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Jubileumconcert Bert Kwakkel 

Eind September kreeg ik tot mijn aangename verrassing een uitnodiging voor een 

jubileumconcert ter gelegenheid van het 50-jarig gitaarbouwjubileum van Bert Kwakkel. Ik 

heb het voorrecht en het plezier om een van zijn gitaren in bezit te hebben, haar dagelijks te 

bespelen en zelfs mee te nemen op vakantie. 

Asjemenou, 50 jaar, dacht ik toen. Ik ben dit jaar net aan mijn veertigjarig jubileum toe en ga 

daaropvolgend ook direct met pensioen. 50 beroepsjaren is een mijlpaal die je niet vaak 

langs ziet komen, ook al heeft het verhogen van de pensioenleeftijd de kans daarop wel wat 

groter gemaakt. 

Het jubileumconcert zou, ook gezien de coronarestricties, gegeven worden met Zoom, een 

bekend online vergadertool waarmee je aardig grootschalige bijeenkomsten kunt opzetten 

zolang de Internetbandbreedte strekt. Mijn Zoomaccount was snel gereanimeerd, ik had nog 

ergens een webcam, dus ik was good to go. 

30 Oktober is de dag van het jubileumconcert met bijdragen van Amanda Cook, Redmond O’ 

Toole, Rosalind Beall en Sean Shibe, allen professionals die in hun loopbaan op een of meer 

Kwakkel gitaren spelen of hebben gespeeld. De pauze zou worden opgevuld met een 

interview met Bert Kwakkel door Diana Belfor, een lid van de gitaarvereniging Pro Guitarra. 

Ik had tot dusver nog geen live streaming gitaarconcert meegemaakt, dus ik ben benieuwd 

hoe dat zal gaan. Het lijkt me voor een uitvoerend artiest best moeilijk om voor een camera 

in eigen huis of studio te spelen zonder zicht- en aanvoelcontact met het publiek. 

Inloggen gaat goed, in een voorprogramma komt een diashow voorbij met wat informatie en 

ik krijg gaandeweg een beeld van het publiek, als ze tenminste hun webcam aan hebben 

gezet. Microfoons zijn gedempt, wat heel begrijpelijk is als ik me de herrie tijdens mijn eigen 

on-line bedrijfsvergaderingen herinner. Er is slechts een uitzondering om de microfoon even 

aan te zetten: Het applaus. Terecht, want anders zou er helemaal geen contact met het 

publiek bestaan. 
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Bert’s gezin is behoorlijk druk geweest met de organisatie. Zijn vrouw Jacqueline doet de 

presentatie en zijn zoon Arjan vertaalt en passant in de chat fluks de Engels gesproken 

verhalen en vermeldt welke stukken er worden gespeeld. Ideaal voor het publiek en mijn 

journalistieke notities. 

Strak om acht uur begint Jacqueline met de aankondiging. Ze stipt direct aan wat de gitaren 

van Bert Kwakkel uniek en persoonlijk maakt. Dat is de devotie van de bouwer. Ik heb dat 

zelf kunnen meemaken, zijn vakkennis en toewijding om ieder instrument te perfectioneren. 

Wat hij uitstraalt in zijn werkplaats als hij bezig is en over zijn instrumenten en materialen 

praat, gaf na mijn eerste indruk van zijn gitaren voor mij de doorslag om een gitaar te 

bestellen. 

De Engelse gitariste Amanda Cook begint het eerste optreden. Zij speelt al 25 jaar op een 

Kwakkel en vertelt er geanimeerd over. Haar gitaardocent John Mills, die zelf Kwakkel 

gitaren speelt, had haar de goede ervaringen doorgespeeld en de klik kwam er. 

Bij het eerste stuk laat ik me op het verkeerde been zetten. Ständchen van Franz Schubert 

(1797 - 1828), in een arrangement van… Ik denk Mertz, maar het blijkt Mermikedes. ����

Google helpt me op weg, maar het was me niet duidelijk of het arrangement van Bridget of 

Milton was. 
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Cook pakte de sfeer van het lied bijzonder goed, zeker ook de spannende en dramatische 

passage in het laatste deel. Het is jammer dat Zoom beperkingen oplegt aan de 

geluidskwaliteit, het programma is nu eenmaal gericht op spraakoverdracht. Daarnaast 

gedraagt Internet zich als een rivier met variabele stroomsnelheid en dat merk je zeker bij 

muziekstreaming. 

Dat doet overigens niets af aan de intentie van de muziek. Mooie uitvoering. 

Twee stukken uit Castillos de España van Federico Torroba (1891 – 1982) passeren de 

revue, het romantische Alba de Tormes en het spookachtige Zafra. Een interessant contrast 

tussen een warme melodie en een wrang tremolo. 

Incantation 6 van de hedendaagse componist William Lovelady brengt haar optreden tot een 

sprankelend einde. 

Het gebrek aan Internetbandbreedte voor een goed geluid is inmiddels opgemerkt, dus krijgt 

iedereen het verzoek om de webcam uit te zetten. Dat blijkt niet echt te helpen. Er zit 

natuurlijk heel wat technologie tussen gitarist en luisteraar plus een Internet met wisselende 

upload en downloadsnelheden. Er kan veel, maar ik denk dat we zo snel mogelijk terug 

moeten naar het normaal van het live-optreden zonder restricties met toegangscodes. 

Een aantal uitgenodigden kan niet aanwezig zijn bij deze gelegenheid. Een videobericht is 

de oplossing. De gitarist John Mills, een goede bekende in Nederland en daarbij een fan van 

Kwakkels gitaren, brengt samen met zijn vrouw een felicitatie over. 

De Ierse gitarist Redmond O’ Toole komt in beeld. Hij bespeelt een Brahmsgitaar, een 

bijzonder achtsnarig instrument dat je bespeelt in een houding als bij een cello. Een waarlijk 
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ingenieus stukje gitaarbouwtechnologie waarvoor Bert heel wat heeft moeten rekenen. Op dit 

exemplaar is het toonbereik van de gitaar zowel aan de bovenkant als de onderkant 

uitgebreid door een extra snaar. Dat maakt het instrument bijvoorbeeld geschikt om stukken 

zonder octavering in de bas te spelen, iets dat je bij arrangementen van de muziek van Bach 

regelmatig tegenkomt. 

O’ Toole begint met Sonata K213 van Domenico Scarlatti (1685 - 1757). Een rustig 

mysterieus aandoend stuk met een aparte wisseling van stemming tussen de delen. Hier 

hoor je duidelijk het voordeel van het uitgebreide bereik in de bas. 

Fuga BWV 1001 van Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) toont andermaal de geschiktheid 

van de Brahmsgitaar voor het uitvoeren van deze muziek. O’ Toole houdt de stemvoering 

bijzonder transparant waardoor het stuk heel duidelijk wordt. 

We krijgen een sprongetje naar de Romantiek: Asturias van Isaac Albéniz (1860 - 1909). De 

Brahmsgitaar brengt het stuk veel dichter bij het piano origineel en de klank kleurt mooi door 

het grotere bereik. Bij de rasgueados blijkt ongelukkigerwijs het beperkte dynamische bereik 

van de Internet-audio, de zaak overstuurt. 

Bij het laatste stuk, het Ierse volksliedje Cape Clear, zie ik nog een ander voordeel van een 

extra hoge snaar. De speler kan in de lagere posities blijven ondanks de hoge melodienoten. 

De meeslepende melodie komt mooi voor het voetlicht. 

Er volgt een videofelicitatie van de Zwitserse gitarist Stefan Schmidt. Daaruit blijkt dat er een 

band ontstaat tussen de bouwer en de speler van zijn instrument. 

We krijgen een dubbel scherm te zien voor het interview van Bert Kwakkel door Diana Belfor. 

Daaruit wordt duidelijk dat Bert al op de middelbare school begon te bouwen toen hij merkte 

dat hij het instrument niet zo goed meester kon worden als zijn broers. Hij koos de 

gitaarbouw in plaats van het gitaarspel en dat werd een begin van 50 jaar lang evolutie in zijn 

bouwstijl. Zijn eerste gitaar is leuk om te zien. Omdat hij vreesde dat de gitaar onder de 

spanning zou bezwijken, gebruikte hij pennen en schroeven. Daarna ontwikkelde hij een 

unieke bouwstijl met zijn massieve halzen. De combinatie van hals en toets in een massief 

stuk hout werkt geweldig goed voor de zeggingskracht van de gitaar. 

Als een van zijn moeilijkste werkstukken wijst Kwakkel op de Brahmsgitaar van O’ Toole. 

Inderdaad, dat is een klasse apart met de toets met schuine fretten en een speciaal 

ontworpen brug en zadel. 

Een videofelicitatie van Vincent Lindsey-Clark brengt allereerst een kleine serenade. Daarna 

vertelt hij over zijn ervaringen met Kwakkels gitaren en de uitstekende service toen hij de 

gitaar liet vallen waarbij zijn bovenblad kapotging. 

Ik herinner me dat verhaal. Toen ik in 2010 mijn gitaar ging afhalen, bond Bert met als 

voorbeeld dit verhaal me op het hart om de gitaar goed te laten verzekeren, omdat je bij 

schades aan het bovenblad al bijna op de prijs van de gitaar zit als dat vervangen moet 

worden. Ik heb dat in mijn oren geknoopt en voldoe nog steeds aan het eind van het jaar 

trouw mijn verzekeringspremie. 
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Nummer drie op deze avond, de Amerikaanse gitariste Rosalind Beall. Het eerste dat me 

opvalt is haar levendige beschrijving van de stukken. Heel informatief. 

Ze start met een drietal Canciones populares Catalanas van Miguel Llobet (1878 - 1938) en 

wel El testament d'Amèlia, Cançó del lladre en El noi de la Mare. In Testament speelt ze een 

mooi heldere melodie met dito flageoletten, Cançó krijgt een mooi vredige atmosfeer en in 

het laatste stuk hoor ik op de achtergrond de golfslag van een rustige zee, een iets andere 

Mare dan de Heilige Maagd in het stuk. 

Blackwater van Jisse Vink wordt het volgende stuk. Een melodie met een sterke volkslied 

inslag. Met in mijn hoofd het achtergrondverhaal dat Blackwater over een veerpont gaat, 

geeft de sfeer van het stuk me een beeld van Charon de veerman, die de zielen over de Styx 

vaart. Ja, dat is eenrichtingsverkeer. De triestheid van afscheid zit duidelijk in de compositie. 

Twee stukken van Francisco Tárrega besluiten Beall’s optreden. Marieta krijgt een lyrische 

melodie en een goed contrast tussen hoek en middendeel. Gran Vals laat de bekende Nokia 

ringtone langskomen in een vlot en vief tempo. Ja, je moet goed opletten, het stuk is veel 

langer dan de ringtone passage alleen. 

Op de wisseling van de artiesten komt er een bijzondere videoboodschap van Berts moeder. 

We weten allemaal dat de steun en erkenning van onze ouders erg belangrijk is, het gebeurt 

zo vaak dat die erkenning niet komt, niet meer kan komen of niet begrepen wordt. 

Berts moeder begint met de anekdote dat ze zijn gitaarbouwambities in het begin niet zo zag 

zitten. Een bekend thema, als een kind zegt artiest of schrijver te willen worden, roepen 

ouders vaak bezorgd: “Zou je niet beter een vak kunnen leren?” Bert was echter ambitieus 

en vasthoudend genoeg om door te zetten. 

Zij komt na vele jaren met een heel goed punt. Hij heeft in die vijftig jaar honderden gitaren 

gebouwd die spelers de gelegenheid geven om hun muzikale ideeën uit te werken en voor 

het voetlicht te brengen met een instrument dat, om dat overdrachtelijk te zeggen, hen 

begrijpt en daarin faciliteert. Dat overstijgt het bouwen alleen en daar is ze trots op. Een mooi 

besef en daardoor een mooi moment! 
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De Schotse gitarist Sean Shibe sluit de rij van de artiesten van deze avond.  

Hij start met de Prelude uit de Suite Compostelana van Federico Mompou (1893 - 1987), een 

stuk dat is geïnspireerd door de bedevaart naar Santiago de Compostela. Hij speelt de 

Prelude als een spannend verhaal met kleurrijke dynamiek, een prima appetizer voor de rest 

van de suite. Interessante muziek. 

Met vijf Schotse luitstukken sluit hij zijn bijdrage af. Het is heel leuk om te horen hoe de 

Schotse volksmuziek ook al in die tijd doorklonk als een geheel eigen sound. Swit Sant 

Nicola is een gevoelige ballade met warme klank. Mervils Sarabande is verrassend snel en 

levendig voor een Sarabande die we uit de Barok gewend zijn, ook al zegt het verhaal dat de 

Spaanse versie van deze dansvorm ooit werd verboden vanwege de vrolijke en vooral 

zinnelijke uitstraling. A Scotts Tune is duidelijk een volksliedje. Canaries is van oorsprong 

een dansvorm van de Canarische Eilanden. Echter de componist heeft er een swingende Jig

van gemaakt, mooi werk. Het laatste stuk, Ladie lie near me, brengt me qua sfeer bij de 

volksliedzettingen van Robert Burns uit de negentiende eeuw. Heel karakteristiek en mooi 

gespeeld. 

Tja, en dan zit het er na het laatste applaus wat de muziek betreft op. Bert Kwakkel spreekt 

een dankwoord uit en als laatste komen er nog wat vragen aan Bert en de artiesten langs. 

Dat besluit een mooie avond muziek. 


