van Jaap 
Geraedts, dat zijn stukken die heel expliciet proberen aan te sluiten bij een 
ervaringswereld die buitenmuzikaal is. En daarmee in feite ook een rol proberen 
te spelen in de in de publiek belangstelling. 
André Jurres: Toen ik daarnet luisterde naar die opname van Escher, 
herinnerde ik me aan een uitvoering in het Concertgebouw, ik denk dat Van 
Beinum dat dirigeerde. En het had een veel grote succes dan ik gehoopt had. En 
ik liep snel naar achteren, achter, waar je het podium op komt, en hij zat daar 
een beetje te schutten en d'r werd geklapt, en ik dacht als je niet gauw gaat dat 
verspeel je die kans. Dus ik heb hem min of meer dat podium op geduwd 
gewoonweg. Maar zo was, zo waren componisten dan ook wel, een man als 
Escher was dus eigenlijk een vreselijk bescheiden en verlegen man eigenlijk. En 
die episode datje een eigen componist, een Donemuscomponist, de trap af 
moest sturen om het applaus in ontvangst te nemen, dat is me dan altijd wel bij 
gebleven als een merkwaardige omstandigheid, ja. 
Johan Kolsteeg: Ja, dat is nu ook niet meer zo denk ik. Ja, later, dat hoort 
eigenlijk niet bij ons onderwerp, maar ik vind het toch wel interessant om het er 
even met U over te hebben. In de jaren zestig komt er dan een periode waarin 
die neiging van componisten, de behoefte ook van componisten om 
ID (2) 7 - 23'05 
aan te sluiten bij een, bij de luisterervaring van het publiek, die verdwijnt dan 
ineens als sneeuw voor de zon. 
André Jurres: Ja dat is een feit ja. 
Johan Kolsteeg: Ja dat is heel vreemd. 
André Jurres: Ja dat is inderdaad heel merkwaardig, ja, ja. Maar dat is dan veel 
later he. 
Johan Kolsteeg: Ja dat is inderdaad veel later ja. Ja en weer veel later komt die 
weer terug? Het lijkt een soort wisselwerking. 
André Jurres: Ja wisselwerking, ja, dat is het ook. 
Johan Kolsteeg: Maar hoe zou dat nou komen? Zijn er bijvoorbeeld 
aanwijzingen in de jaren zestig die d'r de componisten daartoe hebben 
gedreven? 
André Jurres: Ik zou het niet weten, behalve dan misschien dat ze het gevoel 
hadden van nou we worden toch niet herkend zoals we willen. Wat kan het ons 
schelen of de hoorder ons wel of niet begrijpt. We gaan nou eens lekker doen 
waar we helemaal zelf zin in hebben, eens heel iets anders en kijken wat dat 
wordt. Misschien zelfs met de bijgedachte, nou misschien dat dat dan wel gaat 
pakken, maar je moet toch niet al te veel overleg en zo verwachten bij de 
mensen die het werk uitvoeren. Overigens mag ik even, want ik 
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Johan Kolsteeg: Natuurlijk. 
André Jurres: De kou heeft mij te pakken. 
Johan Kolsteeg: U heeft veel relaties in New York 
André Jurres: Ja, ja. 
Johan Kolsteeg: Maar straks heb ik nog een stukje van de terugkomst van het 
orkest. Dan wordt Van Beinum geïnterviewed. 
ID (2) 8 - 25'03 
André Jurres: We zijn toen niet gevlogen, zoals we dat tegenwoordig zouden 
doen en doen, maar we zijn met de boot gegaan, heen en terug. Ik ben terug 
gevlogen want ik kon niet langer blijven. Maar wel met de boot heen gegaan. 
En, want de meesten mochten van hun echtgenoten niet zo iets gevaarlijks doen 
als vliegen dus die moesten wel met de boot. 
Johan Kolsteeg: En zo'n reis duurde dus al gauw een week of twee. 
André Jurres: Ja,toen wel. 
Johan Kolsteeg: Was dat met de Holland-Amerika lijn? 
André Jurres: Ja, ja, het was wel heel spannend hoor. We hebben trouwens een 
storm op reis mee gemaakt. 
Johan Kolsteeg: O ja. 
André Jurres: O vreselijk. 
Johan Kolsteeg: En dat was ook een groot cruise-ship waarschijnlijk. 
André Jurres: Ja, het was een groot, groot schip. Ik weet niet meer hoe het 
heette, maar een van de grote schepen, die. 
Johan Kolsteeg: Noordijk heette het. 
André Jurres: Ja dat kan zijn, ja, ja. Maar in ieder geval ik weet dat ik wat 
mensen op hun bedden heb moeten bezoeken die, en dat gaat zo ver als je echt 
zeeziek bent, datje echt dood wil he. En als je de mensen bij een reling zou 
laten heb je de grootste kans dat ze er overheen vliegen. 
Johan Kolsteeg: O echt waar? 
André Jurres: Je moet er echt mee oppassen. Ja het is heel merkwaardig. Ik ben 
geen held, maar ik had helemaal, ik had er toen geen last van. Misschien dat 
het zo erg was. Ik herinner me nog dat ik dat helemaal mocht, naar buiten ben 
geklommen, in de kajuit heb gekeken waar ze, hoe noem je dat, waar ze het 
schip bedienen. 
Johan Kolsteeg: De stuurhut. 
André Jurres: Stuurhut. Een enorme stuurhut, en daar stonden een stuk of tien 
van die kris, allemaal strakke gezichten. Het was een onwaarschijnlijk gezicht, 
en dat schip dat ging. Je had het gevoel dat ie met z'n neus helemaal bats naar 
beneden rechtop naar beneden ging. En dan kwam er een moment van 
trillingen. Enorme trillingen en dan kwam die, langzamerhand kwam die weer 
naar boven. En ergens was het grote gevaar ook voor die kerels, die daar dan 
stonden te sturen, te voorkomen dat de, hoe heet dat, de schroef plotseling 
boven water komt, wamt dan slaat ie met een slag door en dan heb je kans dat ie 
helemaal kapot slaat he. Dus omdat, het is wel vakwerk hoor. Dat heb ik ook 
wel gemerkt. En zoals ik al eens gezegd heb, ik heb altijd bewondering voor 
goed vakwerk, en dat had ik ook het idee, nou hier wordt goed het vak geleverd. 
Johan Kolsteeg: Afin, met Uw toestemming gaan we weer even terug naar de 
muziek. 
André Jurres: Ja sorry ja. 
Johan Kolsteeg: Nee, het zijn prachtige verhalen. Ik zou ook wel willen horen 
hoe die vliegreis in zijn werk ging trouwens. Die vliegreis terug. 
André Jurres: Nou dat vond ik schitterend, ik heb altijd graag gevlogen ja. Ik 
heb ontzettend zeel gevlogen. Ik vond dat heel plezierig ja. Ja nou ik vond dat 
heel wat plezieriger dan met zo'n boot, want dat is eindeloos lang hoor. Daar 
had ik eigenlijk te weinig geduld voor. 
ID (2) 9 - 28'05 
Johan Kolsteeg: Afin, de Nederlandse muziek, die een hoge vlucht aan het 
nemen is. Nederlandse muziek, buitenlandse invloeden, Nederlandse muziek 
werd uitgevoerd in het buitenland, buitenlandse muziek werd ook uitgevoerd in 
Nederland. En dat heeft ongetwijfeld ook weer invloeden gehad op de manier 
waarop er door Nederlandse componisten werd gedacht over muziek en datgene 
wat zij later zouden schrijven. Een van de belangrijke organisaties die 
buitenlandse muziek in Nederland aanbood en propageerde was Gaudeamus, 
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gevestigd in de villa waar wij ook op dit moment dit interview afnemen. Hier 
werden cursussen gegeven, internationale componisten workshops, lezingen, 
concerten, van alles en nog wat. En hier werd ook vooral veel muziek 
besproken. Het was, het gekke is dat in de nieuwe muziekwereld in de jaren 
vijftig en zestig discussies een hele belangrijke rol spelen over, de discussies 
over de toekomst. Ik heb hier toevallig, U heeft hem net al gezien een foto van 
een van die cursussen, gegeven door Henk Badings. Hier in deze zelfde ruimte, 
de muziekkamer van Huize Gaudeamus in Bilthoven, waar als leerlingen aan 
tafel zijn geschoven, Jaap Geraedts, Elbert van Maak, Hans Kox, Norbert 
Visser, Ludwig Otten en Peter Schat. Componisten van zeer verschillende 
pluimage. Maar toen nog allemaal gezamenlijk onder de docentuur van Badings 

Gaudeamus 
André Jurres: Ja ik moet zeggen dat is natuurlijk een van de grote verdiensten 
van Gaudeamus dat ze componisten bij mekaar heeft weten te krijgen, want dat 
zoals ik daarnet zei, uit zichfelf doen ze dat niet zo gauw. Het zijn echt 
individualisten, maar dankzij Gaudeamus is daar inderdaad een soort van trait 
d'union gecreerd, dat is een feit, ja. 
Johan Kolsteeg: En in feite zat daar ook weer een componist achter, Henk Stam, 
die belangrijke dingen gedaan heeft hier in Gaudeamus en min of meer ook de 
richting heeft aangegeven van de nieuwe muziek. Ik bedoel, min of meer het 
idee heeft aangedragen aan Walter Maas om zich bezig te houden met nieuwe 
muziek. Gaudeamus en Donemus de eerste tien jaar na de oorlog, daar zou ik 
het graag even over willen hebben met U. Twee organisaties waavan de 
doelstellingen in feite complementair waren. Donemus bemoeit zich met 
Nederlandse muziek en probeert die zo veel mogelijk in het buitenland ten 
gehore te laten brengen en Gaudeamus brengt een breed aanbod van 
buitenlandse muziek naar Nederland toe. Ik zou willen weten of er tussen 
Gaudeamus en Donemus een soort afspraak was die deze situatie betrof. Of er 
een soort werkverdeling was geregeld tussen in dit geval Walter Maas en U zelf. 
Jullie doen dit en wij doen dat. Dan hebben we het allebei samen helemaal 
afgedekt. 
ID (2) 10-31'14 
André Jurres: Dan moet ik U vreselijk teleurstellen. Als dat geweest is dan is 
me dat totaal ontschoten, maar ik geloof niet dat wij. We praten, we hebben 
natuurlijk elkaar veel gesproken, maar we hebben geen geen, voor zover ik weet 
geen afspraken gemaakt jij doet zus jij doet zo, dat ging vanzelf. Vooral vooral 
de. Een ding moetje niet vergeten dat wat Donemus deed was vooral ook, het 
was niet alleen propageren maar het was ook het pasklaar maken van die 
muziek, zodat je het kon uitvoeren. Dat was natuurlijk een hele, dat was een 
dagtaak. En dat, met de programmering als zo danig, de programmering als zo 
danig was voor ons secundair. We pousseerden wel dat dat zou gebeuren, maar 
hoe het zou gebeuren en in welke, welke keuzes we zouden gaan maken. Ook de 
keuzes daar wilden we niet te veel ingrijpen, want als het muziekleven zei, dit 
willen we hebben, nou dan moet, dan moeten wij zorgen dat dat komt. We gaan 
niet eigenwijs zeggen, o dat stuk dat is niet goed genoeg, je moet een ander 
nemen. Zo hebben wij ons nooit van z'n leven opgesteld. We hebben ons 
opgesteld. Natuurlijk heb ik altijd gekeken naar kwaliteit, maar ook als de 
mindere kwaliteit gekozen werd dan zeiden we, nou ja dat is dan de keuze. Dat 
moet mogelijk gemaakt worden. Dat is een andere opstelling dan echt 
programmeren. 
Johan Kolsteeg: En dat deed Gaudeamus weer wel. 
André Jurres: Dat deed Gaudeamus, ja. Dat was het verschil dus tussen tussen 
de twee. 
Johan Kolsteeg: Gaudeamus propageerde of programmeerde ook Nederlandse 
muziek. En dat, van vaak jonge componisten. Is er een groep Nederlandse 
Gaudeamus componisten geweest? 
André Jurres: Een groep? Nou daar staan ze. Stelletje staan er bij mekaar op die 
foto. 
ID (2) 11 - 33'12 
Maar die als groep optraden bedoelt U? 
Johan Kolsteeg: Ja. 
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André Jurres: Niet dat ik weet nee. Ik geloof met dat. Het is al erg mooi geweest 
hoor dat dat soort vergaderingen, als daar vereeuwigd is op dat plaatje, dat die 
konden plaatsvinden dankzij Gaudeamus. Maar het echt gemeenschappelijk 
optreden, ja dat gemeenschappelijk optreden bijvoorbeeld in de jaren zestig 
enz., dat is natuurlijk een andere zaak, dat is een protest en daar. Kijk bij een 
protest krijg je natuurlijk makkelijker mensen mee dan bij positieve dingen, dat 
is toch gewoon zo. En, maar ik zou niet durven zeggen dat de jongere 
Nederlandse componisten bewust op een of andere manier gewerkt hebben naar 
een, nee, dat geloof, dat zou, dat is me 
Johan Kolsteeg: Nooit zo opgevallen. 
André Jurres: Is nooit zo op mij overgekomen in ieder geval. Als ze het gedaan 
hebben, nee, nee. Want ook als ik denk aan de vele vergaderingen ook van 
Donemus waar componisten inzaten ook he, in het bestuur bedoel ik, en daar 
werd natuurlijk wel gesproken over de muziek en de propaganda van de 
muziek, maar om nou te zeggen dat daar een gedachte, een een, een 
opbouwende en na een richting werkende gedachte uit voort gekomen is, dat 
zou ik niet durven beweren. U heeft notulen gelezen geloof ik van 
bestuursvergaderingen van Donemus. Het zal U daar toch ook wel opgevallen 
zijn dat dat heel veel ingehaakt is op de feit van het moment. Wat moeten we 
hier mee doen, wat doen we he. Directe praktische zaken, maar ik geloof toch 
weinig zo bespiegelende ideeën he. Dat geloof ik dat dat weinig is. Dat is 
misschien wel een zo'n Gaudeamus bijeenkomst geweest. Dat is mogelijk ja, 
daar wel. Dat denk ik wel, maar dat is dan ook weer het verschil tussen de twee, 
de twee organisaties. 
Johan Kolsteeg: Gaudeamus werd bestierd door een hele energieke man, Walter 
Maas, die zich jarenlang. 
André Jurres: Kan wel dat ie energiek was, ja. 
ID (2) 12 - 35'51 
Johan Kolsteeg: Die zich jarenlang via de telefoon heeft bemoeid met vele 
facetten van het Nederlandse muziekleven. 
André Jurres: Zeer telefonisch was ie ja. 
Johan Kolsteeg: En ongetwijfeld ook met facetten van het functioneren van 
Donemus. Heeft hij. Want bijvoorbeeld we weten nu dat vele internationale 
vertegenwoordigingen van Nederland, die aanvankelijk bij Donemus lagen, the 
international society for contemporary music, terwijl nu anno 1995 de 
Hollandse afdeling van de ISCM resideert bij Gaudeamus? Kennelijk is dat op 
een gegeven moment over gedragen 
André Jurres: Ja hoe dat precies gegaan is weet ik ook niet, maar ik heb er 
alleszins vrede mee, moet ook wel, want ik heb er niks meer mee te maken. 
Nee, maar het is. Ik geloof dat Donemus in de beginjaren zich een beetje 
angstvallig heeft opgesteld ten opzicht van Gaudeamus, want het was inderdaad 
die vreselijke energieke man die alles wou doen waarvan Donemus dacht, ja 
Godver, dat hadden wij. Dat wisten wij al lang of dat hebben wij al gedaan en 
dat doet hij net alsof hij het het heeft uitgevonden. Een beetje kinderlijk, maar 
zo ongeveer lag het wel. En we hebben ons dus in het begin, dat denk ik wel, 
erg voorzichtig opgezet, opgesteld ten opzichte van de bemoeienissen van dhr. 
Maas. Ja dat is zo. 
Johan Kolsteeg: Kunt U zich nog herinneren dat U hem voor het eerst tegen 
kwam, Walter Maas? 
André Jurres: Nou, nee dat zou ik niet meer weten. Ja dat zou absoluut allemaal 
interessant zijn achteraf, maar nee het. Maas was een verschijnsel, als je hem 
eenmaal kende dan dachtje na die is er altijd geweest. Dat is niet iets nieuws, 
dat was er al, maar dat is natuurlijk een fout die foutieve interpretatie met. Dat, 
die indruk maakte die. Hij was zo natuurlijkaanwezig en nadrukkelijk 
aanwezig, dat datje accepteerde hem zonder meer, zonder dat je je afvroeg, 
waar komt die vandaan en hoe is het begonnen en zo, nee. 
Johan Kolsteeg: Had Walter Maas, laten we zeggen, hoe keek het muziekleven 
tegen Walter Maas aan. Was hij een man die een zwaar stempel kon drukken op 
dingen?. 
André Jurres: Nou, nee, ik geloof niet dat de uitvoerende muziekwereld zeg 
maar op, dol was op gesprekken met Maas, maar ze voelden wel datje, dat ze 
wel moesten om, om ten slotte ook iets zinnigs wou. Iets propageert, maar van 
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harte zal het niet altijd gegaan zijn. Hij was ook niet watje noemt nou een erge, 
hoe noem je zoiets. Iemand die vreselijk voorzichtig in de omgang was en 
diplomatiek was natuurlijk het laatste watje van Maas kon zeggen dat ie was. 
Maar daarom wel des te meer direct en ook daar kun je blijkbaar heel veel mee 
bereiken, dat is mij wel gebleken. Maar ik heb hem wel mee gemaakt ook in de 
vergaderingen van de IMC, sorry in de ISCM. Een afdeling dus van de IMC en 
dat was geloof ik in de tijd dat ik daar, ik ban daar zeven jaar voorzitter geweest 
van de ISCM. In een van die vergaderingen kwam hij als vertegenwoordiger 
van Nederland was hij aanwezig. Ik had ook niet de indruk dat hij zelfs bij z'n 
medestanders daar nou zo erg lekker viel, want hij interrumpeerde links en 
rechts en dat sloeg eigenlijk lang niet altijd op de zaak zelf. Het was verward en 
het was meer dwingend dan doordacht. Dat klinkt een beetje negatief maar m'n 
bewondering voor de man is groot hoor, daar dat maar ja om nou te zeggen dat 
het een makkelijke man was om mee op te schieten of dat het een man was die 
erg aantrok, zo heb ik hem niet meegemaakt, nee. 
Johan Kolsteeg: Het was goed om d'r voor te zorgen dat al die energie in de 
goede richting werd gestuurd. 
André Jurres: Ja, je moest hem enorm in de gaten houden. Ten minste ja, ten 
minste als je binnen een kader, binnen het kader van de ISCM werkte, moest je 
hem enorm in de gaten houden want voor datje het wist dan, dan dan was je 
nergens meer. Dan werd het zo vaag, ja dat is jammer, maar zo lang het wel ja. 
Johan Kolsteeg: Ja precies. Nou was U voorzitter van de ISCM, zoals U al zegt. 
Zeven jaar, van welke periode was dat precies. 
André Jurres: O dan moet ik mijn papieren er weer naast gaan leggen. Ja dat is 
natuurlijk niet zo eenvoudig. Wacht even hoor, ik heb het wel even op 
geschreven. 

 ISCM 
ID (2) 13 - 40'52 
Het is, het waren meen ik. ISCM zeggen we toch he. 
Johan Kolsteeg: Ja. 
André Jurres: Wacht even, ik geloof dat als ik even mag spieken dan, want dat. 
O nee dat is een automaat van de benzine pomp, dat is daar staat het niet op. 
Johan Kolsteeg: Het zou wel heel toevallig zijn als het daar op stond. 
André Jurres: Als het daar op stond welja. Dit is het ja. O ja. President was ik 
van 1969-76. 
Johan Kolsteeg: En U bekleedde nog andere functies in die organisatie 
daarvoor? 
André Jurres: In de IMC, international, ja daar heb ik van alles en nog wat 
gedaan, maar ik was er, ik ben er jarenlang ook secretaris-generaal van 
geweest. Dat was zoals U het, ik heb het nu toch voor me, 1965-'71 was ik 
secretary-general of the IMC en in die periode heb ik ook kunnen organiseren 
een wereldcongres van de van de IMC. In Rotterdam, dat is in 1966 geweest. 
Johan Kolsteeg: In de doelen. 
André Jurres: Dat is de eerste, dat is geloof ik de eerste enige keer dat de IMC 
hier bij elkaar geweest is, hier in Nederland. Wel kwam hier veel groeperingen 
want d'r was een groepering binnen de IMC, die European Regional Group 
heette, dat mocht toen eigenlijk niet zo zeer van Unesco, want Unesco dacht 
wereldwijd, en vond dat eigenlijk maar frivool dat Europese gedoe. Maar dat, 
daar ben ik ook voorzitter van geweest. In ieder geval heb ik daar samen mee 
gewerkt, in die zin dat. Meer malen in Nederland bij mekaar gekomen. Vooral 
na de tijd ook dat ik directeur was van de stichting Queekhoven, want daar 
hadden we de ruimte om die mensen te ontvangen, maar U vroeg eigenlijk naar 
de ISCM ja. 
Johan Kolsteeg: Ja, dat zijn dus allemaal organisaties die zich met de 
muziekorganisatie, de infrastructuur van het muziekleven bezig houden. Nu we 
het in dit gesprek over de inhoud, als je dat zo zou kunnen zeggen, van de 
muziek hebben, zou ik graag willen weten wat die inhoud voor een rol speelde 
in die organisaties. Ging de dicussie wel eens over componisten. Heel concreet 
over muzikale ontwikkelingen die 
ID (2) 14 - 43'07 
André Jurres: Binnen de ISCM. Nou ik vrees dat je je daar niet al te vreselijk 
veel van moet voorstellen. In ieder geval niet de werkbijeenkomsten, maar ze 
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hadden natuurlijk wel eens een congresje d'r omheen of zo. Daar werden die 
dingen wel besproken, maar binnen de, het bestuur, de besturen zelf. 
ID (2) 15 - 43'38 
Als het dan de landelijke besturen of het internationale bestuur van de ISCM 
was, daar ging het meer over keiharde feiten van wanneer komt het vogende 
festival en hoeveel concerten kunnen we hebben en enz., maar vergeet ook niet 
dat die programma's van die ISCM festivals, die werden grotendeels door de 
verschillende landen zelf bepaald. Uiteindelijk, de uiteindelijke finale keuze 
werd dan wel weer gedaan door het hoofdbestuur, want dat moest iemand, 
iemand moest natuurlijk paal en perk stellen, anders had je natuurlijk veel te 
grote programma's. Maar de, wat ingestuurd werd, daar had je eigenlijk geen 
kijk op, geen vat op. Dat deden de landen zelf. En daarmee moest je dus mee 
werken en dan was het een kwestie van kan deze bezetting wel, we gaan ons 
festival daar en daar houden. Wat voor een orkest hebben ze, wat voor een 
mogelijkheden zijn er. Het zijn allemaal practische dingen. De heb in m'n leven 
ontzettend veel meer met praktische dingen te maken gehad dan met ideële 
zaken. Dat is waarschijnlijk mijn omslag van artiest naar manager. En. 
Johan Kolsteeg: Maar weet U bijvoorbeeld nog welke indruk Nederlandse 
muziek maakte in kringen van de ISCM. 
ID (2) 16 - 44'50 
André Jurres: Daar hebben we nooit moeite mee gehad, nee, nee, geen enkele, 
nee, nee, dat ze, die stond er heel behoorlijk aangeslagen. Dat is nee, dat heb ik 
nooit gemerkt dat men daar. D'r waren best wel landen waarvan men zei tjeetje 
wat moeten we daar mee, en wat zal dat zijn. Onbekende mensen of zo uit een 
land wat muzikaal helemaal niet aan bod was gekomen, maar Nederland was 
een goed aangeschreven land, ook wat zijn componisten betreft. Nee, dat, wat 
dat betreft heb ik nooit echte moeilijkheden gehad nee. 
Johan Kolsteeg: Nee dat wil ik ook, dat dacht ik ook niet maar. Nee maar het 
zou natuurlijk leuk zijn, kijk in vergelijking met de Engelse muziek 
bijvoorbeeld die, die in Nederland een hele grote rol speelde. Britten was na de 
oorlog een grote held. 
André Jurres: Ja kijk, er is natuurlijk wel een verschil, maar dat is dan van de 
andere kant uit gezien, van de componist uit gezien. 
ID (2) 17 - 45'46 
Engelsen, die hebben een heel erg sterk gevoel van eigenwaarde he. Wij 
noemen dat dan arrogant of chauvinistisch en dat vinden we van Frankrijk ook. 
En natuurlijk zoals iedere goede zaak, de beste zaken hebben ook hun slechte 
kanten. Dus maar dat er een grond van zeer waardevols in zit, daar ben ik van 
overtuigd. En zeker chauvinisme is absoluut nodig om verder te komen. En als 
Nederlanders chauvinistischer waren geweest, in de tijd dat ik hun muziek 
moest propageren had ik het heel wat makkelijker gehad dan ik het gehad heb, 
want de grootse vijand die je moest overwinnen dat was eigenlijk de 
Nederlander zelf. 
Johan Kolsteeg: De componist of. 
André Jurres: Nou nee de Nederlander. 
Joahn: De Nederlander de mentaliteit in feite. 
André Jurres: Ja, de Nederlandse geest. Ja, niet zo zeer de Nederlandse 
componisten, want zoals ik al zei, de Nederlandse componisten leven sterk op 
zichzelf, die zien dat allemaal niet zo zeer. Maar de geest in Nederland was 
anti-chauvinistisch kun je wel zeggen. En dat is, dat gaat dan weer te ver. Dat is 
voor het Nederlandse muziekleven een hele grote struikelblok geweest. En het 
is waarschijnlijk nu minder, ik geloof dat dat minder bestaat dan in mijn tijd, 
maar in mijn tijd was dat heel duidelijk, heel duidelijk. En ik heb me 
ontzettend, terwijl ik helemaal niet zo verschrikkelijk dol was op de, alles wat 
er uit Engeland kwam. Maar toch altijd bewonderd de vanzelf sprekendheid 
waamee ze aankwamen. Dat is een componist van ons verdorie en, ja, en dus 
dat spelen. Wij spelen dat bij ons waarom doen jullie dan. En dat ging zo 
vanzelf sprekend. Ik heb altijd gedacht als dat Nederland maar een eens sprakje 
daar van had, wat zouden we dan beter opschieten dan we nu doen. 
Johan Kolsteeg: Dan was waarschijnlijk Flothuis een soort Nederlandse Alan 
Rawsthorne geworden of een B..D... 
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André Jurres: O ja beslist. Bovendien had Flothuis nadat ie directeur werd van 
het concertgebouw orkest en bijzonder bescheiden opgesteld heeft en zijn eigen 
muziek zelden of nooit heeft laten horen. Dat is, en ik moet ook zeggen dat dat 
nadien hij ook erg weinig aan bod gekomen is onder zijn opvolgers, bij de 
leiding van het Concertgebouw, ik bedoel bij de managers van het 
Concertgebouworkest. Maar, dat heeft me wel eens verwonderd hoor, maar 
goed dat heeft dan te maken, strekt hem strekt hem in zekere zin tot eer. Hij 
heeft zich nooit gepousseerd of van zijn positie gebruik laat staan misbruik 
gemaakt. 
ID (2) 18 - 48'47 
Johan Kolsteeg: Dus ondanks de wat stroeve medewerking van huis uit had de 
Nederlandse muziek in de kringen van de ISCM. 
André Jurres: O nee, ja, ja, die hadden natuurlijk die moeite, die moeilijkheden 
die wij hadden met ons eigen met ons zelf, hadden zij niet. En zij vonden het 
normaal, dat zei ik ook daarnet toen we het over Amerika hadden, dat de 
Amerikanen vinden het doodnormaal datje met een werk van jezelf aan komt 
zetten. En heb je staan er open voor, zijn bereid dat te aanvaarden en in ieder 
geval redelijk en met interesse aan te horen. Dat ligt gewoon in hun aard meer 
dan in de onze. 
Johan Kolsteeg: Ik wilde U, tot slot waarschijnlijk, nog even een fragment laten 
horen van Eduard van Beinum bij de terugkomst van het Concertgebouworkest 
in 1954. Ik hoop dat ie scherp staat. 
ID (2) 19: 49'42 - 52'30 
radiofragment 
Johan Kolsteeg: Ja, Eduard van Beinum, die heeft ook veel gedaan voor de 
Nederlandse muziek he. 
André Jurres: Ja, die stond er zeer open voor. 
ID (2) 20 52'36 
Ja die, ik herinner me nog dat ik 'm, toen ie pas begon, of toen ik pas begon, 
ook partituren natuurlijk bij hem kwam en dat ie begon een beetje van o daar 
heb je een soort van verkoper die een he. Normale reactie, maar hij heeft toen al 
meteen gezegd en later nog wel eens herhaald. Met jouw heb ik altijd het gevoel 
dat ik niks hoef, maar datje met de mogelijkheden op hol, op de hoogte houdt 
van de mogelijkheden. Dat vind ik een goeie goeie attitude, en dat geloof ik ook 
dat dat de enige houding is die je als Donemus man kan hebben. Ik geloof ook 
dat Bèr Deuss het ook wel ongeveer zo doet, want anders red je het niet als iets 
wil doordrukken. Dat gaat een keer goed misschien, maar dan is het ook meteen 
afgelopen. 
Johan Kolsteeg: Ik wil dit gesprek hierbij eigenlijk afsluiten, als dat mag. 
André Jurres: Ja dat mag ja. Ik ben er helemaal voor. 
Johan Kolsteeg: En U bijzonder hartelijk bedanken voor Uw tijd en moeite. 
André Jurres: Luister eens even ik vond het heel leuk om te doen hoor, maar ik 
zag er namelijk vreselijk tegenop. Maar U heeft een gave om Uw interlocuteur 
op z'n gemak te stellen. 
Johan Kolsteeg: Daar ben ik blij om, dank U wel. 
André Jurres: Ik hoop in ieder geval dat U er wat aan heeft. 
Johan Kolsteeg: Ja dat weet ik zeker ja. 
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