




Opgedragen aan Tilly Talboom-Smits, Lex Veelo en Lex Blankestijn, de sterkhouders van Hofstads Jeugdorkest



 Colofon 4
 Voorwoord 7
 Inhoud 11

Tilly Talboom-Smits 13

Speeljaren 1923-1970 25
 1923-1930 27
 1931-1940 33
 1941-1950 45
 1951-1960 63
 1961-1970 79

Lex Veelo 99

Speeljaren 1971-2023 109
 1971-1980 111
 1981-1990 127
 1991-2000 143
 2001-2010 155
 2011-2020 175
 2021-2023 191

Tradities  199
Orkestklanken / A-Tempo 209
Dirigenten 213
Portretten 221
De orkesten 251
Ensembles en bands 257
Orkestacademie Hofstads Jeugdorkest 267 
Vereniging Vrienden van Hofstads Jeugdorkest 269
Lief en leed in en om de Hofstad 271 
Hofstads Jeugdorkest in een notendop 283
Toekomst 285

Inhoud

 1110



Hoe het begon in 1923
Hendrika Louisa Mathilda Charlotta (Tilly) Smits werd op 15-9-1902 in 
Den Haag geboren en groeide ook op in Den Haag, in de Acaciastraat  
en later de Galvanistraat. Haar ouders waren niet bijzonder muzikaal; 
een doorsnee familie van goede middenklasse zonder al te veel luxe.  
Al op vierjarige leeftijd toonde zij haar talent op piano-gebied, hoewel 
ze liever viool had willen studeren. Ze kreeg pianoles van niemand  
minder dan de pedagoog C.L.W. Wirtz en van E. van Beinum. Op 12-jarige 
leeftijd gaf ze al concertjes, o.a. voor H.M. Koningin Wilhelmina. Enkele 
jaren later behaalde zij op het Koninklijk Conservatorium in Den Haag 
haar diploma voor het geven van onderwijs. Toen ze 19 jaar oud was,  
ontving zij het diploma pianosoliste. Menigeen voorspelde haar een 
glansrijke carrière als concertpianiste, onder andere studiegenoot  
Theo van der Pas, die haar aanraadde door te gaan als concertpianiste. 
Echter, zij had een andere ambitie, passie en levensopgave: het werken 
met kinderen om de jeugd te laten genieten van goede muziek. Tilly 
Smits, mevrouw Talboom, mevrouw Tilly Talboom-Smits of tante Til(ly), 
zoals veel leden van het jeugdorkest haar later noemden, voelde meer 
voor het werken met kinderen dan zelf het podium op te gaan als 
concertpianiste.

Bekijk de film van Tilly Smits uit 1939
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Asfaltjeugd
mevrouw Talboom begon in het heel klein op 14 april 1923 in Diligentia 
in Den Haag, waar zij haar eerste leerlingenconcert gaf en daarnaast 
de beste kinderen van haar jeugdorkestje in spe in duo’s en trio’s op  
het podium van Diligentia speelden. Omdat er in die tijd voor een jeugd-
orkest geen partituren bestonden, ging mevrouw Talboom zelf muziek 
arrangeren – zij deed dit reeds op 12-jarige leeftijd, toen ze een fuga 
van Bach voor kinderen speelbaar maakte. Ze was niet opgeleid als 
dirigente en ging zonder enige ervaring een groep jonge kinderen  
dirigeren, iets wat nog nooit eerder was vertoond. En dat in een moeilijke 
tijd van de crisis in de 30-er jaren, waar ouderen denigrerend over  
de jeugd van tegenwoordig spraken. Altijd weer was het refrein: 
Die jeugd van tegenwoordig. En dan begon de litanie: Ze zijn zo 
oppervlakkig, ze zijn geestelijk zo lui, ze hebben niet het minste gevoel 
voor verantwoordelijkheid. De jeugd leeft niet, maar laat zich leven, 
heeft geen eigen stijl, is karakterloos tot en met, loopt achter alles aan 
wat zich als modern aandient zonder het op innerlijke waarde te toetsen. 
Ze zijn uitermate passief en initiatief is van hen niet te verwachten. 
En dan volgde de eindconclusie: Wij waren in onze tijd toch heel anders. 
En daar kon de jeugd in de twintiger en dertiger jaren het mee doen. 
Inderdaad was een deel van de jeugd volkomen ongrijpbaar met  
geen andere interesses dan bioscoop, dancing en de andere sekse.  
Deze jongelieden kregen het fraaie etiket ‘Asfaltjeugd’ opgeplakt, 
waarmee ze voor het leven werden getekend.

Echter, mevrouw Talboom bewees met haar Hofstads Jeugdorkest dat 
de jeugd van toen zo gek nog niet was en tot iets hogers in staat was 
dan alleen maar straatslijpen en dagdieverij. Want Hofstads Jeugdorkest 
was een dynamisch orkest, bestaande uit 40-50 jongens en meisjes, die 
zich serieus toelegden op het spelen van klassieke muziek. In een koud 
en onverwarmd gymnastieklokaal zonder stemming-verwekkende 
entourage werd er gemusiceerd om weer nieuwe werken in te studeren. 
Op de dirigentenbok stond mevrouw Talboom, de oprichtster en  
onbetwiste ziel van het orkest. De jongelui hielden zielsveel van haar, 
dat merkte je aan alles. De stemming tijdens de repetities was opperbest. 
Nu en dan schaterde er een lach, en de week bestond voor de orkest leden 
eigenlijk slechts uit één avond: de repetitieavond op zaterdag.

De bezettingsjaren
In de bezettingsjaren van de Tweede Wereldoorlog is er gewoon  
doorgespeeld. Dit is zo eenvoudig gezegd, maar er was sprake van  
koude repetitielokalen, ondervoede kinderen, voortdurende dreiging 
van het oorlogsgeweld en een zekere afkeer om in die trieste jaren  
nog te denken aan het maken van muziek. mevrouw Talboom zag  
dit in en juist toen, toen de materiële en geestelijke nood van haar 
pupillen het hoogst was, heeft ze erop gestaan, dat ze door zouden 
gaan. En velen van haar leerlingen hebben haar later verzekerd,  
dat juist dat gezamenlijk musiceren in die mateloze ellende hen  
erbovenop hield.

Tilly Talboom-Smits 
1902-1978
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Het eerste optreden
Het is zaterdag 14 april 1923. De klokken van de kerk aan de Paleisstraat 
slaan het middaguur en kerkgangers van de Kloosterkerk keren huis-
waarts. Nu en dan passeert er een diligence op het statige Voorhout.  
De lente is al bijna een maand aan het ontwaken, echter met 7 à 8  
graden is het nog redelijk guur voor de tijd van het jaar. In de bomen, 
getooid met een lichtgroen bladerdak, fluiten de vogels vrolijk Bach-
cantates en in de verte loeit een eekhoorn.

Plots wordt de schijnbaar serene rust verstoord door bicyclettes en voet-
gangers die zich naarstig een weg banen in de richting van Diligentia 
aan het Voorhout. Het zijn veelal kinderen en sommigen torsen een 
soort koffer met zich mee; op het eerste gezicht een instrumenten koffer, 
echter een bezoek aan de aardappelboer zou misschien meer voor de 
hand liggen op zaterdag. Een struise jongedame probeert de inmiddels 
kleine menigte, die zich voor Diligentia ophoudt, tot pianissimo te 
bedaren, echter er wordt uit volle borst gezongen: “Met muziek door ’t 
leven”. Uiteindelijk dirigeert ze de kinderen met een soort grote, ronde 
stok naar binnen. Tegen half twee stroomt er in groten getale ook volk 
toe en Diligentia kent een wereldprimeur, waar inmiddels al honderd 
jaar over gesproken wordt in de Hofstad: het ontspruiten van Hofstads 
Jeugdorkest!

Tilly Smits was 21 jaar oud en een begaafd concertpianiste. Een glansrijke 
carrière lag voor haar in het verschiet, maar zij had een groter levens-
ideaal, namelijk jonge kinderen laten kennismaken met symfonische 
muziek. In plaats van soleren in volle concertzalen, koos ze ervoor om 
een jeugdorkest te beginnen in Den Haag. Iets dergelijks was in de 
vroege jaren van de 20e eeuw volledig onbekend: er waren geen voor-
beelden en hoe te beginnen? Tilly Smits was een graag geziene piano-
docent op het Koninklijk Conservatorium aan de Prinsegracht en had 
veel contacten met andere muziekdocenten. Zo kon het gebeuren dat 
zij leerlingen van viool- en cellodocenten bij haar thuis uitnodigde om 
te beginnen met samenspel. Ze schreef zelf de arrangementen en  
zonder enige opleiding of ervaring als orkestdirigent begon ze met 
dirigeren, alhoewel het aanvankelijk slechts een handjevol strijkers betrof. 
Op 14 april was Diligentia afgehuurd en haar beste pianoleerlingen en 
enkele strijkers van het jeugdorkest in spe stonden na enkele maanden 
van voorbereiding op de planken van Diligentia om de diverse werken 
ten gehore te brengen. 

Het was een gevarieerd programma met werken van o.a. Mendelssohn, 
Debussy, De Bériot, Mozart, Bach, Schubert en Chopin. Na de eerste 
uitvoering in Diligentia begon het orkest langzaam te groeien, doordat 
de kinderen van het orkestje hun muzikale vriendjes meenamen. Al op 
10 februari 1924 was er sprake van het ensemble Tilly Smits, dat een 
optreden verzorgde in het Volksgebouw aan de Prinsegracht te Den Haag.

Wereldprimeur: een radioconcert
De optredens die het nog kleine orkestje verzorgde, bleven niet  
onopgemerkt en al in 1925 was er een uitnodiging van de AVRO uit 
Hilversum om voor de radio te komen spelen. Het orkest, dat al 
gegroeid was tot circa 20 leden, toog naar Hilversum en kende een 
wereldprimeur met een concert voor Hilversum 1. Vele radioconcerten 
in Hilversum zouden de komende jaren nog volgen. 

Het tweede eigen concert vond plaats op 1 februari 1925 en had naast  
de vele pianowerken een kwartet van Schubert op het programma. 
Tijdens het derde concert in 1927 werd o.a. de Heinzelmännchen 
Symphonie voor piano (vierhandig) en orkest uitgevoerd. Het orkest 
was bezet door een tiental jeugdige instrumentalisten en bleef maar 
groeien in de volgende jaren.

Het vierde concert op 1 mei 1929, dat voor het eerst in de avond werd 
gegeven, was rijk aan afwisseling. Steeds meer verdween de piano 
naar de achtergrond en voor het eerst werd er gezwoegd op ‘Eine  
kleine Nachtmusik’ van Mozart en het dubbelconcert van Bach. Het 
orkest bleek een succes te zijn en had een reden van bestaan gekregen.

Inmiddels was besloten om de repetities te verplaatsen van de huis-
kamer van mevrouw Talboom naar een lokaal in de Van Speykstraat. 
De beschikbare locatie bestond uit een kleine suite met een potkacheltje 
en slecht licht. Een piano die een hele toon te laag gestemd was,  
voltooide het geheel.

Al deze ongemakken ten spijt, groeide het orkest steeds verder en de 
onderlinge sfeer was geweldig. Een vrolijke, prettige toon kenmerkte 
de goede kameraadschap onderling. Hier kwamen vele jonge mensen 
uit alle rangen en standen bijeen, die alle soorten onderwijsinrichtingen 
volgden. Achtereenvolgens repeteerde het orkest in een danszaaltje 
met lampionverlichting aan de Regentesselaan, in het gebouw  
St. Agnes aan de Beeklaan en in het gebouw van Euterpe, een van de 
oudste amateur-symfonieorkesten van Europa. Inmiddels was het 
orkest uitgegroeid tot een dertigtal leden en de naamgeving was het 
‘jeugd orkest’ van orkestvereniging ‘Euterpe’ geworden.

Eindelijk een naam
Echter, er vond slechts één concert plaats onder de naam Euterpe,  
daar mevrouw Talboom van mening was met haar orkest liever geen 
onderafdeling zijn, maar een zelfstandig jeugdorkest. De naam ‘Haags 
Jeugdorkest’ werd toen gesuggereerd, maar dat werd niet sjiek genoeg 
bevonden: het werd ‘Hofstads’. Er werd toen ook een prijsvraag uit-
geschreven om een logo te ontwerpen en er werd gekozen voor een 
driehoek. Daar kreeg het orkest in de jaren 30 overigens spijt van: de 
NSB had toen namelijk óók een driehoek als logo. De kleuren werden 
groen en geel: de kleuren van Den Haag. 

Speeljaren 1923-1930
Het begin

14 april 1923
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Al spoedig kreeg het orkest enige bekendheid door optredens voor 
ouden van dagen, voor het personeel van ziekenhuizen en voor de  
vereniging van de drankbestrijding. Er verschenen verheven recensies 
en zelfs foto’s in de dagbladen. Het was in die tijd best bijzonder, een 
jeugdorkest voor zulke jonge muzikanten. Iedereen in het muzikale 
wereldje van Den Haag kende het orkest wel en er was veel overlap met 
het conservatorium. Vrijwel alle orkestleden zaten al op of gingen uit -
eindelijk naar het conservatorium. Een paar families domineerden ook 
met drie of vier kinderen het orkest. Het was in die tijd ook ‘normaler’ 
om een instrument te bespelen dan tegenwoordig: er was niets, geen 
radio, geen tv, dus veel families musiceerden ’s avonds samen.

25 cent per week
Vanzelfsprekend moesten de leden contributie betalen, die gedurende 
vijf jaar 15 cent per week bedroeg. Het orkest telde spoedig 35 leden en 
daardoor werd de keuze van muziek moeilijker. Er waren zeer weinig 
partituren in de handel die geschikt waren voor de jeugdige spelers  
en hun toehoorders. Daarom bewerkte mevrouw Talboom veel muziek-
stukken zelf voor orkest. De verhoudingen tussen het aantal violoncelli 
en de violen was niet juist. Ook kwam er behoefte aan een bezetting 
voor altviolen en contrabas. De contributie werd daarom verhoogd tot 
25 cent per week en er werd geleidelijk overgegaan tot de aanschaf van 
altviolen, enige kleine violoncelli en een contrabas. Maar omdat van de 
contributie alle uitgaven moesten worden bestreden, valt het licht te 
begrijpen, dat de instrumenten niet enkel daarvan betaald konden 
worden. 

Alle tekorten en onkosten werden door mevrouw Talboom zelf gedragen. 
Opoffering dus, in plaats van verdienste in haar eigen vak als concert-
pianiste. De muzikale jeugd was dol op de repetities en concerten. 
Eigen verjaardagen of die van familieleden werden verwaarloosd om 
toch maar naar ‘’t Orkest’ – zoals de kinderen de repetities noemden  – 
te kunnen gaan. De ouders hadden ook wel plezier in het enthousiasme 
hunner kinderen. Zij voelden zich gerust hun kinderen in goede handen 
te weten. Het orkest was in staat de plaats in te nemen van wat de 
opgroeiende jeugd anders zo belangrijk was, namelijk de bioscoop en 
de danszaal.

Met muziek door ’t leven
Op vrije dagen maakten de jeugdige musici fiets- en wandeltochten,  
ze gingen gezamenlijk kamperen of trokken naar het strand. De sfeer 
in het orkest werd al spoedig beroemd. Gedurende het repeteren werd 
er ernstig gespeeld maar wanneer het pauze was, leek het lokaal wel 
een feestzaal vol jolijt. Tijdens het gemeenschappelijk opruimen, klonk 
het ene lied na het andere. Het devies van Hofstads Jeugdorkest was 
‘Met muziek door ’t leven’. mevrouw Talboom hoopte dat deze leuze 
altijd op het orkest van toepassing zou blijven.

Refrein:
Met muziek door ’t leven  
Is ons schoonste streven, 

’s-Morgens met muziek uit huis 
En ’s-avonds met muziek weer thuis. 
Met muziek door ’t leven 
Moet veel vreugde geven, 
Slaat het hart de maat vrolijk blij 
Dan is muziek daar bij. 
Met muziek ---- met muziek 
Zegt men hart’lijker weest welkom, 
Met muziek ---- met muziek 
Zegt men makk’lijker vaarwel.

Couplet 1:
Speel en zing, jonge muziekvriend 
Speel en zing, iedere dag 
Zoals in’t open vrije veld,
Iedere vogel jubelend zonwaarts snelt 
Het geluk toegevlogen,  
Steeds vooruit en zie niet om. 
Fris en vrij, jeugdig blij, 
En luister wat wij verder zingen!

Couplet 2:
Vriend, vriendin, stemt met ons lied in 
Vriend, vriendin, zingt met ons mee! 
Een lied moet gezongen zijn 
Dan brengt het een ieder zonneschijn 

’t Is een lied dat ons verenigt 
’t Maakt de band stevig en hecht 
Ons orkest, doet de rest 
Want het is voor ons een ankerplecht

1929

Radio-optreden 1925
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Hoe het verder ging in 1964
Alex Martin Veelo (1944-2012) speelde in Hofstads Jeugdorkest viool 
tussen 1955 en 1963 en had vioolles van Moss Wolff. Lex kwam uit een 
zeer muzikale Haagse familie. Zijn vader was violist, moeder zangeres, 
zus harpiste bij het Residentie Orkest en zijn broer speelde dwarsfluit. 
Na het behalen van het HBS-B-diploma, waarvoor hij een jaar de repe-
tities van het orkest verzuimde, kwam hij terug in het orkest.

Lex was van jongs af aan al geïnteresseerd in dirigeren. Hij was al vroeg 
als jongetje bezig op zijn kamer om met een zelfgemaakt dirigeerstok-
je met een koffergrammofoon mee te dirigeren. Hij had op de muur 
allemaal tekeningen geprikt van instrumenten, rondom hem, zodat hij 
een duidelijke oriëntatie had waar iedereen zou zitten. Als hij met zijn 
ouders concerten bezocht, kon hij zijn handen ook nooit stilhouden en 
moest zijn vader hem altijd tot de orde roepen, omdat dan de hele rij 
mee ging wiebelen.

Mevrouw Talboom was al langer op zoek naar een opvolger en gaf 
soms aan orkestleden de opdracht om een stukje te dirigeren, om te 
kijken of er een mogelijke dirigent voor HJO bij zat. Aan Lex vroeg ze 
het echter niet, tot zijn grote spijt. Hij wilde eigenlijk niets liever dan 
een kans om zijn dirigeer-kwaliteiten aan haar te bewijzen. Uiteindelijk 
is Lex het haar toen zelf maar gaan vragen. Het werden een paar delen 
uit de ‘Oud-Hollandse Dansen’ van Röntgen. Volgens Lex zelf bakte hij 
er helemaal niets van, tot zijn grote teleurstelling. Een droom viel in 
duigen, hij moest maar uit zijn hoofd zetten ooit nog dirigent te 
worden.

Een nieuwe kans
Een nieuwe kans deed zich echter voor bij het schoolorkest van De Vrije 
School. Omdat Hans de Roo, de dirigent en tevens oud-lid van HJO, vrij 
vaak te laat kwam, werd Lex als concertmeester de vaste invaldirigent. 
Dat ging best goed, en dat vond Hans gelukkig óók: binnen korte tijd 
kreeg Lex het jongste orkest van de school onder zijn hoede.

Mevrouw Talboom was ondertussen nog steeds naarstig op zoek naar 
een vervanger. Het werd haar te veel, ze was al 60, maar ze kon geen 
geschikt persoon vinden die zijn of haar leven wilde wijden aan HJO. 
Eigenlijk had ze al besloten dat het orkest er maar mee moest ophouden, 
er was niemand die dat kon of wilde doen zoals zij. Echter, toen kwam 
een aantal ouders in opstand, onder leiding van mevrouw Van der Heide, 
die vier kinderen in het orkest had zitten. Zij was een zeer kordate 
vrouw die enorm betrokken was bij het orkest. Zij kon het ook goed 
vinden met mevrouw Talboom en stelde dat zo’n uniek orkest niet  
verloren mocht en kon gaan.

Eindelijk een bestuur
Met die ouders vormde mevrouw Van der Heide een bestuur – dat had 
het orkest nóóit gehad, mevrouw Talboom wás het bestuur – dat zich 
als taak stelde een opvolger te zoeken. Veel sollicitanten volgden, maar 
er was niemand die de goedkeuring van mevrouw Talboom weg kon 
dragen. Op een gegeven moment kwam haar echter ter ore dat orkest-
lid Lex Veelo het schoolorkest van De Vrije School dirigeerde: “Waarom 
heb je nog niet gesolliciteerd?”, vroeg ze aan Lex. Hij herinnerde haar aan 
die vreselijke proefrepetitie, maar toch wilde ze dat hij het probeerde. 
Lex wilde maar al te graag en er volgde nóg een keer een proefrepetitie, 
en mevrouw Talboom zag toen toch wel wat in Lex als toekomstig  
dirigent van Hofstads Jeugdorkest. Mevrouw Van der Heide niet  
trouwens, die vond Lex erg jong. Lex was toen 19 en er zaten meerdere 
oudere kinderen in het orkest – moest zo’n jong broekie dan aan hen 
gaan vertellen wat ze moesten doen? Mevrouw Talboom bleef daarom 
‘directrice’ en vervulde een soort mentorfunctie: zij hield toezicht op 
het dirigentschap van Lex en wekelijks werd er overlegd hoe het ging. 
En zo geschiedde het in 1963. Lex kreeg een aanstelling als dirigent van 
Hofstads Jeugdorkest en ontving daarvoor ƒ 80,- per maand. Er werd 
echter wel afgesproken dat het geld besteed diende te worden aan 
directielessen. Hij moest zich in het vak van dirigeren gaan bekwamen 
en leerde de grondbeginselen van het dirigeren bij André Presser.

Violist Lex Veelo 1957

Lex Veelo ‘vader van de orkesten’
Dirigent van 1964 tot 2010
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Bonn-München-Wenen Tour 1985
Deze tournee mét jeugdorkesten-festival voerde het orkest via Bonn, 
Weikersheim en München naar Strebersdorf, net buiten Wenen. 
Concerten werden gegeven in de Universiteitsaula van Bonn, op de 
Seebühne van het Olympiapark van München en in de grote aula van  
de Ludwich-Maximilian Universiteit. In de prachtige Sofiensäle te 
Wenen was het orkest te gast bij het openingsconcert van het Strauss 
Ensemble van de Wiener Philharmoniker, een uitstekend decor voor 
een festival-opening. Let wel, voor de in 1987 geproduceerde James 
Bondfilm The Living Daylights werden enkele scènes in deze zelfde  
zaal opgenomen. De HJO-leden kwamen op z’n Hollands binnen,  
korte broeken, bloesjes met papegaaimotieven, en als vanzelf hard 
mee klappend met de ‘Hongaarse Dans nr. 5’ van Brahms. Dit tot  
grote ergernis van de nogal stijf in blazertjes en rokjes geklede 
Amerikanen. De sfeer werd pas optimaal nadat het Strauss Ensemble  
de ‘Radetzkymars’ van Strauss inzette. Diezelfde avond volgde het  
openingsfeest van het festival, 700 jonge musici, met allerlei  
nationaliteiten en veel witte wijn … Kortom, de polonaise werd  
al snel ingezet, het integreren was begonnen. 
 
Het was niet alleen lang leve de lol, er moest ook serieus gemusiceerd 
worden: 7 jeugdorkesten waren aanwezig gedurende het Jeugd en 
Muziek-concours te Wenen. Op het programma stonden ‘de Vuurvogel’ 
van Stravinsky, het ‘Ricercare’ van Andriessen, de ‘Háry János-suite’ van 
Zoltán Kodály, het vioolconcert van Max Bruch met Laurens van Vliet, 
Richard Wagners ‘Tristan und Isolde’ en het celloconcert van Camille 
Saint-Saëns, met Floris Mijnders. Op 14 juli 1985, een dag na de opening 
van het festival en het feestelijke ‘soirée dansante’ in de al eerder 
genoemde Sofiensäle te Wenen, volgde het concours-optreden van 
Hofstads Jeugdorkest in het Kongresshaus. Diezelfde dag volgde nog 
een openluchtconcert in het Kurpark van Bad Vöslau Niederösterreich. 
Het verblijf in Wenen stond overigens niet alleen in het teken van het 
festival, ook werd de stad ontdekt, Schloss Schönbrunn werd bezocht 
en er werd Sachertorte gegeten. Enkele orkestleden hadden kaartjes 
bemachtigd om in de Wiener Staatsopera ‘Die Fledermaus’, een komische 
operette van Johann Strauss jr. uit 1874, te aanschouwen. Let wel, het 
waren staanplaatsen. 

Kortom, een heerlijke stad om te vertoeven. 

Laurens van Vliet haalt herinneringen op:
“Het eerste wat bij me opkomt als ik aan die tournee denk, is dat het voor 
mij een geweldige ervaring was om solist te zijn in het vioolconcert van 
Bruch. In die tijd was ik ook nog druk bezig met sport en met school en 
had ik zelf nog niet direct het idee om van viool spelen mijn beroep te 
maken. Maar dat muziek maken veel plezier geeft voor de maker en de 
luisteraar heb ik in elk geval geleerd en meegekregen in mijn jaren bij het 
(toenmalige) Hofstads Jeugdorkest o.l.v. Lex Veelo. Om in het buitenland 
op te mogen treden was dan ook een grote eer, ervaring en stimulans. 
Dat soleren ook een eenzame bezigheid is, wist ik al wel een beetje maar 
na het concert in Bonn wist ik het zeer zeker. Het was zo dat ik om me 
rustig voor te kunnen bereiden de sleutel kreeg van de rectorskamer in de 
Universität von Bonn. Het is een schitterend gebouw met een grote aula 
en even mooie kamers voor medewerkers en leraren. Ik kon me dus in alle 
rust omkleden en voorbereiden op het komende concert. Vóór Bruch eerst 
‘Ricercare’ gespeeld, en na de pauze de ‘Háry János-suite’. 

Van mijn eigen optreden kan ik me eerlijk gezegd niet veel meer  
herinneren, maar van de gebeurtenissen daarna des te meer. Ik zat na 
het vioolconcert namelijk heerlijk na te genieten van het optreden in 
‘mijn’ mooie solisten-/rectorskamer. Ik heb me rustig omgekleed en mijn 
viool ingepakt. Eigenlijk zat ik een beetje te wachten op mensen (vrienden, 
begeleiding, dirigent) om me te komen feliciteren na het spelen, wat  

volgens mij wel gebruikelijk is. Het duurde echter wel heel lang en op een 
gegeven moment dacht ik: kom, laat ik eens gaan kijken waar iedereen is. 
Ik doe dus de deur van de kamer open en stap de gang op … het is pikke-
donker. Enigszins verontrust probeer ik een lichtknop te vinden en zoek  
ik naar de ingang van de aula. Alles zit op slot en ik zie niemand meer.  
Er is even lichte paniek, maar ter geruststelling zie ik dat de harpkist en 
onze pauken nog op de gang staan dus in het ergste geval zit ik hier de 
hele nacht en kan ik de laadploeg verwelkomen. Ik heb na een half uur 
(ja, mobiele telefoons bestonden nog niet, hè) nog geprobeerd om via  
een raam naar buiten te klimmen. Een raam licht geforceerd en ja hoor, 
ik stond buiten … op een grote binnenplaats met een heel groot hek dat 
uiteraard ook op slot zat. Kortom, ik zat echt vast en werd kennelijk ook 
niet gemist, hoewel ik volgens mij toch niet echt slecht had gespeeld. 
Langzamerhand gaf ik me aan mijn lot over en besloot dat er niets anders 
opzat dan gewoon maar te wachten. Uiteindelijk zag ik na een ongelooflijk 
lange tijd wachten mensen verschijnen achter dat hek en dat bleken dan 
eindelijk mijn vrienden en familie te zijn die zich toch gingen afvragen 
waar ik eigenlijk was. Dat was dus een uur later en nadat het buffet was 
leeggegeten door al die hongerige musici. Vanaf dat moment was het  
me wel duidelijk dat solist zijn inderdaad een zeer eenzame bezigheid is. 

Een ander concert dat me is bijgebleven was een buitenconcert in een 
kuuroord nabij Wenen. Het was een heerlijk zonnige en warme dag, 
maar helaas niet windstil. Gelukkig speelde ik als solist mijn vioolpartij 
uit het hoofd maar dat gold natuurlijk niet voor het orkest. Het had dus 
als gevolg dat ik in het eerste deel tijdens de tutti-passages de blaadjes 
van de eerste lessenaars die door de wind van de lessenaar vlogen aan het 
rapen was. Uiteraard werden er wasknijpers aangerukt voor het vervolg, 
maar het leerde me om op alles voorbereid te zijn en de eigen partij zo  
te kennen dat je tijd overhoudt voor allerlei verrassingen. Ik weet nog 
goed hoe lekker het bier smaakte na mijn optreden, zittend tegen een 
boom tegenover de jaloerse blikken van de nog spelende orkestleden.”

Na een radio-optreden bij de ORF en een ontvangst bij de Nederlandse 
ambassade verliet het orkest op 19 juli de stad om via Heidelberg  
uiteindelijk aan te komen bij het alom bekende Congresgebouw.

Het Binnenhof, een onderdeel van de Haagsche Courant, citeerde Hetty 
de Groot over hoe trots ze was dat het orkest de vierde plek had behaald 
gedurende het festival, zeker omdat de concurrenten gezelschappen 
waren die grotendeels uit conservatoriumstudenten bestonden.

Nieuw Stichtingsbestuur
13 januari 1987. Samen met nog enkele orkestleden spoedt Maarten  
van Vliet zich door de ijzige kou naar de Helderingschool. Daar aan-
gekomen begint de meest trieste avond van zijn HJO-tijd. Het op  
16 september 1986 nieuw geïnstalleerde bestuur van Stichting Tilly 
Talboom Hofstads Jeugd Orkest presenteert zijn beleidsplan. Een plan 
dat indruist tegen de principes en tradities van mevrouw Talboom en 
haar opvolger Lex Veelo. De onrust begon eigenlijk al in het najaar van 
1986, wat uiteindelijk leidde tot de scheiding van de stichting en de 
oprichting van de Vereniging Haags Jeugdorkest (VHJ). Een en ander  
is opgetekend aan de hand van de herinneringen van Paul Bontenbal 
in het hoofdstuk ‘Lief en Leed in en om de Hofstad’. 

In 1987 vond de ontlading van deze heftige periode in de geschiedenis 
van het HJO plaats in de overvolle Nieuwe Kerk met de fenomenale uit-
voering van Mahler 1, waar de emoties van de achterliggende tijd bij 
Lex, het orkest en publiek tot uiting kwamen in een ongekend langdu-
rig ovationeel applaus met tranen van geluk! Deze bijzondere periode 
vormde een ongekend dynamische tijd waarbij het bestuur samen met 
de enthousiastelingen van het eerste uur, Lex als ‘magisch’ deskundige, 
orkestleden en orkestmoeder(s), het VHJO mochten vormgeven. 
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Lenteconcert Dalton
Het was een échte voorjaarsdag: frisse wind, felle zon én prachtige 
muziek. De Gangmakers van Hofstads Jeugdorkest trakteerden familie, 
vrienden en andere geïnteresseerden tijdens het Lenteconcert op 
prachtige muziekstukken. De grote aula van Dalton Den Haag was  
op zondag 10 april ondanks het mooie weer volgestroomd met belang-
stellenden om te genieten van het muzikale talent van de 3 jongste 
orkesten.

De allerkleinsten in het Strijkorkest speelden met veel plezier onder 
andere ‘Drummers March’, ‘Au clair de la lune’ en ‘Old Joe Clarke’.  
De strijkers stonden ditmaal onder leiding van invallend dirigent 
Sanneke Hendrich-van der Ouw, omdat Nicoline Asberg helaas door 
ziekte was uitgevallen. De aanstormende talenten van het Basisorkest 
onder leiding van Inge Reinders-Cornelissen speelden maar liefst  
8 muziekstukken, waaronder ‘Sailing on the Sea’, Brahms’ ‘Wals 1 uit  
Op. 39’ en ‘Gypsy Dance’. De muzikanten van het Voorbereidend orkest, 
onder leiding van Sanneke, trakteerden de aanwezigen op 4 spektakel-
stukken, waaronder de ‘Barbier van Sevilla’ en ‘Italian Folk Festival’.  

Juniorenorkest in Amare Den Haag op 20 november 2022

Concert Strijkersensemble ‘I Musici Giovani’ in Ichthuskerk
Op 1 april 2022 speelde het Strijkersensemble ‘I Musici Giovani’ van 
Hofstads Jeugdorkest in de Ichthuskerk in Den Haag. De bezoekers  
konden genieten van enkele prachtige fragmenten van Bach en 
Janáček en van de première van een nieuw muziekstuk: ‘Druppels’, 
gecomponeerd en gedirigeerd door David Goovaerts van het 
Strijkersensemble.

In de Ichthuskerk kwam de muziek erg goed tot z’n recht. Op het  
programma stonden verder Martynovs ‘The Beatitudes’, ‘Concerto 
Grosso op. 6. nr. 10 in d-Moll’ van Händel en ‘Sinfonia X in h-Moll’  
van Mendelssohn Bartholdy.

TTS-concert
Op 4 april 2022 sloot de vereniging het prachtige concertweekend af 
met het traditionele Tilly Talboom-Smits-concert door het Jeugdorkest 
onder leiding van Marcel Geraeds. Het concert werd gehouden in de 
Waalse kerk en was een voortzetting van de benefietconcerten voor 
Oekraïense kinderen. Ook participeerde het Strijkersensemble ‘I Musici 
Giovani’ onder leiding van Harry van der Meer bij dit concert.

 193192 Speeljaren 2021-2023



Tilly Talboom-Smits († 1977) – Jeugdorkest 1923-1963

Zie pagina 13

Lex Veelo († 2012) – Jeugdorkest 1964-2010

Zie pagina 99

Wim Bredenhorst († 2001) – Juniorenorkest 1969-1979

Wim Bredenhorst werd in 1944 te Den Haag geboren. Een van de 
belangrijkste gebeurtenissen in zijn muzikale ontwikkeling was de 
kennismaking met Hofstads Jeugdorkest. Direct na het 35-jarig jubileum 
werd hij lid, eerst als pianist en later als fagottist. Hij nam pianoles bij 
mevrouw Talboom, die hem stimuleerde tot het componeren voor het 
orkest en zij liet hem zijn eigen werk dirigeren. 

Nog tijdens zijn gymnasiumstudie werd hij in 1961 student aan het 
Koninklijk Conservatorium, aanvankelijk voor compositie bij Kees van 
Baaren. Later studeerde hij ook piano bij Theo van der Pas en Theo 
Bruins. Daarnaast studeerde hij muziektheorie bij Jan van Dijk, Hein 
Kien en Bernard Renooij en orkestdirectie bij Louis Stotijn. In 1967 werd 
hij leraar aan de Rotterdamse Muziekschool en in 1968 docent theorie 
aan het Stedelijk Conservatorium in Arnhem. Vanaf 1971 combineerde 
hij laatstgenoemde functie met een soortgelijke functie aan het 
Koninklijk Conservatorium. Hij was enige jaren dirigent van het Haags 
Symfonie Orkest en van Collegium Musicum Haganum.  

Sinds 1969 dirigeerde Wim het toen net opgerichte Voorbereidend 
orkest (later het Juniorenorkest) van Hofstads Jeugdorkest en dirigeer-
de hij met enige regelmaat het Jeugdorkest als Lex Veelo verhinderd 
was. Na de splitsing in 1987 dirigeerde hij enige tijd het Juniorenorkest 
van de stichting. In 1989 was hij oprichter van het Viotta Jeugdorkest.

Hofstads Jeugdorkest kende in de afgelopen 100 jaar van zijn bestaan 
veel dirigenten die langer of korter voor de verschillende speelgroepen 
en orkesten de dirigeerstok zwaaiden. In onderstaand overzicht zijn 
alle dirigenten in chronologische volgorde genoemd met van eenieder 
een korte beschrijving. Hierbij zijn een drietal opmerkingen vooraf te 
plaatsen:

1 De leiders en leidsters van de Speelgroepen voor 1983 zijn vermeld  
in het hoofdstuk ‘De orkesten’.

2 Inval-, gastdirigenten of dirigenten die slechts zeer korte tijd actief 
waren, zijn niet vermeld.

3 Dirigenten van ensembles en bands zijn in het hoofdstuk 
‘Ensembles en bands’ genoemd.

Corinne

Margot

Sanneke

Nicoline

Inge

Sophie

Tilly

Dirigenten
100 jaar zwaaien met de dirigeerstok

De vrouwlijke dirigenten van Hofstads Jeugdorkest door 
de jaren heen. Gaan de vrouwen in de komende decennia 
van de 21ste eeuw de macht overnemen; naar de basis 
terug waar Tilly Smits in 1923 begon?

 213212



Van de Duitsers mochten orkesten ook geen joodse muziek meer spelen. 
Daar had Til lak aan. We repeteerden gewoon stukken van Mendelssohn, 
Bruch of Mahler, maar wanneer het programma door de Cultuurkamer 
gekeurd moest worden, vulde ze gewoon altijd Mozart of Beethoven in. 
Nooit last mee gehad. We hebben volgens de programmaboekjes tussen 
1940 en 1945 alleen maar stukken van Mozart en Beethoven gespeeld!

Na de oorlog moesten we de instrumenten vervoeren met een jeep. 
De vader van één van de orkestleden was gelukkig apotheker, het was 
in 1945 en 1946 alleen apothekers en doktoren toegestaan een auto  
te hebben. Tilly reed hem zelf; de partijen volgden in een ouderwetse 
bolderwagen die door een paard werd getrokken.

Rudolf Nureyev
Het dirigeren is mij aangegeven door Tilly Talboom. Op een gegeven 
moment zei ze: ‘Ga jij maar eens dirigeren’. Het dirigeren van toen?  
Het leek niet eens op een maat aan slaan. In mijn tijd was het zo, dat 
wanneer je bleef zitten op de HBS het een schande was voor je familie. 
Toen ik bleef zitten op de HBS zei de echtgenoot van mevrouw Talboom, 
Cor Talboom, tegen mijn ouders: ‘Stuur hem maar naar het conserva-
torium’. Zo gezegd, zo gedaan. André had les van Willem van Otterloo 
en werd na voltooiing van zijn opleiding een internationaal befaamd 
dirigent en dirigeerde tot ver in de 70 nog steeds op uitnodiging, 
vooral in het buitenland. In de ballet- en muziekwereld was hij wereld-
beroemd en zeer geliefd. Aan de wand hing een foto met een boodschap 
van Rudolf Nureyev voor André. Samen waren zij jarenlang een goed 
team. Benefietconcerten en heel veel uitmuntende recensies geven 
blijk van zijn kunde in het begeleiden van dansers.

Hofstads Jeugdorkest geeft onbewust een les voor het leven mee. 
Samenspel en collegialiteit. Dat heb je nodig in het leven. Het is volop 
genieten van het samen zijn en het spelen. Vooral in de pauzes. Zoals 
wij altijd zeggen: ‘Musik ist Spass, ohne Musik ist kein Spass möglich.’ 
Tot op heden zeg ik tegen alle orkestleden: ‘Dames en heren, wij zouden 
liever iets anders spelen, maar als ik het niet doe komt er een ander en 
dan heeft u minder plezier’.

Veilig in de orkestbak
Een dirigent begeleidt, en daar ben ik goed in. Ik vind het fantastisch 
om het te doen. Wij – dirigenten – voegen die extra dimensie toe in de 
muziek. Als balletdirigent, want zo noemen zij mij, sta ik altijd in een 
orkestbak met een hekje achter mij. Dat voelt voor mij heerlijk. Ik kan 
natuurlijk ook voor de spiegel staan en een fantastische opmaat doen, 
alleen is er dan geen reactie. Ik hoef écht niet beeldschoon op het podium 
te staan. De orkestbak voelt voor mij geweldig. Goed dirigeren is voor 
mij belangrijker dan en publique mooi dirigeren. Liever bezig zijn. Heel 
veel later, in 1966, beving de Missa Criolla (Zuid-Amerikaanse muziek) 
mij tijdens een tournee in Argentinië. Maar ja, ik heb nou eenmaal een 
vreemde smaak, al zeg ik zelf. Zo raakt Charles Aznavour mij nog steeds 
via zijn stem, teksten en de ingebouwde rust. Ik hou van Ravel, Brahms 
en Mahler. Geweldige muziek. Daarentegen ben ik geen liefhebber van 
Mozart of Beethoven. Daarbij ben ik ook liever zelf bezig, dan dat ik 
naar een concert ga.

Felix Hupka 
Mijn vak is geen passie, ik heb het geleerd op het conservatorium.  
Het gaat om de kennis van het vak met een expliciete richting in de 
muziek. De tijd van Toscanini en brekende dirigeerstokjes zijn voorbij. 
Bernard Haitink en ik hebben beide les gehad van de Oostenrijkse  
dirigent Felix Hupka. Haitink is beroemd om zijn Mahlerinterpretatie. 
Echter, ‘Don Quichotte’ van Ludwig Minkus is hem volkomen vreemd 
en ik heb er mijn brood mee verdiend. Mijn ideaal – dat ik overigens 
nooit hebt bereikt – was een Bigband begeleiden. Dat kon in mijn tijd 
op het conservatorium niet. Dat was zelf verboden en nicht im Frage.

Ik heb de dirigent van het Jeugdorkest, Lex Veelo, les gegeven in het 
dirigeren. Hij was een goede opvolger van Tilly. Zijn bewerking van 
Peter en de Wolf is geweldig. Ik heb geen geduld met kinderen. Lex 
haalt datgene eruit wat er uit te halen valt. Wat Lex heeft bereikt met 
het Jeugdorkest en speelt met deze kinderen, dat doe ik hem niet na.
Maar Lex heeft natuurlijk héél erg goed directieles gekregen!”

“Musik ist Spass, ohne Musik ist kein Spass möglich”

1947

André Presser (1933-2014)
cello tussen 1942 en 1957

“Ik mocht als één van de weinige tante Tilly zeggen tegen mevrouw 
Talboom. Ik was haar buurjongen en ben door haar opgevoed. Zij woonde 
op 78, ik op 76. Ik had pianoles van Til, maar toen er een tekort aan  
cellisten was, zei ze me gewoon dat ik cello ging spelen: ‘je vingers  
zijn lang genoeg!’ En dat had je dan maar te doen, je sprak Til niet tegen. 
Als lerares was ze een ramp: ik kon geen noot spelen of ze kwam in de 
tuin staan en begon naar me te schreeuwen wat ik allemaal fout deed.

Muzikale discipline
De muziek die zij ons voorschotelde, zoals Mendelsohn of Mozart, Eine 
kleine Nachtmusik, vonden wij prachtig. Ook al vond je het misschien 
persoonlijk niet zo geweldig. Het was geweldig dat je samen muziek 
maakte. Het samenspel dat je leert, ook na het orkest en tijden de pauze, 
het werken met anderen en de muzikale discipline is essentieel geweest 
voor mijn carrière. Dat heb ik bij Hofstads Jeugdorkest geleerd. Dat wat 
je voorgeschoteld krijgt, moet je gewoon doen. Spelen of je het leuk vindt 
of niet, het moet gedaan worden. Ik was nog een kind in oorlogstijd. 
Dus er was niet echt veel muziek waardoor je kunt zeggen: ‘Dat was 
voor mij een idool of voorbeeld’. Ik ben wel naar concerten geweest en 
daarnaast speelde ik in Hofstad Jeugdorkest. Daar kwam het contact 
met de muziek en inspiratie vandaan. Een gelukkig toeval kun je wel 
stellen. 14 jaar Zürich en 11 jaar München. Wat ik heb gedaan is geen 
beroep, het is een toestand. In 1976 ben ik bij het toenmalige orkest in 
Nederland weggestuurd. Het prettige hiervan is dat ik daarna carrière 
heb gemaakt door de hele wereld. Ik werd meteen gevraagd om voor 
het München Bayerische Staat Orchester te dirigeren. En dat voor 
iemand die niet kan dirigeren. 

Tijdens concerten van Hofstads Jeugdorkest mocht er ook absoluut  
niet worden gezwaaid of gelachen naar vader en moeder. Tilly wilde 
wel dat de orkestleden de concerten serieus namen. Dat is me mijn hele 
leven bijgebleven. Ik heb 50 jaar professioneel gespeeld, ik heb nóóit 
het publiek aangekeken. Ik merkte niet eens dat het er was, al zaten  
er 500 vrienden in de zaal! Dat heb ik van Til geleerd. Voor concerten 
moest toentertijd trouwens toestemming worden gevraagd aan de 
Arbeidsinspectie. Kinderen onder de 16 mochten tot 10 uur ’s avonds 
spelen, daarna niet meer. Dat werd zelfs gecontroleerd!

Buffoon hebben we vanaf begin jaren 50 gespeeld: dat werd gespeeld 
door één van de Engelse orkesten en sloeg bij iedereen zo goed aan,  
dat Til de muziek meegenomen heeft. We speelden het toentertijd 
alleen véél langzamer dan hoe het gespeeld móest worden:  
ta-ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta-ta…  
Die bewegingen hadden we eerder al gebruikt bij de Barbier van Sevilla 
van Rossini: cello’s draaien, heen en weer wiegen, met je voeten stampen. 
Dat hebben we er in gehouden bij Buffoon, daar leende die muziek  
zich natuurlijk uitstekend voor.

In de Tweede Wereldoorlog is het orkest gewoon doorgegaan, tot aan 
de hongerwinter. Toen kon het écht niet meer. Er was geen eten meer, 
geen verwarming meer. Het parket in het repetitielokaal achter de 
Fahrenheitstraat was gebarsten: er was nog één klein vlak hoekje waar 
we konden spelen. Fietsen hadden we al niet meer, je moest er heen 
lopen, ’s avonds na achten mocht je niet meer op straat.

Muziek schreven we zelf uit in die tijd. We zaten uren te pennen.  
Til had gelukkig stapels muziekpapier in de kelder liggen. We moesten 
wel heel klein schrijven van haar. We lazen ook met z’n drieën of zelfs 
vieren van één lessenaar, om papier te sparen.

André Presser dirigeert het HJO oud-ledenorkest in 2005
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André Presser (1933-2014) was een Nederlands musicus. 
Van 1960 tot 2010 dirigeerde hij duizenden balletvoorstel-
lingen overal ter wereld. Presser begon zijn muzikale  
loopbaan in 1957 als pianist van Het Nationale Ballet van 
Sonia Gaskell. Toen de vaste dirigent Anton Kersjes in 1960 
niet beschikbaar was voor een tournee naar Barcelona, 
volgde Presser hem op en hij leidde het orkest tot 1976. 
Presser zette zijn carrière voort op de internationale podia. 
Van 1978 tot 1992 was hij dirigent bij het ballet van de Opera 
van Zürich, en vervolgens tot 2003 van de Bayerische 
Staatsoper in München. Daarnaast en daarna leidde hij  
als gastdirigent vele galavoorstellingen van onder andere 
de Opera de Paris, het Boston Ballet, de Wiener Staatsoper, 
het Hamburg Ballett, het Staatsballet Berlin, het Stuttgart 
Ballet en Les Ballets de Monte Carlo . Hij werkte met groot-
heden als Rudolf Nurejev, Margot Fonteyn, Galina Samsova, 
Birgit Keil, Patricia Neary en Egon Madsen. Op 23 maart 
2010 nam hij in Hamburg afscheid van het balletpubliek  
en werd benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse 
Leeuw.

André Presser was tot kort voor zijn overlijden nog vaker  
bij de repetities van Hofstads Jeugdorkest aanwezig en 
dirigeerde in 2008 het oud-ledenorkest in de Anton 
Philipszaal tijdens het 85-jarig jubileum van Hofstads 
Jeugdorkest.
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Klaasje is 2e van rechts

Op 9 februari 2021 maakte Klaasje bekend dat ze de K3-meidengroep zou verlatenKlaasje Ietje (Alieke) Meijer 
dwarsfluit tussen 2008 en 2013

Klaasje Ietje (Alieke) Meijer (1995) werd geboren in het Groningse dorp 
Lutjegast. Haar moeder Mieneke Meijer is organist en muziekdocent 
en haar vader Hans Meijer theoloog/predikant. Vanwege het werk van 
haar vader, verhuisde Klaasje meerdere keren en kwam ze in 2005 met 
haar ouders naar ’s- Gravezande, waar het gezin zich uitbreidde. Klaasje 
is de oudste uit een gezin van 5 kinderen. Ze heeft 3 jongere zussen en 
een jongere broer. In ’s-Gravenzande groeide ze verder op en ging zij 
naar het gymnasium. 

Klaasje had al vrij jong ambities om in een orkest te gaan spelen, maar 
helaas was er in de buurt niet meer dan een plaatselijke harmonie. 
Niks daartegen natuurlijk, maar al jong werd ze juist gegrepen door 
Symfonieorkesten. 

Liefde op het eerste gezicht
“De toenmalige docente vertelde dat ik eens in Den Haag moest gaan 
kijken. Hanna, ook fluitist in het Westland en enkele jaartjes ouder, 
vertelde me over het VHJO. Zo geschiedde: ik nam een kijkje bij het 
juniorenorkest van het VHJO. Dat was in de zomer van 2008 en in oktober 
dat jaar mocht ik al mee als repetitor bij het Voorbereidend. Daar begon 
de echte hechting voor mij. Daar leerde ik onder andere Camilla 
Dongelmans, Maartje Schrauwen en Anna van Doorn kennen. Het was 
eigenlijk liefde op het eerste gezicht. We zijn nog steeds goed bevriend, 
dus ik kan wel zeggen dat dit mijn meest succesvolle vriendschappen 
zijn geworden.”

In 2011 ging Klaasje naar het Jeugd op het moment dat daar genoeg 
plaatsen vrij kwamen. Want … “áltijd te veel fluiten, haha! Ook begon 
ik in dat jaar in het Hofstads Blazersensemble. In 2012 ging ik mee op 
China tournee. Na de tournee ben ik nog 1 jaar blijven zitten in het 
Jeugd, als eerste fluit. Maar nadat de (in mijn ogen) ‘oude’ garde was 
vertrokken, en ik met mijn studie fluit aan het Conservatorium van 
Amsterdam begon, was de uitdaging toch een beetje ver te zoeken.  
Ik besloot om in 2013 te stoppen.” 

“Mijn zussen hebben allemaal ook in het VHJO gespeeld, maar zijn eerder 
gestopt dan ik. Al met al hebben zij 2 á 3 jaar meegespeeld. Dit was vooral 
voor mijn ouders een hele onderneming: vanuit ’s-Gravenzande iedere 
zaterdag de dames halen en brengen was een hele opgave in zo’n druk 
gezin. We deden allemaal fanatiek aan sport én muziek. Zelf ging ik 
geregeld met de bus, want dat gaf me meer vrijheid om lekker na  
te tafelen en m’n eerste biertjes en sambuca te drinken in de Sien 
natuurlijk! Ook bleef ik geregeld bij Camilla logeren, want dan konden 
we gewoon tot 05.30 uur uitgaan in Den Haag. Iets wat in een dominees-
gezin natuurlijk not-done was …”

“Danzón No. 2 van Márquez was wat mij betreft het mooiste werk dat  
ik heb mogen spelen. Ik herinner me vooral de uitvoeringen in China. 
En de uitvoering in de (nu niet meer bestaande) Anton Philipszaal, met 
de Spaanse dans. Prachtig om die dansers bezig te zien, op de muziek 
die wij op dat moment ten gehore brachten. In het Juniorenorkest heb 
ik een stuk voor fluit en orkest mogen spelen: Orpheus van Gluck.  
Hier zijn zelfs nog oude video-opnames van. Dat vond ik een hele eer!”

Zeilweek en China tournee
“Mijn mooiste herinnering aan HJO is de zeilweek in 2011 en de China 
tournee in 2012. Specifiek het concert in China op de Nederlandse ambas-
sade in Beijing. Daar mochten we met het Hofstads Blazersensemble 
optreden. Dat blijft een mooie herinnering, zeker nu ik weer vaak inval 
bij Pedlev, het ensemble wat zijn oorsprong vindt in het VHJO.”

Na de middelbare school verhuisde Klaasje in 2014 naar een studenten-
huis in Amsterdam en werd zij aangenomen op het Conservatorium 
van Amsterdam (CvA). Hier studeerde zij hoofdvak Fluit bij Marieke 
Schneemann. Er vonden carrousel-lessen plaats, eens per maand, waar-
door zij ook regelmatig lessen volgde van Vincent Cortvrint en Kersten 
McCall (allebei fluitisten van het Koninklijk Concertgebouworkest).  
Er werden masterclasses georganiseerd. Zo volgde ze een masterclass 
van Marten Root en daarnaast speelde ze in het Eerstejaars Blazers 
Ensemble onder leiding van Bas Pollard. Naast haar studie gaf ze dwars -
fluitlessen aan leerlingen op verschillende harmonieverenigingen.

Talentenjacht K3
In het najaar van 2015 was ze één van de winnaressen van de talenten-
jacht K3 zoekt K3, die werd uitgezonden op SBS6 en VTM. Samen met 
Marthe De Pillecyn en Hanne Verbruggen vormde zij sindsdien de 
nieuwe bezetting van K3. Bij K3 heeft ze ontzettend veel ervaring  
opgedaan en een prachtige tijd beleefd. Van een eigen fictieserie,  
2 speelfilms, honderden shows per jaar, tot aan 2 seizoenen The Voice 
Kids Vlaanderen als jurylid. Het was een rollercoaster aan nieuwe  
ervaringen en uitdagingen. In 2020 en 2021 volgde Klaasje de opleiding 
Camera Acteren aan de Amsterdam Film School (Nederlandse Academie 
voor Beeldcreatie). Ze kreeg les van o.a. Marcel Visbeen, Diede in ’t Veld 
en Markoesa Hamer.

Op 9 februari 2021 maakte ze bekend dat ze de K3-meidengroep zou 
verlaten. Samen met Marthe en Hanne vond er een grootse afsluitende 
K3-tournee door heel Vlaanderen en Nederland plaats. Een mooie tour 
waarin Klaasje afscheid nam van de K3-fans.
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In de afgelopen 100 jaar was het altijd bijzonder om iedere paar  
jaar weer volledig vernieuwde orkesten op de podia te zien spelen.  
De in- en uitstroom van respectievelijk kinderen en jongvolwassenen 
gaat maar door, en garandeert daarmee het voortbestaan van  
Hofstads Jeugdorkest. Hetzelfde geldt voor het bestuur en kader van  
de vereniging, en in mindere mate ook voor dirigenten. De dirigenten 
staan vaak jarenlang voor de orkesten en zien soms meerdere generaties 
van orkestleden aan zich voorbij gaan. 

Wat de toekomst brengt bij Hofstads Jeugdorkest blijft te bezien,  
echter de volgende fotocollages van de huidige jongste orkesten van  
de vereniging, de zogenaamde ‘Gangmakers’, doet vermoeden dat  
het wel goed komt met de toekomst van Hofstads Jeugdorkest!

Strijkorkest

De toekomst anno 1927

Toekomst
Viva Hofstads Jeugdorkest
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