B e i a a r d c o n c e r t e n
T O R E N M U Z I E K G ou d a Z O M E R
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in cymbalis iubilat
iubilat
Ama nesciri
Ama nesciri

voorwoord

To r e n m u z i e k G o u d a 2 0 1 1
Wim Cornelis

Traditiegetrouw wordt in Gouda de serie
zomeravondconcerten georganiseerd op de
beiaard van de Sint Janstoren. Opnieuw treedt
een keur van beiaardiers uit binnen- en buitenland op.
Bijzondere vermelding verdient het openingsconcert op maandag 4 juli. Dan treedt het
‘Béla György Ensemble’ uit Slowakije op in
de Catharina Gasthuistuin en de tuin van het
Museumcafé. Opzwepende Slavische ritmes
met prachtige zigeunermelodieën omlijsten die
avond het beiaardspel van onze stadsbeiaardier
Boudewijn Zwart. Laat ik dan meteen ook het
slotconcert noemen, waarin onder de naam
‘The British Saxophone Choir’ twintig professionele muzikanten uit Engeland het hele arsenaal
aan saxofoons bespelen, van de kleine piccolosax tot de meer dan twee meter hoge bas-sax.
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Maar uiteraard zijn ook alle tussenliggende
maandagavondconcerten de moeite waard om
te beluisteren, wanneer beiaardiers van diverse
pluimage hun beste beentje én vuistje voorzetten. Een afwisselend programma met ‘voor elck
wat wils’.
Velen zullen dit jaar hun plaats weer weten te
vinden in de sfeervolle tuin van het Catharina
Gasthuis of in de pittoreske straatjes en steegjes
in de nabijheid van de toren. De beiaardconcerten geven altijd een bijzondere sfeer aan onze
mooie binnenstad.
Ik wens u veel luistergenoegen.
De burgemeester van Gouda,

W.M. Cornelis
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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.
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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 2011
Maandag 4 juli

Sint Janstoren

20.15 uur

Boudewijn Zwart (Gouda)
m.m.v. het ‘Béla György 		
Ensemble’ (Slovakije)

Maandag 11 juli
20.15 uur

Sint Janstoren
Lydia Zwart (Nijkerkerveen)

Maandag 18 juli
20.15 uur

Sint Janstoren
Midori Conneman (Waddinxveen)

Maandag 25 juli
20.15 uur

Sint Janstoren
Trevor Workman (Engeland)

Maandag 1 augustus
20.15 uur

Sint Janstoren
Gideon Bodden (Gouda)

Maandag 8 augustus
20.15 uur

Sint Janstoren
Stefano Colletti (Frankrijk)

Maandag 15 augustus Sint Janstoren
20.15 uur
Claire Halpert (Amerika)
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Maandag 22 augustus Sint Janstoren
20.15 uur
Bart Vervaat (Alkmaar)
Maandag 29 augustus Sint Janstoren
20.15 uur
Boudewijn Zwart (Gouda)
m.m.v. The British Saxophone
Choir (Engeland)

Luisterplaatsen:
Achter de kerk, tuin van het Catharina Gasthuis,
de Molenwerk, achter de Vischmarkt, de Koster
Gijzensteeg en diverse binnentuinen en hofjes.

Beiaardconcert door Boudewijn Zwart

maandag 4 juli
Boudewijn Zwart

Stadsbeiaardier van Gouda
20.15 uur ZOMERAVONDCONCERT
m.m.v. het ‘Béla György Ensemble’
(Slovakije)
Intro door ‘Béla György Ensemble’
1.

Johann Sebastian BACH 1685-1750
Allegro uit Brandenburgs
Concert IV in G

Intermezzo door ‘Béla György Ensemble’
2.

Ludwig VAN BEETHOVEN
1770-1827
Allegro uit Symphonie 5 in c

Intermezzo door ‘Béla György Ensemble’
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04- 07

Toelichting
De Slovaakse musicus Béla György speelt op
een cymbaal. Dit is een volksmuziekinstrument afkomstig uit de Slavische cultuur.
Het instrument lijkt op een vleugelpiano met
horizontale snaren in een klankkast. In plaats
van een klavier en vleugelhamers, worden de
snaren aangeslagen met hamers die de muzikant in de hand heeft, zoals bij xylofoon. Béla
was jarenlang hoofddocent aan het conservatorium van Boedapest. Vanwege de oorlogssituatie in zijn geboorteland was hij genoodzaakt zijn heil elders te zoeken en speelt
hij regelmatig in Nederland met zijn zoon
Filip en met andere muzikale familieleden.
Het repertoire van zijn muziek ensemble is
gebaseerd op traditionele zigeunermuziek.
Daarin hoort men sentimentele melodieën die
dikwijls worden afgewisseld met zeer virtuoze

3.

Francisco Tarrega 1852-1909
Recuerdos de Alhambra

Intermezzo door ‘Béla György Ensemble’
4.

Leon Jessel 1971 -1942
Parademars der tinnen
soldaatjes

Intermezzo door ‘Béla György Ensemble’
5.

Gustav Peter 1893-1956
Circus Renz

Intermezzo door ‘Béla György Ensemble’
6.

Vittorio MONTI 1868-1922
Czàrdas

Postludium door ‘Béla György Ensemble’
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passages. De laatste twee werken van het
programma, nl. het bekende Circus Renz en de
beroemde Czàrdas hoort u zowel op beiaard
als in een uitvoering door het ‘Béla György
Ensemble’.

Beiaardconcert door LYDIA ZWART

maandag 11 juli
Lydia Zwart

Stadsbeiaardier van Nijkerkerveen
20.15 uur ZOMERAVONDCONCERT
1.

Fernando SOR 1780-1839
Rondo in C opus 22		
		
2.
Robert Byrnes 1949-2004
On the San Antonio River		
3.
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Wolfgang Amadeus MOZART
1756-1791
Fantasie in d KV 397 		
			
4.
John COURTER 1942-2010
Gaudi’s Chimneys		
1. The Undulating Chimneys
		 of Casa Batló
2. The Mushroom Chimneys
		 of Park Güell
3. The Geometric Chimneys
		 of Güell Palace

11- 07

Toelichting
Lydia Zwart (1988) begon in 2008 aan het
Carillon Instituut Nederland te Dordrecht met
beiaardlessen bij haar vader Boudewijn Zwart.
Sinds 3 jaar krijgt ze bovendien pianoles van de
Russische pianiste Evelina Vorontsova en klassiek gitaarles van Peter Constant. Als freelance
beiaardier speelt ze o.a. op bruiloften, geeft ze
educatieve rondleidingen aan schoolklassen en
vervangt ze beiaardiers. Daarnaast speelt ze in
het Nederlands Jeugd Gitaar Orkest, een orkest
bestaande uit ongeveer 20 gevorderde jonge
gitaristen. Sinds 2011 maakt ze deel uit van
het bestuur van de Nederlandse Klokkenspel
Vereniging en zet ze zich in voor het behoud
van de beiaardcultuur in Nederland.
In het Rondo van Sor is te horen dat het stuk is
opgebouwd uit vier verschillende fragmenten:
AB-C-AB-D-AB-E, waarbij AB het steeds terug

5.

6.

Isaac ALBENIZ 1860 - 1909
Asturias uit “Suite Espanola”
opus 47
					
POPULAIRE MELODIEËN
Poor wayfaring stranger
(trad. Amerika)
Leen ’t Hart 1920 - 1992
Summertime
		
G. Gershwin 1898 - 1937
La vie en Rose (Edith Piaf)		
Louis Guglieme 1916 - 1991
All you need is love (The Beatles)
John Lennon 1940 - 1980
La Petite Valse			
Joe Heyne 1904 - 1978
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kerende vrolijke refrein is. De Amerikaanse componist Robert Byrnes neemt u in zijn compositie
mee met een vaartocht over de San Antonio
River, een rustige rivier die plotseling ruw wordt
onderbroken door een hoge waterval. De Fantasie in d van Mozart is één van de meest populaire solostukken voor piano. Het opent met
een lyrisch deel, waarin het thema tot drie maal
toe klinkt en onderbroken wordt door stuwende
passages. Het tweede deel is blij van karakter
en staat in de majeur toonsoort. In Asturias
geeft de Spaanse componist Isaac Albéniz een
romantische sfeertekening van Spanje. De
donkere kleurklanken, omfloerste akkoorden en
lyrische melodieën worden als typerend voor
Spanje beschouwd en doen velen direct denken
aan stieren, gitaren en sangria.
“Gaudi’s Chimneys” van de vorig jaar overleden
Amerikaanse beiaardcomponist John Courter
bestaat uit drie sprookjesachtige werken geïnspireerd op de creaties van de Spaanse architect
Antonio Gaudi (bekend van o.a. de Sacrada
Familia in Barcelona).

Beiaardconcert door Midori Conneman

maandag 18 juli
Midori Conneman

Stadsbeiaardier van Waddinxveen
20.15 uur ZOMERAVONDCONCERT
1.

2.

Joaquin RODRIGO 1901-1999
Tema Del
“Concierto De Aranjuez” 		

Leen ’t HART 1920-1992
Dorische Suite voor beiaard
1 - Praeludium
2 - Serenade
3 - Dansje
			
3.
Joannes DE GRUIJTTERS 1709-1772
Andante			
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18- 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.
Het programma vermeldt twee oorspronkelijk
voor beiaard geschreven werken. De compositie van de Antwerpse beiaardier Joannes de
Gruijtters komt uit een oud beiaardboek uit de
achttiende eeuw. De Dorische Suite is gecomponeerd door Leen ‘t Hart, de oprichter van de
Nederlandse Beiaardschool. Hij schreef naast
een groot beiaard-oeuvre ook zeer veel arrangementen en tal van didactische werken.
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4.

George Friedrich HÄNDEL1685-1759
Music for the Royal Fireworks
HWV351		
Ouverture
Bourrée
La Paix
La Réjouissance
Menuet I & II

5.

Hoagy CARMICHAEL 1899-1981
Stardust

Beiaardconcert door trevor workman

maandag 25 juli
Trevor Workman

Trevor Workman (Engeland)
20.15 uur ZOMERAVONDCONCERT
1.

Wolfgang Amadeus MOZART
1756-1791
Voi Che Sapete

2.

Edward ELGAR 1857-1934
Larghetto uit ‘Serenade for
strings’ opus 20 Chanson de
matin opus 15 No. 2

3.

Gabriël FAURÉ 1845-1924 arr.
Midori Conneman
Après un Rêve opus 7 nr.1		

4.

Louis-Claude DAQUIN 1694-1772
Rondo ‘The Cuckoo’
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25- 07

Toelichting
Trevor Workman is sinds 1965 beiaardier te
Bournville, een voorstad van Birmingham.
Hij bespeelt daar de grote Gillet&Johnson beiaard, die ooit geschonken was door de oprichter
van de beroemde Cadbury chocoladefabriek. In
deze functie volgde hij zijn voorganger en beiaardleraar Clifford Ball op. Lange tijd was Trevor
Workman als hoofd beveiliging en logistieke
zaken verbonden aan het grootste ziekenhuis
van Engeland, gevestigd in Nottingham. Zijn
optreden tijdens het eerste Eurocarillon Festival
in 1995 maakte zoveel indruk dat dit uiteindelijk
heeft geleid tot een zich volledig wijden aan
de muziek. Naast beiaardier is Trevor Workman
organist van de St. Francis-church te Bournville
en is hij een veelgevraagd begeleider van zangers en speellieden. Hij is tevens de oprichter
en directeur van de George Cadbury Carillon

5.

Leopold MOZART 1719-1787
Toy Symphony			
			
6.
Wolfgang Amadeus MOZART
Laudate Dominum (Psalm 116)
7.

Franz SCHUBERT 1797-1828		
Ave Maria			
			
8.
Johann Sebastian BACH
1685-1750
Jesu, joy of man’s desiring
BWV 147
9.
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Wolfgang Amadeus MOZART
Allelujah! uit ‘Exultate Jubilate’

School en werkt samen met de beiaardscholen
in Mechelen en Dordrecht. Hij geeft regelmatig
concerten in binnen- en buitenland en is president van de British Carillon Society.

Beiaardconcert door Gideon Bodden

maandag 1 augustus
Gideon Bodden
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Stadsbeiaardier van Gouda
20.15 uur ZOMERAVONDCONCERT
1.

Jan Pieterszoon SWEELINCK
1562-1621
Praeludium in F
Echo Fantasia in d
Variaties over ‘Est-ce Mars
le grand dieu des alarmes /
Que je voy?’

2.

Joseph HAYDN 1732-1809
Sonate nr. 13 in G
[voor fortepiano,
Hoboken. XVI nr 6]
Allegro
Minuet & trio
Adagio
Allegro molto

01- 08

Toelichting
Gideon Bodden’s begin werd teweeg gebracht
in 1971, begon zijn klokkenistencarrière in
1983 aan de muziekschool van Hilvarenbeek,
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

3.
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Wolfgang Amadeus MOZART
1756-1791
Variaties over
“Unser dummer Pöbel meint”
uit: ‘Die Pilgrime von Mekka’ van
Chr. W. von Gluck
[voor fortepiano, Kv. 455]

ontwerpen van klokprofielen en het stemmen
van beiaardklokken.

Beiaardconcert door stefano Colletti

maandag 8 augustus
Stefano Colletti
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Stefano Colletti (Frankrijk)
20.15 uur ZOMERAVONDCONCERT
1.

Antonio VIVALDI 1678-1741
Largo (uit Concerto per flautino)
Allegro (uit De Vier Jaargetijden /
Winter)

2.

Claude DEBUSSY 1862-1918
Clair de lune
(uit Suite Bergamasque)

3.

Philippe ROMBI *1968
Prélude in f

4.

Maurice RAVEL 1875-1937
Pièce en forme de Habanera

08- 08

Toelichting
Stefano Colletti is directeur van de Franse
Beiaardschool te Douai, waar hij ook de vaste
bespeler is van de beiaard in het beroemde
Belfort. Hij studeerde aan het conservatorium
te Parijs en behaalde in 2002 het diploma
compositie, met aantekeningen voor harmonie, contrapunt, fuga en orkestratie. Hij is een
zeer verdienstelijk pianist en dat vertaalt zich
hoorbaar in zijn beiaardspel. Het programma
opent met twee werken van ‘de rode priester’
uit Venetië, Antonio Vivaldi. U hoort een
langzaam deel uit het concert voor viool en
piccolo en een snel deel uit de bekende Vier
Jaargetijden. Stefano heeft een persoonlijke
voorkeur voor impressionistische werken.
Dat blijkt niet alleen uit zijn voorliefde voor
de werken van Debussy en Ravel. De Franse
componist Philippe Rombi schreef de muziek
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5.

Isaac ALBENIZ 1860-1909
Asturias

6.

Paul TAKAHASHI *1967
Jumper Realley voor beiaard

7.

Stefano COLLETTI
Improvisatie over
Napolitaanse liederen

bij de bioscoopfilm ‘Bienvenue chez les Ch’tis’.
Deze prachtige en komische familiefilm werd
alleen in Frankrijk al door meer dan 20 miljoen
mensen gezien en is over heel de wereld
nog steeds uitermate populair. De beiaardpartij werd ingespeeld door Stefano Colletti.
Aanvankelijk zou de film zelfs openen met
de vanavond gespeelde Prélude, maar dit
beiaardwerk werd uiteindelijk niet gebruikt.
Stefano eindigt zijn programma met een
improvisatie over Napolitaanse liederen. Het
gebruik van veelvuldige tremolo’s doet denken
aan een mandoline.

Beiaardconcert door Claire halpert

maandag 15 augustus
Claire Halpert

Freelance-beiaardier
20.15 uur ZOMERAVONDCONCERT
Intro
Mathias VAN DEN GHEYN
Preludio V			
				
1.
Volksliedbewerkingen
uit Engeland
The Ash Grove
Londonderry Air
2.

Amerikaanse beiaardmuziek
Claude AUBIN
Image no. 2 			
Robert BYRNES
Reflection			
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15- 08

Toelichting
De beroemde universiteit van Yale bezit een
‘Grand-carillon’ in de monumentale Harkness
toren. Een enthousiaste groep beiaardstudenten hebben zich verenigd in ‘Yale University
Guild Of Carillonneurs’. Zij studeren daar volgens het principe van kennis-overdracht. Dat
houdt in dat de studenten elkaar onderwijzen
in het beiaardspel. Elke oudere student krijgt
een jongere student toegewezen. Wanneer
men is afgestudeerd aan de universiteit worden nieuwe studenten aangezocht en enthousiast gemaakt voor de beiaardkunst. Uit deze
studentenklassen zijn al heel wat talenten
geboren. Een voorbeeld daarvan is de jonge
beiaardier Claire Halpert. Zij studeerde taal en
muziek aan de Yale University en raakte in de
ban van de beiaard. Dit resulteerde in extra
lessen bij de Amerikaanse beiaardier Ellen

3.

Franse Pianomuziek
François POULENC
Sarabande 			
Erik SATIE
Gnossienne nr. 1

4.

Amerikaanse traditie
Heliotrope Bouquet		
(ragtime Scott Joplin)
Rubber Duckie (Jeffrey Moss)

5.

Franse beiaardmuziek
Stefano COLLETTI *1973
Sonatine voor beiaard 		
					
		
Postludium
Francisco TÁRREGA
Capricho Arabe
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Dickinson, die haar begeleidde voor het toelatingsexamen voor de Guild Of Carillonneurs
in North America. Sindsdien heeft zij diverse
concerten in de Verenigde Staten gegeven en
speelt zij regelmatig op de beiaard van de St.
Stephens Church in Cohasset (MA). Momenteel
studeert zij Afrikaanse talen. Dit is haar eerste
Europese concertreis.

Beiaardconcert door Bart vervAAT

maandag 22 augustus
Bart Vervaat
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Freelance-beiaardier
20.15 uur ZOMERAVONDCONCERT
1.

Oude muziek
Gisbert STEENWICK
Serband
Jacob VAN EYCK
Variaties over
‘Engels Nachtegaaltje’

2.

Nederlandse beiaardmuziek
Albert DE KLERK 1917 - 1998
Hemony Suite
I - Prelude; II - Etude; III - Siciliano;
IV - Toccata;
Sweelinck Fantasie
Variaties over ‘Est ce Mars’

22- 08

Toelichting
Hij moet ongeveer 5 jaar oud geweest zijn,
toen Bart Vervaat reeds een fascinatie kreeg
voor klokken. In zijn woonplaats Voorschoten
kon hij als kind ademloos luisteren naar het
gelui van de kerkklokken en naar de beiaardmuziek. Hij studeerde orgel bij Jos van der
Kooij aan het conservatorium te Alkmaar, maar
bleef zijn liefde voor de klokken houden. Sinds
enkele jaren heeft hij de stap genomen om
beiaard te studeren aan het Carillon Instituut Nederland te Dordrecht. Dit jaar zal hij
examen doen en krijgt hij de gelegenheid een
zomeravondconcert te geven. Het programma
geeft een beeld van wat de studenten voor
het Bachelor-niveau moeten kunnen spelen.
Zowel originele beiaardmuziek van Vlaamse
en Nederlandse bodem, als bewerkingen van
oude muziek en composities uit de klassieke
periode. Daarnaast ook een geïmproviseerde

3.

4.

Klassieke muziek
Matteo CARCASSI 1792-1853
Etude in F
Wolfgang Amadeus MOZART
1756-1791
Fantasie in d KV 397

Improvisatie
Variatiereeks over een
Nederlands volksliedje
		
5.
Vlaamse beiaardmuziek
Staf NEES 1901-1965
Fantasia II in d
Jef ROTTIERS 1904-1985
Fantasia op A(driaan)
D(e) G(root)
Jef DENIJN 1862-1941
Ongeschreven Postludium
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variatiereeks over een a prima vista opgegeven volksliedje.

Beiaardconcert door Boudewijn Zwart

maandag 29 augustus
Boudewijn Zwart

Stadsbeiaardier van Gouda
20.15 uur ZOMERAVONDCONCERT
Met medewerking van
The British Saxophone Choir (Engeland)
Te gast vanavond zijn de 20 muzikanten van
The British Saxophone Choir. Dit is een groep
professionele saxofonisten die het hele arsenaal van saxofoons bespeelt. Van de kleine
piccolo-sax tot de meer dan twee meter hoge
bas-sax. Boudewijn Zwart trad vorig jaar met
hen op tijdens een concert in Birmingham
op de reizende beiaard. Het samenspel klikte
zodanig dat een concertreis door Nederland is
georganiseerd. Naast Gouda, worden concerten gegeven in Zeewolde, Amsterdam, Barneveld, Ede, Apeldoorn, Dordrecht en Schoonhoven. Ook spelen de saxofonisten in samenspel
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29 - 08

met Boudewijn tijdens de ingebruikname van
het uitgebreide carillon in de Dorpskerk te
Moordrecht. Dit concert is zaterdag 3 september om 10 uur.
Het ensemble is toonaangevend in Engeland.
Dirigent Nigel Wood is tevens verantwoordelijk voor veel arrangementen van bekende
klassieke werken. Vanavond zal o.a. een versie
worden gespeeld van de bekende Bolero van
Maurice Ravel. Daarnaast staan ook werken
van Mozart op het programma.
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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
24

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’.

Stadsbeiaardier Boudewijn Zwart

Boudewijn Zwart
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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 beiaardCD’s en organiseert opvallende beiaardprojecten. Sinds 2002 geeft Boudewijn Zwart leiding
aan het Carillon Instituut Nederland te Dordrecht, een beroepsopleiding voor beiaardiers.
Met zijn eigen 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.

Informatie Torenmuziek gouda
Wekelijkse bespelingen door
stadsbeiaardier Boudewijn Zwart
Donderdag 11.30 - 12.30 uur
Zaterdag
12.30 - 13.30 uur
Aanbevolen luisterplaats
Museumcafé GoudA, 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
Voor meer informatie
Boudewijn Zwart
Stadsbeiaardier van Gouda
GSM 06 – 5342 5680
E-mail: info@bellmoods.com
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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
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Museumcafé GoudA
Hans van Dijk (Gouda)
Wim van Boxmeer (Gouda)
Stichting ‘Torenmuziek 		
Midden-Holland’

