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Gerda Peters zet de toon in de straten van de stad

Het carillon

Spelen met de
klokken van
Sint Agatha

Het carillon bovenin de
St.-Agathakerk in Beverwijk telt 49 klokken, allemaal gegoten bij klokkengieterij Koninklijke Eijsbouts in Asten. Het carillon
werd
in
1958
geïnstalleerd bij de aanpassing van de hoofdkoepel van het toen dertig
jaar oude door Joseph
Cuypers en zijn zoon ontworpen kerkgebouw.
Elke eerste, tweede en
vijfde zaterdag van de
maand is stadsbeiaardier
Gerda Peters te horen, van
13.30 tot 14.30 uur. Een automatisch
speelwerk
zorgt ervoor dat het instrument elk kwartier
klinkt met een korte melodie.

Vanuit het torentje bovenin de koepel van de Beverwijkse Sint-Agathakerk waaien de bekende klanken van Alan Parsons ’Old and Wise’ over de stad. Nadrukkelijk hoorbaar, maar volstrekt onzichtbaar
bespeelt stadsbeiaardier Gerda Peters de klokken van de stad.

Richard Stekelenburg
r.stekelenburg@mediahuis.nl

Beverwijk ■ Nederland telt ongeveer zeventig beiaardiers met een
officiële aanstelling. Dat zijn er
weliswaar meer per vierkante kilometer dan waar ook ter wereld,
maar het mag duidelijk zijn dat we
het over een select gezelschap
hebben. Vrouwelijke beiaardiers
zijn daarbinnen bovendien een
zeldzaamheid. Beverwijk heeft er
een, net als Almere en Voorburg.
En die heten alle drie Gerda Peters.
„Ik ben met het geluid van een
carillon opgegroeid”, vertelt ze.
„We woonden in Haarlem aan het
Klein Heiligland, niet ver van de
oude Bavo. Ik wist als tiener al dat
ik beiaardier wilde worden. Maar
hoe gaat dat? ’Ga nou eerst maar
iets studeren waar je wat aan
hebt’, kreeg ik te horen. Dat
werd dus orgel en kerkmuziek aan het Sweelinck Conservatorium
in Amsterdam. Met
aansluitend een
staatsexamen
piano. Alsof
je daar wat
aan
hebt...”

Via een kruip-door-sluip-door
route zijn we van de kerkzaal tot
bovenin de koepel geklommen, tot
net onder de lantaarn. Tussen de
fijn geurende houten balken van
de nu bijna honderd jaar oude
Agathakerk is hier een klein, maar
opvallend modern kantoortje ingericht: inclusief onverwoestbaar
ogende vloerbedekking, systeemplafondplaten, twee speakers, een
stofzuiger en een wandkastje vol
elektronica. Maar vooral: het klavier met zijn kenmerkende stokken. En: de metaaldraden die verbonden zijn aan de 49 klokken
daarboven in dat torentje.
„Het idee om beiaardier te worden is altijd blijven knagen. In
2000 ben ik uiteindelijk aan de
vooropleiding begonnen. In 2008
haalde ik mijn master aan de Nederlandse Beiaardschool in Amersfoort. Sinds een paar jaar ben ik
eigenlijk alleen nog beiaardier. Ik
heb nog vier orgelstudenten.”

Daarboven
Het is eenzaam aan de top, zou je
kunnen zeggen. Een beiaardier
speelt alleen en, zoals het publiek
de beiaardier niet ziet, ziet de
beiaardier zijn publiek niet.
„Ik ben nooit zo’n podiumdier
geweest, dus ik zit hier goed. En
ook al zie ik ze niet, ik weet dat die
verbinding er is met de mensen
daar beneden. Als het carillon
speelt, dan bepaalt dat heel erg de
sfeer in de straten van de stad. Het
geluid van die klokken heeft ook
iets speciaals. Zonder zweverig te
willen klinken: het is vergelijkbaar
met het effect dat klankschalen
kunnen hebben: dat geluid raakt
je. En dat is uiteindelijk toch wat
ik wil: het is fijn als ik mensen
met muziek kan raken. Of dat
nou in blijheid is, in troost of
in het delen van verdriet. Ik krijg ook
zeker reacties. Er is
hier beneden een keer
boeket bloemen voor

me bezorgd, omdat iemand het zo
mooi vond wat ik speelde. Tot op
de dag van vandaag heb ik geen
idee van wie die bloemen waren.”
In coronatijden is de aandacht
voor het carillon duidelijk groter
geworden, heeft ze gemerkt. Niet
in de laatste plaats in troostende
zin. „We kregen als beiaardiers
nogal wat verzoekjes. Ik werk daar
graag aan mee.
Hoe ellendig die corona ook is,
als beiaardier heb ik niet te klagen
gehad. Al heb ik me daar ook voor
geschaamd. Wij waren zo’n beetje
de enige muzikanten die door
konden met spelen tijdens die
lockdowns! Dat voelde best gek.”
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Ik ben nooit
zo’n podiumdier
geweest, dus ik
zit goed
hierboven

Klank
Het op de gewenste manier laten
klinken van die al dan niet aangevraagde melodieën door de straten
van de stad, is zeker geen sinecure.
Geen twee carillons ter wereld
klinken om te beginnen hetzelfde.
Elke beiaard heeft zijn eigen geluid. Vanwege het aantal en de
zwaarte van de klokken, de ophanging, het klavier en noem
maar op. Ook speelt mee hoe hoog
en waar precies de klokken in een
toren hangen. Hangen ze achter
galmgaten, al dan niet voorzien
van galmborden in een dichte
toren? Of, zoals in de Agathakerk,
open en bloot in een lantaarn?
De beiaard van de St. Agatha
geldt als een relatief licht carillon.
Heel anders dan die van Grote of
St-Bavokerk in Haarlem, die als
zwaar geldt. „Maar die moet dan
ook een veel grotere stad bedienen. Het fijne van dit carillon is
dat hij heel open klinkt. Dat heeft
onder meer te maken met dat hij
relatief laag hangt en in een open
torentje. Hij staat in g, een kwint
hoger.
Ik hou van een mooi transparant, open geluid. Daar hou ik dus
rekening mee in de arrangementen: ik wil niet te veel noten. Dat
maakt de melodie ook herken-
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Zie videoverslag op de
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Bijzondere beroepen
In de serie bijzondere beroepen
vertellen vakmensen over hun
niet alledaagse werk. Wat
houdt hun werk in en hoe zijn
ze ertoe gekomen?
Aflevering 7: stadsbeiaardier
Gerda Peters.
baarder. Als het te vol wordt, word
je hoorndol daar beneden, zeker
met een zwaar carillon. Al die
klanken gaan kaatsen.
Niet dat het altijd heel toegankelijk hoeft te zijn, wat ik laat horen.
De muziek mag best af en toe even
triggeren, bijvoorbeeld als ik iets
moderns speel. Maar het moet
geen hérrie worden.”

Radar Love
Het instrument leent zich ook
zeker niet voor alle muziek.
Voor een carillon is het
nodig dat een muziekstuk een duidelijke en
sterk variërende

De klokken van de St.-Agathakerk hangen ’open’ in de lantaarn, wat een mooi, transparant geluid oplevert.

melodielijn heeft. Een stuk met
weinig variatie in de melodie
klinkt op een carillon dodelijk
monotoon.
Dat afgelopen maart werd gekozen voor Radar Love om op tal van
carillons in het land gelijktijdig te
laten klinken als eerbetoon aan de
Haagse rockgroep Golden Earring
en zijn ALS lijdende oprichter/
gitarist George Kooymans was dan
ook op zijn zachtst gezegd niet
héél erg gelukkig. „Hemel, nee, dat
was bepaald geen reclame voor het
instrument... Radar Love is vooral
een ritmisch nummer, en dat kun
je niet laten horen op een carillon.
Dat niemand dat de voorzitter van
de Golden Earring-fanclub even
heeft uitgelegd, was een beetje
jammer. Ik heb er hier in Beverwijk
een set van een half uur andere
Golden Earring-nummers aan
vastgeplakt, uit de oudere periode:
díe nummers zijn wél melodieus
en heel goed te spelen.”

Stem
Het misverstand dat de beiaardier
onderdeel is van de kerkelijke
gemeenschap, bestaat nog altijd,
weet ze. Zoals je ook niet de mensen de kost moet willen geven die
niet weten dat de organist van de
kerk een heel andere rol heeft dan
de beiaardier. Het geeft niet, je
kunt niet alles weten.
Kerktorens in Nederland zijn
sinds Napoleon bezit van de overheid en niet van de kerkelijke
organisatie. En dat geldt dus ook
voor de klokken. In Beverwijk is
Gerda Peters aangesteld door de
Stichting Vrienden van de Beiaard,

die al sinds 1957 voor het beheer en
onderhoudt van ’de stem van de
stad Beverwijk’ zorg draagt. „En
echt – en dat mag ook wel eens
gezegd, dus schrijf het alsjeblieft
op: ik kan me geen betere werkgever wensen.”

Vingerknippend
Dat er vanuit de kerktoren bepaald
niet alleen kerkelijke muziek
klinkt - vaker niet dan wel zelfs –
is dus allerminst vreemd. Gerda
Peters speelt graag voor ieder voor
wat wils. De zaterdag dat we bij
haar boven zitten, biedt daarvoor
ongekende mogelijkheden: het is
het weekend van Allerheiligen en
Allerzielen voor de katholieken,
Lichtjesdag als seculiere variant,
Hervormingsdag voor de protestanten en Halloween voor wie van
griezelen houdt. Zo heeft ze troostend vandaag onder meer Time to
say goodbye op het repertoire, Ein
feste Burg’ ist unser Gott voor de
Lutheranen en een stukje Harry
Potter (Hedwig’s Theme) voor bij
de Halloween-inkopen. „Maar ik
begin met het Ave Maria van
Haagh. Die is voor de dames die nu
hier beneden als vrijwilliger in de
kerkzaal zitten. Dit is een favoriet
van hen, weet ik.”
Een uur lang zet de beiaardier zo
de toon voor de sfeer in de stad op
de zaterdagmiddag. Van devoot,
naar ontroerend, naar hoopvol en
vrolijk. Om met een riante glimlach te eindigen. „Hou je van de
Addams Family?”, vraagt ze. Beverwijk moet daar beneden vingerknippend omhoog hebben gekeken.

,,Ik wist als tiener al dat ik beiaardier wilde worden.’’
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