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'Radar Love' uit kerktoren
Beiaardiers eren Golden Earring in Deventer, Zutphen en Raalte

MORGEN KLINKT VANUIT DE ZUTPHENSE WIJNHUISTOREN (LINKS) EN DE LEBUÏNUSKERK IN DEVENTER EEN
CARRILON-EERBETOON AAN GOLDEN EARRING EN DE JARIGE, ONGENEESLIJK ZIEKE GITARIST GEORGE KOOYMANS.
FOTO ISTAR VERSPUIJ / FOTO RONALD HISSINK / ANP

.... Wie kent ze niet, die kneiterhits van Golden Earring? De Haagse
rockband stopt er noodgedwongen mee nadat bij gitarist George
Kooymans de ongeneeslijke ziekte ALS werd vastgesteld. 'De
Earring' krijgt morgen een landelijk eerbetoon van beiaardiers. Dan
wordt Kooymans 73 jaar. Ook beiaardiers Bauke Reitsma (Deventer)
en Frans Haagen (Zutphen) beuken vrolijk mee op grote hoogte.
GERT KRAMER
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Radar Love, Weekend Love, When the lady smiles
Reitsma beklimt kort voor 10.00 uur de traptreden van de toren van de
Lebuïnuskerk, waarna hij een half uur lang Golden Earring-hits over
Deventer zal laten klinken. Haagen zet zich om 11.30 uur achter het carillon
in de Zutphense Wijnhuistoren om eveneens een half uur lang tophits van
de Haagse rocktrots te spelen.
Wat is jullie favoriete Golden Earring-nummer?
Bauke Reitsma: ,,Toch wel Radar Love. Da's een heel aardig nummer, vol
afwisseling. Veel percussie. Ronkend gitaarwerk. Ik ken een stuk of tien
nummers van Golden Earring, maar ben geen uitgesproken fan. Wij
beiaardiers zijn over het algemeen muzikaal breed ontwikkeld. Spelen bijna
alles, van klassiek tot rock. Een beetje beiaardier móét dan gewoon
nummers kennen van Golden Earring, toch Neerlands grootste rockband.''
Frans Haagen: ,,Ik ben wel gecharmeerd van Another 45 miles. Dat is een
wat rustiger nummer met veel melodie. Ik ken uiteraard Radar Love ook, dat
kent bijna iedereen. Maar dat is me wat te veel gericht op percussie. Wel
hele goeie percussie, want Cesar Zuiderwijk is een fantastische drummer. Ik
ben geen uitgesproken Earring-fan, maar wel een 'allesluisteraar'. En als
Golden Earring dan een keer voorbijkomt, spits ik mijn oren.''
Hebben jullie Golden Earring ooit live gezien?
Reitsma: ,,Nee. Helaas, want nu kan dat niet meer, de band is gestopt. Ik
hoorde wel eens dat ze in de buurt speelden, maar had nooit echt de drang
om erheen te gaan. Ik heb mijn kansen gemist.''
Haagen: ,,Nee. Erg hè? Ik heb er ook nooit aan gedacht om die band eens live
te gaan bekijken en beluisteren. Hoewel ik wel van de generatie ben - ik ben
60 jaar - die vaak genoeg naar een concert van Golden Earring had kunnen
gaan. Ook in hun vroegere jaren.''
Zijn Golden Earring-nummers geschikt voor het carillon?
Reitsma: ,,Dat verschilt. Radar Love niet zo. Dat nummer wordt
gedomineerd door slagwerk en dat is heel moeilijk na te bootsen op het
carillon. Ik probeer dat op te lossen door met mijn handen snelle bastonen
te produceren. Lekker hameren met die klepels! Een song als Another 45
miles is bijvoorbeeld wél erg geschikt voor het carillon. Dat is een melodieus
en lyrisch nummer, daar kunnen wij prima mee uit de voeten.''
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Haagen: ,,Lang niet alle nummers, maar een groot deel wel. Alles waar een
mooie melodie in zit, is geschikt voor carillon. Van Golden Earring is dat
bijvoorbeeld Weekend Love. Dat is zo lekker melodieus. Of Dong dong diki
digi dong, daarvoor geldt hetzelfde. Dat is echt een 'oudje' van Golden
Earring. Ik zal beide nummers spelen tijdens het eerbetoon aan de band.''
Golden Earring heeft het als band 60 jaar volgehouden. Gaat dat jullie ook
lukken als beiaardier?
Reitsma: ,,Oef... Ik ben nu 44 jaar en speel twintig jaar carillon. Dan moet ik
dus doorspelen tot m'n 84ste. Ik hoop dat ik zo fit blijf dat dat lukt, maar
daar heb ik zo mijn twijfels over. Je moet als beiaardier steeds die trap weer
op, hè... Maar als er ooit een lift komt in de kerktoren, speel ik nog wel
veertig jaar door!''
Haagen: ,,Ik ben nu ongeveer dertig jaar beiaardier. Dan zou ik dus op het
carillon moeten doorgaan tot m'n 90ste. Dat wordt heel lastig. Maar wie
weet, is 90 straks wel het nieuwe 70 en speel ik vrolijk nog een hele tijd
door. Wie zal het zeggen?''
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