
Als jonge snuiters zaten ze ooit naast elkaar 
in het NJHO. Een kwart eeuw later spelen ze 
nog steeds samen, maar dan wel in het beste 
symfonieorkest ter wereld. Perry Hoogendijk 
(tuba), Jörgen van Rijen (trombone) en Nico 
Schippers (trombone) snu�elden als jonge aan-
stormende talenten bij het NJHO aan het grote 
werk. Inmiddels verdienen ze al vele jaren hun 
boterham bij het Koninklijk Concertgebouw-
orkest van Amsterdam. “Het is heel goed als je 
met gelijkgestemden van dezelfde lee�ijd uit het 
hele land serieus met muziek bezig kunt zijn”, 
zegt Jörgen van Rijen. “Voor jonge muzikanten 
is het ontze�end belangrijk dat ze getriggerd 
worden hoe leuk het is om te spelen in een goed 
orkest.” Van Rijen speelde in het midden van de 
jaren negentig drie seizoenen in het orkest. “Ik 
weet nog dat we ooit de 1e Symfonie van Mahler 
gespeeld hebben in Vredenburg in Utrecht. Ik 
kende natuurlijk de muziek wel, maar het was 
voor het eerst dat ik Mahler kon spelen. Voor 
een jonge muzikant is het heel bijzonder om dat 
soort werken te kunnen uitvoeren.”
Perry Hoogendijk weet nog dat hij bij het NJHO 
pas echt muziek hee� leren lezen. “We namen re-
gelmatig nieuwe concourswerken op voor de ra-
dio. Je kwam vrijdags bij elkaar en begon meteen 
te repeteren aan een pak nieuwe stukken. Op 
zaterdag begonnen de opnames al. Zo namen 
we in één weekend een heleboel nieuwe werken 

Het Nederlands Jeugd Harmonie Orkest (NJHO) was ruim 25 jaar het parade-
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NJHO: springplank 
naar de top

Het NJHO bracht vele talenten voort.
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op. Je moest dus ontze�end snel muziek kunnen 
lezen.” Hoogendijk speelde tussen 1985 en 1995 
bijna tien jaar in het NJHO. “Gelukkig komt 
het orkest weer terug”, zegt hij. “Het is geniaal 
voor jonge muzikanten om in zo’n gezelschap 
ervaring op te doen. Ik was zeer enthousiast toen 
ik hoorde dat het NJHO weer wordt opgericht. 
Als ik iets kan doen, heel graag.”
Bij Nico Schippers roept zijn deelname aan het 
NJHO tal van leuke herinneringen op. Hij noemt 
onder meer de gezellige repetitieweekenden in 
Doorwerth, de buitenlandse reizen en de fantas-
tische concerten. “Tijdens onze concertreis naar 
Japan - mijn eerste vliegreis - werden we onder-
gebracht bij gastgezinnen. Die mensen zagen mij 
vanwege mijn lengte als een bezienswaardigheid.” 
Ook leerde hij vele muzikanten kennen die net 
als hem later het vak in gingen. Volgens Schippers 
hee� het NJHO een wezenlijke bijdrage geleverd 
aan zijn latere loopbaan. “Naast mijn eigen vereni-
ging, Wilhelmina uit Glanerbrug, was het NJHO 
voor mij een eerste stap op hoog muzikaal niveau. 
Musiceren en op reis gaan met getalenteerde 
lee�ijdgenoten onder leiding van een fantastische 
vakman en inspirator zoals Jan Cober hee� zeker 
bijgedragen aan mijn verdere carrière. Na het 
NJHO ben ik via het Nationaal Jeugd Orkest en 
het Gustav Mahler Jugend Orchester uiteindelijk 
terecht gekomen in het Koninklijk Concertge-
bouworkest.”

Het NJHO, mede mogelijk gemaakt door het 
VSBfonds, is terug. Er zijn inmiddels twee audi-

tierondes achter de rug. In september volgt als 
eerste activiteit een repetitiedag waarbij ieder-
een tot 30 jaar mag meedoen. Op 29 oktober is 
het eerste concert tijdens de serie HFRSTWND. 
“Een prima initiatief ”, roept oud-dirigent Jan 
Cober. Ook Alex Schillings juicht de hero-
prichting van het NJHO toe. “Het NJHO is een 
grote kweekvijver voor jong talent. Een absolute 
noodzaak. Een orkest met qua muzikale a�itude 
gelijkgestemden kan alleen maar uitgroeien tot 
iets moois.”

Het NJHO werd in 1984 opgericht vanuit het 
ministerie van Cultuur en ondergebracht bij 

SAMO Nederland (Stichting Steunfunctie 
Amateur Muziekorganisaties Nederland). De 
beze�ing bestond uit tachtig muzikanten, voor-
namelijk conservatoriumstudenten en goede 
amateurs. Het orkest kwam zes weekenden per 
jaar bij elkaar. Tot het takenpakket behoorden 
onder meer opnames van verplichte concours-
werken voor de NCRV-radio, representatieve 

concerten, presentatie van nieuwe composities 
en werkorkest bij dirigentenworkshops. Ook 
maakte het gezelschap ieder jaar een zomertour-
nee naar het buitenland. “Het NJHO was een 
voorbeeldorkest in klankcultuur en speelstijl”, 
herinnert Cober zich. “Veel jonge muzikanten 
vonden er de stimulans om beroepsmuzikant 
te worden. Er werd gewerkt met een zeer grote 
discipline en toewijding. Het repertoire was 
nieuw en uitdagend. Het NJHO was tevens het 
visitekaartje van de Nederlandse blaasmuziek 
tijdens de vele buitenlandse tournees naar onder 
andere Spanje, Bulgarije, Hongarije, Zwitser-
land, Frankrijk, de Verenigde Staten en Japan.” 

Ook de lokale verenigingen plukten de vruchten 
van het NJHO. Cober: “De muzikanten namen 
ervaringen en nieuwe aspecten mee naar hun 
eigen plaatselijke orkest. Het NJHO stond 
model voor de opleiding van plaatselijke jeugd-
orkesten. Er zijn vele vriendschappen en relaties 
ontstaan die tot op de dag van vandaag worden 
gekoesterd.”

‘ Het is geniaal voor     
jonge muzikanten om    
in zo’n gezelschap     
ervaring op te doen’

NJHO-XPERIENCE, 
iets voor jou?
Het Nationaal Jeugd Harmonie Orkest (NJHO) 

komt terug en is op zoek naar muzikanten! Ben 

je benieuwd of het NJHO iets voor jou is of wil je 

ervaren hoe het is om te spelen in deze nieuwe 

club? Meld je dan aan voor de NJHO-Xperience op 

zaterdag 16 september! Tijdens deze dag ga je re-

peteren onder leiding van dirigent Jos Schroevers 

en leer je de muzikanten en het repertoire van 

het NJHO kennen. Ben je aan het eind van de dag 

enthousiast geworden over dit orkest? Wie weet 

maak je dan al deel uit van het orkest tijdens het 

studieweekend op 13, 14 en 15 oktober en geef je 

op 29 oktober samen met andere talentvolle muzi-

kanten het eerste concert van het nieuwe NJHO 

in een aansprekende concertzaal in Nederland! 

Het NJHO biedt plaats aan getalenteerde muzi-

kanten in de leeftijd van 15 tot 30 jaar met een 

instrument uit de harmoniebezetting, harp, cello of 

piano. Voor meer informatie en aanmelden kijk op 

de website: www.knmo.nl/njho.

Het NJHO in vroegere tijden.
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Voor de oud-dirigent schept het NJHO nog 

steeds een enorme voldoening. Het doet hem 

vooral plezier om te zien hoe de toenmalige 

jonge muzikanten zich ontwikkeld hebben. 

Niet alleen binnen maar ook buiten de mu-

ziekwereld. “De voldoening die het NJHO me 

hee� gebracht, ervaar ik als een onuitwisbare 

herinnering in mijn leven”, zegt Cober. “Natuur-

lijk blijven diegenen die in het vak zijn beland 

het meest in de picture. Vooral de topmusici in 

het uitvoerende bestaan. Velen nemen in sym-

fonieorkesten en militaire orkesten belangrijke 

plekken in. Anderen zijn dirigent of docent 

geworden. Maar ook buiten de muziekwereld 

zijn oud-leden werkzaam in belangrijke functies 

en geweldige beroepen.” 

Ook bij Alex Schillings roept het orkest nog 

altijd dierbare herinneringen op. “De twaalf 

jaar dat ik het orkest mocht leiden, zijn onver-

getelijk”, zegt hij. “Het bijzondere repertoire, de 

onvergetelijke concertreizen, de vriendschap en 

de ontwikkeling die je bij de jonge muzikanten 

kon zien. En niet te vergeten de audities. Altijd 

spannende momenten voor de auditanten maar 

zeer zeker ook voor de orkestcommissieleden 

die mee beslisten: mocht de kandidaat niet of 

wel meespelen in het orkest? Bij ontmoetingen 

met voormalige leden komen nog zeer regelma-

tig momenten terug die we koesteren en waaraan 

hele �jne herinneringen zijn gekoppeld.”

 

Het nieuwe NJHO staat onder leiding van Jos 

Schroevers. Hij legt uit dat de opzet breder 

wordt dan bij het vorige NJHO. De inrichting 

van het Nationaal Jeugd Orkest hee� daarbij 

model gestaan. Buiten het groepselement is er 

veel aandacht voor de individuele ontwikkeling 

van de muzikanten. Het NJHO biedt talentvolle 

muzikanten niet alleen de kans om te spelen in 

een orkest op het allerhoogste niveau, maar ook 

om zich aan de hand van een educatief pro-

gramma breed voor te bereiden op een carrière 

in de muziek. Zo kunnen de leden onder meer 

workshops podiumpresentatie, werken als 

zzp’er, ondernemerschap, mentale coaching en 

fondswerving volgen. Het nieuwe NJHO wil 

een brug slaan naar de professionele wereld. 

Diverse beroepsmusici hebben zich inmiddels 

aangemeld om masterclasses, coachingtrajecten 

en groepsrepetities te leiden. Ook wil het orkest 

jonge componisten en musici aantrekken als 

composers en artists in residence en cross-overs 

aangaan met andere cultuuruitingen. “Het 

is belangrijk dat er weer een orkest komt om 

de rol van ambassadeur van de Nederlandse 

blaasmuziek te vervullen”, zegt Schroevers. 

“Een voorbeeldorkest waar jonge talentvolle 

muzikanten naar uit kunnen kijken en naar toe 

kunnen werken om er deel van uit te mogen 

maken. Daarbij hopen we natuurlijk ook de sec-

tor in zijn algemeen goede impulsen te kunnen 

geven door te vernieuwen zonder onze a�omst 

te verloochenen.” 

VSBfonds 
ondersteunt NJHO
VSBfonds ondersteunt initiatieven die bijdragen 

aan een samenleving waarin iedereen actief 

meedoet, zich betrokken voelt en de kans heeft 

persoonlijk en maatschappelijk te groeien. Het 

fonds is actief op drie gebieden: Mens & Maat-

schappij voor sociale initiatieven die meedoen als 

doel hebben, Kunst & Cultuur voor plannen waar-

door meer mensen kunnen genieten van kunst en 

cultureel erfgoed en Beurzen voor studenten die 

in het buitenland verder willen studeren of onder-

zoek doen. Het fonds steunt projecten met geld, 

kennis, ervaring en een professioneel netwerk.

‘ Het is belangrijk dat er  
weer een orkest komt om  
de rol van ambassadeur  
van de Nederlandse  
blaasmuziek te vervullen’

Dirigent Jos Schroevers: “De opzet van het nieuwe NJHO wordt breder.”
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