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❱❱ Dit systeem bestaat uit een pië-

zo-element in de brug in combina-

tie met een microfoon op een zwa-

nenhals in de klankkast. Onder de 

rand van het klankgat bevinden 

zich een volumeregelaar, een fase-

schakelaar en een blend regelaar om 

het signaal van de microfoon en 

van het element te mengen. Een 

prima werkend  systeem, al komen 

de kwaliteiten van de gitaar en de 

pickup natuurlijk vooral tot hun 

recht op een speciale versterker 

voor akoestische gitaren.

12-string OMC

De 12-snarige gitaar die we hebben 

getest is de eerste 12-string die 

Homestead heeft gebouwd. Ook dit 

is een 12-frets model, waarbij 

gebruik is gemaakt van dezelfde 

houtsoorten als de DS. De gitaar 

verschilt voor het overige sterk van 

de Slope Shoulder. Zo heeft hij een 

gesloten in plaats van een open 

kop. De orchestra model-bodyvorm 

is wat compacter dan die van een 

dreadnought en het speelcomfort 

wordt vergroot door een Venetiaanse 

cutaway en een armrest, waarmee 

bedoeld wordt dat de plek op de 

body waar je arm over de gitaar valt 

iets is  afgevlakt en met ebben is 

ingelegd. 

Eigenlijk is een 12-snarige gitaar 

niet zomaar een gitaar met wat extra 

octaafsnaren, maar een instrument 

met heel eigen mogelijkheden - en 

(als het om de mindere exemplaren 

gaat) moeilijkheden. De afstelling en 

de intonatie van een 12-snarige 

gitaar zijn vaak lastig: ze spelen 

vaak wat zwaar, zijn minder makke-

lijk te stemmen en ze zijn wat into-

natie betreft vaak niet goed in 

balans. Ook het brede klankspec-

trum van deze gitaren stelt eisen 

aan de constructie. Als het laag 

overheerst wordt een 12-snarige 

gitaar snel te dreunerig en verliest 

hij definitie, en met een te schril 

hoog krijg je al gauw een irritante 

stapeling van boventonen. Dit zijn 

helaas allemaal redenen waarom 

veel gitaristen na verloop van tijd 

toch weer met de 12-snaar stoppen. 

Goed, als je serieus overweegt je 

op de 12-string toe te leggen, zou 

je aan Homestead moeten denken. 

Deze 12-snarige Homestead heeft 

een voortreffelijke balans. Je hoort 

weer wat een enorme verrijking de 

octaafsnaren aan het geluid van 

een mooie gitaar kunnen bieden en 

wat een feest het is om die extra 

mogelijkheden te verkennen. De 

gitaar is loepzuiver en speelt mak-

kelijker dan menige standaard-

gitaar. Ik heb vaker op geweldige 

12-strings mogen spelen, maar die 

waren twee keer zo duur. 

De elektronica in deze eerstgebo-

ren 12-string bestaat uit een LR 

Baggs VTC-systeem, een piëzo- 

element met een preamp. Dit is dus 

een iets eenvoudiger oplossing dan 

die voor de Slope Shoulder gekozen 

is. Ook voor dit element geldt dat 

het eigenlijk wel een speciale ver-

sterker vereist. Maar dat gaat 

 eigenlijk voor alle piëzo-elementen 

op: met de verkeerde versterker 

‘vermoord’ je het geluid.

Conclusie

We hebben in de afgelopen twee 

jaar verschillende Homestead gita-

ren mogen testen. En we hebben 

daarbij maar één conclusie: dit zijn 

echt vijfsterren-instrumenten, wat 

betreft hun klank, bespeelbaarheid 

en bouw. En dat geldt ook weer voor 

deze slope shoulder en 12-string. Ik 

zou iedereen die op zoek is naar een 

instrument in deze prijsklasse of 

hoger willen aanbevelen eens een 

Homestead uit te proberen. 

Dat je de gitaren kunt vormgeven 

naar je eigen wensen is in deze 

prijsklasse uniek. Natuurlijk kan ik 

niet voorspellen dat elke combina-

tie van vormkenmerken van akoesti-

sche gitaren in de handen van  

de luthiers in Bandung dezelfde 

perfectie oplevert: het gaat dan 

immers om tientallen mogelijke 

combinaties. Maar op basis van 

mijn ervaring met de gitaren van dit 

merk kan ik zeggen dat de zorg-

vuldigheid van de productie zo 

groot is en de kwaliteit van het 

materiaal zo hoog dat er tot nu toe 

alleen maar prachtgitaren uit 

Heemstede lijken te komen. G

 Rivalen
 12 Fret DS

 ■  Gibson J-45 12 fret 

edition

 ■  Martin D-1 Authentic 

1931

 12-String OMC

 ■  Taylor 552ce

 ■  Guild 1512E

De armrest van de 12-string 

biedt extra speelcomfort

We hebben maar één conclusie:  
dit zijn echt vijfsterren-instrumenten  

Homesteads eerste 12-string is  

meteen een schot in de roos 


