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Gezien de huidige cijfers van het NAMM onderzoek naar muziekinstrumenten, groeit de verkoop in akoestische gitaren het meest. We hebben ook 
nog nooit dit instrument zo snel zien ontwikkelen. Dat dit mede te danken is aan de creaties van Bob Taylor en de Taylor Guitar Company wordt 
door Michael John volkomen genegeerd. R, Taylor instrumenten krijgen geen aandacht en nergens zul je een Taylor gitaar ontdekken. En hoe kun je 
een topbouwer als Bill Collings met een paar regeltjes maar ergens tussen plakken. Jammer is ook, dat naast de omissie van R. Taylor bijzondere 
handbouw projecten, zoals de samenwerking tussen Jean Larrivée en Richard Hoover in Pierce Guitars, niet aan bod komen.
Je snapt er valt te bekritiseren, maar dit is toch echt een boek om van te smullen. Wat de auteur schrijft, komt uit degelijk onderzoek en vele 
topbouwers krijgen de ruimte. Zijn schrijfstijl is niet avontuurlijk, waardoor je dit werk van ruim 140 pagina’s in delen zult lezen.
Simmons ontdekt in dit werk, hoe groot de invloeden van de Italiaanse mandoline bouwers op de moderne gitaar waren of de Lapsteels uit Hawaii. 
Vele uitvindingen, twaalfsnarig, harp, Slanted Frets of houtsoort experimenten worden beschreven, maar de ontwikkeling van elektronica 
 ontbreekt compleet!
Het geheel is in kleur uitgevoerd, zodat je alleen al van de fotografie zult genieten. De laatste pagina’s worden aan een selectieve lijst van bouwers 
en de index besteed. Voor zo’n 35 euro vind je slechter leesvoer. 
Prijs: $ 29,99, exclusief verzending.
Bij een aantal muziekwinkels verkrijgbaar.
Deze uitgave is van Backbeat Books, Amerika, www.backbeatbooks.com ✔

Boutique Acoustics: 
180 jaar handgebouwde Amerikaanse gitaren

Akoestisch dus! En alleen  Amerikaans, maar ook erg selectief. Grote hoofdstukken voor Martin en 
 Santa Cruz, maar regeltjes voor Collings en Goodall. Je merkt duidelijk, waar de voorkeur van schrijver 
M-J Simmons naar lonkt. Heb je het over de geschiedenis van instrumenten, dan staat iedere criticus te 
popelen om iets uit het onderzoek af te schieten. Door NICKY MOEKEN.
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