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snel doorgehad dat hij een groot en breed publiek 
aansprak, evenals de TROS zelf. André brengt dan 
ook geen ‘echt’ klassiek, zoals je op Radio 4 hoort, 
maar geeft er een commerciële twist aan, die er 
entertainment van maakt. Zijn wereldwijde aantrek-
kingskracht kan tot grappige situaties leiden: zo 
herinner ik me dat hij tijdens een concert in Japan de 
muziek van De Fabeltjeskrant en Pippi Langkous 
inzette, en al die Japanners compleet uit hun dak 
gingen.”

André van Duin, komiek

“Ik heb onlangs nog met André en zijn orkest opge-
treden en doe eind december twee kerstshows met 
hen in GelreDome. Wat ik enorm knap vind, is hoe hij 
het � nancieel voor elkaar krijgt. De Maastreechter 
Staar, de schaatsers van Holiday On Ice, tientallen 
doedelzakken, al die dansers, de bakken vol perso-

Plasterk gaan om dit onderwerp met hem te bespre-
ken. André had daar wel oren naar. Zakelijk gezien is 
het heel bijzonder dat zijn Vrijthof-dvd al weken op 1 
staat bij ons. Muziek-dvd’s van meer dan €20,- zijn 
normaal moeilijk te verkopen. Alles bij elkaar hebben 
wij bijna 700.000 cd’s en dvd’s van André verkocht.”

Daniël Dekker, eindredacteur van 3FM en 
Radio 2 bij de TROS en programmamaker

“André is een heel aardige bourgondische Limburger 
en een fantastische zakenman waar ik veel bewon-
dering en respect voor heb. Ook in mijn program-
ma’s heb ik altijd veel plezier van hem gehad, omdat 
je merkt dat steeds meer mensen zijn muziek waar-
deren. Dat komt natuurlijk mede door al zijn gekke 
plannen, die hij vervolgens wel weet te realiseren. 
André heeft ook verschillende jingles voor me inge-
sproken, die ik regelmatig gebruik. De TROS heeft al 

Juan da Silva, manager company a� airs Free 
Record Shop

“Ik vind André een geweldige vent, ook als mens. Hij 
is heel goed voor zijn mensen. Zijn studio bijvoor-
beeld, de enige waar direct zonlicht binnenkomt, is 
van allerlei gemakken voorzien, waaronder een � t-
nessruimte. Een ander voorbeeld: tijdens zijn wereld-
tournees mogen orkestleden met kinderen om de 
week even naar huis. Een mooi moment vond ik die 
dame in Andrés publiek, die in tranen uitbarstte bij 
het Ave Maria. Zij was waarschijnlijk net haar man 
verloren en André liep op haar af, gaf haar een glas 
wijn en zei: “Het leven gaat door hoor, mevrouw.” 
Prachtig! Daarnaast is hij een enorme perfectionist. 
Ik heb verschillende ideeën voor projecten om klas-
sieke muziek meer onder de aandacht van kinderen 
te brengen, zodat die weten dat er meer is dan hip-
hop en dance. André zou daar een perfecte ambas-
sadeur voor zijn en ik zie ons al samen naar minister 
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neel… het kost sloten met geld. Gelukkig heeft hij 
een iets ouder publiek dat graag naar hem komt kij-
ken en niet downloadt. Na de concerten gaan de cd’s 
en dvd’s als warme broodjes over de toonbank. Ons 
optreden in de ArenA was een enorme belevenis. Ik 
kende André natuurlijk, maar had nog nooit met zijn 
orkest gewerkt. Dat zijn stuk voor stuk vakmensen. 
Het orkest bestaat bij de gratie van André, maar het 
is evengoed andersom. De muzikanten adoreren 
hem. Hij is ook zó goed voor ze: hij heeft bijvoor-
beeld een eigen kindercrèche en een fantastische 
keuken. Daardoor ontstaat het gevoel van een fami-
lie, waarin ik heel warm werd opgenomen. André is 
heel punctueel en perfectionistisch. Hij bemoeit zich 
overal mee en wil alles overzien. Ikzelf improviseer 
graag en veel, maar toch was de combinatie ijzer-
sterk. Ik kijk erg uit naar de kerstshows.”

Gerd Leers, burgemeester van Maastricht

“Ik heb een uitstekende relatie met André. Dat is ook 
niet zo moeilijk, hij is een heel warm en hartelijk 
mens. Maar ik wil ook benadrukken dat hij twee stu-
wende krachten heeft: zijn creatieve vrouw Marjorie 
die zorgt voor de verrassingse� ecten en samenhang 
in de shows, en zijn zoon Pierre die als geen ander 
kan organiseren. André zelf is een echte perfectionist 
met een enorm gevoel voor presentatie en show. 
Een gouden driemanschap. De rol van André voor 
Maastricht is niet te onderschatten. Hij zet de stad 
internationaal op de kaart en voegt aan de goede 
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naam die we al hebben, nog een goede naam toe. 
Dat versterkt het imago. Als een ware ambassadeur 
zal hij niet nalaten te zeggen dat hij uit Maastricht 
komt. Dat doet hij bewust, omdat hij van de stad 
houdt en zich er thuis voelt. Hoewel hij net zo’n 
wereldster is als Madonna, is hij ook een gewone 
burger, die niet naast zijn schoenen loopt. Een inte-
ger en toegankelijk mens, die op veel respect en 
waardering van zijn stadgenoten mag rekenen.”

Ron Stoeltie, muziekmanager Radio 2 & 5

“André Rieu is een fenomeen. Of je nu een fan van 
hem bent of niet: hij heeft het klassieke genre 
bekendgemaakt onder een zeer breed deel van de 
bevolking en is ons grootste exportproduct van dit 
moment. De grootsheid van zijn shows, de strakheid 
en timing; het is uniek. Daar moeten we trots op zijn. 
En over timing gesproken: aanvangstijd is bij Rieu 
aanvangstijd, niet twee minuten later. Daar zouden 
veel andere artiesten een voorbeeld aan kunnen ne-
men. Ik draai zijn muziek normaliter niet thuis, maar 
geniet wel van zijn concerten. Hij wil mensen verma-
ken en dat doet hij geweldig. Dat geldt ook voor zijn 
orkest. Hoe vaak ze de muziek al niet hebben 
gespeeld, ze blijven leuk, enthousiast en spontaan. 
Hun concerten zijn een ongeëvenaard spektakel. Je 
komt ogen en oren tekort. Het is natuurlijk van a tot z 
bedacht, maar zoiets hebben we in Nederland niet 
veel. André Rieu heeft vele mensen laten kennis-
maken met de muziek waar mijn generatie nog 

alleen verplicht naar keek tijdens het traditionele 
nieuwjaarsconcert. Er wordt weleens lacherig over 
hem gedaan, maar we moeten hem koesteren.”

Pieter Buijs, program director Classic FM

“Als geen ander heeft André Rieu klassieke muziek 
onder een breed publiek populair gemaakt, zoals 
Classic FM dat ook al 15 jaar doet. Wij zijn heel gelijk 
opgegaan en hebben elkaar versterkt. Dat wij André 
draaien, is goed voor hem, maar ook voor onze luis-
teraars. Onze programmering is ondenkbaar zonder 
zijn muziek. Hij komt elke dag wel bij ons voorbij, 
soms zelfs meerdere keren. Vooral bij een nieuw al-
bum besteden wij veel aandacht aan hem. Niet al 
zijn repertoire kan standaard bij ons op de zender. 
Sommige nummers hebben een hoog hoempa-
gehalte, dat het live geweldig doet, maar iets minder 
geschikt is voor op de radio. Toch is nieuwe muziek 
van André Rieu doorgaans bijna verzekerd van een 
plekje in onze wekelijkse top 20, zeg maar onze play-
list. André wordt erg vaak vereenzelvigd met zijn 
Strauss-bewerkingen, maar hij speelt even goed 
composities van Mozart, Bach of Beethoven. Wij 
doen vaak acties met hem, waarbij we cd’s/dvd’s, 
tickets, meet & greets of een rondleiding door zijn 
studio weggeven. Ook heeft André veel stationcalls 
ingesproken, die wij vaak draaien. Hij heeft echt een 
band met Classic FM. Bij hem thuis staat onze zender 
altijd op en André overhandigt mij binnenkort een 
award voor 15 jaar Classic FM.” ◾
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