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‘Bassen bouwen is beeldhouwen’
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Zijn basgitaar klonk te wollig. Dat moest beter. Herman Mulder (45)
uit Siegerswoude nam de beitel ter hand.

‘Bassen bouwen is beeldhouwen’

I
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In 2009 begon hij zijn bedrijf
Mulderbass. Sindsdien
bouwt hij enkele basgitaren
per jaar. Ze liggen in de prijs-

klasse van €1200 tot €2000. Ech-
ter, de prijs zegt niet alles over het
geluid van zo’n instrument. ,,Als
een goedkope bas precies het ge-
luid heeft dat jij zoekt, is het een
goede.”

Al vijftien jaar speelt Mulder in
verschillende metalbands. Over
zijn oude basgitaar, een Ibanez,
was hij nooit tevreden. Het geluid

was te wollig en ongedefinieerd.
Omdat hij geen bas kon vinden
met precies het geluid dat hij wil-
de, besloot hij in 2004 er zelf een
te bouwen.

Een gitaar bestaat grofweg uit
drie delen, namelijk de body
(waar de snaren aangeslagen wor-
den), de hals (waar de toonhoogte
bepaald wordt) en de kop (waar de
snaren in de stemmechanieken
zitten).

Mulder, van origine webtekst-
schrijver, kocht de hals via inter-
net. De body maakte hij zelf. Tij-
dens het bouwen van zijn eerste
instrument werd hij verliefd op

het vak. ,,Het maken van een bas-
gitaar is niet zomaar wat. Het is
beeldhouwen. Kunst”, vindt Mul-
der.

Voor zijn Mulderbass-model-
len gebruikt hij verschillende
soorten hout. Op dit moment
bouwt hij aan een bas met een bo-
dy van zebrano, walnoot en popu-
lier. De toplaag is van zebrano,
een harde houtsoort die tegen
een stootje kan. Walnoot geeft
een fijn diep geluid. Populier, een
lichte houtsoort, is gekozen uit
praktische overwegingen. ,,De
basgitaar moet natuurlijk wel te
dragen zijn.” In een complete bas-

gitaar zit ongeveer honderd uur
werk. Het bouwen van een ‘per-
soonlijke’ bas is voor hem de
grootste motivatie. Het design en
het gebruik van de verschillende
soorten hout kunnen precies af-
gestemd worden op de wensen
van de muzikant. Een brede hals
voor grote handen? Een lichte bo-
dy voor iemand met rugklach-
ten? Alles is mogelijk.

Dit vergt wel de nodige kennis
van de materialen. Dat is volgens
Mulder een van de moeilijkste as-
pecten van het bouwen. ,,Als een
klant een bepaalde klank wil,
moet ik bedenken met welke

houtsoorten ik dat kan bereiken.
Voor ieder onderdeel van een bas
zijn tientallen soorten hout mo-
gelijk. Dat leer je niet in een paar
weken.”

Om die kennis te vergaren,
draait hij eén dag in de week mee
bij Rikkers Gitaarbouw in Gronin-
gen. Mulder is een muzikale alles-
vreter, van metal tot jazz. Het is
nog net niet zo ver dat hij niet
meer normaal kan luisteren. ,,Ik
kan er nog wel naar luisteren zon-
der constant op de kwaliteit van
de basgitaar te letten, maar het
heeft uiteraard wel mijn interes-
se.”
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