Muzikaal jubi leum Mevrouw Hartvelt

kent een actief muziekleven. Behalve een behoorlijk
ons dorp ve Ie
aantal beroepstoonkunstenaars te lt
amateurmusici. De laatsten sPelen al leen, maken met
meerderen muziek of sluiten zicÏ;, aan bÍj één van de
muziekkorpsen, orkesten of bekende dan we1 minder bekende
koren die onze plaats rijk is.
Binnen dÍt muzÍekleven wordt een belangrijke plaats
ingenomen door iemand die aI zestig jaar - zij vierde
met j eugdi'gÍ é lan haar
begin j ul i haar j ubi Ieum
Ieerlingen op enthousiaste wijze doet bekwamen Ín het
pianospel. En dat doet Mevrouw Hartvelt
velen uwer
begrepen immers reeds dat zii hier wordt bedoeld - op een
gehee 1
eigen wiize. Zodanig, dat haar IeerI ingen
affiniteit met het instrument krijgen, zeLfs zozeer dat
een aantal hunner de studie aan het conservatorium is gaan
vervolgen. Wij zochten Mevrouw Hartvelt oP in haar huis
aan de Stadhouderslaan, waar de ruime voorkamer wordt
gedomineerd door een fraaie Bechstein-vleugeI. Talloze
leerl ingen-uÍtvoerinqen hebben hier plaatsgevonden.
Mevrouw Hartvelt werd geboren als oudste in een gezi.n met
aan de
vijf kinderen - vier meisjes en één jongÍen
Meerweg. Haar vader was dokter Daelmans, de bekende
Bussumse arts, wiens markante verschijning de oudere
Bussumers zich ongetwijfeld nog zullen herinneren. Toen
zij twee jaar was verhuisde het gezin Daelmans naar de
bekende vi I Ia Quatre Bras op de hoek van de Nieuwe 's
Gravelandseweg en de Herenstraat. DÍt bijzondere - met
koepeltje ín de tuin waarin tijdens de oorlog L914-1918
een telefonische luÍsterpost was ondergebracht - huis
moest helaas worden afgebroken. In de plaats daarvan
verees een f latgebouw, gÍelukkis minder volumineus dan de
afschuwelijke bouwsels uit de jaren zestig schuin aan de
Bussum

overkant.

vijfd.e jaar ging de kleine Mieke Daelmans naar het
kleuterschooltje van Mej. Winterwerp dat gebaseerd was op
het "fróbelen" en vele jaren was gevestigd in van Gebouw
Concordia aan de Graaf WÍchmanlaan. Gebouw Concordia,
waarin tegenwoordis helaas al leen nog maar de Count
Down-popopnamen worden gemaakt, neemt trouwens een
bÍjzondere plaats in in de herinnerÍng van Mevrouw Hartvelt. Er gebeurde veel Ín dit culturele hart van Bussum
waarin Velen zich conform de slagzin van Concordia "uit en
noemt de befaamde
thuis" voelden. Mevrouw Har tveIt
"Freyer-concerten". Christiaan Freyer l^/as leraar aan de
muziekschool die destijds in Concordia was geiruisvest.
Daarnaast traden er vele nati.onale en internationale
beroemdheden op, waaronder het Boheemse Strrjkkwartet en
andere befaamde kwartetten. In de grote tuin van Concordia
Op haar
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vonden onder de bezielende leiding van lvÍevrouw Van Gendt

vele activitei.ten plaats, dikwij Is voor een charitatref
doel. 's Avonds was de tuin dan met kleurige lampions
houten tonee ltj e werd o . a. een
vers ierd en op het
"Rozensprookje" opgevoerd waaraan Mieke DaeImans als
tiener meedeed. In een bijgebouw was een kegelbaan
gevestigd.

Haar lagere-schoolj aren heeft zij doorgebracht aan de
Mariaschool aan de Herenstraat in het gebouw dat er in
precies zo uitzag als
haar herinnering destijds uiterlijk
aan de. lessen die
thans. Zij denkt met plezier terug
werden gegreven door de nonnen die Ín Mariënburg woonden en
de dames Ram, Beck en Ruding. Eén van haar klasgenoten was
Anne Biegrel, met wie zij door de jaren heen een prettig
contact heeft biijven onderhouden. In die tijd kreeg zij
in het zwembad aan
zwemles - dat heette "aan de henqe l "
de Huizerweg. Dit zwembad, het enige in Bussum in die
j aren,
water
uit
een wel
z).Jn
betrok
Nadat de eerste besinselen van het pianospel de achtjarige
Mieke Daelmans waren bijgebracht door Mej. Catrien ThoIe
later de echtgenote van de uÍtgever PauI Brand - kreeg zij
Ies van Johan Schoonderbeek. Deze Iaatste was destÍjds
zo'n beetje de motor van het Bussumse muziekleven. Hij was
directeur van de muziekschool waarvoor hij met Mej. I{ia
Bahlmann en Mej. Dudok van HeeI enorm veel organiseerde,
Ieidde het Toonkunstkoor en was de eerste dirigent van de
Matthetis Passion-uitvoeringen in de Naardense Grote
Kerk. In
dat koor
dat eveneens d.e toenma I igre
Zomeruitvoeringen in de Grote Kerk verzorgde zong Mieke

voor 't eerst mee in L923.
Eén van de eerste clavecinistes van de Matthetis Passion,
de bekende Marie Landré, werd haar volgende leermeesteres
voor piano. Theorie- en compositielessen volgde zij bij Dr
Anton van der Horst die, zoals bij ieder bekend., Johan
van
Schoonderbeek opvolsde
aIs
dirigent
de
Matthei.is-Passion. Niet iedereen zaI weten dat Van der
Horst een schoonzoon was van de bekende Bussumse schrijver
van detectives, lvans, pseudoniem van J. van Schevichagen.
Tijd.ens haar studie begon Mevrouw Hartvelt op ZL-jarige
IeeftÍjd aI pianoles te geven en ging na het behalen van
haar diploma's in L930 naar het buitenland ter afronding
van haar, studie. Daarna, op haar 25ste j aar startte zij
aIs piano-Ierares. Het was omstreeks die tijd dat de
muzÍekschool verhuisde naar de Nwe 's Gravelandseweg Ín
het pand waarin zij nog altijd is gevestigd. EnkeIe jaren
later L.rouwde zij met de violÍst en dirigent Kees
Hartvelt. Voor velen i.s het aan hem te danken d.at zij op
j onge Ieeftijd
bewust hebben leren luisteren naar
klassieke muzÍek dank zij de schoolconcerten die onder
Daelmans
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zijn Ieidins werden gegeven in Concordia door het Goois
Symphonie Orkest. Daarnaast was hij o.m. dirigent van het
Utrechts Kamer Orkest dat de eerste uitvoering 1n
Nederland verzorgrde van o.a. "1'histoire du Soldat" van
Igor Strawinsky.

Gevraagd naar haar mening over het huidigre Bussum zegL
Mevrouw Hartvelt dat zij het met velen betreurt dat b.v.

een karakteristiek
en historÍsch gebouw aIs de
Irene-Studio het ve ld I i jkt te moeten ruimen. Vc,orts is
één van haar grote wensen de muziektent weer eens terug te
zien, bij voorkeur op de Brink tegenover Des BouvrÍe,
waar zij thuishoort. De concerten, destijds gegeven door
Harmonie Crescendo, waren zeer populaj.r, mede door het nd
afloop elkaar treffen in Hotel de Rozenboom.
Het was boeiend d.it gesprek te mogen hebben met iemand, die
zich nog goed herinnert dat de famÍ lie Hardeveld de
eigenaar was van Hotel Nieuw-Bussum waar nu het Oranjepark
is . Bi j na al le p laatse 1i jlce brui lof ten en parti j en werden
daar gehouden. ZoaIs toen grangrbaar was kwamen de gasten
per rijtuis.
Met iemand, die zic}l nog Ievendig de
Victorid's en landauers her j.nnert die Iangs haar ouderi i jk
huis reden op weg naèr de renbaan Cruysbergen: Mevrouw
Hartvelt die men regelmatÍg door Bussum kan zien fietsen
en die zo'n waardevolie bijdrase biijf t levererr aan het
Bussumse muziek-onderricht
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3. ZiJ voerde het "Rozensprookje op". VÍjfde van rechts op
de achterste rij Mevrouw Hartve lt. Mochten er onder de
lezers van het Contactblad zijn die zich nog één of meer
narnen van de andere speelsters weten te herrnneren Mevrouw Hartvelt wist er nog een aantal, maar nret
al lemaal - wi lt u dit dan doorgreven aan de redactie?

