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T O R E N M U Z I E K G ou d a Z O M E R
Laudate Dominum in cymbalis iubilat
Ama nesciri

voorwoord

De Beiaard van Gouda
Wim Cornelis

De Beiaard van Gouda van papklok…..
In het verleden waren de alarmering en
tijdwaarneming wat minder uitgebreid dan
op de dag van vandaag. In oorlogsgevaar,
bij storm, brand maar ook als oproep tot
kerkbezoek en bij begrafenissen lieten de
klokken zich één- of meerstemmig horen.
Soms had klokgelui ook iets te maken met het
landleven. Zo werd vroeger in verschillende
dorpen de zogenaamde papklok geluid, rond
negen uur ‘s-avonds. De boeren hadden dan
de pap op en gingen naar bed. Het werk zat
erop. De klok riep op om het niet te laat te
maken. In steden was dit kloksignaal tevens
een waarschuwing om aan te geven dat de
poorten weldra zouden gaan sluiten.

ditie. In dit programmaboekje vindt u welke
extra beiaardconcerten er in de maanden juli
en augustus op de maandagavonden worden
gegeven. Ik zou zeggen, als u op die dagen de
pap op hebt maar nog niet naar bed wilt, kom
dan even langs de toren om te genieten van
de klankrijkdom van onze beiaard. Van harte
aanbevolen!
De burgemeester van Gouda,

Wim Cornelis
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…..via automatische muziek…
In de loop van de tijd is de functie van het
klokgelui veranderd of verdwenen en zijn
de klokkenspelen uitgebreid, maar de tijd
wordt nog net als weleer, met de beiaard
verbonden. Een Italiaan uit de 17de eeuw die
Nederland eens bezocht raakte in vervoering bij het horen van het beiaardspel en
uitte zijn verbazing met de lyrische uitroep:
“In Nederland zingt de tijd!” En voor Gouda
geldt dit nog steeds op de momenten dat
de beiaard van de Sint Janstoren via de oude
speeltrommel een wijsje laat horen en laat
ik ook het beroemde poppenspelcarillon van
het Stadhuis niet vergeten. Toch is er meer te
vertellen over onze beiaarden als zouden ze
alleen maar hun automatisch klinkende wijsjes als muzikale miniatuurtjes uitstrooien.
…..naar concertinstrument
Zo wordt sinds de 16de eeuw de beiaard
bespeeld door de stadsbeiaardier tijdens de
wekelijkse marktdagen. En er is meer, want
ook de beiaardconcerten in het kader van
Torenmuziek Gouda kennen een lange tra3

DE BEIAARD VAN DE SINT JANSTOREN

De Hemony-beiaard
In 1676 bestelden de vroede vaderen van
Gouda een beiaard bij de beroemde klokken
gieter Pieter Hemony te Amsterdam. Het spel
bestond uit 37 klokken met een basisklok fis’
van ± 800 kg. Deze beiaard kwam in de plaats
van een spel van 18 klokken van de Utrechtse
gieter Thomas Both. Bij de restauratie in 1966
werd de beiaard uitgebreid met een vierde
octaaf. Als gevolg van de luchtverontreiniging
en de daarbij optredende corrosie waren de
lichtere Hemonyklokken onacceptabel ver
in toon gedaald ten opzichte van de reeks
basklokken. Het aantal Hemonyklokken werd
daarom teruggebracht tot 16. De beiaard werd
met 33 nieuwe klokken aangevuld terwijl
een luidklok van H. Wegewaert uit 1605 als
klaviertoon f° werd aangesloten.
De beiaard telt thans 50 klokken en heeft een
totaalgewicht van ruim 9000 kg.
4

In 2002 wordt de beiaard gerestaureerd door
de Koninklijke Klokkengieterij Eijsbouts te
Asten. Twee klokken van Pieter Hemony zijn
teruggekeerd in de beiaard. Alle klepels en
hamers uit 1966 zijn vervangen door smeedijzeren exemplaren.
De Eijsboutsklokken uit 1966 zijn buiten
gebruik gesteld en vervangen door 31 nieuwe
Hemony-replica’s. Het stokkenklavier is gerestaureerd en de tractuur is vernieuwd.

AGENDA TORENMUZIEK Gouda 2010
Maandag 12 juli
20.15 uur

Sint Janstoren
Gideon Bodden (Oudewater)

Maandag 19 juli
20.15 uur

Sint Janstoren
Jan Verheyen (Hasselt, België)

Maandag 26 juli
20.15 uur

Sint Janstoren
Midori Conneman
(Waddinxveen)

Maandag 2 augustus
20.15 uur

Sint Janstoren
Boudewijn Zwart (Gouda)

Maandag 9 augustus
20.15 uur

Sint Janstoren
Gerda Peeters (Hillegom)

Maandag 16 augustus
20.15 uur

Sint Janstoren
Boudewijn Zwart (Gouda)

Maandag 23 augustus
20.15 uur

Sint Janstoren
Roy Kroezen (Zwolle)

Maandag 30 augustus
20.15 uur

Sint Janstoren
Boudewijn Zwart (Gouda)
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Luisterplaatsen:
Achter de kerk, tuin van het Catharina Gasthuis,
de Molenwerk, achter de Vischmarkt, de Koster
Gijzensteeg en diverse binnentuinen en hofjes.

Beiaardconcert door gideon bodden

maandag 12 juli
Gideon Bodden

Gideon Bodden (Oudewater)
20.15 uur ZOMERAVONDCONCERT

Thema: Werken van
Johann Sebastian BACH
1685-1750
1.
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uit: Goldberg-variationen
(voor clavecimbel, BWV 988)
•Aria (thema)
•Variatio I
•Variatio IV
•Variatio VII, al tempo di giga
•Variatio X, Fughetta
•Variatio XIII
•Variatio XV, canone alla quinta
(omkering)
•Variatio XVI, Ouverture con Fugue
•Variatio XVIII Canone alla sesta

12- 07

Toelichting
Gideon Bodden begon zijn klokkenistencarrière
in 1983 aan de muziekschool van Hilvarenbeek, hij studeerde later aan de beiaardscholen te Mechelen en te Amersfoort.
Hij won meerdere beiaardconcoursen, waaronder de Kon. Fabiolawedstrijd te Mechelen
(1993). Hij is stadsbeiaardier van Amsterdam,
Oudewater, Hilvarenbeek en Schoonhoven en
heeft een drukke internationale concertpraktijk. Hij verwierf een reputatie als uitvoerder
van complexe werken van vooral 19de en
20ste eeuwse componisten. In augustus 2003
voerde Gideon Bodden op de Grote Kerkstoren
te Dordrecht alle beiaardcomposities van Kors
Monster uit. Hij is voorzitter van de Nederlandse Klokkenspel Vereniging en directeur
van Het Molenpad Expertise. In die laatste
hoedanigheid specialiseert hij zich in het

•Variatio XIX, Passepied
•Variatio XXI, Canone alla Settima
•Variatio XXII, Alla breve
•Variatio XXV, Adagio
•Variatio XXIX
•Variatio XXX, Quodlibet

2.
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Suite in E-dur BWV 1006
•Prelude
•Loure
•Gavotte en rondeau
•Menuet I & II
•Bourée
•Gigue

ontwerpen van klokprofielen en het stemmen
van beiaardklokken.

Beiaardconcert door jan verheyen

maandag 19 juli
Jan Verheyen

Beiaardier van Hasselt (België)
20.15 uur ZOMERAVONDCONCERT
I
Opening
		 Eric CLAPTON 1945
		 Wonderful tonight		
			
II
Originele beiaardmuziek
		 Matthias VAN DEN GHEYN
		 1721-1785
		 Preludium 6		
		 Gaston FEREMANS 1907-1964
		 Variaties voor beiaard		
		 Geert D’HOLLANDER 1965
		 Bell Canto
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19 - 07

Toelichting
Jan Verheyen (°1976) begon met zijn beiaardstudie aan de Koninklijke beiaardschool “Jef
Denyn” van Mechelen, waar hij met grote
onderscheiding afstudeerde. Daarna studeerde
hij nog verder aan het Carillon Instituut Nederland en de Bourdon Hogeschool voor Muziek.
Hij behaalde het bachelordiploma voor beiaard. Jan heeft al heel wat concerten gegeven
in België, Nederland, Duitsland, Frankrijk en
Portugal. In 2006 werd hij eerste prijswinnaar
van de internationale beiaardwedstrijd van
de Nederlandse Klokkenspel Vereniging. Sinds
2008 is hij stadsbeiaardier van de stad Hasselt.
Hij is bestuurslid van de Vlaamse Beiaard Vereniging (VBV) en is redactiesecretaris van het
driemaandelijkse magazine. Hij coördineert
ook de internationale werkgroep die in 2010
de 500ste verjaardag van de beiaard voorbe-

Selectie van “Aquarellen”
(opus 19) Niels GADE 1817-1890
		 Scherzo (op.19 nr.2)		
		 Humoreske (op.19 nr.4)
		 Barcarolle (op.19 nr.5)
		 Capriccio (op.19 nr. 6)
		 Intermezzo (op.19 nr.8)
		
IV
Bewerking van barokmuziek
		 Sybrandus VAN NOORDT
		 1659-1705
		 Sonata a cimbalo solo		
		
III

Bewerkingen van
romantische muziek
		 Georges BIZET 1838-1875
		 Carillon uit “l’Arlésienne”
		 Isaac ALBENIZ 1860-1909
		 Prelude (opus 232)
		 Asturias uit de suite
		 Espanhola
V
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reidt. Daarnaast weet hij de beiaardwereld te
verrassen met nieuwe initiatieven, zoals de
vernieuwing van het beiaardmuseum in de
Sint-Quintinuskathedraal van Hasselt en de
oprichting van Compagnie Aardbei
(www.cie-aardbei.be), waarmee hij de
kindervoorstelling “Rocky het Klokkie” en de
combinatieconcerten “Bell-canto” (beiaard
en sopraan) en “Drum and bells” (beiaard
en drum) ontwikkelde. Hij is ook een van
de artistieke leiders van het beiaardfestival
Eurocarillon 2009.

Beiaardconcert door Midori Conneman

maandag 26 juli
Midori Conneman
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Stadsbeiaardier van Waddinxveen
20.15 uur ZOMERAVONDCONCERT
1.

Robert SCHUMANN 1810-1856
Von fremden Ländern und
Menschen
(uit “Kinderszenen” op.15)

2.

Joseph HAYDN 1732-1809
Sonate nr.4 voor pianoforte
(Hob.XVI:4)
Allegro
Menuetto
Trio

3.

Erik SATIE 1866-1925
Je Te Veux

26- 07

Toelichting
Midori Conneman is in Tokyo (Japan) geboren.
Zij studeerde af aan de Nederlandse
Beiaardschool te Amersfoort in 2003 en aan
het conservatorium te Utrecht als pianist in
2004.
In 2000 won zij de 3de prijs in de Internationale Beiaardwedstrijd te Oudenaarde (BL).
Als freelance-beiaardier speelt ze ook in
andere Europese landen.
Sinds 2004 heeft zij een eigen praktijk voor
pianolessen in haar woonplaats.
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4.

Vincent YOUMANS 1898-1946
Tea For Two

5.

Johann Sebastian BACH 1685-1750
Suite III voor cello solo
(BWV1009)
Prelude
Allemande
Courante
Sarabande
Bourrée I en II
Gigue

Beiaardconcert door Boudewijn Zwart

maandag 2 augustus
Boudewijn Zwart
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Stadsbeiaardier van Gouda
20.15 uur ZOMERAVONDCONCERT
1.

Antonio VIVALDI 1678-1741
Concerto voor piccolo
en orkest in C
Allegro – Largo – Allegro molto

2.

Johann Sebastian BACH 1685-1750
Adagio uit Vioolconcert in E
BWV 1042

3.

Giovanni Battista PESCETTI
1704-1766
Sonate VIII in C
Con spirito – Allegro – Adagio –
Tempo giusto

02- 08

Toelichting
Boudewijn Zwart (1962) studeerde hoofdvak
piano aan het Sweelinck-conservatorium te
Amsterdam en beiaard aan de Nederlandse
Beiaardschool te Amersfoort. Hij is in meerdere plaatsen beiaardier en is verder werkzaam
als organist, pianist en componist. Met Henry
Groen vormde hij jarenlang het Nederlands
Carillon Duo. Hij produceert diverse beiaard
CD’s en organiseert opvallende beiaardprojecten. Sinds 2002 geeft Boudewijn Zwart leiding
aan het Carillon Instituut Nederland te
Dordrecht, een beroepsopleiding voor beiaardiers. Met zijn zelf ontworpen mobiele
Concert Carillon reist hij door heel Europa.
Hij is president van Eurocarillon en wordt
regelmatig gevraagd als beiaardadviseur bij
restauratie, renovatie en nieuwbouwprojecten.
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4.

Geert D’HOLLANDER *1965
Turn in – Turn(h)out

5.

Vittorio MONTI (1868-1922)
Csardas

6.

Boudewijn ZWART (*1962)
Improvisatie

Beiaardconcert door Gerda Peeters

maandag 9 augustus
Gerda Peeters
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Stadsbeiaardier van Hillegom
20.15 uur ZOMERAVONDCONCERT
1.

Gary WHITE 1937
Three short pieces
Etude
Reflection
Vigil

2.

Richard KRENTZLIN 1864-1956
uit ‘Aus der Kinderwelt’
(op. 63)
Neckerei
Schwarzer Mann

3.

Benedetto MARCELLO 1686-1739
Concerto d-moll
(oorspronkelijk voor hobo)
Allegro
Adagio
Presto

09 - 08

Toelichting
Geboren en getogen in het centrum van Haarlem zijn beiaard- en orgelklanken Gerda Peters
met de paplepel ingegoten. Gerda is aan het
Sweelinck Conservatorium Amsterdam afgestudeerd voor orgel en kerkmuziek. Vervolgens
heeft zij met goed gevolg het staatsexamen
piano afgelegd. In 2008 slaagde zij voor haar
diploma Master of Music in Carillon aan de
Nederlandse Beiaardschool (NBS) te Amersfoort (faculteit muziek van de Hoge School
voor de Kunsten te Utrecht). Gerda Peters is
vaste organiste van de St. Pancratiuskerk te
Sassenheim. Naast haar kerkmuzikale activiteiten heeft zij een privé leerlingenpraktijk in
de Bollenstreek. Zij geeft door heel Nederland
concerten.
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4.

Richard KRENTZLIN 1864-1956
uit ‘Aus der Kinderwelt’
(op. 63)
Kindliche Bitte
Vergißmeinnicht am Bache

5.

Albert DE KLERK 1917-1998
Petite Suite Française
Prelude
Menuet
Gigue

Beiaardconcert door Boudewijn Zwart

maandag 16 augustus
Boudewijn Zwart
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Stadsbeiaardier van Gouda
20.15 uur ZOMERAVONDCONCERT
1.

Johann Sebastian BACH 1685-1750
Passacaglia c-Moll BWV 582

2.

Wolfgang Amadeus MOZART
1756-1791
Symphonie 9 C-Dur KV 73
Allegro
Andante
Menuet & Trio
Rondo

3.

Peter Iljitsch TSJAIKOVSKY
(1840-1893)
Notenkraker Suite op. 71a
Ouverture
Mars van de soldaten

16- 08

Toelichting
De passacaglia van Johann Sebastian Bach
wordt door velen gezien als het grootste
orgelwerk dat ooit geschreven is. Aan het
werk ligt een thema ten grondslag dat eerst
eenstemmig klinkt en daarna eindeloos wordt
gevarieerd. Op het moment dat de variatiereeks ten einde is gekomen en waar normaal
een slot wordt verwacht, ontspruit een fantastische fuga die het werk een apotheose geeft
die zijn weerga niet kent. Wolfgang Amadeus
Mozart heeft zijn leven lang symphonieën
gecomponeerd. De negende symphonie is een
jeugdwerk. Een symphonie is een verzameling van doorgaans vier muziekwerken. Het
openingsdeel is het belangrijkst en wordt
gevolgd door een langzaam middendeel en
een dansachtig Menuet om tenslotte in een
feestelijk Rondo te eindigen.

Dans van de fee Suikerboon
Dans van de trekfluitjes
Russische dans
Arabische dans
Bloemenwals
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De Russische componist Peter Iltitsch Tsjaikovsky schreef balletmuziek bij het sprookje van
de Notenkraker. Daaruit is een suite gedestilleerd met populaire delen uit het ballet. Zo is
de dans van de fee Suikerboon voor klokkenspel gedacht en hoort men de trekfluitjes
in een toonladderfiguur figuurlijk opgeblazen
worden. De suite eindigt met een zwierige
Bloemenwals.

Beiaardconcert door Roy Kroezen

maandag 23 augustus
Roy Kroezen

Stadsbeiaardier te Zwolle
20.15 uur ZOMERAVONDCONCERT
1.

2.

Antonio DE CABEZÓN 1510-1566
Differencias sobre La Dama
le Demanda

Jean-Baptiste LULLY 1632-1687
Uit: Ballet d’Alcidiane et
Polexandre (1658)
Ouverture
	Ritournelle et Récit Italien
Amian dunque infin ch’e è
lecito
	Ritournelle
	Récit Italiens chanté Par M.
elle de la Barre et la Signora
Anna Bergerotti
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23- 08

Toelichting
Roy Kroezen studeerde aan het Arnhems conservatorium orgel bij Cor van Wageningen en
Theo Jellema. Hij behaalde zijn orgeldiploma
in 1993. In die tijd werd zijn belangstelling
voor beiaard gewekt en studeerde hij aan de
Nederlandse Beiaardschool te Amersfoort bij
Bernard Winsemius voor het Praktijkdiploma.
In 2008 behaalde hij het Masterdiploma aan
hetzelfde instituut.
Kroezen is sinds 1994 organist van het Apostolisch Genootschap te Hilversum, en in die
hoedanigheid begeleidt hij ook vaak diensten
in De Doelen te Rotterdam. Hij is vanaf 2005
stadsbeiaardier van Zwolle en sinds december
2009 beiaardier van Hoogeveen.
Hij behaalde eerste en tweede prijzen op
diverse beiaardconcoursen, gaf in 2001 een
orgelconcert en beiaardconcerten op Curaçao,

3.

Johann Sebastian BACH 1685-1750
Aria Variata alla maniera
	Italiana (BWV 989)
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4.

Carl Philipp Emanuel BACH
1714-1788
Sonate IV voor orgel

5.

Robert SCHUMANN 1810-1856
uit Myrten, op. 25:
nr. 3, Der Nussbaum
nr. 7, Die Lotosblume
nr. 16, Rätsel

speelde in 2002 negen weken lang in familiepark “Huis ten Bosch” op het eiland Kyushu in
Japan en maakte diverse concertreizen naar de
Verenigde Staten.
Hij is voorzitter van de Muziekcommissie van
de Nederlandse Klokkenspel Vereniging.
In januari van dit jaar werd in Zwolle een cd
gepresenteerd met Clara de Vries, sopraan,
begeleid door Roy Kroezen op de beiaard van
de Zwolse Peperbus.

Beiaardconcert door Boudewijn Zwart

maandag 30 augustus
Boudewijn Zwart

30 - 08

Stadsbeiaardier van Gouda
20.15 uur ZOMERAVONDCONCERT

Thema: Italiaanse muziek
1.

Giovanni Benedetto PLATTI
1697-1763
Sonata II in C
Adagio – Allegro – Aria Larghetto
– Allegro

2.

Guiseppe GIORDANI 1744-1798
Arietta ‘Caro mio bien’

3.

Baldassare GALUPPI 1706-1785
Sonata II in d
Allegro – Giga

4.
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Antonio CALDARA 1670-1736
Aria ‘Selve Amiche’

5.

Giovanni Battista PERGOLESI
1710-1736
Sonata per pianoforte in F
Allegro

6.

Giovanni Battista PESCETTI
1704-1766
Sonate VI in c
Allegro ma non presto – Moderato
– Presto

7.
Boudewijn ZWART 1962
	Improvisatie over een
	Italiaans volksliedje

AUTOMATISCH SPEELWERK

De St. Janstoren beschikt voor het spel van de
voorslag over een fraaie bronzen speeltrommel
uit 1691. Deze is vervaardigd door Frederick
van den Berg uit Gouda. De trommel, met een
doorsnede van 177 cm en een breedte van
137 cm, functioneert nog altijd. Eén keer per
jaar – in de maand juni – wordt de speeltrommel van nieuwe melodieën voorzien. Daarvoor worden eerst alle toonstiften van het
vorige versteek verwijderd, schoongemaakt en
gesorteerd. Als de trommel leeg is, wordt de
koperen trommel gepoetst. Tegelijk worden de
74 speelhamers die aan de buitenkant van de
klokken zijn gemonteerd opnieuw afgesteld.
Voor sommige klokken zijn meerdere hamers
beschikbaar. Daardoor kan zo’n klok binnen één
maat toch meerdere malen gebruikt worden.
Het ‘versteken’ van de 36.120 gaten tellende
trommel is een bijkomende specialiteit van de
21

stadsbeiaardier. Hij steekt de stiften in de gaten,
overeenkomstig het van te voren uitgewerkte
muziekstuk. Deze stiften worden vervolgens
door een monteur aan de binnenzijde van de
trommel vastgedraaid. Er worden vier melodieën ‘verstoken’. Op het hele uur klinkt de langste
melodie en op het halve uur klinkt een middellange melodie. Op de kwartieren klinken korte
wijsjes. Uitgezonderd de aandrijving via een
computergestuurde elektrische motor, wordt de
klank volledig mechanisch in beweging gezet
met behulp van lichters, tuimelaars en broekdraadverbindingen. In de maand mei klinkt op
het hele uur traditiegetrouw de ‘Meideun’. Deze
melodie is bekend onder de titel ‘De Fransche
Courante’ en ‘De mey die komt ons by, seer bly’.
Deze melodie was in vroeger tijden zeer populair. Adriaen Valerius nam deze melodie in 1626
op in zijn ‘Neder-Landtsche Gedenck-cklanck’.

Informatie Torenmuziek gouda
Wekelijkse bespelingen door
stadsbeiaardier Boudewijn Zwart
Donderdag 11.30 - 12.30 uur
Zaterdag
12.30 - 13.30 uur
Aanbevolen luisterplaats
Catharina Gasthuistuin (ingang over
het bruggetje naast de Sint Janskerk).
Andere luisterplaatsen
Achter de kerk, de Molenwerk, achter
de Vischmarkt, de Koster Gijzensteeg
en diverse binnentuinen en hofjes.
Internet
www.bellmoods.com

Stichting Torenmuziek Nederland
‘t Klockhuys
Lange Geldersekade 4
3311 CJ Dordrecht
Tel. 078 - 614 01 09

Colofon
Torenmuziek Gouda wordt georganiseerd door
de stadsbeiaardier van de gemeente Gouda,
in samenwerking met stichting Torenmuziek
Nederland.
Foto’s: 		 Hans van Dijk
		 Boudewijn Zwart
DTP: 		 Esther van den Dool
Drukwerk:

Voor meer informatie
Boudewijn Zwart
Stadsbeiaardier van Gouda
GSM 06 – 5342 5680
E-mail: info@bellmoods.com
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Met dank aan:
		
		
		
		

Hans van Dijk (Gouda)
Wim van Boxmeer (Gouda)
Stichting ‘Torenmuziek 		
Midden-Holland’

