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VOORWOORD

...van klokgelui
In oorlogsgevaar, bij storm, brand maar ook 
als oproep tot kerkbezoek en bij begrafenissen 
lieten de klokken van de toren zich horen. In 
de oud-Hollandse steden was dit kloksignaal 
tevens een waarschuwing om aan te geven 
dat de stadspoorten weldra zouden gaan slui-
ten. Ook buiten de stad had het klokgelui een 
functie. Tot ver buiten de stadsmuren hoorde 
men ’s avonds de zogenaamde ‘pap-klok’. 
Dat was het moment dat het werk erop zat. 
Burgers en buitenlui hadden dan de pap op en 
gingen naar bed. De papklok riep op om het 
niet te laat te maken. 

...via automatische tijdsaanduiding
In de loop van de tijd is de functie van het 
klokgelui uitgebreid en werden de uurwerken 
in de torens aangebracht. Voorafgaande aan 

programmaboekje. Als u op die avonden de 
pap op hebt maar nog niet naar bed wilt, 
maak dan eens een wandeling door de oude 
binnenstad of neem plaats in de sfeervolle 
Catharina Gasthuistuin om in alle rust te 
genieten van het beiaardspel op de prachtige 
Goudse klokken. 

De burgemeester van Gouda,

Milo Schoenmaker

Burgemeester Gouda 

(foto: Oscar van der Wijk)
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de uurslag, klonk een melodie om de mensen 
te attenderen op de juiste tijd. Een Italiaanse 
muziekhistoricus die Nederland in de 17-de 
eeuw eens bezocht raakte haast in vervoering 
bij het horen van het klokkenspel en uitte zijn 
verbazing met de lyrische uitroep: “In Neder-
land zingt de tijd!”

...naar levende muziek!
Een Goudse stadsrekening uit 1507 vermeldt 
“dat gegeven werd heer Hobbe Claesz. de 
Coster van de doeken te beyeren daer ‘’t hey-
lick geslooten was van Hertoge Caerie ende 
de dogter van Engelandt, 4 schellingen”. Niet 
alleen automatisch, maar ook met de hand 
werden de klokken bespeeld. Dat ‘beieren’ 
op de klokken is een traditie van meer dan 
500 jaar oud en is tot op de dag van vandaag 
zonder onderbreking op vaste tijden in Gouda 
te beluisteren. Onze eigen stadsbeiaardier 
Boudewijn Zwart bespeelt de beiaard van 
de Sint Janstoren tijdens de warenmarkt op 
donderdag en zaterdag. In de zomermaanden 
spelen gerenommeerde beiaardiers extra 
concerten op de maandagavonden. Over die 
extra concerten vindt u alle informatie in dit 



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 
Hemony-replica’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 2013

Maandag 22 juli  Sint Janstoren 
20.15 uur   Janno den Engelsman 

Maandag 29 juli  Sint Janstoren
20.15 uur  Midori Conneman 

Maandag 5 augustus  Sint Janstoren
20.15 uur  Boudewijn Zwart

Maandag 12 augustus  Sint Janstoren
20.15 uur  Gideon Bodden

Maandag 19 augustus  Sint Janstoren
20.15 uur  Boudewijn Zwart

Maandag 26 augustus  Sint Janstoren
20.15 uur  Boudewijn Zwart

Donderdag 26 sept. Agnietenkapel

  Entreeprijs € 7,50 CJP/65+ € 5,-  
  Kinderen gratis
20.15 uur   Boudewijn Zwart 
  (reizende beiaard) 
  Evelina Vorontsova (piano) 
  CANTO OSTINATO (Simeon ten Holt)

Vrijdag 27 sept.  Agnietenkapel
  Entreeprijs € 7,50 CJP/65+ € 5,-  
  Kinderen gratis
  Boudewijn Zwart (piano)
  PSALMEN DAVIDS

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



BEIAARDCONCERT DOOR JANNO DEN ENGELSMAN

maandag 22 juli
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Janno den Engelsman (Zierikzee)
20.15 uur  ZOMERAVONDCONCERT 

1. Anonymus, Rome, 17e eeuw
 Uit: ‘Archivio Doria Pamphilj’: 
 Aria di fiorenza/Saltarel/
 Allegrezza d’amore/Corrente

2. Bernardo PASQUINI 1637-1710
 Variazioni per il Paggio Tedesco 
   
3. Georg Friedrich HÄNDEL 1685-1759      
 Sonata XV voor fluit en basso  
 continuo   
 Adagio-Allegro-Largo-Allegro  
   

Toelichting
Janno den Engelsman studeerde orgel, 
klavecimbel en kerkmuziek aan het Utrechts 
Conservatorium, gevolgd door privé-lessen bij 
de organist Liuwe Tamminga in Bologna (It).
Hij won prijzen op orgelconcoursen in Leiden 
(1996) en Nijmegen (2002) en verzorgde 
cd-opnames. In 2006 werd hem voor zijn mu-
zikale werkzaamheden de Sakko Cultuurprijs 
voor Kunsten en Letteren toegekend. In 2007 
behaalde hij het diploma ‘Master of Music’ aan 
de Nederlandse Beiaardschool in Amersfoort. 
Aanvullende beiaardcursussen volgde hij bij 
Geert D’hollander.
Als organist, beiaardier en begeleider van 
orkesten en koren is hij actief in binnen- en 
buitenland. Zo gaf hij in 2009 en 2011 beiaard-
recitals in de Verenigde Staten. 
Janno den Engelsman is als docent orgel 

Janno den Engelsman
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verbonden aan het Centrum voor de Kunsten 
in Bergen op Zoom. 
Hij is organist-titularis van de Gertrudiskerk in 
Bergen op Zoom en stadsbeiaardier van Zierik-
zee. Zijn dit jaar verschenen CD opname van 
het gerestaureerde bachorgel in de Gertrudis-
kerk werd in de pers lovend ontvangen.

4. Wolfgang Amadeus MOZART 
 1756-1791
 Uit: Symphonie in g 40KV 550  
 Andante-Menuet en Trio  
    
5. DRIE LIEDEREN
 Gustav LANGE 1830-1889
 Abendstille   
 
 Carl GÄNSCHALS 1847-1906
 Herzlieb   
 
 Henri KOWALSKI 1841-1916
 Il était une fois    
 

6. Joseph HAYDN 1732-1809
 Pianoforte Hob.XVI : 9 
 
 Allegro / Menuet & Trio / Scherzo 
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Midori Conneman (Waddinxveen) 
20.15 uur ZOMERAVONDCONCERT

1. Anton DVORÁK 1841-1904                                                     
 Humoresque Op.101 nr. 7

2. Gabriel FAURÉ 1845-1924                                                     
 Clair de lune Op.46 nr.2

3. Johann 1825-1899 & Josef   
 STRAUSZ 1827-1870      
 Pizzicato-Polka

4. George Friedrich HÄNDEL 1685-1759                                
 Suite in d 
             Allemande / Courante / 
 Sarabande I & II / Ciacona

5. José Ferrer y ESTEVE 1835-1916                                       
 Nocturno Op. 11 nr. 1

Toelichting
Midori Conneman is in Tokyo (Japan) geboren. 
Zij studeerde piano aan het Utrechts conserva-
torium en beiaard aan de Nederlandse 
Beiaardschool te Amersfoort. In 2000 won 
zij de 3de prijs in de Internationale Beiaard-
wedstrijd te Oudenaarde (B). Als freelance-
beiaardier 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. 
Sedert 2012 maakt ze deel uit van een duo 
dat zich toelegt op Japanse muziek, bewerkt 
voor piano / beiaard en shakuhachi (bamboe 
fluit). Midori speelt vanavond een afwisselend 
programma met voornamelijk klaviermuziek.    

29-07maandag 29 juli 

BEIAARDCONCERT DOOR MIDORI CONNEMAN

Midori Conneman



6. Auguste Marie DURAND 
 1830-1909                                    
 Première Valse Op. 83

7. Ludwig van BEETHOVEN 1770-1827
 Variationen über Paisiello’s 
 “Nel cor più non mi sento” 1789 
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BEIAARDCONCERT DOOR BOUDEWIJN ZWART

Boudewijn Zwart (Gouda)

20.15 uur ZOMERAVONDCONCERT

Thema:  Beiaardmuziek uit de Lage Landen

Intro: Jef DENIJN 1862-1941 
 Preludium in Bes  
 
1. Willem CRÉMAN 1895-1970 
 Ballade voor beiaard  
 
2. Benoit J. FRANSSEN 1893-1978
 Paganini-variaties voor beiaard 
 
3. Ferdinand TIMMERMANS 1891-1967  
 Impromptu voor beiaard  
 
4. Chris BOS 1923-1995 
 Passacaglia voor beiaard   

Toelichting 
Het programma van vanavond bestaat uit 
oorspronkelijk voor beiaard geschreven 
composities. Het programma opent met een 
werk van Jef Denijn. Hij was de oprichter van 
de beiaardschool te Mechelen en zorgde met 
zijn beiaardspel en technisch inzicht voor een 
renaissance van de beiaardkunst. Wat tech-
nisch inzicht betrof, had Jef Denijn in 
Willem Créman een gelijkwaardige pendant. 
Ook Créman was betrokken bij zeer veel 
beiaardrestauraties en nieuwbouwprojecten. 
Hij was stadsbeiaardier van Zwolle. Benoit 
Franssen was beiaardier van de basiliek te 
Maastricht. Zijn variaties over een thema van 
Paganini werden lange tijd op beiaard on-
speelbaar geacht. In Rotterdam was Ferdinand 
Timmermans als beiaardier werkzaam. Zijn 
Impromptu is gebaseerd op een etude van 
Chopin. Henk Badings was geen beiaardier, 

maandag 5 augustus 05-08

10

Boudewijn Zwart 
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5. Henk BADINGS 1907-1987 
 Suite II voor beiaard  
 Toccata octofonica 
  Aria hexafonica
 Rondo giocoso
 
6. Wim FRANKEN 1922-2012
 Vlaggenspel    
 
  Jef DENIJN 1862-1941
Postlude: Het Ongeschreven Postludium  
 in d 

maar schreef een omvangrijk oeuvre voor bei-
aard. Met zijn muziek verlegde hij de grenzen 
van het tot dan toe gebruikelijke klank-idioom. 
Wim Franken was stadsbeiaardier van Am-
sterdam en schreef het Vlaggenspel waarin 
volksliedjes uit verschillende landen de revue 
passeren. Tenslotte eindigt het concert met 
opnieuw een beiaardwerk van Jef Denijn. Dit 
werk heeft Denijn zelf nooit opgeschreven, 
maar improviseerde hij vanaf de Romboutsto-
ren te Mechelen. Zijn leerlingen hebben het 
later genoteerd. Het blijft desondanks toch 
altijd het ‘ongeschreven postludium’. 
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Gideon Bodden (Gouda)
20.15 uur ZOMERAVONDCONCERT

1.  Johann Sebastian BACH 1685 - 1750
 Franse Suite nr. V in G BWV 816
 • Allemande
 • Courante
 • Sarabande
 • Bourrée
 • Loure
 • Gavotte

2.  Joseph HAYDN 1732 - 1809 
 Sonate in C
 (voor Fortepiano, Hoboken XVI: 10)
 • Moderato
 • Menuet & Trio
 • Finale: presto

Toelichting
Gideon Bodden (*1971) is als stadsbeiaardier 
van Amsterdam vaste bespeler van de Munt-
toren, de Oude Kerkstoren en de Zuidertoren. 
Tevens is hij stadsbeiaardier van Schoonhoven 
en beiaardier van Hilvarenbeek. 
Hij won tal van beiaardconcoursen, waaronder 
de Koningin Fabiola-wedstrijd te Mechelen in 
1993. Hij geeft geregeld concerten in binnen- 
en buitenland, houdt lezingen, geeft master-
classes, leidt cursussen in campanologie en ze-
telt regelmatig in jury’s van beiaardconcoursen 
en beiaard-compositiewedstrijden.
Gideon Bodden is specialist op het gebied van 
het ontwerpen van klokprofielen met histori-
sche geometrische proporties en het stemmen 
van beiaardklokken. 
Hij was van 2009 tot 2012 voorzitter van de 
Nederlandse Klokkenspel-Vereniging. Hij is 

12-08maandag 12 augustus

BEIAARDCONCERT DOOR GIDEON BODDEN

Gideon Bodden



3.  Staf NEES 1901 - 1965 
 Preludium in C voor Beiaard 
 (gecomponeerd voor de In-
 huldiging van de nieuwe beiaard
 van Hilvarenbeek op 23 juli 1949)

4.  Improvisatie over een door het  
 publiek op te geven thema

5.  Marco DE GOEIJ *1967
  A Rainy Day With Carillons
 (voor beiaard, 1997)

directeur van Het Molenpad Expertise. In die 
laatste hoedanigheid specialiseert hij zich in 
het ontwerpen van klokprofielen en het stem-
men van beiaardklokken. Een recent voorbeeld 
daarvan is te horen in de beiaard van de 
Dorpskerk te Moordrecht. 
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Boudewijn Zwart (Gouda)
20.15 uur ZOMERAVONDCONCERT

Thema:  GLASS ON BRONZE 
 muziek van Philip GLASS *1937

1.  Opening 
 Uit: ‘Glassworks’

2.  Metamorphosis 
 Metamorphosis I 
 Metamorphosis II 
 Metamorphosis III 
 Metamorphosis IV 
 Metamorphosis V

3.  Closing 
 Uit: ‘Glassworks’

Toelichting
Philip Glass studeerde aan de Julliard School of 
Music te New York en volgde daarna lessen in 
Parijs bij Nadia Boulanger. In 1966 reisde hij 
naar Noord-India, waar hij in contact kwam 
met Tibetaanse vluchtelingen. Hij noteerde 
Indische muziek in Westerse notatie. Dat heeft 
grote invloed gehad op de persoonlijke ont-
wikkeling van zijn muziekstijl. Hij componeer-
de diverse opera’s (‘Einstein on the Beach’), 
filmmuziek (Koyaanisqatsi), theatermuziek, 
symfonisch repertoire en kamermuziekwerken. 
Zijn pianostukken zijn overwegend melodisch 
en harmonisch van opzet. 
‘Minimal Music’ is de benaming van repetitie-
ve muziek. Het genre is vooral in de jaren ’60 
ontwikkeld. Belangrijkste vertegenwoordigers 
van de minimal music zijn de componisten 
La Monte Young, Steve Reich, Terry Riley en 

19-08maandag 19 augustus 

BEIAARDCONCERT DOOR BOUDEWIJN ZWART
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Boudewijn Zwart 



Philip Glass. Het werk van andere componisten 
zoals Simeon ten Holt, Arvo Pärt, John Adams 
en Yann Tiersen is eveneens gebaseerd op de 
repetitieve muziek. Repetitieve muziek is een 
reactie op de doorwerkingstechnieken van de 
Westerse muziek. Waar in de Westerse muziek 
de tonen een onderlinge relatie, structuur en 
opbouw hebben, wordt dat in de repetitieve 
muziek achterwege gelaten. In die zin is de 
muziek wel exotisch te noemen, vergelijk-
baar met de overlappingen van eenvoudige 
patronen in de Indonesiche gamelan-techniek. 
Door het eindeloos herhalen van motieven, 
worden kleine subtiele details en verande-
ringen plotseling als gewichtig ervaren en 
kan de luisteraar zelf naar eigen believen 
melodielijnen en ritmische patronen ontdek-
ken. Bij vermoedelijk geen ander muziekgenre 
ligt het acceptatievermogen zo ver uiteen 
als bij repetitieve muziek: óf men stoort zich 
mateloos aan de eeuwigdurende irritante her-
halingen, óf men geeft zich eraan over als een 
weldadig meditatief bad van rust en sereniteit. 
Het is aan de luisteraar om dat voor zichzelf te 
bepalen.

15
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Boudewijn Zwart (Gouda)
20.15 uur ZOMERAVONDCONCERT

INTRO
Johann Sebastian BACH 1685-1750
Erbarme dich, mein Gott (Mattheüs-passi-
on) 

1. Johann Wilhelm HÄSSLER 1747-1822  
 Sonata in a    
 Allegro 
 Largo
 Presto

2. Christoph Willibald VON GLUCK  
 1714-1787 
 Dans van de zalige geesten 
 (Orpheus)
 

Toelichting
Op beiaard kunnen verschillende gemoeds-
stemmingen worden verklankt. Zowel bij 
trouw- en rouwdiensten klinken de klokken. 
Het programma van vanavond geeft daar 
een voorbeeld van. Het opent en eindigt met 
ernstige muziek. ‘Tussendoor klinken serieuze 
composities uit de oude tijd, maar ook vrolijke 
liedjes uit de wereld van film en musical. 
Het werk van Willem Vogel is oorspronkelijk 
voor beiaard gecomponeerd. Het kan en mag 
allemaal en dat maakt de beiaard tot een 
instrument voor iedereen. Speciaal aandacht 
wordt gevraagd voor de compositie van Dick 
Le Mair. Hij is woonachtig te Gouda, studeerde 
slagwerk en compositie en was gastdocent 
aan de universiteit van Sydney (Australië) en 
Caracas (Venezuela) en aan het conservato-
rium van Odense (Denemarken). Hij is actief 

26-08maandag 26 augustus 

BEIAARDCONCERT DOOR BOUDEWIJN ZWART
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Boudewijn Zwart 
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3. Frank LOESSER 1910-1969 
 Suite ‘Hans Christian Andersen’ 
 I’m Hans Christian Andersen
 Anywhere I Wander
 No Two People
 The Ugly Duckling
 Wonderful Copenhagen
 Thumbelina 

4. Willem VOGEL 1920-2010 
 Drie korte stukken voor beiaard  
 Preludium / Aria / Dans

5. Carl Gottlieb REISSIGER 1798-1859  
 Weber’s Last Waltz  
 
 Dick LE MAIR *1955
 POSTLUDIUM
 Requiem for the Refugees 
 

als componist / arrangeur en producer. 
Dick schreef en produceerde film- en TV 
muziek voor onder andere EO, VPRO en WDR 
en is producer bij EMI, SONY en andere labels. 
Zijn Requiem componeerde hij naar aanleiding 
van de tragische geschiedenis waarbij vluch-
telingen in een container op een boot om het 
leven kwamen. 

Dick le Mair, componist 

Foto door Jaco Klamer
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Boudewijn Zwart (kamerbeiaard)
Evelina Vorontsova (piano) 

AGNIETENKAPEL
Toegang € 7,50 Korting CJP / 65+ € 5,- 
Kinderen gratis

Simeon TEN HOLT 1923-2012
Thema:  ‘CANTO OSTINATO’ 
 
Toelichting
Canto Ostinato is het bekendste pianowerk van 
Nederlandse bodem. Het is een compositie die 
bestaat uit kleine, volledig tonale cellen. Deze 
worden herhaald. Hoe vaak wordt overgelaten 
aan de uitvoerders. Na enige tijd ontwikkelt 
zich een goed in het gehoor liggende melodie. 
Vermoedelijk is de combinatie van vertrouwde 
tonale harmonieën met kleine dissonanten 
één van de bestanddelen die dit stuk voor 

Moskou. Evelina is prijswinnares van o.a. het 
Rachmaninov Piano Concours (1990) en het 3e 
Internationale Liszt Piano Concours (1992). Zij 
volgde masterclasses bij Isaac Stern, Earl Wild, 
John O`Connor en Eugene Indisch en behaalde 
het Einddiploma Uitvoerend Musicus aan het 
Sweelinck-conservatorium te Amsterdam, bij 
de pianist Jan Wijn. In 1994 vestigde zij zich als 
zelfstandig pianiste in Amsterdam. 

26-09donderdag 26 september

CONCERT IN DE AGNIETENKAPEL

Boudewijn Zwart 

Simeon ten Holt
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Zij heeft een internationale concertpraktijk en 
geeft regelmatig masterclasses voor piano- en 
kamermuziek. Met de door haar opgerichte 
stichting Artimusica, houdt zij zich bezig met 
de werelden tussen kunst en muziek. 

Evelina Vorontsova

de luisteraar interessant maken. Vanavond 
klinkt het stuk in een uitvoering voor piano 
en beiaard. De componist had voorkeur voor 
uitvoering op vier piano’s. Maar feitelijk is de 
bezetting vrij om te kiezen. De lengte van de 
uitvoering is ook te bepalen door de spelers. 
Voor vanavond zal gekozen worden voor een 
uitvoering van ca. 60/70 minuten.  
Pianiste Evelina Vorontsova uit Rusland ontving 
reeds op 4-jarige leeftijd de eerste pianoles-
sen van haar beide ouders. Muziek werd haar 
leven. Haar brede repertoire gecombineerd 
met een gedisciplineerd gevoel voor techniek 
en interpretatie, stoelt op de sterke traditie 
van de Russische school en haar werkervaring 
in West-Europa. Evelina studeerde aan de Cen-
trale School voor Muziek van het Tschaikovsky 
Staatsconservatorium te Moskou bij de profes-
soren Mikhail Woskressensky en Elena Koez-
netsova. Op 11-jarige leeftijd gaf Evelina haar 
eerste concert met orkest, maakte zij haar 
TV-debuut en gaf zij een solo-recital in de
beroemdste concertzaal van Rusland, de Grote 
Zaal van het Tschaikovsky conservatorium. 
In 1993 studeerde Evelina cum laude af aan 
het Tschaikovsky Staats Conservatorium van 
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Boudewijn Zwart (piano)

AGNIETENKAPEL
Toegang € 7,50 Korting CJP / 65+ € 5,- 
Kinderen gratis

PSALMEN DAVIDS - Boudewijn ZWART *1962

1. Psalm 4 Preludium & Koraal
  
2. Psalm 17 Preludium & Koraal

3. Psalm 6 Invention à 3 voix & Koraal

4. Psalm 22 Adagio assai & Koraal

5. Psalm 25 Trio & Koraal

27-09maandag 27 september

CONCERT IN DE AGNIETENKAPEL

Toelichting
Ter gelegenheid van zijn vijftigste verjaardag 
gaf Boudewijn Zwart vorig jaar een jubileum-
concert. Hoewel hij vooral bekendheid geniet 
als beiaardier, debuteerde Boudewijn met een 
piano-cd. Deze cd bevat eigen composities die 
gebaseerd zijn op de eeuwenoude psalmme-
lodieën van het Geneefse Psalter (1539-1562). 
Zwart maakte een studie van de verschillende 
muziekstijlen en liet zich inspireren door 
componisten uit de barokke en klassieke tot 
impressionistische en vroegmoderne perioden. 
Voorafgaande aan het concert worden impro-
visaties gespeeld over een aantal psalmen op 
de beiaard van de Sint Janstoren. De cd is na 
afloop tegen gereduceerde prijs verkrijgbaar. 

Boudewijn Zwart 



IMPROVISATIE

6. Psalm 23 Pastorale & Koraal

7. Psalm 42 Koraal en Trio

8. Psalm 119 Toccatina & Koraal

9. Psalm 21 Koraal & Sonate

10.  Psalm 43 Ouverture & Koraal

11. Psalm 37 Elegisch voorspel 

12. Psalm 44 Preludium 

IMPROVISATIE

13. Psalm 39 Fantasie à la Mendelssohn

21
Agnietenkapel



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 ‘Neder-Landtsche Gedenck-cklanck’. 

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 
  Oscar van der Wijk 
  Jaco Klamer
  Boudewijn Zwart 
DTP:   Esther van den Dool

Drukwerk:       Drukkerij RAD Dordrecht

Met dank aan:  Museum GoudA
  Hans van Dijk
  Mr. W.E.C. van Boxmeer
  
  Stichting ‘Torenmuziek   
  Midden-Holland’

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
E-mail: info@bellmoods.com 
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