
torenmuziek gouda

2021





“appaults” )*

Met genoegen vestig ik uw aandacht op de maandagavond-beiaardconcerten die 
deze zomer weer vanaf de Sint Janstoren over Gouda zullen klinken. 

Kundige stadsmuzikanten uit binnen- en buitenland zullen ongetwijfeld weer tot 
grote prestaties komen op ons historische Hemony-carillon. Zij kunnen rekenen 
op een aandachtig publiek: luisteraars die óf wandelend door het oude centrum 
óf zittend in de luistertuin van het museum van het beiaardspel genieten. Om nog 
maar niet te spreken van de vele omwonenden die met open ramen altijd ‘eerste 
rang-plaatsen’ hebben voor een reeks concerten die gratis wordt aangeboden. 

Ik wens de beiaardiers veel speelplezier en de luisteraars veel luistergenot toe en 
beveel deze mooie Goudse traditie bij iedereen van harte aan.

 
Pieter Verhoeve
Burgemeester van Gouda

)* Appaults is een oude benaming van  de voorslag waarin het appèl van de 
 uurslag tot uitdrukking komt

Voorwoord
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1.   sonate voor viool en b.c. nr. 12 Matthias Vanden Gheyn 1721-1785
 Aria-allegro
 Siciliano-largo
 Aria-presto

2.  kleine Fantasie over    Henry Groen *1959
 ‘daar was een sneeuwwit vogeltje’

3. Variationen über ein lied von paisello Ludwig van Beethoven 1770-1827
 ‘nel cor più non mi sento’  

4.  Chanson ‘la montagne’ (Het dorp)  Jean Ferrat 1930-2010

5. aria sebaldina    Johann Pachelbel 1653-1706

6.  wachet auf, ruft uns die stimme  Flor Peeters 1903-1986

7. rondo uit ‘abdelazer’    Henry Purcell 1658-1695

8. preludio iii in C voor beiaard Matthias Vanden Gheyn 1721-1785

maandag 2 augustus 20.15 uur

Elien Vanden Broeck (België)

Elien Van den Broeck begon op negenjarige leeftijd met haar beiaardstudies in Peer.  
Op jonge leeftijd won zij reeds twee internationale beiaardwedstrijden (Deinze en  
St. Amand-les-eaux). In haar thuisgemeente Meerhout kreeg zij de gemeentelijke cultuur-
prijs voor haar beiaardverdiensten. In 2018 werd zij op 14-jarige leeftijd aangesteld als 
beiaardier van de abdijbeiaard te Mol-Postel. Concerteren deed zij reeds op verschillende 
beiaarden in België en Nederland. In 2020 studeerde Elien af aan de Koninklijke beiaard-
school te Mechelen en momenteel studeert zij beiaard aan het Lemmensinstituut te Leuven.
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1. tranguility   Ronald Barnes 1927-1997

2.  Variaties over een menuet  Wolfgang Amadeus Mozart 1756-1791
 van Fischer kV 179 

3. el Choclo    A. G. Villoldo 1861-1919

4. suite voor luit iV BwV 1006a Johann Sebastian Bach 1685-1750
 Praeludium
 Loure
 Gavotte en Rondeau
 Menuet I & II
 Bourree
 Gigue

maandag 9 augustus 20.15 uur

Midori Conneman, 
beiaardier van Moordrecht

Midori Conneman is in Tokyo (Japan) geboren. Zij studeerde piano aan het Utrechts con-
servatorium en beiaard aan de Nederlandse Beiaardschool te Amersfoort. In 2000 won zij 
de 3de prijs in de Internationale Beiaardwedstrijd te Oudenaarde (B). Zij is de beiaardier 
van Moordrecht. Sinds 2004 heeft zij een eigen praktijk voor pianolessen in haar woon-
plaats Waddinxveen. Sedert 2012 maakt ze kamermuziek met verschillende instrumenten.
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I KLASSIEK
 Uit: strijkkwartet nr. 17 ‘der Jagd’ kV 458  Wolfgang Amadeus 

Mozart 1756-1791
 Deel 1: Allegro vivace assai

II ROMANTIEK    Franz Schubert 1797-1828
 ständchen d 889
 die Forelle d 550
 erlkönig d 328

III BEIAARDMUZIEK
 Variaties over ‘ic sagh Cecilia komen’ Adolf Denyn 1823-1894
 suite ii voor beiaard   Henk Badings 1907-1987
 Toccata – Aria – Rondo giocoso
 dorische suite    Leen ’t Hart 1920-1991
 Preludium capricioso – Serenade – Dansje
 
Improvisatie
 

maandag 16 augustus 20.15 uur

Boudewijn Zwart

Boudewijn Zwart studeerde hoofdvak piano aan het Sweelinck-conservatorium te Amster-
dam en beiaard aan de Nederlandse Beiaardschool te Amersfoort. In 1990 was hij eer-
ste prijswinnaar van het prestigieuze ‘Koningin Fabiola’-concours te Mechelen (België).  
Hij is stadsbeiaardier van Gouda en is in meerdere plaatsen werkzaam als beiaardier.  
Daarnaast is hij actief als pianist, organist en componist. Onder de titel ‘Bell Moods’ reist 
hij door heel Europa met zijn eigen ontworpen rijdend Concert Carillon en treedt hij op in 
samenspel met verschillende muziekformaties. Last but not least: hij is gelukkig getrouwd 
en de trotse opa van acht kleinkinderen.
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Monika Kaźmierczak is stadsbeiaardier van Gdansk (Polen). Ze studeerde beiaard aan de 
Nederlandse Beiaardschool te Amersfoort.  Ze geeft les in beiaard en andere vakken aan 
de Muziekacademie in Gdansk. Monika dirigeerde 11 jaar het Chór Mieszczan Gdańskich 
en was voorzitter van de Poolse Beiaardvereniging. Zij is laureaat van verschillende  
internationale beiaardconcoursen en finaliste van het Koningin Fabiolaconcours (2008). 
Ze concerteert in binnen- en buitenland en neemt deel aan bijzondere projecten, zoals 
samenwerking met het Hevelius Brass Quintett en de organisatie van „Carillon and DJ”. 
Vanaf december 2012 is Monika doctor in de kunsten, gespecialiseerd in beiaardspel. 

maandag 23 augustus 

Monika Kaźmierczak (Polen)
Stadsbeiaardier van Gdańsk

I MUZIEK IN RELATIE MET POLEN
 a. Fantasia a 3      Paul Siefert 1586-1666
 b. Chaconne    Johann Valentin Meder 1649-1719
 c. selectie uit ‘goldberg Variations’ BwV 988  Johann Sebastian Bach 1685-1750
 d. twee polonaises   Johann Gottlieb Goldberg 1727-1756
 e. trio g    Friedrich Christian Mohrheim 1719-1780
 f. Valse in as   Stanisław Moniuszko 1819-1872
 g. mazurka op. 50 nr 1  Karol Szymanowski 1882-1937

II BEIAARDMUZIEK UIT GDANSK
 a. little variation for carillon (2019) Krzysztof Falkowski *1996
 b.  ad Fontes (2020)  Katarzyna Kwiecień-Długosz *1978
 c.  david’s psalter: ps. 42 (1556)  Jakub Lubelczyk ca. 

1530-1563
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Roy Kroezen studeerde orgel aan het Arnhem’s Conservatorium en beiaard aan de Ne-
derlandse Beiaardschool te Amersfoort. Ook studeerde hij aan de Meerjarige Dirigenten 
Opleiding te Zwolle. In Nederland was hij tweede beiaardier van Rhenen van 1998 t/m 
2009 en beiaardier van Zwolle, Arnhem, Hoogeveen en Huissen. Hij was 22 jaar organist 
van het Apostolisch Genootschap in Hilversum, organist en dirigent in Rooms Katholieke 
kerken in Hoogland, Amersfoort en Beesd en dirigent van diverse koren. Verder was hij 
jarenlang voorzitter van de Muziekcommissie van de Nederlandse Klokkenspel Vereni-
ging. Hij gaf beiaardconcerten in vele Europese landen, de Verenigde Staten en Curaçao.  
In 2002 speelde hij negen weken lang zes concerten per dag in Huis ten Bosch, een Neder-
lands familiepark op het eiland Kyushu in Japan. Sinds september 2016 is hij beiaardier 
van Centralia in Illinois. Verder is hij organist van de Rooms Katholieke Kerk in Centralia 
en organist van het Fox Theater in St. Louis. 

maandag 30 augustus 20.15 uur 

Roy Kroezen (Amerika) 
Beiaardier van Centralia (Illinois) 

Werken van Wolfgang Amadeus Mozart 1756-1791

1.  Uit: strijkkwartet 15 in d kV 421 
 Andante
 Menuetto
 Allegro ma non troppo 

2.  Uit: pianoconcert 20 in d kV 466
 Romanze

3.  sonate voor pianoforte in a kV 331    
 Andante grazioso (Thema met variaties)
 Menuetto en Trio
 Alla Turca, allegretto
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Gideon Bodden woont in Gouda en studeerde beiaard in Mechelen en Amersfoort.  
Hij is stadsbeiaardier van Amsterdam en Schoonhoven en is beiaardier van Hilvarenbeek.  
Hij was in de periode 2009 tot 2012 voorzitter van de Nederlandse Klokkenspel-Vereni-
ging. Hij geeft concerten in binnen- en buitenland, houdt lezingen, geeft masterclasses en 
leidt cursussen in campanologie. Als campanoloog ontwerpt Gideon Bodden klokprofielen 
met klassieke geometrische proporties die hij levert aan klokkengieterijen in Nederland, 
Duitsland, Spanje, Italië en Slowakije. Hij stemt beiaardklokken en is als adviseur betrok-
ken bij restauraties van beiaarden en automatische speelwerken. 

Thema: Twee suites voor cello-solo van Johann Sebastian Bach 1685 - 1750

1.  suite i  in g  BwV 1007
 Prelude
 Allemande
 Courante
 Sarabande
 Menuet I & II
 Gigue

2.  suite V in c BwV 1011
 Prelude
 Allemande
 Courante
 Sarabande
 Gavotte I & II
 Gigue

maandag 6 september
  
Gideon Bodden
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de HemonY-Beiaard Van gouda

In 1676 bestelden de vroede vaderen van Gouda een beiaard bij de beroemde 
klokkengieter Pieter Hemony te Amsterdam. Het spel bestond uit 37 klokken met 
een basis¬klok 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 uit¬gebreid met een vierde octaaf. Als gevolg van de luchtver-
ontreiniging en de daar¬bij optredende corrosie waren de lichtere Hemonyklok-
ken 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 ter¬wijl 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 werd de beiaard gerestaureerd door de Koninklijke Klokkengieterij 
Eijs¬bouts te Asten onder advies van André Lehr en Henry Groen. 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 dat in de jaren ’80 ambachtelijk werd vervaardigd door voormalig 
stadsbeiaardier Jaap van der Ende (1928-2018) werd gerenoveerd en de tractuur 
(mechanische overbrenging tussen klepel en toets) werd nieuw vernieuwd.  

10



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)
Tuin van Museum Gouda (ingang via het Lazaruspoortje, met dank aan Trude Linde!)
andere luisterplaatsen:
Achter de kerk, de Molenwerk, Achter de Vischmarkt, de Koster Gijzensteeg 
en diverse binnentuinen en hofjes

livestream
bezoek de website  https://carillontorens.nl/carillon-van-gouda/
Hier vindt u alle actuele informatie en kunt u de concerten ook volgen via livestream! 
________________________________________________________________

torenmuziek gouda wordt georganiseerd door de stadsbeiaardier van de  
gemeente gouda, in samenwerking met stichting ‘torenmuziek nederland’.

Met dank aan:
Gemeente Gouda
Museum Gouda 
MuseumcafégoudA
Trude Linde (voor het openen en sluiten van de Museumtuin)
Jaap van Rijn (Sint-Janskerk Gouda)
Hans van Dijk (Gouda)
Wim van Boxmeer (Gouda)
________________________________________________________________

Voor meer informatie:

Boudewijn zwart
Stadsbeiaardier van Gouda
GSM 06 – 5342 5680
E-mail: info@bellmoods.com
Internet: www.bellmoods.com Stichting torenmuziek midden-holland

S ta n l e y l a a n  1 5    •    2 8 0 3  e Z  G O U D a
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agenda

maandag 2 augustus 20.15 uur elien Vanden Broeck (België)
    Gevarieerd programma

maandag 9 augustus 20.15 uur midori Conneman (Moordrecht)
    Gevarieerd programma

maandag 16 augustus 20.15 uur Boudewijn zwart (Gouda)
    Gevarieerd programma 

maandag 23 augustus 20.15 uur Monika Kaźmierczak (Polen)
    Thema: muziek uit Polen

maandag 30 augustus 20.15 uur roy kroezen (Amerika)
    Thema: muziek van W.A. Mozart

maandag 6 september 20.15 uur gideon Bodden (Amsterdam)
    Thema: muziek van J.S. Bach

eXtra ConCert moordreCHt

zaterdag 18 september 12.30 uur Moordrecht, Dorpskerktoren
Beiaard-plus   Midori Conneman (beiaard)
    Boudewijn Zwart (piano) 


