
Laat ik meteen beginnen met wat ik mis, en waarom ik over de subkop 
val. Neem deze editie van GitaarPlus, waarin we de creatie van de Torun 
Nova basgitaar voorbij zien komen. Er zijn basgitaren, die zo uniek zijn, 
dat ze een plaatsje in de geschiedenis verdienen. Vooral in het 
Oostblok zagen we talloze experimenten, die aandacht verdienen. 
Herinner je nog de basgitaren die je als een piano met een hamertje 
bespeelde? Of de metalen basgitaar met alleen een frame waar de 
elementen op rusten? Succesvol lijken basgitaren met rubberen snaren, 
zoals de Ashbury bassen, die later door Guild werden  geproduceerd of 
de huidige Kala bassen! Ze worden niet of nauwelijks genoemd. Wel 
geeft de auteur ruimte aan een paar belangrijke handbouwers.
De eerste creaties van Leo Fender en zijn team worden kleurrijk in de 
start van dit werk beschreven. Met in gedachten de Big Bands kon

niemand in deze tijd verwachten, wat een vlucht de Precision en 
Jazzbas zouden nemen, en zeker niet dat ze ruim zestig jaar later nog 
steeds de bassist aantrekken. Lopend door de geschiedenis van bassen 
zie je geen echte verrassingen. De verhalen rondom enkele exemplaren 
zijn het wel. Ook de talloze bassisten, die aan het woord komen 
hebben wel iets te melden. Paul McCartney staat stil bij zijn Höfner en 
Rickenbacker, John Entwistle vertelt over zijn dilemma’s tussen 
Warwick en Peter Cook’s Star basgitaar. Giganten als Jack Bruce, James 
Jamerson, Stanley Clark, Billy Sheehan en Jaco Pastorius ontbreken niet. 
Nathan East overigens wel, maar zo zul je vast meer favoriete bassisten 
niet terugvinden. 
Je krijgt 176 kleurrijke pagina’s om door te worstelen. Het is geen zware 
opgave. De schrijfstijl is vloeiend en boeiend. De fotografie vaak 
bekend, echter soms verrassend. Het is een caleidoscoop van kleuren 
met gedetailleerde informatie. Iedere bassist, die zijn instrument lief is, 
moet dit werk aanschaffen. Voor 30 euro is het ruimschoots zijn geld 
waard. 
Prijs: € 32,50, inclusief verzendkosten
Bestellen en verkoop adressen vind je bij: www.backbeatbooks.com ✔

Erg verhalend:

Waarom het de subtitel krijgt van ‘de complete 
 geschiedenis van …’ , moeten ze echt weglaten. 
 Stellingen, die niet waar te maken zijn, doen verdacht 
aan. Je vraagt je af, wat nog meer niet klopt. Schrijver 
Tony Bacon doet echter zijn huiswerk en weet inmiddels, 
dat vooral serienummers, data en modellen cruciaal zijn 
om op de juiste plaats in de juiste tijd te plaatsen. Door 
de samenwerking met Barry Moorhouse  worden feiten 
aan de praktijk getoetst. Moorehouse leidde jarenlang 
The Bass Centre in het hartje van Londen. Hij kreeg alles, 
wat maar een reputatie op de basgitaar wilde maken in 
zijn winkel of op zijn school. Behalve, dat je door de 
 chronologische volgorde in ontwikkeling van de bas
gitaar wordt geleid, weet Bacon het geheel verhalend 
aan elkaar te breien. Heb je er zin in, dat boeit het 
genoeg om het in één avond uit te lezen en het dan als 
naslagwerk op te bergen. Door NICKY MOEKEN.
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