
In talloze verhalen en boeken over Gretsch bleef het bijvoorbeeld altijd 
vaag, wie nu de tegenwoordige eigenaar is. Bacon maakt bij monde 
van Fred meteen duidelijk, dat Fender voor marketing, productie en 
distributie zorgt, maar merknaam in handen van de familie is. 

1989: een overname vol hoofdpijnen
Als ik Fred in Amsterdam spreek, realiseer ik me bijvoorbeeld helemaal 
niet wat een strijd het was om het merk in 1989 van Baldwin over te 
nemen. Fender, onder leiding van Bill Schultz, was als eerste benaderd. 
Schultz had het op dat moment veel te druk met de overname van 
Fender uit handen van CBS. De hulp van Duke Kramer om Fred Gretsch 
Jr. in staat te stellen zijn eigen merk terug te kopen, bleek van onschat-
bare waarde.
Nu kan ik me voorstellen, dat je een betaalbare Gretsch uit de Historic 
Collection hebt gekocht, waarbij de achtergrond ‘Made in Korea’ 
weinig meer over de fabriek uitlegt. Tony maakt duidelijk, dat het om 
een fabriek in Korea, maar ook in China ging. Mocht je niet weten, waar 
de originele Gretsch instrumenten gebouwd worden, dan is dit de 
Terada fabriek in Japan. 
Wat ik hier even snel roep, staat uitgebreid in dit kleurrijke boekwerk 
omschreven.
Rommelig is de verspreiding van element en hardware beschrijvingen 
en variaties. Gebruik hiervoor de Index, waar je alle onderdelen op 
naam eenvoudig terugvindt. 
Naast zijn degelijke research over het merk en de geschiedenis weet 
Bacon een aantal fraaie foto’s boven tafel te halen, die waarschijnlijk in 
een ladekast bij Gretsch in Arizona lagen op te drogen.

2007: Chet Atkins
Mocht het merk je aan het hart liggen, dan weet je dat alle modellen 
hun oorspronkelijke benaming terugkregen, nadat de toenmalige 
directeur, Mike Lewis, met de familie van Chet Atkins contact had 
opgenomen. Ze gingen een nieuwe overeenkomst aan, waarbij tegen 
een vergoeding. Gretsch de naam van Atkins mocht gebruiken. Tevens 
betekende dit, dat de 6120 weer Chet Atkins toegevoegd kreeg en dat 
de Country Classic opnieuw het daglicht als Country Gentleman zag.
Voor mij is Gretsch nooit ‘discutabel’ het mooiste gitaarmerk geweest. 
Ze zetten met een vijftal modellen andere semi-akoestische modellen 
voor schut. Zelfs bij Rickenbacker zijn ze fan van het merk! Heb je een 
semi-akoestische Gretsch Country Club, Country Gentleman, White 
Falcon, White Penguin of de beroemde 6120 G-Brand, dan steel je de 
show.
Dit boekwerk is een must als je een fan bent van het merk. Dit boek-
werk is een must als je van gitaren houdt. Dit boekwerk is een must 
voor stijl en klank enthousiastelingen. Gaat je voorkeur uit naar 
wasmachines en pompen, dan is dit niets voor jou!  

Prijs indicatie: € 32,50
www.halleonardbooks.com ✔
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Maak kennis met de mensen achter Gretsch: 
The Gretsch Electric Guitar Book

Als ik elf jaar geleden Fred Gretsch Jr. op een cruiseschip 
in Amsterdam ontmoet, neemt hij afscheid met een 
omschrijving van zijn instrumenten: “Ze zien er Cool uit, 
maar het gaat om wat de gitarist eruit weet te halen, wat 
ze bijzonder maakt.”
De Britse schrijver, Tony Bacon, verzamelt. Nee, geen 
gitaren, maar gegevens. Hij onderzoekt een merk 
degelijk, vraagt permissie aan en medewerking van de 
eigenaar en weet in een smeuïge manier zijn verhaal in 
betaalbare boekwerken te stoppen. In 160 pagina’s 
doorloopt hij wederom de historie van dit unieke merk. 
Het  chronologische verloop door de historie van 
 Gretsch is accuraat en op de juiste plekken met 
 anekdotes gelardeerd. Je bent er zo doorheen. Dit leest 
als een snel stromende rivier. 
Door NICKY MOEKEN

Als ik elf jaar geleden Fred Gretsch Jr. op een cruiseschip 
in Amsterdam ontmoet, neemt hij afscheid met een 
omschrijving van zijn instrumenten: “Ze zien er Cool uit, 
maar het gaat om wat de gitarist eruit weet te halen, wat 
ze bijzonder maakt.”
De Britse schrijver, Tony Bacon, verzamelt. Nee, geen 
gitaren, maar gegevens. Hij onderzoekt een merk 
degelijk, vraagt permissie aan en medewerking van de 
eigenaar en weet in een smeuïge manier zijn verhaal in 
betaalbare boekwerken te stoppen. In 160 pagina’s 
doorloopt hij wederom de historie van dit unieke merk. 
Het  chronologische verloop door de historie van 
 Gretsch is accuraat en op de juiste plekken met 
 anekdotes gelardeerd. Je bent er zo doorheen. Dit leest 
als een snel stromende rivier. 
Door NICKY MOEKEN


