

Valley Arts/Samick Robert Johnson
1935 Blackburst
Door NICKY MOEKEN
Deze akoestische Robert Johnson gitaar komt uit de periode,
dat de twee grote mannen van Valley Arts, Mike McGuire en
Al Carness, uit onvrede met het beleid van Samick naar
Gibson waren overgestapt. Later zou Mike bij het akoestische
L-1 Robert Johnson project van Gibson betrokken zijn.
Hoewel Samick akoestische eigenlijk alles bij Valley Arts in
deze periode onttrokken had, werden ze door de beheerders
van het nalatenschap van Johnson gedwongen deze serie
a koestische gitaren in Amerika te bouwen. En eigenlijk als je
het eindresultaat bekijkt, hebben ze maar weinig concessies
in kwaliteit gedaan.
Het beheer van het nalatenschap van Robert Johnson is in
handen van Steve LaVere. Hij ontmoette de marketingman
van Valley Arts Guitars op een blues festival, die meteen van
de gelegenheid gebruikmaakte om zijn ideeën over een
Robert Johnson model te opperen. Niet alleen werd één van
de eisen dat het instrument in Amerika gebouwd moest
worden. Het werd tevens overzien en getest door akoestische
blues gitarist Mo Keb. Daarnaast zou een deel naar het goede
doel gaan.
Oorspronkelijk lag het in de bedoeling, dat Samick
100 exemplaren in een donkere Sunburst tint en
1 00 exemplaren in een blanke standaard uitvoering zou
leveren. Hoeveel het er van ieder zijn geworden, is altijd een
raadsel gebleven. Ze hebben het nooit geopenbaard. De
reden kan zijn dat ze er meer of veel minder hebben gemaakt.
Hoe het ook zij, het initiatief zou bij Gibson het nodige
teweegbrengen, waardoor zij uiteindelijk de originele L-1
uit 1926 gingen nabouwen. Verrassend is, dat de Gibson
uitvoering twee wijzigingen met het origineel toonde; de
logische toevoeging van een stelpen en de minder logische
halsuitvoering in een V-vorm. Valley Arts deed hetzelfde voor
wat de stelpen betreft, maar de hals uitvoering werd exact
volgens de aloude versie in een C- vorm afgewerkt.
Bouwjaar: 30 maart 1995
Serienummer: B(lack) 063, gelimiteerde oplage
Ontworpen en gebouwd in Amerika door: John Maher
Gecertificeerd door: Steve LaVere
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Aan de basis van dit Valley Arts Custom model stond net als het
origineel een Gibson L-001 van rond 1920; oorspronkelijk in 1903
gelanceerd.
Een massieve Sitka sparrenhouten top werd met delen gelamineerd
mahoniehout voor de zij en achterkant toegepast. Voor de hals koos
men één stuk Afrikaans mahoniehout met een ebbenhouten toets
en kunststof binding. Inmiddels was Valley Arts Guitars tot een
Customshop van Samick verheven en staat dit op het certificaat
aangegeven. Oh, en The City Of Industry (het aangegeven adres)
bestaat weldegelijk. Het is een buitenwijk van Los
Angeles, waar ruim 2500 bedrijven zich tussen
230 inwoners hebben gevestigd.
Wel kon men het niet laten enkele onderdelen positief
te wijzigen. Zo koos men voor goudkleurige stem
mechanieken met een slagratio van 14:1. De
oorspronkelijke uitvoering kwam met gebrekkige
draaiknopjes van kunststof; erg ongelijkmatig.
Gibson hield zich wel aan hetzelfde concept alleen
ook met een beter ratio van 15:1. Daarnaast kreeg
het afdekkapje van de stelpen op de kop van Valley
Arts een gouden afwerking en de handtekening
werd opnieuw herhaald. Om te zien is het fraai,
echter niet authentiek.
De klank is ingetogen en werd in de jaren twintig
als warm vertaald. Dat we het zijn gaan zien als een
Blues gitaar heeft echt alleen maar met enkele
spelers te maken. Zeker deze nieuwe varianten kun
je voor allerlei muziekstromingen inzetten. Bouwer
John Maher heeft in dit model ook echt aan de Tuning
van de zangbalkjes gewerkt en na wat experimenten met Micarta
en Graphtec op advies van Mo Keb toch voor een brugzadel en
topkam van been gekozen.
Noch Gibson, noch Martin hebben ooit het ontwerp van de
piramide brug geclaimd. Hierdoor kan het door iedereen toegepast
worden en hoefde Samick alleen de kopvorm te wijzigen.
Over de handtekening in het klankgat en op de kop zijn de nodige
debatten ontstaan. Johnson zou namelijk niet kunnen lezen of
schrijven. Dit blijkt een fabeltje, althans hij kon in ieder geval zijn
handtekening schrijven. Voor dit exemplaar werd het van zijn
huwelijks certificaat afgehaald.
Het totale pakket kwam met een afsluitbare maatkoffer, een garantie
certificaat, een certificaat voor de eigenaar met alle belangrijke
gegevens en een ... postzegel!
Oorspronkelijk kostte dit model 1295 dollar. De waarde is afhankelijk
van de liefhebber in Valley Arts en/of Samick producten, alsook de
Johnson fan. Het staat te boek in Mint conditie voor 2000 dollar.
Met dank aan Peter Herwegh en Strings & Things
Kaatsheuvel voor het beschikbaar stellen van dit exemplaar. ✔
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