
Zeer geslaagd concert Adrian Gebruers. 

De Ierse beiaardier Adrian Gebruers had voor de zekerheid even zijn  collega Luc Rombouts, die een 

paar weken geleden in Middelstum heeft geconcerteerd, benaderd hoe het is om in Middelstum te 

spelen. 'De mensen zijn er reuze aardig', was de Vlaamse reactie, maar het ging  Adrian natuurlijk 

allereerst om het instrument. Hoe speelt het, hoe is het om op zo'n nagenoeg authentieke reconstructie 

van een 17de- eeuws instrument te spelen? 

Met een totaal afwijkend zogeheten Oud-Hollands klavier en een tractuur bestaande uit maar een paar 

draadjes ijzer. Waar moet je rekening mee houden? Dus ging Adrian, nadat hij van Schiphol was 

afgehaald, direct de volgende morgen oefenen om zich het weerbarstige instrument eigen te maken. 

Want er zijn immers maar een paar instrumenten in Nederland die zo zijn ingericht. Hoe moet je daar in 

korte tijd bedreven in raken als je je hele leven voornamelijk op grote concertbeiaarden met basklokken 

van duizenden kilo's hebt gespeeld? 

 

Heel verstandig van hem begon hij zijn concert met eenvoudige stukken, en eigenlijk bleef dat het hele 

concert zijn aanpak. Eenvoudige bewerkingen maar prettig in het gehoor liggende Ierse songs, Engelse 

evergreens, Schotse liefdesliedjes, en natuurlijk een paar Vlaamse hymnes om zo zijn roots te eren. Geen 

spetterend vuurwerk, maar alles mooi en warm van toon, subtiel gespeeld, transparant en mooi 

gefraseerd. Het was een warme nazomerdag en de beiaard klonk ook warm. En als je dat hoort dan weet 

je weer waarom het zo'n bijzonder instrument is. Door de vederlichte tractuur én precies de goed 

gekozen materialen, klinkt een Hemonybeiaard nergens zo mooi als in Middelstum. De perfect stille 

luisterplaats Asingapark stroomde goed vol. Van de 100 gedrukte programma's hield ik er maar 18 over. 

Soms zong of neuriede men zachtjes mee. 

Het zeer geslaagde concert was een waardige afsluiting van een uitstekend seizoen, waarbij we met drie 

concerten meer dan 200 bezoekers mochten verwelkomen.Adrian Gebruers heeft over de hele wereld 

geconcerteerd, maar ik weet zeker dat dit concert en de gezellige nazit bij Herberg De Valk - waar het 

goed toeven is - hem nog lang zal (ver)heugen. Het was een genoegen hem te horen spelen en een grote 

eer hem en zijn vrouw Elizabeth te hebben ontmoet. Het idee kwam van Marten Lenstra en hij kreeg 

gelukkig helemaal gelijk. Werkelijk alles zat mee. 

Soms moet je de bakens verzetten en groter durven denken dan dat je gewend bent. 
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