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   “MEIDEUN”  2016 - 5 
   door David van Amstel 
   op de beiaard van de Grote Kerk te Nijkerk  
   op dinsdag 31 mei 2016 van 19.00-20.00 uur. 
 
            

 

Laatste Meideun op Nijkerks carillon 
 

Voor het eerst (en het laatst) dit jaar wordt de Meideun verzorgd door een beiaardstudent die niet 

orgel gestudeerd heeft: David van Amstel. Toch heeft hij zich een groot deel van zijn 46-jarig leven 

intensief met muziek bezig gehouden: met de klarinet. 

Hij groeide op steenworp afstand van de Westertoren op en was dus gewend aan de beiaardklanken, 

maar pas twee jaar geleden viel het kwartje. Hij luisterde toen naar het nieuwe stadhuiscarillon van 

Dordrecht en opeens werd het hem duidelijk dat zijn muzikale toekomst zich op de beiaardbank zou 

moeten afspelen. Hij hing rigoreus zijn klarinet aan de wilgen en nam beiaardles bij Boudewijn Zwart 

aan diens Carillon Instituut Holland.  

Na zijn klarinetstudie aan het Hilversumse conservatorium  had hij zich in 1994 toegelegd op de 

klezmermuziek, de muziek van de Oost Europese joden, en speelde 17 jaar lang in het Klezmer 

Ensemble “Nigunim. In 2004 richtte David “Duo Doorgedraaid” op, waarin hij 10 jaar klarinet en 

zingende zaag speelde, begeleid door een handdraaiorgel. Voor beide ensembles componeerde en 

arrangeerde David veel muziek en nam hij CD’s op. Na twee jaar beiaardstudie komt David van 

Amstel in Nijkerk zijn eerste beiaardbespeling geven. 

 

Melodisch programma 

In zijn eerste officiële programma zijn veel lied-melodieën te vinden. Volksliedjes, jiddische liedjes, 

kunstliederen van Schubert en Schumann en een operaromance uit de Parelvissers. Ze worden 

afgewisseld door bewerkingen van gitaarmuziek, die zich altijd heel goed leent om op de beiaard 

gespeeld te worden. De details kunt u vinden op www.nijkv.nl.  
Liefhebbers en belangstellenden zijn zeer welkom op de luisterplaats, Nieuwstraat 9 in Nijkerk.          

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bijlagen: Programma Meideun 5  + foto’s van David van Amstel;©David van Amstel 

 

Hoewel wij de beiaardiers altijd op het belang van een foto met een goede resolutie wijzen, krijgen wij die 

helaas niet altijd toegestuurd. Wat wij bijvoegen is altijd het beste waarover we kunnen beschikken. 

 

 
 


