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adviseert het bestuur van de \A]M bij de toe]<ennirg in 1984 van
de penning der Vereniging eeÍr keuze te maken uit (in alfabetiscle volgorde)
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Mctivering
A,ndré Jr:rres heeft gedr:rende tientalfen j aren een belangrijke rol gespeeld
in "de verbreiding of \ierdieping van kennis fiet betrekking tot de Nederlandse
muziel<l<ul-tuur". Van 1950 tot 1952 was hlj artistiek leider, van 1952 Lot 1974
directeur van de Stichting Donom:s, die nede door Juffes' stjmu.lerende leidilg
een jnternationaal- erkend centrum is ge\,rorden voor de Nederlandse muziekcultuuï, in het bij zonder de hedendaagse.
Behalve door zijn ro1 in de docuentatie, publikatie en veïbreiding van
Nederlandse muziek j-rl ij-itgaven en granrnofoonpl-aten via Donerus heeft Andrê
Jr.rrres bel-angtrijke bijdïagen tot de Nederl-andse rmrziekcultuur geleverd door
zijn bestur-rrsactivitelten jn o.m. het Concertgebou^1)rkest, de Stichting
Gaudeamus en de Verenlgilg voor Nederfandse Muziel<geschiedenis ze1f. Voor
Nederfand nam hij zittlng in besturen van international-e organisaties, zoals
de Association Internationafe des Bjbliothèques, Archives et Centres de
DocurEntation Musican:x, de International Music Councif en de Internationaf
Society for Contsrporarl/ Music.
De betekenis van Walter luiaas voor de Nederlandse rm:ziek

sinds

1945

kan nawvelijks vrcrden overschat , @ zijn iniliatief \"lerd Huize Gaudeamus
in Bilthoven kort na de TVeede lverefdoorlog een ontmoetingspfaats voor
jonge Nederlandse conponisten, wier werk tij dens jaarlijks georganiseerde Muzielsrel<en víerd uitge\,"oerd en besproken. Doordat af spoedlg
contacten werden gelegd met jonge conponlsten !-it andere landen, werd
een brede oriêntatj-e ten opzictrte van het hedendaagse coÍponeren gewaarborgd. (De l4uziekweken waren van 1947-50 uitsl-uitend gericht op
werk van Lïederlandse conqrcnlsten; van 1951-58 waren zlj afwisselend
internationaaf en nationaal i sinds 1959 i-rlternationaal. )

Steeds zocht Inlalter Maas naaÍ nieuwe wegen om de doefstelfingen van
de Stichting caudeanLrs - het schep.pen van zo gunstig nngelijke condi-

ties voor de ontplooijng van jong Nederfands con{rcsitorisch tafent en
r.,oor de ultvoering van Nederlandse m.rziek - te realiseren. zo \,íorde!'r
sinds 1960 regelrnatig concerten npt Nederlandse nuziek in het bultenland gteorganiseerd, waardoor op internationaal niveau teLkens weer de
aandacht op onze muziek wordt gevestigd. Een soortgefijk effect heeft
de bepaling, dat jonge instnÍrentalisten en vocalisten die deelnenen
aan het sedert 1963 jaarlijks georganiseerde Internationale concouïs
voor vertolkers r.an muzieJ< van onze tiid, ninstens twee werken van een
Nederlandse coq)onist op hun prog6anrna dienen te hebben. Een van de
jongste j-nitiatieven betreft de sanenwerkilg van cclipositie-studenten
en uit\,roerende musici rzan Nederfandse Conservatoria.
Door de enoïre persoonlijke inzet van Walteï l{,aas is de Stichtingt
Gaudeamus uitgegroeid tot een centrlÍn van hedendaagse rnuziel< dat
uniek is in Europa en dat zc,$7e1 het co:q)oneren afs het ultvoeren van
Nederlandse mllziek op veferl-ei wijze weet te stjmrfleren.

A. Juïres en W. Maas als ex aequo ln aaffrêrking
kcnend voor toe]<enning van de Vl04-pemjng. Zij tekent hierbij aan zich ervan
be;,fltst te zijn dat I^1. Mêas nrinder d-an A. ,Tur-res schj-jnt t-e beant\nToorad-en aan
De adviesconrníssie beschorrwL

ln art.

2 van de "Procedure toekeming \it{M-penning" gebezlgde formulering.
De coÍfi[issie neent even\del te nDgen veronderstelfen dat dit arlL. 2 in zi)n
letterfijke betekenis een niet door de Vereniging gewenste beperking introudt.
De coÍnrissie Íeent daarom het besturE van de \T{M te nDeten adviseren
ofwel aan de Algenene Vergadering voor te stellen de formulerjlg van dit
artikel- te wijzigen, ofwel afs bestuur de verantwoordetijkheid te neÍÊn
aït. 2 een nriÍpre interpretatle te geven dan de ccmrlissie zich nErg veroorloven.
Indien dit laatste het gevaf is, wil de c'onrnissie er nog op wijzen dat
Víafter Maas op 18 juli 1984 zijn vij fenzeventigste verj aardag hoopt te vieren.
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