
De oorg:.ro.ng-.v.an .d.e- l4-u-ziekschool -te- Bqssum

In 1904 werd doon Schoonderbeek, sedert 1900 de dirigent van Toonkunst Bus-
sum, de Muziekschool- van de Afdeling Bussum van de Maatschappij tot Bevorde-
ring der ïoonkunst opgericht.
Echter vanaf 1BB5 bestond er de Muziekschool van Heinze : 7 oktober lBB5
werd, zo bericht de Gooi- en Eemlander, gestart met 16 leerlingen voor pia-
no en f0 leerlingen der koorklasse. Het zangonderwijs verzorgde Heinze zeIf,
het pianoonderricht was in handen van J.N.Gunters. De inschrijving voor vi-
oo1 (docent lg!) was dat jaar nog te geiïng;-----
In het Jubileumboekje dat. verscheen bij het 25jarig bestaan der Muziekschool,
in 1929 dus, wordt deze muzi-ekschool afgedaan met :

trVeel is er overigens over Heinzers school niet bekend: vermoe-
delijk bestond zij slechts t.ot IBBB, t.oen Heinze als directeur
der Toonkunstafdeling werd opgevolgd door G.F.Dorper. Wellicht
is het opheffen der school toe te schrijven aan het feit dat de
leiding van de Bussumse Afdeling in handen kwam van een niet-
vakmusicusrr ,

overigens een rrverdienstelijk dilettant uit Amsterdamrr, aldus in de recensie
van het februariconcert van lBB9, Dorperrs eerste concert hier.
Het krantenonderzoek van de Gooi- en Eemlander (De Bussumsche Courant bestond
nog niet) levert een waardevoLle aanvulling bij bovenstaande berichtgeving.
Vandaar dit stukje geschiedenis over Bussumrs eerste MuziekschooL.

Wie was Heinze ?

Gustav Adolph Heinze, Duitser van origine (Leipzig 1821) was een voortref-
felijk clarinettist : Mendelssohn begeleidde hem bijvoorbeeld bij de eerste uit-
voering van de clarinetsonate van Weber. Nadat hij zich in 1849 in Amsterdam
had gevestigd, werd hij niet alleen zeer beroemd Nederlands dirigent/compo-
nist (de beroemdste van de lgde eeLjw, meer dan 200 composities, waarvan 101
genummerd), maar ook de oprichter van de Amsterdamse Zangschool (1862) en
Muziekschool (1865) en vervol-gens in 1875 van de Nederlandse Toonkunstenaars
Vereniging.
In lBBl verhuisde hij naar Muiderbergr waar hij de villa Caecilia liet zetten.
Vanaf dat moment, profiteert. ook het Gooi van hem : hij werd de eerste dirigent
van Toonkunstkoor Hilverswn en vanaf december 1BB4 de opvolger van de eerste
dirigent. van Toonkunst Bussum, Jacques Hartog. Heinze voegt de beide Afdelin-
gen samen en komt tot 5 gezamenlijke uitvoeringen, drie in Hilversum, twee in
Bussum (de laatsLe 5 maart 1BB7 te Hilversum).
In 1904 stierf hij te Muiderberg, waar hij begraven ligt. In 1979 werd hij daar
herdacht met een grote tentoonstelling en serie concerten. De Stichting 0ud-
Muiderberg gaf ter qelgenheid daarvan een l-evensbeschrijving met een bespre-
king van zijn composities Ljit"

Qe-qflggs van de Muziekschool- van Heinze

In de loop van rBB wordt Heinze ztek. Tijdens een uitvoering ontviel de 6Tjarige
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zijn dinleerstokje en zakte hij ten gevolge van
maanden was hij tot absolute rust gedoemd, doch

Begin september plaatst Gunters de hier af-
gedrukte advertentie, waarop de krant op
22 septenber reageert met een warme aanbe-
veling :

rrDe aandacht onzer Lezers zij nog-
maaLs gevestigd op de Muziek-

school der Afd. Bussum van Toonkunstrvan
welks deugdelijk onderwijs voortdurend goe-
de blijken worden gegeven [... ] Ugj:_!glg-
huis zowel als de heeren Gunters en Snoer
frÏen Oe lessen zijn toeverLrouwd, hebben
op het gebied van muziekonderwijs een zeer
goede naam, en de muziekschool verdient
dus wel aanbevelinqtr.

Een week l"ater komt echter de aap uit de
mouw. We lezen namelijk :

I'Het Bestuur van de Muzieksehool
Afd. Bussum verzoekt ons mede te

deLen, dat het bericht betreffende de le-
raren aan haar school Len eenemale foutief
is. De heer Gunters toch is als leraar ont-
sla-q_eJ "n UgJ;EE'luis heefffiTiaG
de heer Snoer, ooit in eenige betrekking

een hersenbloeding ineen. Vele
langzaam trad het herstel in.

D. J. N. CUNTEIiS
tc BUSSUtrÍ.

ÍfiuztïI(scH00L
tc tt[JSSUÍll.

Aanvang begÍn Octobor '8E,
ONDF'RWIJZEII,S:

iÍcj. !:LISE BERGHUIS, einddiplooa vrn
hct 'conservatoiro van de M. t. b. d. T. te
Amstorrlurn, . zangoodcrwiizerer volgenr do
Metlrodo vrn ./oÁ. Mcuchacrt es Galin-Parb.
CÁcoí.

D. J. N. (;UNTiIRS (pirno cn baroonir:leer).
JOll. SNOI'llt violonccl,
Solo-iloloncclliil ran tJt orclceloaecaiging.

t,]:Ell(ll:t,D.
I)iano 

"tt 
{5.- pcr jaor.

Koctrg,:zlug voor hitrdcren rao ? tot l5
jrurr / 15.-.

Solo zrrrgklasso / 65.-.
. Yioloncel I 66.-, l[rrmoniefeer f 4í.-,

rur:t retlur:tic voor tIr0cr Lintlcren uit con gezio.
C)udcrs oí voogtlen dio hunuo kinderea nao

tlezo cursus wilien luten deelnemcuvcr.voegon
i zich bij dcn llcer

tot de school gestaan. De heer C.n.H.ein.e. Ufijft dile ' Mei. J.Mensinga'
gedip1omeerddóor,hetHoofduesttpiano.onderwijs
leiden, terwijl de heer J.A.Tak al-s viool-onderwijzer aan de school verbonden
brijft, "
Toch blijven de gevolgen van Heinzets ziekte niet uit. In Hilversum wordt op
zijn voordracht C. Andriessen Jr. als adjunct-directeur van Toonkunst benoemdt
terwijl de krant van 24 november bericht :

I'Door ernstige ongesteldheid van de heer Heinze zal de Afdeling Bus-
sum van Toonkunst voorlopig geleid worden door den heer Dobber [lees : Dor-
per] van Amsterdam".

0p het meiconcert .van lBB9 is Heinze, hersteld van zijn zware zíekLe, als be-
zoeker aanwezÍg en rrgaf herhaaldelijk zijn tevredenheid over de uitvoering te
kennenr'. Zijn opvolger Dorper werd "door den president uit naam van alle wer-
kende leden, met eenige woeoden van waardering, een fraaÍ boekgeschenk (Jul-
lienrs beroemd werk over Wagner) aangebodentt.

Intussen kunnen we naar de reden van het ontslag van Gunters bij de Muziek-
schooL s.lechts raden. Hij blijkt een enorme activiteit aan de dag te leggenmet
openbare uitvoeri.ngen, advertenties van zijn muziekschool en kooruitvoeringen
voor een goed doel.
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De Muziekschool" van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst gaat echter
door. 0ver de jaarlijkse examens schrijft de Gooi- en EemLander van 5 oktober
IBB9 namelijk :

'rEen volgend jaar hopen we weder getuige te zijn van de vorderingen
der zangklassel die door de ziekte van den heer Heinze tijdelijk g+
gestaakt, thans is toevertrouwd aan Mej. Van Vloten, gediplomeerd
élève van het Conservatorium te Keulenrr.

De inschrijving voor lBBg /IB9O gaat gewoon AATSCIIAPPIJ
door, zie advertenrie : ll0l bevorderlng der Ïoonftungl.

ook in september rgeo verschijnt de sebrui- | Àfilg8lhg BU$$U}Ï.
kelijke adverlentie voor de inschrijvinq van I Hql Jairl{fkach 

"oponboir oramon dor
I/fi/go - I/I}/9I lU_UzlEKSCHp0_1, pf _sehoudon wordsuJop

Woonada; 26 Sopiombor, der ovondr 7 nui,
Echter : in 1891 is geen septemberadverten- lin hot-lÍótol.'lvirurr-Buuua, wra-rtoo Oudorr

tie voor de inschrijvínq te ontdekken, doch lon_rbolan8rtollonilon 
boleeÍd worden uitgonoo-'l -:-" l disd.alleen de aankondiging dat de kooroeflenin- l-r,._ T , , r \ 1,. ,, , I l),0 nlouwo corsuo lggg/00wordtgco_

gen (van Toonkunst dus) op 14 oktober weer lpunà wouo"à"g-à-ó"louui.
beginnen. | ?l"s Mojollrour A.' A. VAN VIOTUN

| ?iano p l. MENSINGÀ.
Conclusie : het gaat mis met de Muziek- | Viool'. do HserJ. A.TAK.

Pisno

schooL. llet jaar daarop verschijnt dan ook l. .1. lntchr[vtn6 roor loerlingon 4l plralr
het bericht, 17 september : l*l!::-Ï"ï'9.:.ï!| f"tt_T!:: d,",,*j,4-

I drgr. van;!-4. uur in boiongenoond Hdtel

'rWas het vioolonderwijs voor eerstbegin- i...PPry:.rr1yo!,rio.op.BBDyriág to bolorocn

nende vele ouders wel wat bezwa"".,i- lbii den leotrLondorgotgkgldg'- - .s,,u r i C. VAN DEN BEBOll.wat 't financiële betreft, de heer I rn. w. gÀNDEB^s..

Ig!, sotoviolist en onderijzer bij uit- | F. HÀvERKAldp.
fr6frendheido wil daarin tegemoetkomen I J. o. IOMÀN Jr.
en za1, geJ.ijk uiL achterstaande ad- l-_ ---
vertentie blijkt o bij genoegzame deelne-
minq, I okt.ober alhier een aanvangsklasse voor kinderen van 7 - t0
jaar openentr .

Ook de heer Tak begint blijkbaar voor ziehzelf ! Maar ook bij vriend Gunters
is er weer iets fout gegaan : zijn 

-Etlgg_Qgtglgig opent, aldus de krat[-'Ván-
27 /B/92, voor zich zeLve eene zanqschóol;-------
Gelukkig komen beide heren in het bruisende muzi.ekleven van het Bussum aan
het eind van die eeuw weer'aan de bak: Gunters wordt pet I/7/9J directeur
van de Harmonie Crescendo, terwijl Tak de man van de Bussumse Kwartetvereni-
ging wordt, dÍe I2/II/92 met ruim J2 executanten een waar succes behaalde op
een concerL..

In elk geval bestond Heinze's Muziekschool na 1BBB nog enige jaren.
Heinze zelf werd op het eerste Toonkunst.concert van Schoonderbeek, ?5/t/tgOO
toen zijn 0pus 42 'Auferstehung' (7862) uitgevoerd werd, gefêteerd.
Bij zijn overlijden in 1904 vermaakte hij Schoonderbeek zijn mooiste dirigeerstok.

-x_-|<_-{_-}:}<_-}<:x-x- Marcus van der Heide
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