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Logboek 4+20 (Stephen Stills) 
 

Dinsdag 5 Januari 2021 (21:00 – 22:00) 
 

Setting up. In de kerstvakantie heb ik voor de zoveelste keer de 
liedjes op mijn oude Philips S1 tape gedigitaliseerd, dit keer dan 
met de Apollo X6 en zijn fancy UAD plug-ins. Allemaal opnames 
door mij gemaakt tussen 1977 en 1982 in Hoogvliet. Daar zit dit 
liedje dus ook tussen. De allereerste versie is opgenomen in Octo-
ber 1980, preciezer dan dat heb ik het niet. Net iets meer dan 40 
jaar geleden dus. Ik weet vrijwel zeker dat ik toen iets geprobeerd 
heb met een soort “drop-D tuning” maar of ik het helemaal goed 
had betwijfel ik. Er was toen nog geen YouTube en bovendien 

luisterde ik toen ook niet scherp genoeg naar het origineel. Maar een aardige benadering is 
het zeker. Bovendien was ik toen heel erg  teleurgesteld in de liefde en daarom sprak dit 
liedje me ook wel aan. Tenslotte speelde ik toen toch al een 
paar jaartjes gitaar en dat ging eigenlijk steeds beter en dat kun 
je hier ook horen. Nu heb ik al een tijdje de ambitie de akoesti-
sche gitaar mooi op te nemen en daar is dit liedje prima voor 
geschikt. Man-met-gitaar, that’s it. 

De laatste week vooral bezig geweest om, deels via YouTube, te 
leren hoe je dat tokkelpatroontje moet spelen. De eerste keer 
dat ik daar belangrijke progressie mee maakte was toen ik het 
nummer “Julia” van John Lennon leerde spelen, in 2004. Ook 
een Man-Met-Gitaar-liedje maar net iets ingewikkelder qua opname techniek. Het is een ty-
pisch folk-tokkeltje, met de duim die ritmisch de baslijnen speelt op de eerste twee of drie 
snaren, en daartussendoor met de andere vingers de hogere snaren. Maar je hebt de nei-
ging om in dat eerste patroontje te blijven hangen, en dit lijkt me een mooie gelegenheid 
eens iets nieuws te proberen. 

De belangrijkste foef is dat je de gitaar stemt in “modal D”, dus noch majeur, noch mineur. 
In dit geval wordt dat D-A-D-D-A-D1. De G-snaar gaat hierin 5 halve tonen naar beneden en 
daardoor precies hetzelfde klinken als de D-snaar. Dat lijkt nogal saai maar toch haalt Ste-
phen Stills er een aardig tokkeltje uit. Het wordt veel gebruikt in de Ierse en Schotse folk, 
maar ook door hardrock gitaristen2. 

Welke “akkoorden” worden er dan vervolgens gebruikt? Natuurlijk niet de traditionele gre-
pen, maar veel simpeler! Zie diagrammen verderop, meestal zitten er maar twee of drie no-
ten in een maat en daar kun je dus heel veel akkoorden onder schrijven. De kunst is niet zo-
zeer de grepen met de linkerhand, maar het tokkelpatroon met de rechterhand. De basis 

 
1 Een aardige website met alternatieve tunings, en hoe populair die waren bij verscheidene gitaristen is 
https://gtdb.org/ Ook leuk om eens te kijken naar liedjes van Nick Drake bijvoorbeeld. 
2 https://www.ultimate-guitar.com/en/wiki/DADDAD_tuning  
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hiervoor is het om-en-om aanslaan met de duim van de 1e en 3e snaar, beide D dus, met een 
octaaf verschil, elke tel van de vierkwartsmaat. Terwijl je dat doet alterneer je in de achtsten 
met de onderste snaren. Elke dag 10 minuutjes oefenen, en na drie dagen gaat het vanzelf! 

Jerry heeft het aardig uitgeschreven3, en volgens hem is het “makkelijk”. Zie de tab voor hoe 
hij het tokkeltje doet. Klopt inderdaad aardig met wat Stills doet, alleen brengt Stills er wel 
wat variatie in. Met name of je de hoge dalende lijn op de eerste of tweede beat doet. Jerry 
legt alleen de openingsmaten uit, voor de rest moet je betalen. Hierin vertelt hij eigenlijk 
dat je de hoge, dalende noten op de tweede beat moet spelen (dus het A-F# > G-E > F#-D, 
zie diagrammen verderop). Maar luister je goed naar Stills, dan hoor je dat hij tijdens de 
coupletten op de eerste beat zit daarmee, hoewel de tweede van elk paar dan weer wel is 
zoals Jerry uitschrijft. Andere filmpjes doen het of niet goed (bijv in standard tuning met al-
leen de 1e snaar naar D), of spelen het alleen maar voor zonder het uit te leggen.  

 
Het tokkelpatroontje van 4+20, voor de vingerzettingen, zie het volgende figuur. 

Deze tab klopt heel aardig, maar betreft alleen de eerste 2 maten van de opening (of eigen-
lijk de eerste vier, want elke aanslag van de 1e en 3e snaar is een kwart tel). Of die tokkel in 
de turn-around klopt (2e helft tweede maat) is nog een vraag, dat gebeurt op de 5e snaar, 2e 
fret (2>0 in figuur). Waar ik dus nog over twijfel is het refrein-deel. Is dat een complete 
barré over de hele hals op positie 3 en dan 5, of is dat alleen de 1e en 3e snaar op positie 3 
zoals je in een aantal filmpjes ziet? Hiervoor beter geluisterd naar Stephen Stills zelf. So-
wieso ook om het tempo goed in te stellen, want dat ligt feitelijk best hoog. 

Luister je naar de originele opname met deze kennis, dan krijg je een goede indruk. Ik dacht 
zelf dat er een hoge noot in het refrein zat (hoge F op pos 3 > hoge G op pos 5), maar dat is 
inderdaad niet zo. Stills houdt het daar vrij bescheiden, volgens mij alleen de bas (op 1e 
snaar) en op de 4e snaar, zodat dan de D- en G-snaar even niet meer unisono zijn. Zie dia-
grammen. 

Vrijdag 8 januari 2021 (11:00 – 17:30) 
Recording acoustic guitar, takes 1-5. Onlangs zag ik een tutorial van Universal Audio4 
waarin Jacquire King uitlegt hoe je een akoestische gitaar met 2 microfoons kunt opnemen. 

 
3 https://www.jerrysguitarbar.com/guitar-video-lessons/individual-songs/stephen-stills-4-20/  
4 https://www.uaudio.com/blog/recording-acoustic-guitars-with-jacquire-king/  
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Heb ik zelf ook een paar keer geprobeerd, maar dan met twee dezelfde microfoons; meestal 
kreeg ik problemen met fase en kamfiltering. Hier werden nu twee verschillende microfoons 
gebruikt in een spaced-pair opstelling. Men begon met een Neumann U67 en Neumann 
KM184, dus een groot-membraan en een klein-membraan. Later werden er ook andere 
combinaties gedemonstreerd o.a. met de Shure SM57. De U67 voor de kast en de KM184 
voor de hals van de gitaar, beide min of meer horizontaal gericht op de twaalfde fret. Helaas 
laten ze de opstelling niet vanuit verschillende hoeken zien; ik weet uit ervaring dat je je 
enorm kunt verkijken vanuit een schuine hoek op hoe de microfoons daadwerkelijk zijn op-
gesteld t.o.v. de gitaar. Wel legt de producer het een beetje uit en hieruit meen ik op te ma-
ken dat ze wel de 2:1 regel in acht hebben genomen, waarbij de afstand tussen de micro-
foons onderling minstens 2x zo groot is als de afstand van elke mic tot de gitaar. 

Vandaag ga ik proberen iets dergelijks te doen, een soort try-out, de zoveelste. Ik ga begin-
nen met een combinatie van de AKG C414 XLS en de Neumann KM184. Onder de basotekt 
op zolder, met foam-schermen erachter. De C414 op ±25 cm van de kast, loodrecht iets ach-
ter de kam en gericht op fret 14 (zoals in het plaatje hieronder), cardioïd geschakeld. De 
KM184 ook op ±25 cm, voor de hals, en gericht op fret 12. Onderling ±60 cm afstand. De 
beide mics elk naar eigen kanaal in de mixer, dus niet gecombineerd naar één stereokanaal. 
De C414 naar kanaal 1, de KM184 naar kanaal 2. De Martin D15 deze week afgestoft, en 
nieuwe snaren erop gezet, een phosphor bronze 012 setje, “light” volgens Martin. Die zou-
den meer “body” moeten hebben dan een 010-setje, en dat leek mij voor deze track wel 
toepasselijk. 

 
 

• Take 1 (11:56); inschieten eerste couplet. Elk kanaal met de Neve 1084 in Unison. 
Gegokt op –55 dB als entry-level voor beide. De Neve EQ wel ingeschakeld, maar niet 
verder ingesteld (behalve een laag-af vanaf 70 Hz). Resultaat: zacht signaal, maar het 
klinkt geweldig! Rommelige take, ik had Stills nog in de feedback dus raakte erg in de 
war want de metronoom (142 bpm) loopt daar totaal niet synchroon mee. Boven-
dien speelt Stills volgens de filmpjes met een capo op het eerste fret en ik niet. Maar 
ik heb een prachtige balans tussen laag en hoog en daar kan ik nog wat mee spelen 
via de volumes van beide kanalen, precies zoals in het UAD-filmpje gedemonstreerd 
wordt. Het signaal van Stills’ gitaar in zijn opname is trouwens niet veel hoger dan 
wat ik nu heb dus zo gek is dit lage signaal nou ook weer niet. (Hoewel die opname 
natuurlijk uit 1970 stamt en gain staging nu wel wat anders werkt.) Helaas hoor ik 
het stereo niet met mijn Ménière oor, maar ook mono klinkt het prachtig! Dus geen 
tot weinig kamfiltering! Hard L/R pannen kan ook, klinkt ook nog steeds goed. Die 
2:1-regel lijkt dus echt te werken. 
Natuurlijk helpen de nieuwe snaartjes op de D15 hier ook om een mooi geluid te 
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krijgen. Wel moet ik opletten niet op dat voetenbankje te tappen tijdens de opname, 
want dat hoor je dus ook heel duidelijk. 

• Take 2 (12:15); Neve op –60 dB, outputs op 12:30; verder als take 1, nu met alleen 
metronoom in de feedback. Beter signaal inderdaad, zelfs sterker dan dat van Stills, 
wat met een compressor nog een beetje geboost kan worden zonder ruis of veel 
room verb. Op de digimeter haalt de C414 –8 dB op de bas-noten van het refrein, de 
KM184 haalt dan net nog –9 dB. Beide dus mooi in balans. En: dit lijkt verder hele-
maal geen EQ meer nodig te hebben! Dit is direct een zeer bruikbaar en prachtig ge-
luid. Ook interessant: de correlatie meter. Met beide pans op 0 zit alles scherp in het 
midden, met de pans op –20/+20 zit ik nog steeds bijna achterin het groen, en ga ik 
naar –63/ +64 dan loopt het iets meer terug maar nog steeds in het groen. We heb-
ben dus vrijwel geen fase probleem! En dat is te horen. Kijk je naar de golven van 
beide wave-files, dan zie je dat de KM184 iets vertraagd is, maar dat blijkt ongeveer 
een milliseconde. 

 

De vingerzettingen zoals Stephen Stills die gebruikt 

Moet ik nu nog verder zoeken met de mic-posities? Met de SSL E 4000 plug-in? Met an-
dere schakelingen van de C414? Andere mics? Ga ik niet doen nu, eerst maar eens een 
mooie take doen van deze opstelling. Ik kan nu beter een plan maken hoe dit op te ne-
men. Stills heeft het overduidelijk ‘live’ opgenomen, en dat is natuurlijk ook leuk om te 
proberen. Hij houdt zich niet aan een metronoom, hij zit in een flow. Maar begin ik met 
de gitaar en voeg ik de lead vocal als overdub toe, dan kan ik uit de takes een goede 
comp te maken. Bij overdubben moet ik ofwel goed in mijn hoofd hebben wat de zang 
straks gaat doen, of eerst een gids opnemen. Het tempo lijkt me wel in orde.  

Werk je met metronoom, dan worden de pauzes tussen de 3 coupletten identiek. Het 
schema is vrij simpel: 3x het dalende lijntje in de verse, waarvan de eerste een soort in-
strumentaal intermezzo is, daarna 3x de oplopende chorus, en open laten eindigen. 
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Tenslotte, welke toonaard? De gitaar staat nu in modal-D maar internet sites beweren 
dat Stephen met de capo op 1 speelt. Dat vind ik zelf niet zo mooi, want de bas, 1e snaar, 
gaat dan veel minder dat droning-effect krijgen en minder sonoor klinken. Maar in Eb 
klinkt het voor mijn stem ook mooier, en iets makkelijker. Daarom besloten de gitaar in 
modal-D# te stemmen, dus D#-A#-D#-D#-A#-D#. Nu moeten de 2e en 3e snaar dus een 
halve toon hoger dan standaard, de andere dalen nog steeds. 

• Take 3 (16:19); Neve stond niet aan! Kan weg. 
• Take 4 (16:23); Compleet, maar nu tel ik het aantal rondjes in de verse niet goed! 

Geluid nog steeds prima. Gitaar klinkt toch wel iets minder bluesy of donker in 
deze hogere stemming? 

• Take 5 (16:38); compleet. Aardig begin, maar nog niet naar m’n zin.  

Daarna getracht met dezelfde mics even snel een guide vocal op te nemen. Gewoon tussen 
de opgestelde mics gaan zitten en zingen. Vreemd genoeg blijft daar een latency in zitten, 
wat ik ook probeer. Daarna zie ik dat alle gitaaropnames dat ook hebben! Zit overal iets na 
de tel. Waar komt dat nou weer vandaan?! De feedback naar CUE2 komt dus kennelijk met 
vertraging, of het signaal van de mics komt te laat binnen. Het gaat om ±50 ms dus het is 
niet niks. Hierop de UAD-site5 geraadpleegd en daar staat een aantal suggesties om latency 
te controleren die ik allemaal opgevolgd heb. Daarna opnieuw een take en die klopt nu in-
derdaad wel, d.w.z. gelijk met de gitaar, maar dus niet met de metronoom. Dus alles van 
vandaag moet over, maar nu kunnen we in ieder geval verder! 

Ik kom er bovendien achter, nu ik weer wat internetsites heb bezocht over “how to mike a 
guitar” dat het niet de 2:1 regel is maar de 3:1 regel! Klopt inderdaad, hoewel Mike Senior 
wel veel kanttekeningen plaatst bij deze regel. Bij mij leek het kamfilteren best mee te val-
len, maar ik kan proberen dit nog iets verbeteren: iets dichter bij de mic gaan zitten met de 
gitaar, en de C414 nog iets naar rechts. 

Zaterdag 9 januari 2021 (13:30 – 17:30) 
Recording acoustic guitar, takes 6-14. Het nieuwe aanvalsplan is als volgt: verder met de 
opstelling van gisteren, geen veranderingen in Console/Neve; de mic opstelling ietsje meer 
richting 3:1 regel. Qua songstructuur: de “pauzes” (na coupletten) kort houden met 1 maat, 
Stills pakt ook vrij snel door. De wisselingen in de patroontjes ga ik niet perfect simuleren, 
daar ben je eindeloos mee bezig en niemand die het verder hoort. Hij varieert dat in de ope-
ning al! Wat ik ga doen is een paar takes met de hoge dalende lijn consistent op de 2e tel, en 
een paar waarin dat op de 1e tel zit, en dan naar smaak compen. Of ik nog een guide vocal 
nodig heb moet ik even ervaren; wellicht valt het heel erg mee, als je maar goed blijft tellen. 
Maar een klein aantal variaties is wel interessant om te proberen na te spelen. Het betreft 
de tokkels op drie momenten: “night after sleepless night I walk the floor and want to 
know”, “morning comes the sunrise and I’m driven to my bed”, en direct daarna bij “devils 
in my head”. Die laatste verraste hem zelf ook, want daar aarzelt hij heel even om door te 

 
5 https://help.uaudio.com/hc/en-us/articles/360047428331-Why-am-I-Getting-Latency-in-my-DAW-Sessions-  
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zingen met “I embrace . . .” Het lijkt me geen bewuste keus om dat zo onderbroken te zin-
gen6. 

Het tempo: zelf vind ik 142 bpm redelijk stevig, maar het stemt goed overeen met Stills’ 
tempo. 

Sampling rate: aanvankelijk op 48 kHz ingesteld, maar toen bleek dat de S/Pdif opname van 
Stills niet goed lukte. Logisch, want CDs werken met 44.1 kHz. Nu van Stills’ track een mp3 
gemaakt (met de “basis” mastering default), en daarna verwijderd. Dus toen kon ik weer 
naar 48 kHz. Dit biedt eventueel meer mogelijkheden om voor de lead zang gebruik te ma-
ken van varispeeding. 

Mic-opstelling: De C414 heb ik nu tangentiaal op ±75% tussen kam en de achterkant van de 
gitaar kast, op ±23 cm ervan af; de KM184 op ±23 cm van de hals. De onderlinge afstand is 
±62 cm, d.i. 2.7:1, redelijk dichtbij. Beide mics staan op fret 14/15 gericht. 

 

• Take 1/#6 (14:45); afgebroken; ja, die korte pauze is echt even oefenen! Maar het 
geluid is wederom uitstekend; het faseverschil tussen beide mics is minder dan een 
milliseconde. 

• Take 2/#7 (14:56); compleet, maar vergeet ik dus weer de verse 3x te doen de laat-
ste keer! Bovendien foutjes hier en daar, maar dat gaan we compen. Ik zit nu ook 
weer regelmatig iets voor de tel, dus van latency duidelijk geen sprake! 

• Take 3/#8 (15:58); compleet; beetje onrustig nog in het begin, maar verder zitten er 
veel bruikbare maten in. Toch eerst een guide vocal op basis van deze take gedaan 
om de andere takes wat soepeler te laten lopen. 

 
6 Later vind ik op internet Songfacts dat Stephen inderdaad een tweede take heeft gedaan, omdat hij dit per 
ongeluk deed en het als een fout ervaren kon worden, ik denk omdat hij met de tokkel zat te improviseren en 
even de concentratie verloor. De anderen vonden echter dat het een fraai menselijk tintje aan de uitvoering 
gaf, dus is het zo op het album gekomen. Take 2 is later wel verschenen op een CSN&Y Anthology uitgave. 
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• Takes 4/#10 – 8/#14 (17:00 – 17:26); compleet. Eerst een midi guide vocal gemaakt 
omdat ik in take 3 niet goed in de maat speelde ging ik ook uit de maat zingen, en als 
je dat weer gebruikt als feedback komt het niet meer goed. Midi zit retescherp in de 
maat. Drie takes snel achter elkaar, takes 4-6 worden telkens beter, maar nog niet 
wat ik wil, geen enkele helemaal naar m’n zin. Take 8 is aardig, redelijk goed in de 
maat, en als ik die als basis neem hoef ik maar op drie maten een andere take te ne-
men. Nu staat de was te draaien dus ik stop er maar even mee. Je hoort het niet als 
de gitaar speelt, maar de eerste drie tellen is het goed hoorbaar, en ook in het uitgal-
men is het te horen. Comp A over takes 1-8.  

Zondag 10 januari 2021 (16:00 – 18:00) 
Bedacht mij vanochtend dat ik de pauzes natuurlijk kan verlengen door daar een 5/4 of 6/4 
maat in te voegen! Stom! Een hele maat is duidelijk te lang; Stills lijkt het op gevoel te doen, 
maar ga je meetellen met zijn beat dan blijkt hij toch keurig na 1 maat weer te beginnen! Ik 
ga dus nog een paar takes doen met de hoge A# op de eerste tel enz., met het schema dat ik 
nu heb van gisteren. 

Recording acoustic guitar, takes 15-44. Tja, bleek toch lastiger dan ik dacht en op een be-
paald moment gaat ook de frustratie meespelen. Nu alles weer zonder latency werkt zit ik 
weer regelmatig voor de tel, zeker als er een wat lastiger tokkeltje aankomt. 

 

• Takes 9/#15 – 18/#24 (16:36 – 17:06); volgens aanvalsplan, dus zoveel mogelijk met 
een ander tokkelpatroon. Takes 9, 11, 12, 13, 18 afgebroken op verschillende mo-
menten. Dit moet voldoende zijn voor een comp. 

• Takes 19/#26 – 20/#27 (17:17 – 17:25); punch-in maten 26-40. Het eerste afwijkende 
tokkeltje van Stills. Take #25 valse start. 

• Take 21/#28 (17:39); punch-in maten 48-62; idem voor tweede afwijkende patroon, 
maar in dit deel zitten eigenlijk twee van dergelijke momenten (de “I embrace” aar-
zeling). 

• Takes 22/#29 – 23/#30 (17:41 – 17:42); maten 48-64. 
• Takes 24/#31 – 37/#44 (17:52 – 18:05); maten 54-64. Hier begon het allemaal wat 

frustrerender te worden, maar het is tegelijkertijd een leercurve. Ik denk dat geen 
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enkele take helemaal naar m’n zin is, vandaar dat ik maar bleef doorgaan. Stills doet 
hier eerst een langzamere turn-around die netjes in de maat zit, maar bij de tweede 
keer is het heel rommelig (vandaar dat hij daar ook even hapert met de zang in “I 
embrace”); dat zou hij zelf ook niet meer kunnen of willen reproduceren. Er is een 
alternate take van 4+20 op een CSNY Anthology verschenen. Alles bewaard, want in 
elke take, hoe mislukt ook als totaal, kan een bruikbare maat zitten! 

Maandag 11 januari 2021 (21:00 – 22:30) 
Comping guitar. Ook weer telkens een stukje geluisterd naar Stills, en hij speelt het pa-
troontje zoals gescoord door Jerry eigenlijk alleen maar in de intermezzo’s, en zelfs dan nog 
niet consequent. In de coupletten speelt hij de hoge noten op de 1e tel. Beter luisteren 
Jerry! Dus mijn plan werkt prachtig, ik kan bijna overal maten vinden die goed aansluiten bij 
wat Stills speelt, hoewel de comp daardoor wel een breiwerkje wordt. Ook het alternerende 
en bluesy C#-A# in de turn-arounds van het refrein speelt Stills tamelijk consequent het-
zelfde (1-2-2je), misschien de allerlaatste keer ietsje anders. Ik heb daar 2x variatie in aange-
bracht (1-1ne-2je).  Comp B (takes 5-37). Misschien nog eens luisteren of alles me nu bevalt, 
bijvoorbeeld het oppakken na het refrein moet vrij subtiel, is dat gelukt? 

 

Donderdag 14 januari 2021 (21:00 – 22:00) 
Comping guitar. Check van Comp B, en nog wat dingetjes veranderd. Nu vooral de flow 
voorrang gegeven, en niet het op de tel spelen. Klinkt mooier. Comp C. 

Daarna even iets geprobeerd met de Pultecs op de gitaar stereobus, boost in het laag rond 
100 Hz, dip rond 200 Hz, en dip rond 10 kHz. Subtiel, maar wel fraai. Kan ook de Little Labs 
nog proberen om de fase bij te schaven als dat nog nodig is. 

Zaterdag 16 januari 2021 (14:30 – 17:00) 
Recording vocal. Zat te dubben over welke microfoon te gebruiken en daarom besloten om 
een soort shoot-out te doen met de AKG C414 (cardioïd) en de Golden Age R1 (figuur-8). De 
Superlux zou ook nog aardig zijn, maar die valt toch een beetje door de mand in het schette-
rige hoog. Daarnaast nog hoe en waar opstellen? Begin nu in het erkertje, zonder T-bone 
scherm.  
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• Take 1 (14:46); maten 7-25. Golden Age op mondhoogte in het midden (on-axis), 
plopfilter op 9 cm. Neve 1084 in Unison, Red-knob –55, output 13:00; EQ-circuit aan, 
maar niet ingesteld behalve een laag-af vanaf 70 Hz. Geen compressor in de keten. 
Zingen met de neus net tegen het gaas van het plopfilter.  
Prima signaal en op het eerste gehoor goed resultaat. De s-klank is niet schel, maar 
lijkt iets te vervormen op “the Son of a woman”. Dit zit rond de 8 kHz. Maar qua tim-
bre past het mooi bij de gitaar. Meeste energie onder de 1.5 kHz, daarboven komt 
het niet meer boven de –10 dB. Solo hoor ik weinig tot geen ambient noise, ondanks 
dat we geen T-Bone en geen andere schuimschermen hebben opgesteld en dat dit 
een figuur-8 mic is. 

• Take 2 (15:11); ibid, nu met de SSL 4000 E in Unison (MIC 12:00; output 13:00). Ook 
prachtig signaal, iets sterker dan take 1, maar ook iets minder verschillen tussen de 
delen. Terwijl er toch geen compressie op zit. De EQ-sectie stond wel aan (BRN), 
maar alles op 0. Ook nu zie ik iets meer signaal <1 kHz, maar het effect is minder dan 
take 1. Verder minder scherpe of gemoffelde S-klanken, hoewel toch een duidelijke 
piek vlak onder de 8 kHz?! Mooi resultaat. 

• Take 3 (15:23); ibid als take 2, nu met varispeed=+1st. Geen verschillen qua volume 
en klank, maar stemgeluid wel duidelijk veranderd, iets honkeriger. Grappig, maar 
niet serieus verder mee. 

• Take 4 (15:42); ibid als take 2, maar nu met de C414 in min of meer dezelfde positie; 
plopfilter op 9 cm. MIC op 11:00 uur. Vs=0. Ik hoor nauwelijks verschil met de Gol-
den Age take 2, hoewel die vergelijking niet helemaal eerlijk is want take 2 heeft een 
iets hoger volume. Wel duidelijk verschil in proximity effect! Precies zoals Mike Se-
nior beschrijft. Ik zit op zich redelijk dicht op de mic, ±4 inches, daardoor duidelijk 
meer laag (100-200 Hz) in take 2. Er is geen ‘beter’, alleen een kwestie van wat past 
beter bij de track? De akoestische gitaar heeft ook al behoorlijk veel droning bass, 
over de KRK monitoren lijkt de C414 take het toch iets beter te doen qua mix.   

• Take 5 (16:12); als take 4, maar nu met EQ en compressor erbij. MIC en output ook 
iets hoger. EQ-dipje rond 8 kHz; 1:3 compressie met Thr –10 dB. Geen idee hoeveel 
dat doet, ik kan het namelijk niet zien als ik sta te zingen. Nu heb ik ook wat duidelij-
ker laag gekregen, ik neem aan door de compressor. 

• Take 6 (16:23); als take 5, zonder compressor. In feite dus take 4 met iets meer in-
put/output en een –3 dB bell-dip op 8 kHz, om de s-en te matigen. Dit mist toch wel 
wat helderheid om de stem goed door de mix te laten komen. Take 4 is dus eigenlijk 
het beste. 

• Take 7 (16:31); als take 4, maar iets meer in/output. 
• Take 8 (16:36); als take 4 maar nu 15 cm van de mic. In/output iets omhoog (12:00; 

13:30). Duidelijk beter! De S klinkt rustiger, en de P ploft nu veel minder (logisch). 
Qua klank ook iets transparanter. Ik had verwacht iets meer ambient noise te krijgen 
maar dat valt enorm mee. Zou nu eigenlijk de Neve 1084 nog moeten proberen, en 
daarna weer terug naar de Golden Age, maar ik ga hier mee verder. 

• Take 9 (16:53); compleet. Als take 8. In feite kunnen we nu pas voor eggie verder. 
Deze complete take als basis voor de punch-ins gebruiken. 
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Zaterdag 23 januari 2021 (13:00 – 15:45; 16:15 – 17:00; 18:15 – 
18:45) 
Recording vocal, takes 10 - 102. Nu telkens naar Stephen Stills luisteren voor intonatie, arti-
culatie, timing. Verder met instellingen take 9. 

 

• Take 10 (13:05), maten 7-10 (“4+20 years ago I come into this life”). Try-out: 
Vs=+0.5st dus iets versneld in de feedback, SSL EQ een dip van 3 dB op 200 Hz. Dit 
pakt best aardig uit bij afspelen op vst=0, stem verandert heel subtiel naar iets meer 
hees.  

• Take 11 (13:24); vs=0 en nu met shelving EQ vanaf 8 kHz (-3 dB). 
• Take 12 (13:26); vs=+0.5 als take 11. 
• Takes 13 – 17 (14:02 – 14:40); take 13 afgebroken; nu proberen vast te nagelen maar 

nog net niet naar m’n zin. Takes 16 en 17 prima, maar de tweede lettergreep van 
‘twenTY’ moet omhoog en dat gaat nog niet goed. 

• Takes 18 – 21 (14:15 – 14:19); take 18 op vs=0; take 19 prima, takes 20, 21 voor de 
comp.  

• Takes 22 – 25 (14:23 – 14:35); maten 10-17; “the son of a woman … being poor” 
• Takes 26 – 29 (14:39 – 14:42); maten 18-24; “and he wasn’t into … to be more” 
• Takes 30 – 33 (14:51 – 14:52); maten 30-34; “a different kind … upsets me so” 
• Takes 34 – 39 (15:00 – 15:03); maten 34-41; “night after … why am I so alone” 
• Takes 40 – 48 (15:03 – 15:14); maten 34-38. Tja, lastig die oplopende intonatie goed 

te krijgen, dat moet vooral in “after sleepless”, en dan daarna eindigend met dat 
zuchtende “and-a want to know”. 

• Takes 49 – 55 (15:25 – 15:29); maten 43-49; “where is my woman … is she gone” 
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• Takes 56 – 61 (15:34 – 15:36); maten 54-58; “morning comes … driven to my bed” 
Ik kom er nu achter dat er soms een brom op 95 Hz in de takes zit, ik vermoed van de 
wasmachine van de buren want die van ons staat uit. Er staat een laag-af op de Con-
sole, de SSL (<70 Hz) en de AKG (<80 Hz), maar dat werkt dus allemaal niet voor deze 
brom! Bovendien hoor ik nu ineens in deze maten een hond in de achtergrond blaf-
fen, maten 51-60 van de gitaar. Wel heel ironisch, heb ik het eindelijk een beetje 
door met m’n dure microfoons, krijg je het achtergrondgeluidprobleem. Dus die gi-
taar comp moet ook over, hopelijk lukt dat met bestaande takes. Maar nu eerst de 
zang afmaken, ik hoor die brom vooral in solo modus, en een scherpe chirurgische 
dip op 95 Hz haalt >80% er wel uit, maar het blijft wel jammer. Er zijn ook veel takes 
die het niet hebben, maar dat zijn natuurlijk weer niet altijd mijn beste. 

• Takes 62 – 67 (16:16 – 16:19); maten 58-65; “I see that it is … many-colored beast” 
• Takes 68 – 71 (16:22 – 16:24); maten 66-74; “I grow weary … would simply cease” 
• Takes 72 – 78 (16:27 – 16:30); maten 66-69; nu comp C terugluisteren en kijken waar 

ik die brom heb, en dat dan overdoen. 
• Takes 79 – 85 (16:37 – 16:42); Reparatie 

maten 7-17; Comp D. 
• Takes 86 – 96 (16:48 – 16:53); reparatie 

maten 34-38. Nu ging de wasmachine weer 
aan! Ik stop er even mee. 

• Takes 97 – 102 (18:24 – 18:26); reparatie 
maten 54-58. Vervolgens alle takes met de 
95-Hz brom verwijderd, want daar hebben 
we niks meer aan. Takes 18-22, 25, 47-51, 
56-61.  

• Nog wel de comp goed langslopen. 

Zondag 24 januari 2021 (11:30 – 12:30; 22:30 – 23:30) 
Checking/editing vocal comp. Comp E. Je denkt altijd dat de laatste wel goed is en dan stop 
je daar, maar ga je goed naar intonatie, articulatie en timing luisteren dan is een comp uit 
verschillende takes toch meestal superieur. Tja, ik ben nou eenmaal geen zangtalent, dus ik 
moet het hebben van enkele toevallige uitschieters. 

Editing gitaar comp. Probleem hondengeblaf bleek maat 53, maar om over te stappen naar 
een andere take was het nodig ook de aanpalende maten iets aan te passen. Comp D. 

Maandag 25 januari 2021 (22:15 – 22:45) 
Mixing. Zitten zoeken naar een manier om die piepende snaren iets te dempen, zit alleen in 
de refreinen waar je vanuit positie V naar positie X verplaatst en de bassnaren even aan-
veegt. EQ op de KM184 met hele scherpe chirurgische dip rond 2.3 kHz (–16 dB, Q=8), maar 
er zit er ook nog een op 4.6 kHz. Levert vrij weinig effect op het totaalgeluid, dus kennelijk 
kan dat vrij straffeloos, maar omdat zo’n squeak toch een complexe frequentieverdeling 
heeft is het lastig te temmen met EQ.  

De panning van de beide gitaar-mics niet te ver uit elkaar, dan krijg je een onnatuurlijk ste-
reobeeld, ik hou het op ±20. In de master kun je nog een DirMix/Spreader zetten om het iets 
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op te rekken. De gitaar heeft verder geen compressie nodig, het klinkt al behoorlijk in balans 
overal. 

 Verder natuurlijk een makkelijke mix.  

De stem klinkt best wel wat schel hier en daar dus een dip van –1.9 dB rond 1040 Hz erop 
gezet, een dip van –2.3 dB op 220 Hz om het wat minder honkig te laten klinken, en een 
shelving vanaf 4.1 kHz van +1 dB voor iets meer sprankeling. Autotuning lijkt me toch ook 
nog wel nodig hoewel het nu best acceptabel klinkt. Verder hier wel een compressor, nu 
eens gekozen voor de LA-2A. Kan nog kijken of de Fairchild hier mooi op werkt. 

Het was trouwens niet de wasmachine van de buren die me dwars zat bij de zangpartij, 
maar onze eigen cv-ketel, die in de winter natuurlijk regelmatig even aanslaat. 

Dinsdag 26 januari 2021 (21:30 – 22:30) 
Autotuning vocal. In Logic 9, de Macbook begint aardig uit elkaar te vallen zo lijkt het, want 
de mousepad is onbruikbaar en puilt er half uit! Geen idee hoe ik dat voor elkaar gekregen 
heb, waarschijnlijk te hard gedrukt omdat de muis steeds slechter ging werken. Maar goed, 
Autotune werkt nog steeds, en de Fireface ook. Het viel weer tegen hoe vaak ik moest corri-
geren, meestal de uithalen (net iets te hoog of te laag), en natuurlijk de dalende en stij-
gende intervallen. Het eindresultaat is duidelijk beter, hoewel ik toch niet ontevreden was 
over de kale versie.  

Nu nog een beetje riding-the-fader om de subtiele stembuiginkjes aan het einde van woor-
den eruit te halen. Hoewel de LA-2A (Gain 50, GR 50) het heel goed doet want alles is goed 
verstaanbaar, maar ik wil de gain reduction niet nog verder opdrijven want dan ga je de 
compressie veel duidelijker horen en dat vind ik niet mooi in deze track. De sterkste GR 
komt nu rond de 5 dB uit (in bijv Four and twenty of he wasn’t into sellin’), laat je dat oplo-
pen naar 7 dB dan valt dat te veel op. Op de zachte delen doet LA-2A helemaal niks dus dat 
brengt de hele track mooi in balans. 

Woensdag 27 januari 2021 (21:30 – 22:30) 
Edits, mastering, bouncing. Riding-the-fader op de laatste woorden van elke regel. Maste-
ring met de Basic preset vab Logic, alles default, alleen de Exciter eruit gelaten. In essentie 
betekent dat de volgende keten: Compressor (VCA Studio) > Linear EQ > DirMix (1.16) > 
AdLimit. 

Zaterdag 30 januari 2021 (14:00 – 15:00) 
EQ guitar. Zat iets te lezen over chirurgische ingrepen met EQ en wilde eens kijken hoe dat 
met de gitaar-track werkte. En inderdaad kun je enkele frequenties vinden die nogal afschu-
welijk klinken als je ze +20 dB boost met hele smalle Q. Snij je die weg met –10 dB en de-
zelfde smalle Q, dan hoor je heel weinig verschil in het totaalgeluid, maar wel een subtiele 
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verbetering. Nu geldt dat bijvoorbeeld voor de 156 Hz en 470 Hz van de stereo gitaarbus, 
waar vervelende resonanties zitten. Haal je die eruit, klinkt het iets rustiger. 
 

Mixsheet 
 

Track Source Panning Processing 

Guitar-L AKG C414; Neve 1084 –20 Pultec EQP-1A (100 Hz boost + at-
tenuate) > Guitar bus 

Guitar-R Neumann KM184; Neve 
1084 (spaced-pair met 
C414) 

+20 Surgical ChanEQ (2360 Hz cut) > 
Guitar bus; send to Verb1 

Vocal AKG C414; SSL 4000 E 0 Low cut > ChanEQ > Compressor 
LA-2A > Stereo Out; sends to 
Verb1 + Verb2 

Guitar bus Guitar-L + Guitar-R 0 ChanEQ (+3 dB shelving <100 Hz) > 
Pultec MEQ-5 (200 Hz dip; 3 kHz 
boost) > Surgical EQ (156, 470 Hz) 

Verb1 Guitar-R; Vocal 0 1.3s Diffuse Hall (default) 

Verb2 Vocal 0 3.4s Warm Hall (default) 

 

 


