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Hopsa, heisasa – eindelijk weer een meideun! 
- van folklore tot kunst - 
 
Ook dit jaar wordt het voorjaar weer  ingeluid door studenten van de Nederlandse 
Beiaardschool. Zij volgen een traditie van meer dan een eeuw oud, want al vóór 1900 werden in 
Nijkerk en in andere plaatsen meibespelingen gegeven. De stadsbeiaardier speelde dan op de 
dinsdagen in mei gezellige muziek, zodat de burgers bij het bijwerken van de tuin en het 
schilderen van het huis extra in voorjaarsstemming kwamen. 
De “meideun” is een jaar of vijfentwintig uit beeld geweest, maar in 1983 heeft de Nijkerkse 
Klokkenspel de meideun weer opgepakt, maar wel in een modern jasje. De beste studenten van de 
Nederlandse Beiaardschool in Amersfoort spelen nu een programma, dat prettig in het gehoor ligt, een 
paar meiliedjes bevat, maar vaak ook een paar beiaardwerken voor hun naderende examen. Zo maken 
ze kennis met de beroemde Nijkerkse beiaard, en Nijkerk maakt kennis met de beiaardkunstenaars van 
de toekomst. 
 
Wereldtop 
Het fameuze Nijkerkse klokkenspel staat bekend als een van de fraaiste historische carillons van de 
wereld en beiaardiers uit binnen- en buitenland komen hier graag spelen. In deze serie meibespelingen 
is ook een Japanse student  opgenomen, terwijl aan de zomerserie maar liefst 2 Russen, een Poolse en 
een  Amerikaan  deelnemen. 
De “meideuners” van dit jaar zijn: op 6 mei: Gerda Peters; op 13 mei Toru Takao (Japan); op 20 mei 
Roy Kroezen.  De serie wordt op 31 mei beëindigd door Jeroen Heijungs. 
 
Luisterplaats 
De meibespelingen vinden plaats op de dinsdagen van mei, steeds ’s avonds van 19.00-20.00 uur. Het 
beluisteren van de concerten kan natuurlijk overal in het centrum van Nijkerk, maar als u wat 
geconcentreerder (en droog) wilt luisteren kunt u terecht op de speciale luisterplaats van de Nijkerkse 
Klokkenspelvereniging. Deze bevindt zich op een binnenplaatsje, dat bereikbaar is vanuit de 
Gasthuisstraat, tussen nr. 3 en 5. De toegang is gratis en men kan tussen de programmaonderdelen vrij 
in- en uitlopen. 
 
Nieuwe website 
Voortaan zijn alle activiteiten van de Nijkerkse Klokkenspelvereniging ook te volgen op de nieuwe 
website die onlangs ‘de lucht is ingegaan’. Hoewel er nog een paar kleine aanvullingen en 
verbeteringen zullen worden aangebracht, geeft de site een goed beeld van de Nijkerkse beiaardcultuur 
en verwijst bovendien naar alles wat in de rest van de wereld met klokken te maken heeft.  
 
Bijgevoegd: het programma van 6 mei (Gerda Peters). 
 
 


