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Jimi Hendrix behoort onlosmakelijk tot het pantheon van de popmuziek. Hij 
was een gitaarvirtuoos en rockvernieuwer met onverslaanbare liveshows. 
In slechts vier jaar heeft hij het plafond van de rock ’n roll bereikt zoals voor 
hem misschien alleen The Beatles dat hebben gedaan.  

Jimi Hendrix Compleet. Het verhaal van de 119 songs is een trip langs het 
nog steeds frisse oeuvre van een meester. Van monsterhits als “Purple Haze” 
en “Hey Joe” naar de legendarische live-optredens als die bij Woodstock en 
van zijn bands The Experience en Band of Gypsys naar klassieke albums als 
Axis: Bold As Love en Electric Ladyland. Bijzonder aan dit boek is de aan-
dacht voor de vele nummers die verschenen na zijn tragische vroegtijdige 
dood op de leeftijd van zevenentwintig.

Chronologisch gearrangeerd en geïllustreerd met honderden foto’s in kleur 
en zwart wit is dit boek onmisbaar voor iedereen die zich ook maar een 
beetje een Jimi Hendrixfan durft te noemen. Het verschijnt als vijfde deel in 
de bestsellerserie over de discografieën van een aantal van de grootste 
muzikanten uit de geschiedenis. Eerder verschenen boeken over The Beat-
les, Bob Dylan, The Rolling Stones en Pink Floyd.
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The Beatles 
compleet
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Op 6 juni 1962 veranderde zowel het leven 
van The Beatles als de geschiedenis van de 
popmuziek voorgoed. Het was immers de dag 
waarop de Fab Four de befaamde Abbey Road 
Studios in Londen voor het eerst betraden. 
George Martin, platenbaas van het kleine 
Parlophonelabel, had de groep uitgenodigd 
voor een proefopname. Hoewel The Beatles 
een nerveuze indruk maakten, bleek hun 
auditie een schot in de roos. Martin bood de 
jonge muzikanten een platencontract aan, wat 
het begin van een succesverhaal betekende. 
De daaropvolgende jaren spendeerden John 
Lennon, Paul McCartney, George Harrison 
en Ringo Starr nog ettelijke uren in de Abbey 
Road Studios. In acht jaar tijd namen ze maar 
liefst 13 albums en meer dan 200 singles op. 

The Beatles compleet is een boek vol unieke 
informatie en anekdotes. Getuigenissen van 
familie en medewerkers werpen een nieuw 
licht op de ontstaansgeschiedenis van alle 
213 nummers die de groep tussen 1962 
en 1970 uitbracht. Ook wie geïnteresseerd 
is in instrumenten, opnameprocedures en 
studiotechnieken zal aan zijn trekken komen. 
 Kers op de taart is het voorwoord van de 
Amerikaanse rockzangeres, dichteres én 
Beatlesfan Patti Smith. 

704 pagina’s, 492 nummers. Bob Dylan 
Compleet vertelt chronologisch en zonder 
een detail over te slaan het verhaal van een 
songwriter en muzikant die niet alleen in de 
muziek- maar ook in de wereldgeschiedenis 
een bijzondere plaats in neemt. 
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Januari 1961. Een negentienjarige jongen laat zijn ouders in de 
Midwest achter om een muzikale carrière in Greenwich Village, 
New York te beginnen. Acht maanden later neemt hij zijn eerste 
LP op. Titel: Bob Dylan. Ruim vijftig jaar later verschijnt Shadows 
in the Night, een ode aan de Great American Songbook. In die 
vijftig jaar verschenen 35 studioalbums, waaronder klassiekers 
als The Freewheelin’ Bob Dylan, Blonde on Blonde, Blood on 
the Tracks, Time Out of Mind en Tempest. Maar ook singles, 
soundtracks, samenwerkingen en de beroemde Bootleg Series. 
Al met al een overvloedige, opmerkelijke en nooit vervelende 
carrière die nog steeds door gaat.

Bob Dylan Compleet is een reis van het absolute begin naar het 
meest recente einde, onderweg stoppend bij albums en out-
takes, fi lms en concerten – alles gebaseerd op interviews met 
de songwriter zelf en de muzikanten, producers en bekenden 
om hem heen. Daarbij is het boek rijk geïllustreerd met zowel 
iconische als onbekendere foto’s van de beste fotografen uit de 
rockscene. Dit is een bijbel voor alle fans die het waard is om 
keer op keer uit de kast getrokken te worden bij het beluisteren 
van de klassieke liedjes.

Jean-Michel Guesdon en Philippe Margotin schreven eerder de 
internationale hit The Beatles Compleet.

ISBN 978 94 625 8088 6
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Eerder uitgegeven:

“Lekker bladerboek vol Beatles-
anekdotes.” – Elsevier

“Dit is zo goed gedaan, jongens.” 
– Matthijs van Nieuwkerk

“Een prachtwerk. The Rolling 
Stones Compleet voegt niet alleen 
vanwege de kwantiteit iets toe, ook 
inhoudelijk klopt het plaatje.” – Oor

“Pink Floyd Compleet wekt de 
geschiedenis van ’s werelds 
belangrijkste progrockband 
moeiteloos tot leven.” – Oor
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Op 6 juni 1962 veranderde zowel het leven 
van The Beatles als de geschiedenis van de 
popmuziek voorgoed. Het was immers de dag 
waarop de Fab Four de befaamde Abbey Road 
Studios in Londen voor het eerst betraden. 
George Martin, platenbaas van het kleine 
Parlophonelabel, had de groep uitgenodigd 
voor een proefopname. Hoewel The Beatles 
een nerveuze indruk maakten, bleek hun 
auditie een schot in de roos. Martin bood de 
jonge muzikanten een platencontract aan, wat 
het begin van een succesverhaal betekende. 
De daaropvolgende jaren spendeerden John 
Lennon, Paul McCartney, George Harrison 
en Ringo Starr nog ettelijke uren in de Abbey 
Road Studios. In acht jaar tijd namen ze maar 
liefst 13 albums en meer dan 200 singles op. 

The Beatles compleet is een boek vol unieke 
informatie en anekdotes. Getuigenissen van 
familie en medewerkers werpen een nieuw 
licht op de ontstaansgeschiedenis van alle 
213 nummers die de groep tussen 1962 
en 1970 uitbracht. Ook wie geïnteresseerd 
is in instrumenten, opnameprocedures en 
studiotechnieken zal aan zijn trekken komen. 
 Kers op de taart is het voorwoord van de 
Amerikaanse rockzangeres, dichteres én 
Beatlesfan Patti Smith. 

704 pagina’s, 492 nummers. Bob Dylan 
Compleet vertelt chronologisch en zonder 
een detail over te slaan het verhaal van een 
songwriter en muzikant die niet alleen in de 
muziek- maar ook in de wereldgeschiedenis 
een bijzondere plaats in neemt. 
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Januari 1961. Een negentienjarige jongen laat zijn ouders in de 
Midwest achter om een muzikale carrière in Greenwich Village, 
New York te beginnen. Acht maanden later neemt hij zijn eerste 
LP op. Titel: Bob Dylan. Ruim vijftig jaar later verschijnt Shadows 
in the Night, een ode aan de Great American Songbook. In die 
vijftig jaar verschenen 35 studioalbums, waaronder klassiekers 
als The Freewheelin’ Bob Dylan, Blonde on Blonde, Blood on 
the Tracks, Time Out of Mind en Tempest. Maar ook singles, 
soundtracks, samenwerkingen en de beroemde Bootleg Series. 
Al met al een overvloedige, opmerkelijke en nooit vervelende 
carrière die nog steeds door gaat.

Bob Dylan Compleet is een reis van het absolute begin naar het 
meest recente einde, onderweg stoppend bij albums en out-
takes, fi lms en concerten – alles gebaseerd op interviews met 
de songwriter zelf en de muzikanten, producers en bekenden 
om hem heen. Daarbij is het boek rijk geïllustreerd met zowel 
iconische als onbekendere foto’s van de beste fotografen uit de 
rockscene. Dit is een bijbel voor alle fans die het waard is om 
keer op keer uit de kast getrokken te worden bij het beluisteren 
van de klassieke liedjes.

Jean-Michel Guesdon en Philippe Margotin schreven eerder de 
internationale hit The Beatles Compleet.
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“Lekker bladerboek vol 
Beatles-anekdotes.” – 
Elsevier

“Dit is zo goed gedaan, 
jongens.” – Matthijs van 
Nieuwkerk

“Fans en kenners zullen 
veel plezier beleven aan dit 
lijvige werk.” – NRC 
Handelsblad

“Een Bob Dylan-fan kan 
voor weken in dit boek 
wonen.” – Library Journal

“Misschien wel het meest 
indrukwekkende boek dat 
er ooit over de man is 
gemaakt.” – Houston Press

PHILIPPE MARGOTIN schreef 
meerdere boeken over muziek, 
onder andere biografi eën over U2, 
Radiohead en The Rolling Stones. 

JEAN-MICHEL GUESDON is 
muzikant, producer en geluids-
ingenieur. Ze wonen allebei in Parijs. 

Eerder schreven zij samen The 
Beatles Compleet en Bob Dylan 
Compleet. Beide boeken verschenen 
ook bij WBOOKS. 

Eerder in de reeks:
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50 jaar, 365 songs. The Rolling Stones Compleet vertelt over het verloop van een 
halve eeuw het hele verhaal van “’s Werelds Grootste Rock & Roll Band”. Van de 
zelfgetitelde eerste plaat tot aan het back-to-the-roots bluescoveralbum Blue & 
Lonesome, onderweg stoppend bij eigenzinnige en niet weg te denken platen 
als Beggars Banquet, Sticky Fingers, Exile On Main St. en Goats Head Soup.

The Rolling Stones Compleet vertelt insiderverhalen, noemt weinig bekende 
details achter het ontstaan van de nummers en vult dit aan met heldere overzichten 
van het productieproces en de technische aspecten. Ook komen de Stones zelf 
aan het woord. Het boek beschikt daarbij over meer dan 700 full-color en zwart-
wit foto’s, zowel offi ciële en iconische promotie- en  actiefoto’s door professionele 
rockfotografen, als intiemere portretten door amateurs.

Al met al is dit een nooit eerder gepubliceerde collectie, een chronologisch 
gearrangeerde reis langs de individuele nummers die rotsvast in de rock-
geschiedenis gebeiteld staan. Een boek waar iedere Stonesfan zich uren mee 
zal kunnen vermaken.
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Pink Floyd heeft wereldwijd meer dan 250 miljoen platen verkocht, waaronder twee van de 
meest alom geprezen en beluisterde albums ooit: Dark Side of the Moon en The Wall. 
Pink Floyd Compleet. Het verhaal van de 179 songs behandelt het grensverleggende 
studiowerk van de Britse band, de conceptuele benadering van albums, theatrale live-shows 
en de sonische experimenten die hun stempel onlosmakelijke op de rockgeschiedenis 
hebben gedrukt. Chronologisch gearrangeerd en geïllustreerd met meer dan 400 zwart-wit 
en kleurenfoto’s, is dit boek een vanzelfsprekende must-have voor alle Pink Floyd-fans en 
muziekliefhebbers. 

Pink Floyd Compleet is onderdeel van een bestsellerserie over de discografi eën van een 
aantal van de grootste muzikanten uit de geschiedenis. ‘Prachtwerk’ noemde muziekmagazine 
Oor het boek over The Rolling Stones Compleet, over Bob Dylan Compleet schreef 
Trouw dat het een ‘feest der herkennig’ is en NRC Handelsblad ‘een lijvig werk waar fans 
en kenners veel plezier aan zullen beleven’. 

PHILIPPE MARGOTIN schreef 
meerdere boeken over muziek, onder 
andere biografi eën over U2, Radiohead 
en The Rolling Stones. 

JEAN-MICHEL GUESDON is muzikant, 
producer en geluidsingenieur. Ze 
wonen allebei in Parijs. 

Eerder schreven zij samen The Beatles 
Compleet, Bob Dylan Compleet en The 
Rolling Stones Compleet. Deze boeken 
verschenen ook bij WBOOKS. 
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Op 6 juni 1962 veranderde zowel het leven 
van The Beatles als de geschiedenis van de 
popmuziek voorgoed. Het was immers de dag 
waarop de Fab Four de befaamde Abbey Road 
Studios in Londen voor het eerst betraden. 
George Martin, platenbaas van het kleine 
Parlophonelabel, had de groep uitgenodigd 
voor een proefopname. Hoewel The Beatles 
een nerveuze indruk maakten, bleek hun 
auditie een schot in de roos. Martin bood de 
jonge muzikanten een platencontract aan, wat 
het begin van een succesverhaal betekende. 
De daaropvolgende jaren spendeerden John 
Lennon, Paul McCartney, George Harrison 
en Ringo Starr nog ettelijke uren in de Abbey 
Road Studios. In acht jaar tijd namen ze maar 
liefst 13 albums en meer dan 200 singles op. 

The Beatles compleet is een boek vol unieke 
informatie en anekdotes. Getuigenissen van 
familie en medewerkers werpen een nieuw 
licht op de ontstaansgeschiedenis van alle 
213 nummers die de groep tussen 1962 
en 1970 uitbracht. Ook wie geïnteresseerd 
is in instrumenten, opnameprocedures en 
studiotechnieken zal aan zijn trekken komen. 
 Kers op de taart is het voorwoord van de 
Amerikaanse rockzangeres, dichteres én 
Beatlesfan Patti Smith. 

704 pagina’s, 492 nummers. Bob Dylan 
Compleet vertelt chronologisch en zonder 
een detail over te slaan het verhaal van een 
songwriter en muzikant die niet alleen in de 
muziek- maar ook in de wereldgeschiedenis 
een bijzondere plaats in neemt. 
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Januari 1961. Een negentienjarige jongen laat zijn ouders in de 
Midwest achter om een muzikale carrière in Greenwich Village, 
New York te beginnen. Acht maanden later neemt hij zijn eerste 
LP op. Titel: Bob Dylan. Ruim vijftig jaar later verschijnt Shadows 
in the Night, een ode aan de Great American Songbook. In die 
vijftig jaar verschenen 35 studioalbums, waaronder klassiekers 
als The Freewheelin’ Bob Dylan, Blonde on Blonde, Blood on 
the Tracks, Time Out of Mind en Tempest. Maar ook singles, 
soundtracks, samenwerkingen en de beroemde Bootleg Series. 
Al met al een overvloedige, opmerkelijke en nooit vervelende 
carrière die nog steeds door gaat.

Bob Dylan Compleet is een reis van het absolute begin naar het 
meest recente einde, onderweg stoppend bij albums en out-
takes, fi lms en concerten – alles gebaseerd op interviews met 
de songwriter zelf en de muzikanten, producers en bekenden 
om hem heen. Daarbij is het boek rijk geïllustreerd met zowel 
iconische als onbekendere foto’s van de beste fotografen uit de 
rockscene. Dit is een bijbel voor alle fans die het waard is om 
keer op keer uit de kast getrokken te worden bij het beluisteren 
van de klassieke liedjes.

Jean-Michel Guesdon en Philippe Margotin schreven eerder de 
internationale hit The Beatles Compleet.

ISBN 978 94 625 8088 6
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“Lekker bladerboek vol 
Beatles-anekdotes.” – 
Elsevier

“Dit is zo goed gedaan, 
jongens.” – Matthijs van 
Nieuwkerk
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Jean-Michel Guesdon en Philippe Margotin Jean-Michel Guesdon
Philippe Margotin

The Beatles 
compleet
het verhaal van de 213 songs

T
h

e
 B

e
atle

s
co

m
p

le
e

t
het verhaal van 
de 213 songs

Op 6 juni 1962 veranderde zowel het leven van The Beatles als de geschiedenis van de popmuziek voorgoed. Het was immers de dag waarop de Fab Four de befaamde Abbey Road Studios in Londen voor het eerst betraden. George Martin, platenbaas van het kleine Parlophonelabel, had de groep uitgenodigd voor een proefopname. Hoewel The Beatles een nerveuze indruk maakten, bleek hun auditie een schot in de roos. Martin bood de jonge muzikanten een platencontract aan, wat het begin van een succesverhaal betekende. De daaropvolgende jaren spendeerden John Lennon, Paul McCartney, George Harrison en Ringo Starr nog ettelijke uren in de Abbey Road Studios. In acht jaar tijd namen ze maar liefst 13 albums en meer dan 200 singles op. 

The Beatles compleet is een boek vol unieke informatie en anekdotes. Getuigenissen van familie en medewerkers werpen een nieuw licht op de ontstaansgeschiedenis van alle 213 nummers die de groep tussen 1962 en 1970 uitbracht. Ook wie geïnteresseerd is in instrumenten, opnameprocedures en studiotechnieken zal aan zijn trekken komen.  Kers op de taart is het voorwoord van de Amerikaanse rockzangeres, dichteres én Beatlesfan Patti Smith. 

704 pagina’s, 492 nummers. Bob Dylan Compleet vertelt chronologisch en zonder een detail over te slaan het verhaal van een songwriter en muzikant die niet alleen in de muziek- maar ook in de wereldgeschiedenis een bijzondere plaats in neemt. 
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Januari 1961. Een negentienjarige jongen laat zijn ouders in de Midwest achter om een muzikale carrière in Greenwich Village, New York te beginnen. Acht maanden later neemt hij zijn eerste LP op. Titel: Bob Dylan. Ruim vijftig jaar later verschijnt Shadows in the Night, een ode aan de Great American Songbook. In die vijftig jaar verschenen 35 studioalbums, waaronder klassiekers als The Freewheelin’ Bob Dylan, Blonde on Blonde, Blood on the Tracks, Time Out of Mind en Tempest. Maar ook singles, soundtracks, samenwerkingen en de beroemde Bootleg Series. Al met al een overvloedige, opmerkelijke en nooit vervelende carrière die nog steeds door gaat.

Bob Dylan Compleet is een reis van het absolute begin naar het meest recente einde, onderweg stoppend bij albums en out-takes, fi lms en concerten – alles gebaseerd op interviews met de songwriter zelf en de muzikanten, producers en bekenden om hem heen. Daarbij is het boek rijk geïllustreerd met zowel iconische als onbekendere foto’s van de beste fotografen uit de rockscene. Dit is een bijbel voor alle fans die het waard is om keer op keer uit de kast getrokken te worden bij het beluisteren van de klassieke liedjes.

Jean-Michel Guesdon en Philippe Margotin schreven eerder de internationale hit The Beatles Compleet.
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“Lekker bladerboek vol 
Beatles-anekdotes.” – 
Elsevier

“Dit is zo goed gedaan, 
jongens.” – Matthijs van 
Nieuwkerk

“Fans en kenners zullen 
veel plezier beleven aan dit 
lijvige werk.” – NRC 
Handelsblad

“Een Bob Dylan-fan kan 
voor weken in dit boek 
wonen.” – Library Journal

“Misschien wel het meest 
indrukwekkende boek dat 
er ooit over de man is 
gemaakt.” – Houston Press

PHILIPPE MARGOTIN schreef 
meerdere boeken over muziek, 
onder andere biografi eën over U2, 
Radiohead en The Rolling Stones. 

JEAN-MICHEL GUESDON is 
muzikant, producer en geluids-
ingenieur. Ze wonen allebei in Parijs. 

Eerder schreven zij samen The 
Beatles Compleet en Bob Dylan 
Compleet. Beide boeken verschenen 
ook bij WBOOKS. 
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50 jaar, 365 songs. The Rolling Stones Compleet vertelt over het verloop van een 
halve eeuw het hele verhaal van “’s Werelds Grootste Rock & Roll Band”. Van de 
zelfgetitelde eerste plaat tot aan het back-to-the-roots bluescoveralbum Blue & 
Lonesome, onderweg stoppend bij eigenzinnige en niet weg te denken platen 
als Beggars Banquet, Sticky Fingers, Exile On Main St. en Goats Head Soup.

The Rolling Stones Compleet vertelt insiderverhalen, noemt weinig bekende 
details achter het ontstaan van de nummers en vult dit aan met heldere overzichten 
van het productieproces en de technische aspecten. Ook komen de Stones zelf 
aan het woord. Het boek beschikt daarbij over meer dan 700 full-color en zwart-
wit foto’s, zowel offi ciële en iconische promotie- en  actiefoto’s door professionele 
rockfotografen, als intiemere portretten door amateurs.

Al met al is dit een nooit eerder gepubliceerde collectie, een chronologisch 
gearrangeerde reis langs de individuele nummers die rotsvast in de rock-
geschiedenis gebeiteld staan. Een boek waar iedere Stonesfan zich uren mee 
zal kunnen vermaken.
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“Een prachtwerk. The 
Rolling Stones Compleet 
voegt niet alleen vanwege 
de kwantiteit iets toe, ook 
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verSCHIJnIngSDatUm
Verenigd Koninkrijk: 16 december 1966

Label: Polydor - 56139

HEY JOE / 
STONE FREE

SINGLE

ALBUM

oPname: 18 juni 1967
verSCHIJnIngSDatUm: September 1986

Label: Reprise Records 25358-1 (Verenigde Staten) / 
Polydor 827 990-1 (Wereldwijd m.u.v. Verenigde Staten)

JIMI PLAYS 
MONTEREY
Killing Floor . Foxy Lady . Like A Rolling Stone . Rock Me Baby .  

Hey Joe . Can You See Me . The Wind Cries Mary .  
Purple Haze . Wild Thing . 

verSCHIJnIngSDatUm
Verenigd Koninkrijk: 19 augustus 1967

Label: Track Record - 604 007
N.B.: Voor een beter begrip van de sociale, muzikale en technologische context  

van deze single, zie de albums Axis: Bold As Love en Electric Ladyland. 

BURNING OF THE 
MIDNIGHT LAMP* /  

THE STARS THAT PLAY 
WITH LAUGHING 

SAM’S DICE

SINGLE ALBUM

verSCHIJnIngSDatUm
Verenigd Koninkrijk: 1 december 1967,  

Nr 5, 16 weken in de lijst, Verenigde Staten: Nr 3, Frankrijk: Nr 1
Label: Track Record 612003 (mono),  

613003 (stereo)

AXIS: 
BOLD AS LOVE

Up From The Skies . Spanish Castle Magic . Wait Until Tomorrow . Ain’t No Telling .  
Little Wing . If Six Was Nine . You’ve Got Me Floating . Castles Made Of Sand .  

She’s So Fine . One Rainy Wish . Little Miss Lover . Bold As Love 
Outtakes: Taking Care Of No Business . Mr. Bad Luck .  

Cat Talking To Me . Untitled Jimi Demo #1 . South Saturn Delta .  
Little Wing (futur Angel) . Crying Blue Rain

verSCHIJnIngSDatUm
Verenigde Staten: 13 april 1970
Label: Reprise Records - 0905

STEPPING 
STONE / 

IZABELLA

SINGLE ALBUM

VersChiJninGsdAtUm
Verenigde Staten: 5 maart 1971, Nr. 3, 

Verenigd Koninkrijk: Nr. 2, 14 weken in de lijst
Label: Reprise Records - MS 2034  

Track Record – 2408 101

THE CRY 
OF LOVE
Freedom . Drifting . Ezy Ryder . Night Bird Flying .  
My Friend . Straight Ahead . Astro Man . Angel .  

In From The Storm . Belly Button Window

VAN 
SEATTLE
NAAR 
NEW YORK

VAN 
NEW YORK
NAAR
LONDEN

POSTHUME 
ALBUMS

INHOUD
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ALBUM

VersChiJninGsdAtUm
Verenigde Staten: oktober 1986
Label: Capitol Records - SJ-12416

BAND 
OF GYPSYS 2

Hear My Train A Comin’ . Foxy Lady . Stop .  
Voodoo Child (Slight Return) . Stone Free . Ezy Ryder

ALBUM

VersChiJninGsdAtUm
Verenigd Koninkrijk: 6 april 1994, Nr. 10, 4 weken in de lijst

Label: Polydor 521 037-2 
Verenigde Staten: 26 april 1994, Nr. 45

Label: MCA Records - MCAS-11060 
Uitvoerend producers:  

Alan Douglas en Bruce Gary

JIMI HENDRIX: 
BLUES

Hear My Train A Comin’ (acoustic version) . Born Under A Bad Sign . Red House .  
Catfish Blues . Voodoo Chile Blues . Mannish Boy . Once I Had A Woman .  

Bleeding Heart . Jelly 292 (of Jam 292) . Electric Church Red House .  
Hear My Train A Comin’ (electric version)

ALBUM

VersChiJninGsdAtUm
Verenigde Staten: oktober 1997

Label: MCA Records - MCA2-11684 

SOUTH SATURN 
DELTA

Look Over Yonder . Little Wing . Here He Comes (Lover Man) .  
South Saturn Delta . Power Of Soul . Message To The Universe (Message To Love) .  

Tax Free . All Along The Watchtower . The Stars That Play With Laughing Sam’s Dice .  
Midnight . Sweet Angel (Angel) . Bleeding Heart . Pali Gap .  

Drifter’s Escape . Midnight Lightning
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verSCHIJnIngSDatUm
Verenigd Koninkrijk: 17 maart 1967

Label: Track Record - 604 001

PURPLE  
HAZE / 51ST 

ANNIVERSARY

SINGLE

verSCHIJnIngSDatUm
Verenigd Koninkrijk: 5 mei 1967

Label: Track Record - 604004

SINGLE

THE WIND 
CRIES MARY /  

HIGHWAY CHILE

ALBUM

Verschijningsdatum Verenigd Koninkrijk: 12 mei 1967 /  
Label: Track Record - 612 001

Verenigde Staten: 23 augustus 1967 (of 1 September) /  
Label: Reprise 6261

Verenigd Koninkrijk, Nr 2, 34 weken in de lijst, 
Nr 5 in de Verenigde Staten

ARE YOU 
EXPERIENCED

In het Verenigd Koninkrijk: Foxy Lady . Manic Depression . Red House . Can You See Me .  
Love Or Confusion . I Don’t Live Today . May This Be Love . Fire . 3rd Stone From The Sun .  

Remember . Are You Experienced? In de Verenigde Staten: Purple Haze . Manic Depression . Hey Joe .  
Love Or Confusion . May This Be Love . I Don’t Live Today . The Wind Cries Mary .  

Fire . 3rd Stone From The Sun . Foxy Lady . Are You Experienced?  
Outtakes : Title#3 . Here He Comes.

ALBUM

Verschijningsdatum Verenigd Koninkrijk: 25 oktober 1968 (16 oktober  
volgens sommige bronnen) Nr 6, 16 weken in de lijst,  

Verenigde Staten: 16 oktober 1968, Nr 1
Label: Track Record - 613008/9

ELECTRIC 
LADYLAND

…And The Gods Made Love . Have You Ever Been (To Electric Ladyland) . Crosstown Traffic . 
Voodoo Chile . Little Miss Strange . Long Hot Summer Night . Come On (Part 1) . Gypsy Eyes 

. Burning Of The Midnight Lamp . Rainy Day, Dream Away . 1983… (A Merman I Should 
Turn To Be) . Moon, Turn The Tides… Gently Gently Away . Still Raining, Still Dreaming .  

House Burning Down . All Along The Watchtower . Voodoo Child (Slight Return)  
Outtakes: Touch You . Dream . Dance . Sweet Angel . Little One . Tax Free . My Friend . 
Somewhere . South Saturn Delta . Three Little Bears . Cherokee Mist . Little, Little Girl .  

Walking Through The Garden . Inside Out . Room Full Of Mirrors . How Can I Live .  
My Friend . Snowballs At My Window

ALBUM

oPname: 18 augustus 1969 
verSCHIJnIngSDatUm: 9 juli 1999

Label: Sony Music MCAD2-11987
Let op. De volgende tracks worden hier niet besproken, omdat ze al worden gepresenteerd als singles of bij de 
bespreking van andere albums: Message To Love (op Band Of Gypsys), Spanish Castle Magic (op Axis: Bold As 

Love), Red House, Foxy Lady en Fire (op Are You Experienced) / Izabella / Voodoo Child (Slight Return)  
(op Electric Ladyland) / Purple Haze / Hey Joe. Ook de track ‘Introduction’ wordt niet besproken,  

omdat het een inleidende toespraak van Jimi Hendrix is voordat  
hij met het concert begint.

LIVE AT 
WOODSTOCK

Introduction . Message To Love . Hear My Train A Comin’ . Spanish Castle Magic .  
Red House . Here He Comes (Lover Man) . Foxy Lady . Jam Back At The House cf. Beginning . 

Izabella . Fire . Voodoo Child (Slight Return) . Star Spangled Banner . Purple Haze .  
Woodstock Improvisation . Villanova Junction . Hey Joe

ALBUM

Verschijningsdatum Verenigde Staten: 25 maart 1970, nr. 5, 61 weken in de lijst
Verenigd Koninkrijk: 12 juni 1970, nr. 6, 22 weken in de lijst

Label: Capitol Records – STAO-472 (USA)  
Track Record - 2406 001 (R-U)

BAND 
OF GYPSYS

Who Knows . Machine Gun . Changes . Power To Love .  
Message Of Love . We Gotta Live Together 

Outtakes: Stop / Hear My Train A Comin’

ALBUM

VersChiJninGsdAtUm
Verenigde Staten: oktober 1971, Nr. 15,  
Verenigd Koninkrijk: november 1971,  

Nr. 16, 8 weken in de lijst
Label: Reprise Records - MS 2040 

RAINBOW 
BRIDGE

Dolly Dagger . Earth Blues . Pali Gap . Room Full Of Mirrors .  
Star Spangled Banner . Look Over Yonder . Hear My Train A Comin’ .  

Hey Baby (New Rising Sun)
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ALBUM

VersChiJninGsdAtUm
Verenigd Koninkrijk: januari 1972, Nr. 7, 14 weken in de lijst

Label: polydor - 2302 018 
Verenigde Staten: februari 1972, Nr. 12

Label: reprise records - m 82049 
Producer: Eddie Kramer en John Jansen

HENDRIX 
IN THE WEST

Johnny B. Goode . Lover Man . Blue Suede Shoes . Voodoo Child Slight Return .  
The Queen . Sergeant Pepper’s Lonely Hearts Club Band .  

Little Wing . Red House

ALBUM

VersChiJninGsdAtUm
Verenigd Koninkrijk: 1 oktober 1972, Nr. 23, 3 weken in de lijst

Label: Polydor - 2302 020
Verenigde Staten: december 1972
Label: Reprise Records - MS 2103

Producer: Eddie Kramer, John Jansen (behalve waar aangegeven)
Uitvoerend producer: Michael Jeffery

WAR HEROES
Bleeding Heart . Highway Chile . Tax Free . Peter Gunn/Catastrophe .  

Stepping Stone . Midnight . 3 Little Bears . Beginning . Izabella

ALBUM

VersChiJninGsdAtUm
Verenigde Staten: 13 juni 1998, Nr. 50

Verenigd Koninkrijk: juni 1998, Nr. 42, 4 weken in de lijst
Label: MCA Records - MCA3-11742

BBC SESSIONS
Foxey Lady . Alexis Korner Introduction . Can You Please Crawl Out Your Window? .  

Rhythm And Blues World Service . (I’m Your) Hoochie Coochie Man . Traveling With Experience .  
Driving South . Fire . Little Miss Lover . Catfish Blues . Stone Free . Love Or Confusion .  

Hound Dog . Hey Joe . Killing Floor . Manic Depression . Driving South . Hear My Train A Comin’ .  
Purple Haze . Radio One . Wait Until Tomorrow . Day Tripper . Introducing The Experience .  

Burning Of The Midnight Lamp . Spanish Castle Magic . A Brand New Sound .  
Hey Joe . Jammin’ . I Was Made To Love Her . Hear My Train A Comin’ . Foxey Lady .  

Driving South . A Happening For Lulu . Voodoo Child (Slight Return) .  
Lulu Introduction . Hey Joe . Sunshine Of Your Love

ALBUM

VersChiJninGsdAtUm
Verenigde Staten: 12 september 2000
Label: MCA Records - 088 112 316-2

THE JIMI HENDRIX 
EXPERIENCE BOX SET

Purple Haze . Killing Floor . Hey Joe . Foxey Lady . Highway Chile . Hey Joe . Title #3 . Third Stone From The Sun . 
 Taking Care Of No Business . Here He Comes (Lover Man) . Burning Of The Midnight Lamp . If 6 Was 9 . Rock Me Baby .  

Like A Rolling Stone . Burning Of The Midnight Lamp . The Stars That Play With Laughing Sam’s Dice . Sgt. Pepper’s Lonely Hearts  
Club Band . Burning Of The Midnight Lamp . Little Wing . Little Miss Lover . The Wind Cries Mary . Catfish Blues . Bold As Love .  

Sweet Angel . Fire . Somewhere . (Have You Ever Been To) Electric Ladyland . Gypsy Eyes . Room Full Of Mirrors . Gloria .  
Peace In Mississippi . It’s Too Bad . Star Spangled Banner . Stone Free . Like A Rolling Stone . Spanish Castle Magic .  

Hear My Train A Comin’ . Room Full Of Mirrors . I Don’t Live Today . Little Wing . Red House . Purple Haze . Voodoo Child  
(Slight Return) . Izabella . Message To Love . Earth Blues . Astro Man . Country Blues . Freedom . Johnny B. Goode .  

Lover Man . Blue Suede Shoes . Cherokee Mist . Come Down Hard On Me . Hey Baby/In From The Storm .  
Ezy Ryder . Night Bird Flying . All Along The Watchtower . In From The Storm . Slow Blues

VersChiJninGsdAtUm
Verenigde Staten: 28 september 2010

Label: Experience Hendrix - 88697 77217 2

LOVE OR 
CONFUSION / 
12 BAR WITH 

HORNS

SINGLE





34 De geboorte van een komeet

teruggegaan naar New York en heb ik met King Curtis en 
Joey Dee gespeeld.’14

Het raadsel Ike & tina turner
Jimmy Hendrix zegt bij veel gelegenheden dat hij in de 
loop van zijn carrière met Ike & Tina Turner heeft 
gespeeld. Het staat zelfs zwart op wit in de kleine biogra-
fie op de binnenhoes van zijn eerste album Are You 
Experienced (1967). Daar staat: ‘Hij schraapte genoeg 
geld bij elkaar om naar Atlanta, in Georgia, te gaan waar 
hij zich aansloot bij de tournee van Little Richard. Hij 
toerde weer rond en speelde uiteindelijk met Ike & Tina 
Turner aan de westkust.’13 Maar Tina Turner heeft nooit 
iets gezegd over zijn aanwezigheid. Alleen Ike erkent dat 
hij hem heeft weggestuurd bij de groep, omdat hij niet 
meer tegen zijn effectpedalen kon (dit is twijfelachtig). Hij 
zegt ook dat hij een gitaar heeft gehad die van Hendrix 
was. Dit instrument is jammer genoeg in september 2004 
in Los Angeles van hem gestolen toen hij zich voor-
bereidde op een concert. Conclusie: Jimmy heeft onge-
twijfeld gedurende een korte periode met Ike & Tina  
Turner gespeeld, ook al is dat nergens onweerlegbaar vast - 
gelegd.

‘I’m So Glad’ en ‘I’m Sorry For You’ komen in 1966 uit op 
single bij Barry Records. Volgens sommige bronnen zijn 
deze twee nummers in 1963 gemaakt, maar dat is niet 
waarschijnlijk, omdat Frank Howard in 1966 het eerste 
promootte in het televisieprogramma The !!!! Beat, dat 
werd gepresenteerd door Bill ‘Hoss’ Allen zelf. 

Weggestuurd of weggegaan?
In het najaar van 1965 (volgens sommige bronnen in de 
zomer) ontstaat er een breuk tussen Jimmy Hendrix en 
Little Richard. Robert Penniman, die zich opstelt als mana-
ger van zijn broer Richard Penniman (alias Little Richard), 
zegt dat hij Hendrix heeft weggestuurd. ‘Hij was een fan-
tastische gitarist, maar hij kwam nooit op tijd. Hij kwam 
altijd te laat voor de bus, flirtte met de meisjes en dat soort 
dingen. In New York, waar we in de Apollo hadden 
gespeeld, was er de laatste druppel toen Hendrix de bus 
naar Washington miste. Ik heb toen aan Richard gevraagd 
om hem te ontslaan.’13 Bij een interview in Stockholm in 
mei 1967 vertelt Hendrix een heel andere versie van dit 
verhaal: ‘Ik heb geloof ik zes maanden met hem gespeeld, 
vijf of zes maanden, en ik had er genoeg van. Ik heb 
enkele shows met Ike & Tina Turner gedaan. Toen ben ik 

Ike & Tina Turner in 
1965. Was Jimi 
Hendrix gitarist bij het 
rhythm-and-blues-
koppel? Dat is nog 
steeds de vraag… 

Voordat Jimmy Hendrix op 15 oktober 1965 een arties-tencontract tekende met PPX Records en Ed Chalpin, zorgde hij ervoor dat hij niet zei dat hij er op 27 juli van dat jaar al een had getekend met Sue Records en producer ‘Juggy’ Murray. Maar behalve een demo die de gitarist zelf zou hebben opgenomen en die hij naar Murray zou hebben gebracht, was er niets anders opgenomen. Die demo is tot nu toe nooit opgedoken…

De jonge gitarist uit Seattle, lid van 
de Squires in 1966. Van links naar 
rechts: Jimi Hendrix, onbekende 
muzikant, Curtis Knight, Lonnie 
Youngblood en Ace Hall.

Voor · echte ·Jimi ·Junks
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De scène die Kathy Knight-McConnell beschrijft moet 
dateren van oktober 1965 en niet van december 1964, 
want in die tijd, in het najaar van 1965, begon Jimmy 
Hendrix Curtis Knight & The Squires te begeleiden in 
clubs aan de oostkust: in George’s Club 20 in Hackensack, 
New Jersey (hiervan getuigt het album Curtis Knight 
Featuring Jimi Hendrix – Live At George’s Club 20 dat in 
2017 uitkwam bij Dagger Records) en in New York in 
Cheetah, aan 53rd Street en Broadway, en in Ondine aan 
East 59th Street. Ook de eerste opnamesessies met Knight, 
na ondertekening van een contract met RSVP Records, 
een New Yorks label opgericht door Jerry Simon, dateren 
waarschijnlijk van 6 oktober en december 1965. Hendrix 
heeft toen op 15 oktober 1965 een contract getekend met 
Ed Chalpin, de producer van Curtis Knight en tevens 
directeur van PPX Records. Dat was een contract van drie 
jaar voor 1% van de royalty’s. In Studio 76 in New York 
neemt Hendrix, als gitarist, bassist en achtergrondzanger, 
maar ook als arrangeur, met Curtis Knight (zang) en 

Curtis knight
Aan het einde van 1965 vult Jimmy Hendrix The Squires 
aan, de groep van de zanger Curtis Knight. In haar boek 
Curtis Knight, Living in the Shadow of Jimi Hendrix 
schrijft Kathy Knight-McConnell dat de twee mannen 
elkaar, volgens Knight zelf, in december 1964 hebben 
leren kennen ‘in de hal van hotel America in New York’. 
‘Jimmy zat op zwart zaad en had zijn geliefde gitaar ver-
pand om zijn hotelrekening te kunnen betalen,’ schrijft ze. 
‘Curtis, die op zoek was naar een sologitarist voor zijn 
groep The Squires, bood aan om zijn eigen gitaar en ver-
sterker naar Jimmy’s kamer te brengen om hem te horen 
spelen. Curtis was rechtshandig en Jimmy linkshandig, 
maar dat bracht Jimmy niet van de wijs. Hij draaide de 
gitaar gewoon om en begon te spelen alsof het de nor-
maalste zaak van de wereld was Curtis was zo enthousi-
ast over wat hij hoorde dat hij Jimmy de gitaar en de 
versterker gaf en aanbood om hem in te huren als lid van 
zijn band.’15 
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maken, door meer te praten dan te zingen, accentueert 
het bluesgevoel van zijn interpretatie. 

Na dit eerste couplet gaat het nummer over in een 
soort refrein dat wordt afgesloten met de a capella stem 
van Hendrix: Ooh, Foxy Lady! (luister op 0:54). Daarna 
wordt de riff hervat, dan een tweede couplet/refrein, en 
vervolgens speelt Jimi een heel agressieve, vrij eenvou-
dige, maar o zo heerlijke solo (vanaf 1:48). Het kenmerk 
van deze uitzonderlijke gitarist is dat hij niet alleen een 
ongekende techniek heeft, maar vooral beschikt over een 
ongelofelijk gevoel voor noten die recht op hun doel 
afgaan, die zich onmiddellijk in je oor nestelen en het 
nummer voortstuwen. En hiervoor is geen stortvloed aan 
noten nodig, maar een subtiele en precieze selectie van 
degene die belangrijk zijn. Bovendien worden deze met 
verbijsterend gemak uitgevoerd... 

Na de solo wordt het refrein herhaald en dan komt de 
vibrato uit de intro terug totdat een larseneffect het ritme 
weer oppakt (luister op 2:23). Vervolgens is er een coda 
van ongeveer dertig seconden waarin Hendrix min of 
meer improviseert met zijn stem, steeds onder begelei-
ding van Noel Redding die reageert in de galm. ‘Foxy 
Lady’ eindigt met een harmonische variatie en een 
dalende slide gespeeld door Jimi (op 3:09). Noel licht deze 
harmonische variatie toe: ‘Ze konden geen einde beden-
ken. Het stond in Fis. Ik zei: “Speel een B.” Toen speelden 
we het einde en ze hielden de B erin.’30 

‘Foxy Lady’ is een van de meest representatieve songs 
voor de stijl van The Jimi Hendrix Experience. De groep 
speelt in volmaakte symbiose en de sound is uniek. Er 
moet echter worden gezegd dat Jimi de kern van het num-
mer vormt. Zijn gitaarspel is een ware orkaan en kan 
alleen maar algemene bijval krijgen. Maar op het podium 
krijgt hij al zijn omvang en kracht: ‘Foxy Lady’ biedt 
Hendrix de gelegenheid om zijn ongelofelijke talenten als 
showman te laten zien, die toen ongekend waren.

duidelijk op welk model hij speelt: als deze gitaarpartij 
afkomstig is van de sessies in de CBS Recording Studios, 
is het de witte Strat uit 1964; als deze is opgenomen in de 
Olympic Studios, gaat het om zijn nieuwe Strat Sunburst 
uit 1965 (of 1963), die begin 1967 is gekocht. Hoe dan ook, 
de vibrato die je hoort, begint met een fade-in met de 
volumeknop van zijn gitaar en hij versterkt deze totdat hij 
een larseneffect krijgt op zijn versterker. Effect gegaran-
deerd! Dan begint de groep de intro-riff met een aanste-
kelijke eenheid en energie. Net als bij ‘Purple Haze’ maakt 
Hendrix gebruik van het beroemde Hendrix chord, wat 
in dit geval een F#7(#9) is. Het geluid is overstuurd, agres-
sief en wordt benadrukt door de zeer goede baspartij van 
Redding, die met plectrum op zijn nieuwe Fender Jazz 
Bass speelt die hij de dag voor de overdub van 8 februari 
heeft gekocht! Mitchell zorgt op zijn beurt voor een uitste-
kende begeleiding op zijn Premier-drumstel waarbij hij 
elke ritmische figuur van Hendrix ondersteunt met zijn 
snare drum. Het drietal is een eenheid en The Experience 
begint het album (in de originele Engelse versie) met een 
ongekende kracht. De riff is wild, ruw, bijna dierlijk. Je 
hoeft alleen maar de live versies van ‘Foxy Lady’ te zien 
om te beseffen hoeveel talent Jimi heeft, want hij geeft een 
ware demonstratie van rock in zijn puurste vorm (bijvoor-
beeld zijn spel op het Miami Pop Festival van 18 mei 1968). 
Bij de riff verzorgen Hendrix en Redding de achtergrond-
zang door ‘Foxy Lady’ te fluisteren die is gedrenkt in een 
diepe galm van de EMT 140-plaat, wat doet denken aan 
wat ze deden in ‘Purple Haze’. 

Dan begint Jimi de leadzang in het eerste couplet. 
Hoewel zijn stem op de opname zelfverzekerd en ont-
spannen klinkt, is dat niet het geval. Hij krijgt nooit ver-
trouwen in zijn kwaliteiten als zanger en in dit begin - 
stadium van zijn carrière heeft hij moeite om die taak op 
zich te nemen. Maar het resultaat is erg overtuigend. Het 
timbre is hees, sensueel en zijn manier om zinnen af te 

WIe goeD LUIStert...

Op de stereoversie van het album staat 

elke stem afzonderlijk op een apart kanaal: Jimi 

links en Noel rechts. Hierdoor hoor je bepaalde 

geluidsvervuiling beter, vooral aan de kant van 

de gitarist, terwijl de royale compressie alle 

onvolmaaktheden een beetje meer benadrukt. 

Je hoort bijvoorbeeld duidelijk dat Jimi zijn keel 

schraapt op 1:07 en 2:05 voordat hij weer begint 

te zingen… 

In de film Wayne’s World (1992) van Penelope Spheeris is dit het nummer bij de scène waarin Garth zijn ideale vrouw beschrijft met de naam… Foxy Lady.

De uitzonderlijke show 
van Jimi Hendrix was 

ook een sleutel tot zijn 
succes, vooral in ‘Foxy 

Lady’.





19
67

214 aXIS: boLD aS Love

Mitch Mitchell, Jimi 
Hendrix en Noel 

Redding in augustus 
1967. De verovering 

van Amerika is al 
begonnen.

Psychedelische poster 
van de Fillmore met op 
het programma de 
Jimi Hendrix 
Experience en 
Jefferson Airplane.

EEN ALBUM GELANCEERD

Het optreden van The Experience in Monterey op 18 juni 
1967 bracht Jimi Hendrix voor het voetlicht van het 
Amerikaanse muzieknieuws. Na de verovering van het 
Engeland van Swingin’ London en de rest van Europa, van 
Zweden tot Frankrijk, wordt hij met open armen ontvan-
gen door degenen die zich overgeven aan de vreugde van 
de Summer of Love. Zo treedt het drietal, twee dagen na 
het Monterey International Pop Festival en vlak voordat 
de single ‘Purple Haze’ / ‘The Wind Cries Mary’ uitkomt 
in de Verenigde Staten, op in de Fillmore West in San 
Francisco, samen met Jefferson Airplane. Van 21 tot en 
met 25 juni spelen ze opnieuw in de beroemde zaal van 
Bill Graham, deze keer samen met Janis Joplin en Big 
Brother and The Holding Company. Op 26 juni zetten ze 
de Whisky a Go Go aan Sunset Boulevard in Hollywood 
op z’n kop en op 1 juli, na verschillende opnamesessies in 
de Houston Studios in Los Angeles (voor de basistrack van 
‘Stars That Play With Laughing Sam’s Dice’ en waarschijn-
lijk voor een eerste versie van ‘Burning Of The Midnight 
Lamp’), staan ze op het podium van de Earl Warren 
Showgrounds in Santa Barbara samen met Country Joe & 
The Fish, Strawberry Alarm Clock en Captain Speed. 

Na opnieuw een tussenstop in de Whisky a Go Go (op 
2 juli) vliegt The Jimi Hendrix Experience naar New York. 

Ze treden op in The Scene Club (4 juli), doen mee aan het 
Rheingold Central Park Music Festival (5 juli), samen met 
The Young Rascals en Len Chandler, en nemen een 
nieuwe versie van ‘Burning Of The Midnight Lamp’ op (6 
juli) in de Mayfair Recording Studios. Daarna gaat het 
drietal op tournee met de bubblegumgroep The Monkees. 
Deze tour begint op 8 juli in Jacksonville in Florida en is 
georganiseerd door de beroemde rock-’n-rollpromotor 
Dick Clark. Zijn Hendrix en The Monkees als twee gelo-
ven op één kussen? Hoogstwaarschijnlijk. ‘Ons publiek 
was niet echt dol op hem,’17 zegt Peter Tork, de bassist en 
toetsenist van The Monkees, over Jimi. Hendrix, Redding 
en Mitchell stoppen daarom op 16 juli met de tournee, 
officieel vanwege klachten van de patriottistische organi-
satie Daughters of the American Revolution die de podi-
umpresentatie van de gitarist te erotisch vond voor 
jongeren. ‘Ze hebben dus drie of vier concerten gegeven, 
maar toen kregen we een telefoontje uit Atlanta: “Ontsla 
hem”,’52 zegt Joe Smith, toen voorzitter van Warner 
Records. Het is ook mogelijk dat Jimi Hendrix al snel, als 
eerste, genoeg had van deze tournee met The Monkees, 
nadat hij de vreedzame revolutionaire sfeer van Monterey 
en Fillmore had leren kennen…





19
68

330 eLeCtrIC LaDYLanD

Voor · echte ·Jimi ·Junks

Ladyland)’ vind je hier dezelfde intonaties op de manier 
van Curtis Mayfield en The Impressions, maar dat maakt 
niet zoveel uit, want zijn van gospel doordrenkte uitvoe-
ringen zijn eenvoudigweg geweldig.

een niet uitgevoerd idee
Het hele nummer lang is er een tweede gitaar die een mix 
speelt van licks, slaggitaar en solofrasen. Het geluid en de 
textuur zijn helder, waarbij de zessnarige gitaar links in 
het stereobeeld zit (vanaf 0:15). Dan, rond 1:46, na de brug, 
speelt Jimi een echte solo in rhythm-and-bluessfeer, net 
zoals zijn baslijn en weer met die ongelofelijke techniek 
en unieke aanslag. De gitaar gaat heftig heen en weer in 
het stereobeeld, een effect dat voor altijd is gekoppeld aan 
zijn gitaarpartijen. Het nummer eindigt met een coda 
waarin de achtergrondzang de overhand krijgt boven de 
leadzang, terwijl de tweede gitaar van Jimi blijf t 
improviseren.

Wat te denken van ‘Long Hot Summer Night’? Bij het 
beluisteren van de verschillende voorbeelden die Hendrix 
in maart 1968 heeft gemaakt in het Drake Hotel in New 
York, lijkt het erop dat de song duidelijk een enorm poten-
tieel had. Maar de versie op het album laat te wensen over. 
Jimi lijkt moeite te hebben gehad met het structureren van 
zijn nummer en je verliest je in de verschillende delen 
waar het uit bestaat. Zijn vocale uitvoering, die uitstekend 
is, mist af en toe richting en is vaak te sterk aanwezig. En 
tot slot de mix. Jimi vond het moeilijk om het juiste even-
wicht te vinden tussen de piano en de gitaar en je kunt in 
elk geval zeggen dat het hem niet is gelukt. Alle instru-
menten zitten aan de uiteinden van het stereobeeld, 
behalve de bas, wat de samenhang van het geheel moei-
zaam en zelfs zweverig maakt. Jammer. Hendrix had een 
fantastische song geschreven, maar het is hem niet gelukt 
om die uit te voeren.

26 en 29 juli en tot slot op 7 augustus. De exacte datum 
van de definitieve mix is niet bekend.

‘Long Hot Summer Night’ is een veelbelovend num-
mer. Vanaf de intro speelt Hendrix een uitstekende riff 
(rechts) die vrij dissonant maar wel typerend voor zijn stijl 
is. Het geluid is beslist van een Stratocaster, licht over-
stuurd. Na vier maten komt Mitch Mitchell erbij op zijn 
Ludwig met een syncopische drumpartij met subtiele 
swing, waarbij zijn drums vreemd genoeg links in het ste-
reobeeld zitten. Jimi, die bas speelt, geeft hem uitstekende 
ondersteuning, met een groove en een spel met rhy-
thm-and-bluesinvloeden, heel anders dan de aanpak van 
Noel Redding die vooral British en rock is. Ook Al Kooper 
doet mee met een opgewekte akoestische pianopartij  
met gospelaccenten en -frasering. Jammer genoeg is  
zijn spoor relatief weinig aanwezig in de mix, waarbij 
Hendrix uitlegt dat ‘dat gewoon toevallig zo is gebeurd, 
zodat de piano er is om te worden gevoeld en niet om te 
worden gehoord.’61 Jammer bij een gastmuzikant van dat 
kaliber… 

Wanneer Hendrix begint te zingen, neemt hij een uit-
stekende leadzang op. Je hoort intussen dat hij zijn stem 
beheerst en zich vooral concentreert op zijn gevoelens en 
niet op zijn techniek. Maar Eddie Kramer zegt dat hij nog 
altijd de behoefte voelde om bij het opnemen van zijn lead-
zang afgeschermd te worden van de blikken van de ande-
ren. Ze hadden dus een soort box voor hem gebouwd, met 
drie akoestische panelen, om aan zijn verzoek te voldoen. 
Dat neemt niet weg dat Jimi intussen een bepaald gemak 
heeft voor de microfoon, zodat hij een vertolker is die niet 
onder doet voor zijn gelijken. En dit is nog duidelijker als 
je hoort hoe hij de zangharmonieën doet, die verbluffend 
zijn. Jimi neemt twee sporen op in kopstem die hij met suc-
ces harmoniseert, iets wat echter niet altijd logisch is in dit 
nummer. Net als in ‘Have You Ever Been (To Electric 

De akoestische demo van Jimi Hendrix die in maart 

1968 is gemaakt op de twaalfsnarige gitaar in het 

Drake Hotel staat op het verzamelalbum West Coast 

Seattle Boy dat uitkwam in november 2010. Drie 

andere demo’s, die op dezelfde plaats en datum zijn 

opgenomen, staan op de Electric Ladyland 50th Anni-

versary Box Set (2018).

Jimi Hendrix na een 
long hot summer 

night…
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Label: Sony Music MCAD2-11987
Let op. De volgende tracks worden hier niet besproken, omdat ze al worden gepresenteerd als singles of bij de 
bespreking van andere albums: Message To Love (op Band Of Gypsys), Spanish Castle Magic (op Axis: Bold As 

Love), Red House, Foxy Lady en Fire (op Are You Experienced) / Izabella / Voodoo Child (Slight Return)  
(op Electric Ladyland) / Purple Haze / Hey Joe. Ook de track ‘Introduction’ wordt niet besproken,  

omdat het een inleidende toespraak van Jimi Hendrix is voordat  
hij met het concert begint.

LIVE AT 
WOODSTOCK

Introduction . Message To Love . Hear My Train A Comin’ . Spanish Castle Magic .  
Red House . Here He Comes (Lover Man) . Foxy Lady . Jam Back At The House cf. Beginning . 

Izabella . Fire . Voodoo Child (Slight Return) . Star Spangled Banner . Purple Haze .  
Woodstock Improvisation . Villanova Junction . Hey Joe
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een funky rock, tweelingen, een b-kant 
In de intro zitten verschillende percussie-instrumenten: 
maracas (links) en een tamboerijn (rechts). Het is niet 
bekend wie daarop speelt. Maar het is wel Mitch Mitchell 
die met zijn toms de ritmische lick van Jimi ondersteunt. 
Na vier maten worden er een tweede tompartij, die duide-
lijker aanwezig is, en een andere gitaar, die een melodisch 
motief speelt op twee snaren, aan toegevoegd via over-
dub (vanaf 0:08). In de intro zitten ook vocale effecten die 
je terugvindt in een deel van de song. 

Het eerste couplet laat ons een heel goede funky rock 
horen met een fantastische baslijn die wordt gespeeld 
door Billy Cox. Dit is duidelijk een partij waar Noel 
Redding niet voor had kunnen zorgen, vanwege zijn 
muzikale cultuur, zijn gebrek aan belangstelling voor het 
instrument en zijn toestand van gefrustreerde gitarist. Cox 
is een echte bassist in hart en nieren en het verschil is 
opvallend. Noel had echter een kleur die Hendrix duide-
lijk van pas kwam en die er beslist toe heeft bijgedragen 
dat zijn muziek internationaler werd. Op de drums blijft 
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Jimi Hendrix speelt bij 
uitzondering op een 
witte Gibson SG 
custom uit 1967, bij de 
Dick Cavett Show op  
9 september 1969. 
‘Izabella’ maakt deel 
uit van de setlist. 

Mitch Mitchell zichzelf trouw (met die zo bekende aanslag 
die bekend is van de drie albums van The Experience) 
waarbij de groove van de bas van Cox zijn dynamiek 
alleen maar kan versterken. Naast zijn fantastische slag-
gitaarpartijen, zingt Jimi met een veel natuurlijkere aan-
wezigheid dan op ‘Stepping Stone’, omdat de frasering en 
de klank volmaakt passen bij de feeling van het nummer. 
Hij wordt begeleid door dezelfde stemeffecten als in de 
intro die zijn gedompeld in een diepe en royale galm. 

In het tweede couplet komt de achtergrondzang van 

Arthur en Albert Allen bij de arrangementen (vanaf 0:44). 
De tweelingbroers Taharqa en Tunde-Ra Aleem, zoals ze 
echt heten, kennen Jimi al sinds hij slechts een sideman 
was naast artiesten zoals Little Richard of The Isley 
Brothers. Ze delen zelfs een appartement met hem in New 
York voordat hij naar Engeland vertrekt. En ze komen 
weer bij elkaar in de Electric Lady Studios om de achter-
grondzang te doen voor een aantal van zijn songs, waar-
onder ‘Izabella’, deze keer onder de naam Ghetto Fighters.

Na het tweede couplet speelt Hendrix een uitstekende 
solo die erg rock is, met een doordringende en over-
stuurde sound en een intensiteit en feeling die verrassend 
en uniek zijn (vanaf 1:10). De tweeling profiteert hiervan 
en zorgt voor een luchtig achtergrondkoor voor het beste 
effect bij zijn gitaar. Het nummer vervolgt met een laatste 
couplet en een coda waarbij de achtergrondzang zich 
mengt met de sologitaar. ‘Izabella’ eindigt met een laatste 
gitaarakkoord met zeer veel galm en met flarden van een 
gesprek.

Deze (herziene en gecorrigeerde) B-kant van de eer-
ste single van de Band of Gypsys is een heel goede song, 
veel beter dan ‘Stepping Stone’, omdat hij eenvoudiger is, 
zowel qua productie als qua structuur. En deze staat trou-
wens (net als ‘Stepping Stone’) op de lijst met songs die 
Jimi waarschijnlijk wilde opnemen op het nieuwe album 
dat hij aan het einde van het jaar wilde uitbrengen. Hij 
dacht zelfs aan een dubbelalbum…

Dat Jimi zijn witte Gibson SG Custom op 23 septem-ber 1969 gebruikte in de Record Plant komt waar-schijnlijk doordat hij deze enkele dagen eerder, op 9 september om precies te zijn, had gebruikt bij zijn optreden in de Dick Cavett Show. ‘Izabella’ stond op het programma van die avond.

Voor · echte ·Jimi ·Junks
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ritmesectie. Het tweetal Cox-Miles is eenvoudigweg 
onweerstaanbaar. De baslijn is bijzonder geslaagd, ner-
veus en funky, en sommigen insinueren dat deze is opge-
nomen door Hendrix zelf. Maar de liveversies van het 
nummer lijken de identiteit van de bassist te bevestigen: 
in dit geval Cox. 

De leadzang van Jimi is rock en heeft een aanstekelijke 
dynamiek. Het eerste couplet wordt gevolgd door een 
soort bluesbezwering: ‘yeah, yeah, yeah’ die wordt gezon-

de ring aan de vinger
Deze versie van ‘Room Full Of Mirrors’, die in augustus 
1970 is voltooid, is verrassend. Er is geen sprake meer van 
blues, maar eerder van een vrij ondefinieerbaar mengsel 
van jungle-rock-funk-blues. Het ritme van het nummer 
kent een prominente rol toe aan het slagwerk (cowbell, 
conga’s), hoogstwaarschijnlijk gespeeld door Juma Sultan 
(niet vermeld op het album), en de toms waar Buddy Miles 
royaal gebruik van maakt. Met de slidegitaarpartijen die 
Hendrix speelt met behulp van de Octavia, is de algemene 
teneur van de song vrij verwarrend, zonder echter te over-
tuigen. Jimi was overigens niet tevreden over het resultaat 
en wilde er nog wijzigingen in aanbrengen. 

Vanaf de eerste maten speelt de gitarist een uitste-
kende begeleiding op slaggitaar, die jammer genoeg te 
diep begraven zit in de mix. Hij wordt doeltreffend (iets te 
veel?) ondersteund door het slagwerk van Juma en de erg 
‘jungle boogie’-toms van Buddy. Al snel komen er twee 
leadgitaren in actie, waarschijnlijk rechtstreeks opgeno-
men op het mengpaneel: een eerste links, een sologitaar, 
en een tweede rechts, een slidegitaar met een duidelijk 
aanwezige stereo delay. De sound van die laatste komt 
door de Octavia die Hendrix gebruikt om de noten een 
octaaf hoger te zetten. En om slide te spelen, koos hij uit-
eindelijk, na veel pogingen met verschillende voorwer-
pen, voor de steen van zijn eigen ring! 

In het eerste couplet hoor je een bijzonder geslaagde 

Room Full Of Mirrors is de titel die Charles R. Cross 

heeft gekozen voor zijn opmerkelijke biografie van 

Jimi Hendrix die in 2005 werd gepubliceerd.

Jimi Hendrix op het 
podium bij het 

Love+Peace Festival. 
‘Room Full Of Mirrors’ 

was een van de 
hoogtepunten van het 

laatste optreden van 
Hendrix.
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gen op duidelijke jubeltoon (luister op 0:49). Het nummer 
gaat verder met een couplet-bezweringsequens, gevolgd 
door een korte gitaarsolo (rond 1:32). Na een brug en een 
laatste refrein begint de groep aan een instrumentale 
coda waarbij de leadgitaar opnieuw in de schijnwerpers 
staat. Deze eindigt op bijzondere wijze: een eerste fade-
out van een tiental seconden begint op 2:54, waarna een 
fade-in een elektronisch effect laat horen dat vermoede-
lijk wordt gegenereerd door de Uni-Vibe.

Als je naar ‘Room Full Of Mirrors’ luistert, lijkt het dui-
delijk dat Hendrix niet de juiste arrangementen voor deze 
song had gevonden. Hij wijkt vermoedelijk te veel af van 
de aanvankelijke intentie, een bluesrock zoals hij deze bij 
zijn laatste concerten speelde. En de mix zet de verschil-
lende leadgitaren te veel op de voorgrond. Maar de versie 
op Rainbow Bridge is waarschijnlijk niet degene die hij 
zelf zou hebben uitgebracht.
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Jimi Hendrix behoort onlosmakelijk tot het pantheon van de popmuziek. Hij 
was een gitaarvirtuoos en rockvernieuwer met onverslaanbare liveshows. 
In slechts vier jaar heeft hij het plafond van de rock ’n roll bereikt zoals voor 
hem misschien alleen The Beatles dat hebben gedaan.  

Jimi Hendrix Compleet. Het verhaal van de 119 songs is een trip langs het 
nog steeds frisse oeuvre van een meester. Van monsterhits als “Purple Haze” 
en “Hey Joe” naar de legendarische live-optredens als die bij Woodstock en 
van zijn bands The Experience en Band of Gypsys naar klassieke albums als 
Axis: Bold As Love en Electric Ladyland. Bijzonder aan dit boek is de aan-
dacht voor de vele nummers die verschenen na zijn tragische vroegtijdige 
dood op de leeftijd van zevenentwintig.

Chronologisch gearrangeerd en geïllustreerd met honderden foto’s in kleur 
en zwart wit is dit boek onmisbaar voor iedereen die zich ook maar een 
beetje een Jimi Hendrixfan durft te noemen. Het verschijnt als vijfde deel in 
de bestsellerserie over de discografieën van een aantal van de grootste 
muzikanten uit de geschiedenis. Eerder verschenen boeken over The Beat-
les, Bob Dylan, The Rolling Stones en Pink Floyd.
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Op 6 juni 1962 veranderde zowel het leven 
van The Beatles als de geschiedenis van de 
popmuziek voorgoed. Het was immers de dag 
waarop de Fab Four de befaamde Abbey Road 
Studios in Londen voor het eerst betraden. 
George Martin, platenbaas van het kleine 
Parlophonelabel, had de groep uitgenodigd 
voor een proefopname. Hoewel The Beatles 
een nerveuze indruk maakten, bleek hun 
auditie een schot in de roos. Martin bood de 
jonge muzikanten een platencontract aan, wat 
het begin van een succesverhaal betekende. 
De daaropvolgende jaren spendeerden John 
Lennon, Paul McCartney, George Harrison 
en Ringo Starr nog ettelijke uren in de Abbey 
Road Studios. In acht jaar tijd namen ze maar 
liefst 13 albums en meer dan 200 singles op. 

The Beatles compleet is een boek vol unieke 
informatie en anekdotes. Getuigenissen van 
familie en medewerkers werpen een nieuw 
licht op de ontstaansgeschiedenis van alle 
213 nummers die de groep tussen 1962 
en 1970 uitbracht. Ook wie geïnteresseerd 
is in instrumenten, opnameprocedures en 
studiotechnieken zal aan zijn trekken komen. 
 Kers op de taart is het voorwoord van de 
Amerikaanse rockzangeres, dichteres én 
Beatlesfan Patti Smith. 

704 pagina’s, 492 nummers. Bob Dylan 
Compleet vertelt chronologisch en zonder 
een detail over te slaan het verhaal van een 
songwriter en muzikant die niet alleen in de 
muziek- maar ook in de wereldgeschiedenis 
een bijzondere plaats in neemt. 
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Januari 1961. Een negentienjarige jongen laat zijn ouders in de 
Midwest achter om een muzikale carrière in Greenwich Village, 
New York te beginnen. Acht maanden later neemt hij zijn eerste 
LP op. Titel: Bob Dylan. Ruim vijftig jaar later verschijnt Shadows 
in the Night, een ode aan de Great American Songbook. In die 
vijftig jaar verschenen 35 studioalbums, waaronder klassiekers 
als The Freewheelin’ Bob Dylan, Blonde on Blonde, Blood on 
the Tracks, Time Out of Mind en Tempest. Maar ook singles, 
soundtracks, samenwerkingen en de beroemde Bootleg Series. 
Al met al een overvloedige, opmerkelijke en nooit vervelende 
carrière die nog steeds door gaat.

Bob Dylan Compleet is een reis van het absolute begin naar het 
meest recente einde, onderweg stoppend bij albums en out-
takes, fi lms en concerten – alles gebaseerd op interviews met 
de songwriter zelf en de muzikanten, producers en bekenden 
om hem heen. Daarbij is het boek rijk geïllustreerd met zowel 
iconische als onbekendere foto’s van de beste fotografen uit de 
rockscene. Dit is een bijbel voor alle fans die het waard is om 
keer op keer uit de kast getrokken te worden bij het beluisteren 
van de klassieke liedjes.

Jean-Michel Guesdon en Philippe Margotin schreven eerder de 
internationale hit The Beatles Compleet.
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“Lekker bladerboek vol Beatles-
anekdotes.” – Elsevier

“Dit is zo goed gedaan, jongens.” 
– Matthijs van Nieuwkerk

“Een prachtwerk. The Rolling 
Stones Compleet voegt niet alleen 
vanwege de kwantiteit iets toe, ook 
inhoudelijk klopt het plaatje.” – Oor

“Pink Floyd Compleet wekt de 
geschiedenis van ’s werelds 
belangrijkste progrockband 
moeiteloos tot leven.” – Oor

Jean-Michel Guesdon en Philippe Margotin Jean-Michel Guesdon
Philippe Margotin

The Beatles 
compleet
het verhaal van de 213 songs

T
h

e
 B

e
atle

s
co

m
p

le
e

t
het verhaal van 
de 213 songs

Op 6 juni 1962 veranderde zowel het leven 
van The Beatles als de geschiedenis van de 
popmuziek voorgoed. Het was immers de dag 
waarop de Fab Four de befaamde Abbey Road 
Studios in Londen voor het eerst betraden. 
George Martin, platenbaas van het kleine 
Parlophonelabel, had de groep uitgenodigd 
voor een proefopname. Hoewel The Beatles 
een nerveuze indruk maakten, bleek hun 
auditie een schot in de roos. Martin bood de 
jonge muzikanten een platencontract aan, wat 
het begin van een succesverhaal betekende. 
De daaropvolgende jaren spendeerden John 
Lennon, Paul McCartney, George Harrison 
en Ringo Starr nog ettelijke uren in de Abbey 
Road Studios. In acht jaar tijd namen ze maar 
liefst 13 albums en meer dan 200 singles op. 

The Beatles compleet is een boek vol unieke 
informatie en anekdotes. Getuigenissen van 
familie en medewerkers werpen een nieuw 
licht op de ontstaansgeschiedenis van alle 
213 nummers die de groep tussen 1962 
en 1970 uitbracht. Ook wie geïnteresseerd 
is in instrumenten, opnameprocedures en 
studiotechnieken zal aan zijn trekken komen. 
 Kers op de taart is het voorwoord van de 
Amerikaanse rockzangeres, dichteres én 
Beatlesfan Patti Smith. 

704 pagina’s, 492 nummers. Bob Dylan 
Compleet vertelt chronologisch en zonder 
een detail over te slaan het verhaal van een 
songwriter en muzikant die niet alleen in de 
muziek- maar ook in de wereldgeschiedenis 
een bijzondere plaats in neemt. 

BO
B DYLA

N
C

O
M

PLEET
H

ET V
ERH

A
A

L VA
N

 D
E 492 SO

N
G

S

Philippe Margotin 
Jean-Michel Guesdon BOB DYLAN

COMPLEET
HET VERHAAL VAN DE 492 SONGS

Eerder bij WBOOKS 
verschenen:

ISBN 978 94 625 8088 6

VOORZIJDE STOFOMSLAG : 
© JAN PERSSON/REDFERNS/GETTY IMAGES.
ACHTERZIJDE STOFOMSLAG : 
© MICHAEL OCHS ARCHIVES/GETTY IMAGES

Januari 1961. Een negentienjarige jongen laat zijn ouders in de 
Midwest achter om een muzikale carrière in Greenwich Village, 
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in the Night, een ode aan de Great American Songbook. In die 
vijftig jaar verschenen 35 studioalbums, waaronder klassiekers 
als The Freewheelin’ Bob Dylan, Blonde on Blonde, Blood on 
the Tracks, Time Out of Mind en Tempest. Maar ook singles, 
soundtracks, samenwerkingen en de beroemde Bootleg Series. 
Al met al een overvloedige, opmerkelijke en nooit vervelende 
carrière die nog steeds door gaat.

Bob Dylan Compleet is een reis van het absolute begin naar het 
meest recente einde, onderweg stoppend bij albums en out-
takes, fi lms en concerten – alles gebaseerd op interviews met 
de songwriter zelf en de muzikanten, producers en bekenden 
om hem heen. Daarbij is het boek rijk geïllustreerd met zowel 
iconische als onbekendere foto’s van de beste fotografen uit de 
rockscene. Dit is een bijbel voor alle fans die het waard is om 
keer op keer uit de kast getrokken te worden bij het beluisteren 
van de klassieke liedjes.

Jean-Michel Guesdon en Philippe Margotin schreven eerder de 
internationale hit The Beatles Compleet.

ISBN 978 94 625 8088 6
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“Lekker bladerboek vol 
Beatles-anekdotes.” – 
Elsevier

“Dit is zo goed gedaan, 
jongens.” – Matthijs van 
Nieuwkerk

“Fans en kenners zullen 
veel plezier beleven aan dit 
lijvige werk.” – NRC 
Handelsblad

“Een Bob Dylan-fan kan 
voor weken in dit boek 
wonen.” – Library Journal

“Misschien wel het meest 
indrukwekkende boek dat 
er ooit over de man is 
gemaakt.” – Houston Press

PHILIPPE MARGOTIN schreef 
meerdere boeken over muziek, 
onder andere biografi eën over U2, 
Radiohead en The Rolling Stones. 

JEAN-MICHEL GUESDON is 
muzikant, producer en geluids-
ingenieur. Ze wonen allebei in Parijs. 

Eerder schreven zij samen The 
Beatles Compleet en Bob Dylan 
Compleet. Beide boeken verschenen 
ook bij WBOOKS. 

Eerder in de reeks:
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Achterzijde stofomslag : ©Paul Natkin/Getty Images
Omslag : © Michael Ochs Archives/Getty Images

50 jaar, 365 songs. The Rolling Stones Compleet vertelt over het verloop van een 
halve eeuw het hele verhaal van “’s Werelds Grootste Rock & Roll Band”. Van de 
zelfgetitelde eerste plaat tot aan het back-to-the-roots bluescoveralbum Blue & 
Lonesome, onderweg stoppend bij eigenzinnige en niet weg te denken platen 
als Beggars Banquet, Sticky Fingers, Exile On Main St. en Goats Head Soup.

The Rolling Stones Compleet vertelt insiderverhalen, noemt weinig bekende 
details achter het ontstaan van de nummers en vult dit aan met heldere overzichten 
van het productieproces en de technische aspecten. Ook komen de Stones zelf 
aan het woord. Het boek beschikt daarbij over meer dan 700 full-color en zwart-
wit foto’s, zowel offi ciële en iconische promotie- en  actiefoto’s door professionele 
rockfotografen, als intiemere portretten door amateurs.

Al met al is dit een nooit eerder gepubliceerde collectie, een chronologisch 
gearrangeerde reis langs de individuele nummers die rotsvast in de rock-
geschiedenis gebeiteld staan. Een boek waar iedere Stonesfan zich uren mee 
zal kunnen vermaken.
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Pink Floyd heeft wereldwijd meer dan 250 miljoen platen verkocht, waaronder twee van de 
meest alom geprezen en beluisterde albums ooit: Dark Side of the Moon en The Wall. 
Pink Floyd Compleet. Het verhaal van de 179 songs behandelt het grensverleggende 
studiowerk van de Britse band, de conceptuele benadering van albums, theatrale live-shows 
en de sonische experimenten die hun stempel onlosmakelijke op de rockgeschiedenis 
hebben gedrukt. Chronologisch gearrangeerd en geïllustreerd met meer dan 400 zwart-wit 
en kleurenfoto’s, is dit boek een vanzelfsprekende must-have voor alle Pink Floyd-fans en 
muziekliefhebbers. 

Pink Floyd Compleet is onderdeel van een bestsellerserie over de discografi eën van een 
aantal van de grootste muzikanten uit de geschiedenis. ‘Prachtwerk’ noemde muziekmagazine 
Oor het boek over The Rolling Stones Compleet, over Bob Dylan Compleet schreef 
Trouw dat het een ‘feest der herkennig’ is en NRC Handelsblad ‘een lijvig werk waar fans 
en kenners veel plezier aan zullen beleven’. 

PHILIPPE MARGOTIN schreef 
meerdere boeken over muziek, onder 
andere biografi eën over U2, Radiohead 
en The Rolling Stones. 

JEAN-MICHEL GUESDON is muzikant, 
producer en geluidsingenieur. Ze 
wonen allebei in Parijs. 

Eerder schreven zij samen The Beatles 
Compleet, Bob Dylan Compleet en The 
Rolling Stones Compleet. Deze boeken 
verschenen ook bij WBOOKS. 
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The Beatles 
compleet
het verhaal van de 213 songs
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Op 6 juni 1962 veranderde zowel het leven 
van The Beatles als de geschiedenis van de 
popmuziek voorgoed. Het was immers de dag 
waarop de Fab Four de befaamde Abbey Road 
Studios in Londen voor het eerst betraden. 
George Martin, platenbaas van het kleine 
Parlophonelabel, had de groep uitgenodigd 
voor een proefopname. Hoewel The Beatles 
een nerveuze indruk maakten, bleek hun 
auditie een schot in de roos. Martin bood de 
jonge muzikanten een platencontract aan, wat 
het begin van een succesverhaal betekende. 
De daaropvolgende jaren spendeerden John 
Lennon, Paul McCartney, George Harrison 
en Ringo Starr nog ettelijke uren in de Abbey 
Road Studios. In acht jaar tijd namen ze maar 
liefst 13 albums en meer dan 200 singles op. 

The Beatles compleet is een boek vol unieke 
informatie en anekdotes. Getuigenissen van 
familie en medewerkers werpen een nieuw 
licht op de ontstaansgeschiedenis van alle 
213 nummers die de groep tussen 1962 
en 1970 uitbracht. Ook wie geïnteresseerd 
is in instrumenten, opnameprocedures en 
studiotechnieken zal aan zijn trekken komen. 
 Kers op de taart is het voorwoord van de 
Amerikaanse rockzangeres, dichteres én 
Beatlesfan Patti Smith. 

704 pagina’s, 492 nummers. Bob Dylan 
Compleet vertelt chronologisch en zonder 
een detail over te slaan het verhaal van een 
songwriter en muzikant die niet alleen in de 
muziek- maar ook in de wereldgeschiedenis 
een bijzondere plaats in neemt. 
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Januari 1961. Een negentienjarige jongen laat zijn ouders in de 
Midwest achter om een muzikale carrière in Greenwich Village, 
New York te beginnen. Acht maanden later neemt hij zijn eerste 
LP op. Titel: Bob Dylan. Ruim vijftig jaar later verschijnt Shadows 
in the Night, een ode aan de Great American Songbook. In die 
vijftig jaar verschenen 35 studioalbums, waaronder klassiekers 
als The Freewheelin’ Bob Dylan, Blonde on Blonde, Blood on 
the Tracks, Time Out of Mind en Tempest. Maar ook singles, 
soundtracks, samenwerkingen en de beroemde Bootleg Series. 
Al met al een overvloedige, opmerkelijke en nooit vervelende 
carrière die nog steeds door gaat.

Bob Dylan Compleet is een reis van het absolute begin naar het 
meest recente einde, onderweg stoppend bij albums en out-
takes, fi lms en concerten – alles gebaseerd op interviews met 
de songwriter zelf en de muzikanten, producers en bekenden 
om hem heen. Daarbij is het boek rijk geïllustreerd met zowel 
iconische als onbekendere foto’s van de beste fotografen uit de 
rockscene. Dit is een bijbel voor alle fans die het waard is om 
keer op keer uit de kast getrokken te worden bij het beluisteren 
van de klassieke liedjes.

Jean-Michel Guesdon en Philippe Margotin schreven eerder de 
internationale hit The Beatles Compleet.

ISBN 978 94 625 8088 6
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“Lekker bladerboek vol 
Beatles-anekdotes.” – 
Elsevier

“Dit is zo goed gedaan, 
jongens.” – Matthijs van 
Nieuwkerk
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Op 6 juni 1962 veranderde zowel het leven van The Beatles als de geschiedenis van de popmuziek voorgoed. Het was immers de dag waarop de Fab Four de befaamde Abbey Road Studios in Londen voor het eerst betraden. George Martin, platenbaas van het kleine Parlophonelabel, had de groep uitgenodigd voor een proefopname. Hoewel The Beatles een nerveuze indruk maakten, bleek hun auditie een schot in de roos. Martin bood de jonge muzikanten een platencontract aan, wat het begin van een succesverhaal betekende. De daaropvolgende jaren spendeerden John Lennon, Paul McCartney, George Harrison en Ringo Starr nog ettelijke uren in de Abbey Road Studios. In acht jaar tijd namen ze maar liefst 13 albums en meer dan 200 singles op. 

The Beatles compleet is een boek vol unieke informatie en anekdotes. Getuigenissen van familie en medewerkers werpen een nieuw licht op de ontstaansgeschiedenis van alle 213 nummers die de groep tussen 1962 en 1970 uitbracht. Ook wie geïnteresseerd is in instrumenten, opnameprocedures en studiotechnieken zal aan zijn trekken komen.  Kers op de taart is het voorwoord van de Amerikaanse rockzangeres, dichteres én Beatlesfan Patti Smith. 

704 pagina’s, 492 nummers. Bob Dylan Compleet vertelt chronologisch en zonder een detail over te slaan het verhaal van een songwriter en muzikant die niet alleen in de muziek- maar ook in de wereldgeschiedenis een bijzondere plaats in neemt. 
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Januari 1961. Een negentienjarige jongen laat zijn ouders in de Midwest achter om een muzikale carrière in Greenwich Village, New York te beginnen. Acht maanden later neemt hij zijn eerste LP op. Titel: Bob Dylan. Ruim vijftig jaar later verschijnt Shadows in the Night, een ode aan de Great American Songbook. In die vijftig jaar verschenen 35 studioalbums, waaronder klassiekers als The Freewheelin’ Bob Dylan, Blonde on Blonde, Blood on the Tracks, Time Out of Mind en Tempest. Maar ook singles, soundtracks, samenwerkingen en de beroemde Bootleg Series. Al met al een overvloedige, opmerkelijke en nooit vervelende carrière die nog steeds door gaat.

Bob Dylan Compleet is een reis van het absolute begin naar het meest recente einde, onderweg stoppend bij albums en out-takes, fi lms en concerten – alles gebaseerd op interviews met de songwriter zelf en de muzikanten, producers en bekenden om hem heen. Daarbij is het boek rijk geïllustreerd met zowel iconische als onbekendere foto’s van de beste fotografen uit de rockscene. Dit is een bijbel voor alle fans die het waard is om keer op keer uit de kast getrokken te worden bij het beluisteren van de klassieke liedjes.

Jean-Michel Guesdon en Philippe Margotin schreven eerder de internationale hit The Beatles Compleet.
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“Lekker bladerboek vol 
Beatles-anekdotes.” – 
Elsevier

“Dit is zo goed gedaan, 
jongens.” – Matthijs van 
Nieuwkerk

“Fans en kenners zullen 
veel plezier beleven aan dit 
lijvige werk.” – NRC 
Handelsblad

“Een Bob Dylan-fan kan 
voor weken in dit boek 
wonen.” – Library Journal

“Misschien wel het meest 
indrukwekkende boek dat 
er ooit over de man is 
gemaakt.” – Houston Press

PHILIPPE MARGOTIN schreef 
meerdere boeken over muziek, 
onder andere biografi eën over U2, 
Radiohead en The Rolling Stones. 

JEAN-MICHEL GUESDON is 
muzikant, producer en geluids-
ingenieur. Ze wonen allebei in Parijs. 

Eerder schreven zij samen The 
Beatles Compleet en Bob Dylan 
Compleet. Beide boeken verschenen 
ook bij WBOOKS. 
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50 jaar, 365 songs. The Rolling Stones Compleet vertelt over het verloop van een 
halve eeuw het hele verhaal van “’s Werelds Grootste Rock & Roll Band”. Van de 
zelfgetitelde eerste plaat tot aan het back-to-the-roots bluescoveralbum Blue & 
Lonesome, onderweg stoppend bij eigenzinnige en niet weg te denken platen 
als Beggars Banquet, Sticky Fingers, Exile On Main St. en Goats Head Soup.

The Rolling Stones Compleet vertelt insiderverhalen, noemt weinig bekende 
details achter het ontstaan van de nummers en vult dit aan met heldere overzichten 
van het productieproces en de technische aspecten. Ook komen de Stones zelf 
aan het woord. Het boek beschikt daarbij over meer dan 700 full-color en zwart-
wit foto’s, zowel offi ciële en iconische promotie- en  actiefoto’s door professionele 
rockfotografen, als intiemere portretten door amateurs.

Al met al is dit een nooit eerder gepubliceerde collectie, een chronologisch 
gearrangeerde reis langs de individuele nummers die rotsvast in de rock-
geschiedenis gebeiteld staan. Een boek waar iedere Stonesfan zich uren mee 
zal kunnen vermaken.
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“Een prachtwerk. The 
Rolling Stones Compleet 
voegt niet alleen vanwege 
de kwantiteit iets toe, ook 
inhoudelijk klopt het 
plaatje.” – Oor
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