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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.

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 smeed
ijzeren exemplaren. 
De Eijsboutsklokken uit 1966 zijn buiten 
gebruik gesteld en vervangen door 31 nieuwe 
Hemonyreplica’s. Het stokkenklavier is geres
taureerd en de tractuur is vernieuwd.

DE BEIAARD VAN DE SINT JANSTOREN

De  Hemony-be iaa rd
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AGENDA TORENMUZIEK GOUDA 2012

Maandag 2 juli Markt / Stadhuis

20.15 uur FAmIlIEconcErT 
 ‘KloKKEn & KAnonnEn’ o.a.  
 ouverture 1812 van P.I. Tsjaikovski,  
 Boudewijn Zwart  rijdend concert  
 carillon m.m.v. Brassband 
 Schoonhoven o.l.v. Kees Kramer
 rijdende Artillerie ‘Het Bastion’ 
 uit naarden
    
Maandag 9 juli Sint Janstoren
20.15 uur Gideon Bodden (oudewater)

Maandag 16 juli  Sint Janstoren
20.15 uur John Gouwens (USA)

Maandag 23 juli Sint Janstoren
20.15 uur midori conneman (Waddinxveen) 

Maandag 30 juli Sint Janstoren
20.15 uur Bastian Fuchs (Duitsland)

Maandag 6 augustus Sint Janstoren
20.15 uur Trevor Workman (Engeland)

Maandag 13 augustus  Sint Janstoren

20.15 uur  Boudewijn Zwart (Gouda)
  Thema: 300 jaar Frederik  
  de Grote

Maandag 20 augustus  Sint Janstoren
20.15 uur  rien Donkersloot 
  (Amersfoort)

Maandag 27 augustus  Sint Janstoren
20.15 uur  Boudewijn Zwart (Gouda)
  Thema: 150 jaar Jef Denijn

Luisterplaatsen: 
Achter de kerk, tuin van het catharina Gasthuis, 
museumtuin, de molenwerk, achter de Vischmarkt,
de Koster Gijzensteeg en diverse binnentuinen en hofjes.



ZOMERAVONDcONcERT

maandag 2 juli
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02-07

ZOMERAVONDCONCERT markt/Stadhuis 

20.15 uur  FAmIlIEconcErT 
 ‘KloKKEn & KAnonnEn’
 o.a. ouverture 1812 van 
 P.I. Tsjaikovski
 Boudewijn Zwart  
 rijdend concert carillon 
 m.m.v. Brassband Schoonhoven 
 o.l.v. Kees Kramer
 rijdende Artillerie ‘Het Bastion’ uit  
 naarden

Toelichting
Wanneer krijgen kinderen de mogelijkheid het 
commando te voeren over schutters en kanonniers?  
Zal het hen lukken om de saluutschoten op tijd te 
laten horen? Tijdens een daverend familieconcert 
zullen jong en oud interactief worden betrokken 
bij het muzikale spel tussen brassband, klokken en 
kanonnen. Er is een grote overeenkomst tussen 
klokken en kanonnen: ze zijn allebei gemaakt van 
brons. Vroeger waren de klokkengieters meestal ook 
geschutsgieters. In oorlogstijd maakten ze kanon
nen en kogels, in tijden van vrede goten ze klokken. 
naast vrolijke marsmuziek en virtuoze trompetsolo’s, 
klinkt vanavond ook de compositie ‘liberation’ van 
Boudewijn Zwart. Dit werk is speciaal geschreven 
voor de combinatie beiaard en brassband. Hierin zijn 
twee oudHollandse melodieën verwerkt en klinkt 
zowel het lied ‘Gelukkig is het land’ als ‘In naam 
van oranje, doe open de poort’. Sluitstuk van het 
concert is de beroemde ouverture 1812 van Peter 
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I. Tjaikowski. Deze compositie kan vrijwel nooit in 
de oorspronkelijke bezetting  met echte klokken en 
kanonnen  worden uitgevoerd. Daar brengen de 
koperblazers van Brassband Schoonhoven o.l.v. Kees 
Kramer verandering in. Zij krijgen hulp van Boude
wijn Zwart op zijn rijdende concert carillon en van de 
in historische kledij gestoken schutters van rijdende 
Artillerie ‘Het Bastion’ uit naarden. Brassband Schoonhoven



6

Stadsbeiaardier van Oudewater
20.15 uur ZomErAVonDconcErT

1. Jan Pieterszoon SWEElIncK 15621621 
 Fantasia in g
 Echo-Fantasia
 Pavana Lachrimae
 Variaties over ‘Est-ce Mars’

2. Wim FrAnKEn 19222012  
 uit: zes Ritmische Studies 
 voor beiaard 
 Allegro
 lento, ‘pineapple’
 Allegro giocoso, ‘pumpkin’
 Allegretto grazioso, ‘manga’
 Allegro, ‘jambalaya’
 

Toelichting
Gideon Bodden woont in Gouda en begon zijn 
klokkenistencarrière in 1983 aan de muziek
school van Hilvarenbeek. later studeerde hij 
aan de beiaardscholen te mechelen en te 
Amersfoort. Hij won meerdere beiaardcon
coursen, waaronder de Koningin Fabiolawed
strijd te mechelen (1993). Hij is stadsbeiaardier 
van Amsterdam, oudewater, Hilvarenbeek en 
Schoonhoven en heeft een drukke interna
tionale concertpraktijk. Hij is bestuurslid van 
de nederlandse Klokkenspel Vereniging en 
directeur van Het molenpad Expertise. In die 
laatste hoedanigheid specialiseert hij zich 
in het ontwerpen van klokprofielen en het 
stemmen van beiaardklokken. Een recent 
voorbeeld daarvan is te horen in de beiaard 
van de Dorpskerk te moordrecht. De nummers 
2 en 3 van het programma zijn oorspronkelijk 

09-07maandag 9 juli 

BEIAARDcONcERT DOOR GIDEON BODDEN

Gideon Bodden



3. Geert D’HollAnDEr *1965  
 Bell Canto voor beiaard 
 (‘raveliaanse walsen’ in rondovorm)
   
4. Béla BArTÒK 18811945  
 Roemeense Volksdansen
 I Der Tanz mit dem Stabe
 II Brâul
 III Der Stampfer
 IV Tanz aus Butschum
 V rumänische Polka
 VI Schnell Tanz

voor beiaard gecomponeerd. Bell canto werd 
geschreven ter gelegenheid van het 500jarig 
bestaan van het fenomeen ‘beiaard’. Dit jaar 
overleed Wim Franken. Hij was beiaardier van 
o.a. de Zuidertoren te Amsterdam en liet een 
groot beiaardoeuvre achter. De nummers 1 en 
4 zijn bewerkingen. In 2012 wordt uitgebreid 
herdacht dat Jan Pieterszoon Sweelinck 450 
jaar geleden werd geboren. Hij is de belang
rijkste componist uit de nederlandse geschie
denis. 
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BEIAARDcONcERT DOOR JOhN GOUwENS

Beiaardier van de universiteit te Culver 
(USA)

20.15 uur ZomErAVonDconcErT

1. George Frideric HÄnDEl 1685–1759
 Andante uit orgelconcert 

2. John GoUWEnS *1957
 Berceuse for carillon op. 13   
 (1985) 
   
3. Geert D’HollAnDEr *1965
 Bell  Canto (2010)  
 
4. ronald BArnES 19271977
 Passacaglia  on the Appalachian  
 Spiritual ‘Happy In Eternity’  
 (1986)

Toelichting 
John Gouwens is sinds 1980 organist en 
beiaardier van de culver military Academy/ 
culver Girls Academy. Hij studeerde beiaard bij 
Albert Gerken aan de Universiteit van Indiana. 
In zijn programma’s vormt een improvisatie 
meestal een vast onderdeel. Zijn boek ‘Playing 
the carillon: An Introductory method’ is de 
eerste en enige didactische methode voor ca
rillononderwijs die in Amerika in druk versche
nen is. Dit is zijn zevende Europese concertreis. 
Het programma van vanavond bevat naast 
enkele bewerkingen vooral oorspronkelijk voor 
beiaard geschreven composities uit Amerika. 
Europese beiaarden zijn meestal te horen in 
drukke stadscentra. In Amerika is de situatie 
heel anders. Daar hangen de carillons in de to
rens van universiteiten in de rustige omgeving 
van de campus. Dat heeft effect op de wijze 
van componeren voor deze instrumenten. 

maandag 16 juli 16-07
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John Gouwens
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5. Emilien AllArD 1915–1976
 Arabesque for carillon (1958) 

6. Dave GrUSIn *1934
 Milagro (1988) 
  
7. Improvisatie 

8. John GoUWEnS
 Fantasy III op. 29 for carillon  
 (2010)
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Midori Conneman (Waddinxveen)
20.15 uur ZomErAVonDconcErT

1. Antonio VIVAlDI 16781741                           
 Nulla in mund paxsincera   
 Op.RV630

2. Jan Pieterzoon SWEElIncK 15621621              
 Variaties over ‘Est-ce Mars’

3. leigh HArlInE 19071969                
 When You Wish Upon A Star

4. Joannes DE GrUIJTTErS 17091771   
 Uit het Antwerps beiaardboek  
 1746
             Andante (nr.86) / Allegromoderate  
 (nr.87) / menuet (nr.72) 
 Aria (nr.105) / Giga(nr.22)

Toelichting
midori conneman is in Tokyo (Japan) geboren. 
Zij studeerde piano aan het Utrechts conser
vatorium en beiaard aan de nederlandse Bei
aardschool te Amersfoort. In 2000 won zij de 
3de prijs in de Internationale Beiaardwedstrijd 
te oudenaarde (Bl). Als freelancebeiaardier 
speelt ze ook in andere Europese landen en 
vervangt zij regelmatig in Gouda. Sinds 2004 
heeft zij een eigen praktijk voor pianolessen 
in haar woonplaats Waddinxveen. Zij speelt 
vanavond een afwisselend programma met 
bewerkingen voor beiaard van bestaande 
klassieke composities. Dit bewerken wordt 
ook wel arrangeren genoemd en is een oude 
traditie in de beiaardkunst. Dat blijkt onder 
andere uit het Antwerps beiaardboek uit 1746 
dat honderden jaren geleden werd samenge
steld door de Antwerpse beiaardier Ioannes de 

23-07maandag 23 juli

BEIAARDcONcERT DOOR MIDORI cONNEMAN

midori conneman



5. Sergei rAcHmAnInoV 18731943 
 Nocturne Op.10 nr.1

6. ludwig VAn BEETHoVEn 17701827                   
 6 Ecossaises Op.WoO 83

7. Arie maasland/mAlAnDo 19081980 
 Tango ‘Olé Guapa’

Gruijtter. Daarin staan allerlei composities van 
componisten uit die tijd, maar die in dit boek 
speciaal voor beiaard bewerkt zijn. midori zet 
deze traditie voort en eindigt haar programma 
met een tango van de nederlandse componist 
Arie maasland, die onder het pseudoniem 
malando diverse werken publiceerde, waarvan 
de vanavond gespeelde tango ‘olé Guapa’ 
internationale bekendheid geniet.  
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Freelance-beiaardier in Duitsland
20.15 uur ZomErAVonDconcErT

1.  robert lAnnoY 19151979 
 Prelude  pour Carillon
  
2. Gustav lAnGE 18301889  
 Blumenlied op. 39

3. robert ScHUmAnn 18101856
 Uit: Myrthen op. 25
 Venetianisches lied
 Die lotusblume
 rätsel

4. Geert D’HollAnDEr *1965  
 Bell Canto (2010)
    

Toelichting
Bastian Fuchs werd in 1994 in neumarkt, 
Beieren geboren en behoort tot de jongste 
generatie van beiaardiers. Vanaf zijn achtste 
jaar kreeg hij reeds piano en orgellessen. 
Hij studeert kerkmuziek aan de “Hochschule 
für katholische Kirchenmusik und musikpäda
gogik“ te regensburg. Als kerkmusicus is hij 
actief in het bisdom Eichstätt maar tevens in 
de kathedralen van regensburg en Eichstätt. 
In 2009 legde hij zich als autodidact toe op het 
beiaardspel, met de voorbeelden op ‘youtube’ 
als voornaamste inspiratiebron. Dit resulteerde 
reeds in concerten op beiaarden in nederland 
en Vlaanderen. In een bijzondere samenwer
king met klokkengieterij rudolf Perner in Pas
sau, is Bastian Fuchs druk doende een begin 
van een beiaardcultuur in de Duitse deelstaat 
Beieren te stichten. onder grote belangstel
ling speelde hij dit jaar tijdens de officiële 

30-07maandag 30 juli 

BEIAARDcONcERT DOOR BASTIAN FUchS
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Bastian Fuchs



5.     Staf nEES 19011965
 Preludium voor beiaard 

6.  Bastian FUcHS *1994  
 Improvisatie over ‘Somewhere  
 Over The Rainbow’

ingebruikname van de eerste reizende beiaard 
van Beieren. 
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Trevor Workman (Engeland)
20.15 uur ZomErAVonDconcErT

I EEn EnGElS VoorSPEl
 Edward ElGAr 18571934
 Chanson d’ Matin
 Albert KETÉlBEY 18591959
 Phantom Melody                                                

II TWEE TAnGo’S
 leroy AnDErSon 19081975 
 Blue Tango    
 G. Herman roDrIGUEZ 18971948
 La Cumparsita                       

III mUZIEK UIT FrAnKrIJK
 claude DEBUSSY 18621918
 Clair de Lune    
 Gabriel FAUrÉ 18451924  
 Après un rêve    

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 groot
ste ziekenhuis van Engeland, gevestigd in 
nottinham. 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 bei
aardier is Trevor Workman organist van de St. 
Francischurch te Bournville en is hij een veel
gevraagd begeleider van zangers en speellie
den. Hij is tevens de oprichter en directeur van 

06-08maandag 6 augustus 

BEIAARDcONcERT DOOR TREVOR wORKMAN

Trevor Workman
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IV UIT DE KlASSIEKE TIJD 
 Franz Joseph HAYDn 17321809
 Andante uit Trompetconcert  
 leopold moZArT 17191787
 Toy Symphony   
 Wolfgang A. moZArT 17561791
 Laudate Dominum KV 339        
 Adagio uit Klarinetconcert KV 622  
 
V FInAlE
 Pietro mAScAGnI 18631945 
 Easter Hymn - 
 ‘Cavalleria Rusticana’         
     
      

de George cadbury carillon School en werkt 
samen met de beiaardscholen in mechelen en 
Dordrecht. Hij geeft regelmatig concerten in 
binnen en buitenland.
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Stadsbeiaardier van Gouda
20.15 uur  ZomErAVonDconcErT

Themaprogramma: 
300 jaar Frederik II ‘De Grote’ 1712 1786
      
1. carl Philip Emanuel BAcH 17141788
 Allegretto con variationi 
 per il Cembalo Solo Wq 118/5

2. Johan Georg PISEnDEl 16871755
 Gigue sans Basse 

3. carl Heinrich GrAUn 17041759
 Uit: Sonata IX C-Dur
 Adagio  Allegro 

Toelichting
Het is dit jaar 300 jaar geleden dat Frederik 
II van Pruissen werd geboren. Hij kreeg de 
bijnaam ‘De Grote’ omdat hij Brandenburg
Pruisen wist om te vormen tot een grote 
Europese mogendheid. Frederik hield veel 
van muziek en was een goed fluitspeler. In 
het programma van vanavond klinkt naast 
een eigen compositie ook werk van compo
nisten die in zijn leven een grote rol hebben 
gespeeld. Vanaf 1728 kreeg hij les van Johann 
Joachim Quantz, die in 1741 als hofcomponist 
werd aangesteld. In het hoforkest bevonden 
zich excellente musici, zoals de violist Johann 
Georg Pisendel en carl Heinrich Graun. Het 
clavecimbel in dit orkest werd bespeeld door 
niemand minder dan carl Philip Emanuel Bach. 
Johann Sebastian Bach ontving van Frederik 
het thema voor ‘Das musikalisches opfer’. Dit 

13-08maandag 13 augustus

BEIAARDcONcERT DOOR BOUDEwIJN ZwART

Boudewijn Zwart 
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thema zal vanavond steeds als intermezzo tus
sen de programmanummers door worden ge
speeld. Frederik had een grote voorliefde voor 
de composities van de Italiaanse componist 
muzio clementi. Zelf was Frederik een verdien
stelijk componist en schreef onder het deskun
dig advies van Joachim Quants meer dan 150 
fluitsonates. Eén van de grote verdiensten van 
Frederik is de invoering op grote schaal van de 
aardappel als volksvoedsel. Hij vaardigde in 
1756 het ‘Kartoffelbefehl’ uit, waarin hij beval 
dat de aardappel op iedere beschikbare plek 
verbouwd moest worden. 

4. muzio clEmEnTI 17521832
 Sonatine F-Dur Op. 36 No. 4
 con spirito 
 Andante con espressione 
 Allegro vivace 

5. Johann Joachim QUAnTZ 16971773
 Capricio a Flauto

6. Frederik II VAn PrUISSEn 1712 1786
 Sonata 154 e-Moll
 a Flauto Traverso col basso continuo 
 Grave  Allegro assai  Presto 
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Freelance-beiaardier Amersfoort
20.15 uur ZomErAVonDconcErT

1.  Albert DE KlErK 19171998
 Sweelinck-fantasie voor beiaard  

2.  Unico Wilhelm VAn WASSEnAEr  
 16921766 
 Sonata Prima     
 Grave
 Allegro
 Adagio
 Giga presto

3. Georg Friederich HÄnDEl 16851759 
 Orgelconcert in F op. 4 nr. 5  
 larghetto
 Allegro
 Alla siciliana
 Presto

20-08maandag 20 augustus 

BEIAARDcONcERT DOOR RIEN DONKERSlOOT

rien Donkersloot Toelichting
rien Donkersloot studeerde orgel en kerkmu
ziek aan het conservatorium van rotterdam 
en beiaard aan de nederlandse Beiaardschool 
in Amersfoort. In september 2009 won hij de 
eerste prijs op het internationale beiaardcon
cours in Wavre (België) op het internationale 
beiaardconcours in Gorinchem. rien is actief 
als concertorganist, begeleider van koren en 
freelance beiaardier. regelmatig geeft hij in 
binnen en buitenland. Sinds maart 2012 is hij 
hoofdorganist van de St. Joriskerk te Amers
foort. Daarnaast is hij o.a. verbonden aan de 
laurentiuskerk te mijnsheerenland.
Van zijn orgelspel verschenen meerdere 
cd’s die alle zeer positief in de pers werden 
ontvangen. Vanavond speelt hij een pro
gramma met overwegend arrangementen 
van klassieke muziekwerken. De Sweelinck
fantasie van Albert de Klerk is oorspronkelijk 



voor beiaard gecomponeerd en is gebaseerd 
op het lied ‘Estcemars’, ook wel bekend als 
‘Wie gaat mee overzee’. De variaties over dit 
lied herinneren aan de variatiereeks die Jan 
Pieterszn. Sweelinck over dit lied maakte. 

4.  ludwig VAn BEETHoVEn 17701827 
 Variaties over het Menuett al la  
 Vigano    
     (uit “le nozze disturbate” von J. Haibel)

5.  Guillaume lAScEUX (17401831) 
 Symfonie concertante 
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BEIAARDcONcERT DOOR BOUDEwIJN ZwART

maandag 27 augustus 27-08

Toelichting
Het is 150 jaar geleden dat de Vlaamse 
beiaardier Jef Denijn werd geboren. Hij was de 
oprichter van de beiaardschool te mechelen en 
werd mede door zijn vernieuwende inzichten 
verantwoordelijk voor de renaissance van de 
beiaardkunst. Kenmerkend voor zijn spel was 
het gebruik van tremolo’s. Dit is een manier 
van spelen waarbij de klokken zeer snel 
gerepeteerd worden. Daardoor ontstaat een 
zogenaamde  ‘gebonden zang’. Deze nieuwe 
klank van ‘De Zingende Toren’ werd het meest 
herkenbare handelsmerk van de zogenaamde 
Vlaamse Beiaardromantiek. naast Jef Denijn, 
van wie hedenavond het gehele beiaard
oeuvre wordt uitgevoerd, behoren de Vlaamse 
componisten Staf nees, Jef rottiers en Jos 
lerinckx tot de voornaamste vertegenwoor
digers van deze stijl. ook is een variatiereeks 

Stadsbeiaardier van Gouda
20.15 uur ZomErAVonDconcErT

Thema:  150 jaar Jef DEnIJn 18621942

1. Staf nEES 19011965  
 Inleiding, lied en fuga over 
 ‘Daar staat een klooster in 
 Oostenrijk’

2. Adolf DEnYn (18231894)
 Thema met variaties over ‘Ik zag  
 Cecilia komen’

3. Jef roTTIErS 19041985
 Fantasie I over A-D-G 
 (Adriaan De Groot)
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Boudewijn Zwart 



over het lied ‘Ik zag cecilia komen’ in het pro
gramma opgenomen, gecomponeerd door de 
vader van Jef Denijn, die ook beiaardier was. 

4. Jos lErIncKX 19202000
 Passacaglia

5. Jef DEnIJn 18621942
 Integrale beiaardcomposities
 1 Preludium in Bes 
 2 Ave maria
 3 Siciliano
 4 Preludium in g
 5 Andante cantabilé
 6 Postludium in d

21
Jef Denijn



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 speeltrom
mel van nieuwe melodieën voorzien. Daar
voor 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 

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 melodie
en ‘verstoken’. op het hele uur klinkt de langste 
melodie en op het halve uur klinkt een middel
lange 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 broek
draadverbindingen. 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 popu
lair. Adriaen Valerius nam deze melodie in 1626 
op in zijn ‘nederlandtsche Gedenckcklanck’. 

AUTOMATISch SPEElwERK
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INFORMATIE TORENMUZIEK GOUDA

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:

met dank aan:  museum GoudA
  Gilbert van den Akker
  Hans van Dijk
  Wim van Boxmeer
  
  Stichting ‘Torenmuziek   
  middenHolland’

Wekelijkse bespelingen door 
stadsbeiaardier Boudewijn Zwart
Donderdag 11.30  12.30 uur
Zaterdag 12.30  13.30 uur

Aanbevolen luisterplaats
museum 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
Email: info@bellmoods.com 
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