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D
e gitaren die op de markt
kwamen in de jaren vijf-
tig waren direct onge-
kend populair onder
professionele muzikan-

ten en worden heden ten dage nog
steeds ongewijzigd verkocht onder de
naam Fender Stratocaster, Fender
Telecaster en Gibson Les Paul. Gita-
risten uit die tijd experimenteerden
met de nieuwe mogelijkheden die de-
ze instrumenten boden en in de jaren
zestig werd de rockmuziek geboren
met Stratocaster-musici als Jimi Hen-
drix, Eric Clapton en Jeff Beck, Tele-
caster-spelers als Bruce Springsteen
en Keith Richards, en Les Paul-iconen
als Jimmy Page van Led Zeppelin, en
Peter Frampton, wiens gitaar dertig
jaar geleden bij een vliegtuigongeval
spoorloos verdween en onlangs op
Curaçao teruggevonden werd. 

De Stratocaster beschikt over drie
enkelspoelige magneetelementen die
het instrument een ragfijn helder ge-
luid geven dat, afhankelijk van de in-
stellingen van de elektronica op het

instrument snerpend, kristallerig, 
of door merg en been resonerend 
kan klinken. Denk aan de solo’s van
Clapton in zijn Creamtijd, of aan 
de hartverscheurende geluiden van 
het nummer Brothers in Arms, dat
Marc Knopfler van de Dire Straits aan
zijn Stratocaster weet te ontfutselen.
En wie kent niet Jimi Hendrix’ weer-
galoze solo’s in zijn nummers ‘The
wind cries Mary’, ‘Little Wing’ en
‘Hey Joe’.

Ergens eind jaren zestig wist ik,
zestien jaar oud, een gebruikte ‘Strat’,
zoals het instrument nog steeds lief-
kozend genoemd wordt, op de kop te
tikken. De gitaar was van een scholier
die in Nederland ging studeren. Een
tientje wilde hij ervoor hebben, dat
was drie maanden zakgeld. Hopeloos
verliefd was ik op het blauwe, met glit-
ters versierde stuk hout. Een verster-
ker kon ik me niet veroorloven dus de
gitaar werd aangesloten op een oude
radio. Het oorverdovende geluid dat
ik produceerde joeg mijn ouders in de
gordijnen. En dat lag niet alleen aan

de radio, op een Strat moet je natuur-
lijk ook kunnen spelen. Het vereist
niet alleen gitaarscholing, maar ook
technische kennis om de gewenste
geluiden uit de elektronica te kunnen
toveren.

Ik weet niet waar mijn Fender ge-
bleven is, hij is spoorloos verdwenen
en ik verdenk mijn vader ervan hem
bij de vuilnis gezet te hebben. Mis-
schien duikt hij ooit nog eens op, net
als Peter Framptons Les Paul. Ik heb
nu een jazzgitaar. De Strat, zo dacht
ik, was uitsluitend voorbestemd voor
jaren zestig rockers. Totdat ik Willem
Blankenburg erop zag spelen. Op 
het Julianaplein in Punda. In een ba-
chataband, Los Presidentes. Willem
vertelde me dat de hoge ijle en etheri-
sche geluiden die een Strat kon voort-
brengen uitermate geschikt waren
voor de bachatariedels, waar vanouds
mandolines voor gebruikt werden.
Ook vertelde hij dat hij niet de enige
was die voor bachatamuziek van een
Strat gebruik maakte. En toen maakte
een vriend in Nederland me, een 
jaar later, attent op Glenn Pennock,
een Nederlandse gitarist met een con-
servatoriumopleiding. Die vriend be-
loofde me een nieuwe, onbekende
Stratocaster-experience. Aan het ein-
de van dit stuk staat de link van de
website waar je zelf kunt horen waar
Pennock met een Stratocaster tot in
staat is.

Pennock is ook schrijver. Onlangs
werd in Nederland zijn nieuwe novel-
le, ‘Als gitaren schreeuwen’, gepre-
senteerd, waarbij de Stratocaster ui-
teraard een belangrijke rol vervulde.
De novelle is een must read voor lief-
hebbers van de Japanse schrijver Ha-
ruki Murakami, wiens gedachtegoed
Glenn Pennock mijns inziens deelt.
Postmoderne literatuur, surrea-
listisch, vervreemdend en een gevoel
van eenzaamheid opwekkend, en dan
toch die gevatte humor, verborgen
tussen de regels.

Ik denk met name aan Murakami’s
roman ‘Norwegian Wood’, waarvan
de titel ook een verwijzing is naar mu-

ziek: Norwegian Wood is een bekend
nummer van de Beatles.

In ‘Als gitaren schreeuwen’ krijgt
Joe, de hoofdpersoon, in visioenen en
dromen een hint van een universele
sleutel. Het vinden en het gebruiken
van deze sleutel zal hem helpen, hei-
lig te worden: heel. Het zal hem kun-
nen verlossen van de diepste pijnen
die hem tergen; de druk die hem door
de som van gebeurtenissen noodt tot
terugtrekking. In deze terugtrekking
flirt hij niet alleen met de dood in al
zijn facetten, maar daagt hij ‘The Cre-
ator’, God, uit om hem te helpen al
die zware en duistere gedachten te
verbannen. Joe krijgt geen hulp van
God, in dit verhaal de Bandleider ge-
noemd. God vindt dat hij dat zelf kan.

Op deze queeste krijgt Joe wel hulp
van overleden mensen, zoals een oud-
klasgenootje. Maar ook in zijn dro-
men van beroemdheden zoals Jeff
Healy, Jim Morisson en Jimi Hendrix
- allen behorend tot de rij van reeds
overleden gitaarhelden die hem heb-
ben geïnspireerd. En ook van een
vrouw op wie hij op afstand wanhopig
verliefd is. De enige liefde die hij als
onvoorwaardelijk ervaart is zijn gitaar.
De gitaar die zijn innerlijke manipula-
ties tot bezwerende, schreeuwende to-
nen omzet. Een vraag om aandacht
voor zijn pijnen en liefde.

Pennock speelt met thema’s als
muziek, seks, geweld en onbereikbare
liefde. Voor Joe is de enige onvoor-
waardelijke liefde de liefde voor zijn
Apple Candy Red Stratocaster, de
Strat verlangt immers niets terug.

Aardig is dat op de cover van het
boek ‘Als gitaren schreeuwen’ een
‘tag’ te vinden is die je slechts hoeft te
scannen met je smartphone. De app
hiervoor is gratis online te verkrijgen
en zo kan je de muziek beluisteren
die een belangrijke rol speelt voor de
hoofdfiguur in het boek, Joe.

Er zijn honderden gitaren op de
markt. Elk met een eigen functie en
een onlosmakelijk geluid dat bij het
instrument hoort. Er is tot in den treu-
re geëxperimenteerd met combinaties

van magneet-pickups, zoals de dingen
heten. Met enkelspoelige elementen,
of dubbele, de laatsten worden hum-
buckers genoemd en produceren een
zwaarder, moeilijker te vervormen ge-
luid dan de single coil pickups waar
de Strat er drie van heeft. Er zijn holle
jazzgitaren en massieve houten gita-

ren in alle vormen en kleuren die een
mens maar kan bedenken. Maar Leo
Fender en Les Paul hadden het in de
jaren vijftig al bij het rechte eind. Er is
in al die jaren daarna, de verbeterin-
gen op elektronisch gebied daargela-
ten, geen elektrische gitaar meer van
de band afgekomen die het bereik, de

tonaliteit of de geluidskwaliteit eve-
naarde of voorbijstreefde van wat Leo
Fender en Les Paul inmiddels 60 jaar
geleden aan de wereld schonken.

www.thecoglecompany.com/
music/glenn_dutchandbluesy_
player.html

(door Glenn Pennock)
In het begin van de jaren vijftig van

afgelopen eeuw kwamen twee

muzikanten en instrumentmakers

onafhankelijk van elkaar op het idee een gitaar

te bouwen zonder klankkast, versterkt door een

spoelvormig omwikkelde magneet. Het magnetisch veld

dat hierdoor werd opgewekt, werd verstoord door de

trillingen van de snaren. Het signaal dat hierdoor ontstond

kon met behulp van een amplifier en een konische speaker

worden versterkt en de ruimte ingeslingerd. De namen van

deze gitaarbouwers waren Leo Fender en Les Paul.

Door Eric de Brabander
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