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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 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 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 Eijsbouts
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 vernieuwd.

Voorwoord

Cariglione *
Beiaardmuziek behoort tot het DNA van onze goede stad. Gouda mag zich dan
ook gelukkig prijzen met het bezit van de historische Hemony-beiaard in de Sint
Janstoren. Al eeuwenlang wordt de beiaard op donderdag en zaterdag bespeeld
door een door de gemeente Gouda aangestelde stadsbeiaardier.
Met name in de afgelopen coronaperiode bleek weer hoeveel inwoners de vertrouwde klokkenklanken gevoelens van troost en vreugde boden. De muziek over
de oude binnenstad was zowel melancholisch ernstig als uitgelaten vrolijk. Met
geestelijke liederen zoals ‘Wat de toekomst brenge moge’ of opbeurende liedjes
zoals ‘We will survive’, kwamen we in Gouda de coronatijd al musicerend door.
Prachtig dat we de komende zomer weer mogen genieten van een met zorg uitgekozen keur van internationaal gerenommeerde beiaardiers die op onze beiaarden
hun beste beentje (en vuistje!) voorzetten. De concerten kunnen het best beluisterd worden in de Catharina Gasthuistuin en de aangrenzende museumtuin. Maar
ook de kleine straatjes en steegjes in de buurt van de Sint Janskerk vormen een
uitstekende ambiance om in alle rust naar de concerten te luisteren.
Het is goed toeven in Gouda voor een
ieder die de beiaardkunst een warm hart
toedraagt en even een moment van rust
zoekt tussen alle dagelijkse beslommeringen. Van harte aanbevolen.
Ik wens u veel luisterplezier.
Pieter Verhoeve
Burgemeester van Gouda

* Cariglione is één van de eerste benamingen voor de voorslag van het carillon.
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Maandag 25 juli 20.15 uur
Boudewijn Zwart,
stadsbeiaardier van Gouda

Thema: GOUDA 750 “composities en bewerkingen van Goudse beiaardiers”
I

Henry Groen, beiaardier van 1993 tot 2003

1. Kleine Fantasie over
		
		“Daar was een sneeuwwit vogeltje”
2. Vioolconcert in E BWV 1042
		 Allegro – Adagio – Allegro assai

Henry Groen *1957
Johann Sebastian Bach
1685-1750

II Boudewijn Zwart, beiaardier van 1993 tot heden
3. Giocoso Frescamente		
4. Erlkönig op. 1, D 328 		

Boudewijn Zwart *1962
Franz Schubert 1797-1828

III Jaap van der Ende, beiaardier van 1979 tot 1993
5. Holbergsuite op. 40 	Edvard Grieg 1843-1907
Präludium (allegro vivace)
Sarabande (andante espressivo)
Gavotte (allegretto)
Air (andante religioso)
	Rigaudon (allegro con brio)
6. Carillon, Variatie en Finale over Psalm 150
“Looft God, looft Zijn naam alom”
Henry Groen en Boudewijn Zwart hebben elkaar leren kennen tijdens hun studie aan de
Nederlandse Beiaardschool te Amersfoort. Zij raakten geïnspireerd door de Nederlandse
beiaardier Jaap van der Ende. Laatstgenoemde ging binnen de toenmalige beiaardwereld
een geheel eigen weg. Jaap gaf concerten met integrale uitvoeringen van Bachs vioolsolowerken, cellosuites en met programma’s gewijd aan één componist. Om zijn muzikale zeggingskracht op beiaard beter te kunnen verwezenlijken, bracht hij zinvolle veranderingen
ten aanzien van de klank, mechaniek en speelaard van de beiaard. Henry en Boudewijn
vormden jarenlang het Nederlands Carillon Duo. Zij werden beiden als opvolgers van
Jaap van der Ende tot stadsbeiaardier in Gouda aangesteld. Helaas werd Henry in 2003
ernstig ziek. Sindsdien kan hij niet meer spelen. Het programma van vanavond is een hommage van de concertgever. De twee grote beiaardbewerkingen van Henry (Bach) en Jaap
(Grieg) staan centraal. Daarnaast klinken beiaardcomposities die in de praktijk van het
beiaardierschap zijn ontstaan.
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Maandag 1 augustus 20.15 uur
Midori Conneman,
stadsbeiaardier van Moordrecht

1. Perce – Neige pour carillon
2. Variaties over “Est - ce Mars”
3. 	Uit: Opera ‘Thaïs’ 			
Symfonische fantasie “Mediation”
4. Prelude op. 18
5. Gran Vals (Nokia-tune)
6. Pianosonate in g kl. Hob. XVI:44
Moderato
Allegretto

Geo Clement 1902-1969
Jan Pieterszn. Sweelinck 1562-1621
Jules Massenet 1842-1912
Cesar Franck 1822-1890
Francisco Tarrega 1852-1909
Joseph Haydn 1732-1809

Midori Conneman is in Tokyo (Japan) geboren. Zij studeerde piano aan het Utrechts conservatorium 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 woonplaats Waddinxveen. Sedert 2012 maakt ze kamermuziek met verschillende instrumenten.
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Maandag 8 augustus 20.15 uur
Jasper Stam,
stadsbeiaardier van Hoogeveen

1. Vioolpartita III BWV 1006
Prelude
Loure
Gavotte en rondeau
Menuet I & II
Bourrée
Gigue

Johann Sebastian Bach 1685-1750

2. Valse op. 34 nr. 2			

Frédéric Chopin 1810-1849

3. Marche Funèbre d’une Marionette

Charles Gounod 1818-1893

4. 	Uit: Musée de l’organiste		
Andantino en sol mineur
5. 	Twee Tango’s 			
Don Pedro (tango criollo)
Yunta Brava (tango argentino)

César Auguste Franck 1822-1891
Ángel Gregorio Villoldo 1861-1919

6. Uit: A Swinging Suite			
Geert D’hollander *1965
A sweet soft samba (hommage to George Gershwin)
Irish Air
A crazy ritornello

Jasper Stam volgde orgellessen aan de Kamper muziekschool. Hij studeerde beiaard aan
de Nederlandse Beiaardschool in Amersfoort, behaalde in 2004 hij zijn bachelor-diploma
en in 2006 zijn Master. Tevens studeerde hij musicologie aan de Universiteit Utrecht en
theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Jasper Stam is beiaardier van Hoogeveen. Daarnaast is hij docent culturele vorming, klassieke talen en godsdienst op een
middelbare school. Regelmatig vervangt hij beiaardiers in het hele land. Hij gaf beiaardconcerten in België en Polen en won eerste en tweede prijzen bij een vijftal beiaardconcoursen.
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Maandag 15 augustus 20.15 uur
Boudewijn Zwart
Stadsbeiaardier van Gouda

Thema: 100 jaar Mechelse Beiaardschool
INLEIDING
Preludium in g

			

Jef Denyn 1862-1941

1. Menuet & Trio				
2. Gavotte Pastorale
			
3. Jan de Mulder – Suite		
Gavotte – Burlesque – Adagio espressivo - Finale

Staf Nees 1901-1965
Léon Henry 1888-1955
Jos D’hollander *1934

TUSSENSPEL
Andante cantabilé					

Jef Denyn

4. Fantasie op A(driaan) D(e) G(root)		
5. Vier witte eendjes			
6. Paganini-variaties
		

Jef Rottiers 1904-1985
Jos Lerinckx 1920-2000
Benoit J. Franssen 1893-1973

UITLEIDING
Ongeschreven Postludium in d			

Jef Denyn

Een muzikale bloemlezing uit het repertoire van de 100-jarige Mechelse Beiaardschool.
Muziek van de oprichter en eerste directeur Jef Denyn vormt de verbindende factor in
het programma. Met name het zogenaamde ‘tremolospel’ werd het handelsmerk van de
Vlaamse beiaardiers. Er klinken werken van oud-directeur Staf Nees en van leerlingen,
waaronder ook de Maastrichtse beiaardier Benoit J. Franssen. Met zijn baanbrekende en
virtuoze Paganini-variaties legde hij de lat hoog voor de technische en muzikale aspecten
van het beiaardspel.
Boudewijn Zwart studeerde hoofdvak piano bij Willem Brons aan het Sweelinck-conservatorium te Amsterdam en beiaard bij o.a. Leen ’t Hart en Mar Bruinzeel aan de Nederlandse
Beiaardschool te Amersfoort. Met Henry Groen vormde hij jarenlang het Nederlands Carillon Duo. Hij is stadsbeiaardier van Gouda en speelt door het hele land op meerdere
beiaarden. Onlangs verscheen van zijn hand het ‘Koraalboek 150 Psalmen’. Hij leidt de
werkgroep die in opdracht van de Koninklijke Nederlandse Klokkenspel-Vereniging de eerste ‘Doe-beiaard’ voor kinderen verwezenlijkt. Last but not least: hij is gelukkig getrouwd
en de trotse opa van negen kleinkinderen.
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Maandag 22 augustus 20.15 uur
Anna-Maria Reverté
Beiaardier van Barcelona (Spanje)

1. Marche pour la cérémonie des Turcs
2. Two Preludes for Carillon
Preludium VI
Preludium V 		

Jean-Baptiste Lully 1632-1687
Matthias Vanden Gheyn 1721-1785

3. Divertimento for three corni di bassetto n. 3, Wolfgang Amadeus Mozart
K. 439b (K. Anh. 229) / ‘Wiener sonatina III’
1756-1791
Adagio
Menuetto (Allegretto)
	Rondo (Allegro)
4. Gnossienne n. 1 		
5. Gaudí’s Chimneys 		
Whimsical Dances for Carillon
	The undulating chimneys of Casa Batlló
	The mushroom chimneys of Park Güell
	The geometric chimneys of Güell Palace
6. Variaties over “Ah, vous dirais-je, maman”,
	KV 265

Erik Satie 1866-1925
John Courter 1941-2010

Wolfgang Amadeus Mozart

Anna Maria Reverté is geboren in Barcelona. Zij begon haar muziekstudie bij haar ouders en zette de studie op piano voort aan het Conservatorium van Barcelona. Daarnaast
studeerde zij de hoofdvakken harmonie, contrapunt en fuga. Ze studeerde beiaard bij de
eerste beiaardier van Barcelona, Maria Dolos Coll en volgde lessen bij Leen ’t Hart. Zij
voltooide haar beiaardstudie aan de beiaardscholen te Nederland en Denemarken. Tegelijkertijd studeerde ze af in Filosofie en Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit
van Barcelona. Anna Maria won verschillende internationale beiaardprijzen en nam ook
deel aan de jury van internationale concoursen. Zij heeft een internationale concertpraktijk en is auteur van meer dan 800 arrangementen voor beiaard. Ook schreef zij werken/
arrangementen voor beiaard in combinatie met andere instrumenten. Zij is één van de
medeontwerpers van de ‘Bronzen Piano’, een mobiele beiaard. Anna Maria is beiaardier
van het Palau de la Generalitat, zetel van de Catalaanse regering in Barcelona.

8

Maandag 29 augustus

		
Gideon Bodden, Stadsbeiaardier van
Amsterdam, Schoonhoven en Hilvarenbeek

1. Suite II in c voor luitclavecimbel, BWV 997
Preludium
Fuge
Sarabande
Gigue et double

Johann Sebastian Bach
1685 - 1750

2. 	Uit: Pianoconcert nr. 21 in F Kv. 467
Andante

Wolfgang Amadeus Mozart
1756 - 1791

3. Twee kerksonates 			
nr. 2 in bes KV 68/4
nr. 9 in F KV 244

Wolfgang Amadeus Mozart

4. Five Preludes for Carillon (1996)
Prelude nr. 1 - Tranquillo
Prelude nr. 2 - Veloce
Prelude nr. 3 - Moderato
Prelude nr. 4 - Lirico
Prelude nr. 5 - Allegro

Marco de Goeij *1967

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-Vereniging.
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 betrokken bij
restauraties van beiaarden en automatische speelwerken. Hij verraste de beiaardwereld
met het baanbrekende ontwerp van een geheel nieuw type beiaardklok, bestemd voor de
‘Doe-Beiaard’ voor kinderen. Zijn bedrijf Het Molenpad Expertise is gevestigd op het terrein van GOUDasvalt.
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Maandag 5 september 20.15 uur
Boudewijn Zwart
Stadsbeiaardier van Gouda

Thema: Werken van de klassieke grootmeesters
1. Andante voor fluit en orkest
	KV 315
2. Trio in C Op.87 		
Allegro
Adagio cantabile
Menuetto Allegro molto Scherzo
Finale Presto

Wolfgang Amadeus Mozart
1756-1791
Ludwig van Beethoven 1770-1827

3.	Uit: Trompetconcert in Es Hob. VIIe:1
Franz Joseph Haydn 1732-1809
Deel 3: Finale-Allegro						

POSTLUDIUM

Een ‘toegift’ van de grote drie:
Rondo Alla Turca (Mozart)
Paukenslag-Andante (Haydn)
Mondschein-openingsdeel (Beethoven)

Vanavond klinken werken van de drie grootmeesters uit de klassieke tijd: Haydn, Mozart
en Beethoven. Mozart kreeg de opdracht drie fluitconcerten te componeren voor de Nederlandse fluitist Ferdinand De Jean. Er zijn echter maar twee fluitconcerten bekend. Misschien was het vanavond gespeelde Andante het beoogde middendeel voor het derde fluitconcert dat wellicht verloren is gegaan of nooit is afgemaakt. Aan het slot is voor de speler
ruimte overgelaten een eigen cadens te improviseren. Beethoven schreef zijn Trio op. 87
voor twee hobo’s en Engelse hoorn. Het is duidelijk nog een werk van de ‘vroege’ Beethoven. Toch is in dit werk al iets van zijn tegendraadsheid te beluisteren. Dat komt vooral
tot uiting in de accentverleggingen waarmee hij de luisteraars op het verkeerde been lijkt
te zetten. Haydn schreef zijn Trompetconcert toen hij 64 jaar oud was. Het derde deel uit
dit concert is misschien wel zijn bekendste werk. Het is Haydn ten voeten uit: speels, opgewekt, virtuoos en zeer knap geschreven met verrassende harmonieën. Het concert van
vanavond eindigt met een selectie uit de ‘Top 3’ van elke componist.
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EXTRA CONCERTEN

Komt u ook naar de extra concerten? Twee concerten vinden plaats in het kader
van de feestmaand in Moordrecht, als dit historische dorpje aan de Hollandse IJssel wordt omgetoverd tot een pittoresk dorpje aan de Méditerranée. Wandel door
smalle straatjes, eet Italiaans schepijs, kijk kunst of drink een Frans wijntje op het
kerkplein. Op zaterdagavond 20 augustus spelen Midori Conneman (beiaard)
en Boudewijn Zwart (piano) een zomers programma met mediterrane muziek
vanuit de Dorpskerktoren. Aanvang 20.00 uur. Op zaterdagavond 3 september
spelen Wim Ruitenbeek (beiaard), Hans Broekhuijsen (saxofoon) en Boudewijn
Zwart (piano) muziek uit het zonnige zuiden. Aanvang 20.00 uur.
Wie liever in Gouda blijft, is van harte welkom bij het concert op zaterdagmiddag 24 september. Dan speelt Boudewijn Zwart op de kamerbeiaard in het koor
van de Sint Janskerk en musiceert hij samen met stadsorganist Gerben Budding
(kistorgel), Theo-Hans Kuijvenhoven (hobo) en Judith Groen (cello). Aanvang
16.00 uur. Toegang gratis.
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 / J.C. Grootendorst (Technisch beheerder Museum Gouda) /
Hans van Dijk (Gouda) / Jaap van Rijn (Sint Janskerk Gouda) /
Wim van Boxmeer (stichting Torenmuziek Nederland)
_________________________________________________________________

Voor meer informatie: Boudewijn Zwart,
Stadsbeiaardier van Gouda | + 31 6 5342 5680
info@bellmoods.com | www.bellmoods.com
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Stichting torenmuziek midden-holland
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Agenda Torenmuziek
Gouda 2022

Maandag 25 juli
20.15 uur
			

Boudewijn Zwart (Gouda)
Thema: Gouda 750 jaar

Maandag 1 augustus
20.15 uur
			

Midori Conneman (Moordrecht)
Gevarieerd programma

Maandag 8 augustus
20.15 uur
			

Jasper Stam (Kampen)
Gevarieerd programma

Maandag 15 augustus 20.15 uur
			

Boudewijn Zwart
Thema: 100 jaar Mechelse Beiaardschool

Maandag 22 augustus 20.15 uur
			

Anna Maria Reverté (Spanje)
Gevarieerd programma

Maandag 29 augustus 20.15 uur
			

Gideon Bodden (Amsterdam)
Gevarieerd programma

Maaandag 5 september 20.15 uur
			

Boudewijn Zwart
Thema: muziek van de klassieke grootmeesters

EXTRA CONCERTEN

Zaterdag 20 augustus 20.00 uur
			
			
			

Moordrecht, Dorpskerktoren
Midori Conneman (beiaard)
Boudewijn Zwart (piano)
Thema: Mediterrane muziek

Zaterdag 3 september 20.00 uur
			
			
			
			

Moordrecht, Dorpskerktoren
Hans Broekhuijsen (Wageningen) – saxofoon
Wim Ruitenbeek (Nijkerk) – beiaard
Boudewijn Zwart - piano
Thema: Muziek uit het zonnige zuiden

Zaterdag 24 september 16.00 uur
			
			
			
			
			

Gouda, Sint Janskerk (toegang vrij)
Theo-Hans Kuijvenhoven (Slikkerveer) – hobo
Judith Groen (Naarden) – cello
Gerben Budding (Gouda) – kistorgel
Boudewijn Zwart (Gouda) – kamerbeiaard
Thema: Bach & Psalmen

