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In Engeland behoort Mansons Music shop in Exeter tot één van de 
meest exclusieve leveranciers van muziek instrumenten. Adrian is hier 
de basexpert. Hij heeft meer dan twintig jaar ervaring in het lesgeven 
en bassen. Hij verkaste een tijdlang van Engeland naar Los Angeles om 
daar aan de Bass Institute te studeren. Terug in Engeland stond hij aan 
de basis van Bass Guitar Magazine; ervaring genoeg dus!
De wijze, waarop dit boekwerk is ingedeeld, mag wat mij betreft de 
fundering voor ieder boekwerk worden. Niet alleen leest dit vlot en is 
het allemaal logisch, het inspireert om de basgitaar op schoot te 
leggen en met de oefeningen mee te doen. Da’s een slim onderdeel 
van dit werk. Natuurlijk mag Adrian geen werk van bekende artiesten 
gebruiken. In plaats daarvan refereert hij naar hun speelstijlen. 

Een trapje te hoog!
Geavanceerde harmonieën in de oefeningen gingen mij in eerste 
instantie ver boven mijn capuchon. Inmiddels snap ik het iets beter. Hij 
probeert tevens in alle stijlen een beetje uitleg te geven, maar grijpt 
hierdoor net iets te hoog, waardoor je het gevoel hebt van geen van de 
muziek stijlen veel mee te krijgen.
Naast de biografieën van onze helden voegt hij suggesties toe over 
hun werk en wat je verplicht bent te beluisteren. Met de leraar wordt 
niet gesold. Hij heeft gelijk! Natuurlijk kun je van sommigen vast nog 
wel andere stukken bedenken, maar dan ben je fan. Ashton gaat er van 
uit, dat je bepaalde bassisten niet kent. Het leukste vond ik, dat je weer 
albums in de CD speler of op de platenspeler plaatst, die je al jaren niet 
meer gehoord hebt.

Een fraaie mengeling van zwart/wit met kleur
De fotografie is fantastisch. Sommige bassen, die uitzonderlijk zijn 
worden prachtig in beeld gebracht. De afwisseling in kleur en zwart/
wit maakt het boekwerk erg fraai om vluchtig door te lopen. Als je 
eenmaal met lezen begint, is het moeilijk stoppen.  
De adviezen over instrumenten, versterkers en accessoires maken dit 
werk boeiend. Hetzelfde geldt voor de talloze oefeningen, zowel in 
schrift als op de meegeleverde CD. 96 sporen bevatten niet alleen 
oefeningen, maar ook muziek waar je overheen kunt spelen. De 
voorbeelden zijn erg leerzaam. Ik mis het accent op creativiteit. Alles is 
wel erg voorspelbaar.
Prijs: $ 29,95
Indien niet in de muziekhandel van de Benelux verkrijgbaar, adviseert 
Hal Leonard: www.amazon.com of voor Europa www.amazon.co.uk ✔

Vol aanvullingen: The Bass Handbook hernieuwd

Met een voorwoord van John Paul Jones krijgt het boekwerk een extra allure.
Zo’n acht jaar geleden lanceerde schrijver Adrian Ashton zijn eerste Bass  Handbook. Hij had wel eerdere 
dingen geschreven, maar dit moest als de bijbel voor de bassist gaan fungeren. Gezien de talloze reacties 
lijkt dit aardig gelukt. De lovende kreten moet je nog maar eens op het net nalezen. In een sublieme, 
compacte vorm schrijft hij over de geschiedenis, zijn ervaringen, apparatuur en beschrijft hij belangrijke 
spelers. Daarnaast bestaat een derde van dit werk uit oefeningen met een begeleidende CD. Je mag door 
ruim 250 pagina’s worstelen. Het is genieten. Door DARIO.


