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Carillon in coronatijd 

Nationale bevrijdingsestafette trekt door heel Nederland 

  

De BV Nederland staat stil. Het culturele leven ligt plat. Alle concerten zijn 

gecanceld. Toch klinkt er in de verte nog livemuziek in de openbare ruimte. 

Woensdag 1 april start in Enschede de tweede fase van de nationale carillon-

estafette, waarmee de beiaardiers van Nederland met zo’n honderd 

bespelingen 75 jaar vrijheid vieren.  

Sinds september vorig jaar volgt de estafette het spoor van de bevrijders. De 

zuidelijke provincies zijn inmiddels bevrijd, de komende maanden volgen er 

bespelingen in Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Groningen, Drenthe, 

Friesland, Gelderland en Overijssel. Grote bevrijdingsmanifestaties en 

herdenkingen moeten de komende maanden helaas worden afgelast maar de 

carillons blijven klinken. Juist nu. 

  

“Juist nu zo velen aan huis gekluisterd zitten, hopen wij dat de klanken een 

gevoel van verbondenheid zullen teweegbrengen en enige troost kunnen 

bieden”, zegt Leo Samama van de organiserende Koninklijke Nederlandse 

Klokkenspel-Vereniging. “Zet je raam open, zet je deur open. Het carillon 

komt bij je thuis.  

Al eeuwenlang zijn carillons symbolen van vrede en welvaart. Ook vertolken 

de zingende kerktorens van oudsher de gevoelens en emoties van burgers, 

zowel bij religieuze als wereldlijke feesten.” Ook in oorlogstijd werd er 

doorgespeeld. “Om de moraal van het volk te versterken speelden de 

beiaardiers tijdens de Tweede Wereldoorlog geuzenliederen van Valerius”, 

vult de Haagse beiaardier Heleen van der Weel aan. “Dat waren vaderlandse 



strijdliederen uit de tijd van de Tachtigjarige Oorlog. De meeste Duitsers 

kende die muziek gelukkig niet.” 

   

Gelukkig gaan ook in Voorburg de bespelingen door! 

In Voorburg komt de estafette langs op zaterdag 9 mei. 

Onze beiaardier, Gerda Peters, zal een concert geven van 14.00-15.00 uur op 

het carillon in de toren van Oude Kerk aan de Herenstraat. 

In 1944 werd de oudste klok (1781) gevorderd door de Duitsers. Het schip dat 

het transport uitvoerde liep echter op een dijk en zonk. Na de oorlog kon het 

schip worden gelicht en kwam deze klok weer terug naar Voorburg.   

De tuin en straten rondom de kerk zijn de beste plaatsen om te luisteren maar houd 

gepaste afstand van medeluisteraars!  

             “Zet je raam open, zet je deur open. Het carillon komt bij je thuis.” 

  

 

 

Met trots heeft het bestuur vernomen dat ons bestuurslid de heer Ton van 

Eck  door de Koning is benoemd tot, 

  

Officier in de Orde van Oranje-Nassau. 

De heer van Eck spant zich op uitmuntende wijze vrijwillig in voor de 

muziekwereld. Hij heeft verschillende semiprofessionele 

strijkersensembles opgericht. Hij specialiseerde zich in de orgelbouw 

van de 19e- en 20e eeuw, waarover hij diverse artikelen en 

monografieën in (inter)nationale vaktijdschriften over gerestaureerde 

historische orgels schreef. Diverse gecomponeerde muziekstukken 

van zijn hand zijn met meerdere (internationale) prijzen bekroond. 

Daarnaast is hij gecertificeerd orgeladviseur van het College van 

Orgeladviseurs Nederland en is hij toegetreden tot de Ridders van het Heilig Graf van 

Jeruzalem. 

 

Pas goed op uzelf en elkaar! 



 

 

Een hartelijke groet namens het bestuur van de stichting, 

Wang Choy 

voorzitter 
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