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MARSHALL ORIGIN 20
ADVIESPRIJS: € 681,-
TYPE: buizenversterker
VERMOGEN: 20 watt, 
 schakelbaar naar 3 en 
0,5 watt
BUIZEN: 3 x 12AX7, 2 x 
EL34
REGELAARS: gain (met uit-
trekbare boost), tilt, bass, 
mid, treble, presence, 
mastervolume
AANSLUITINGEN: gitaarin-
gang, 3 x luidsprekeruit-
gang, effect send & 
return, voetschakelaar, 
DI-uitgang
AFMETINGEN: 220 x 520 x 
225 mm (hxbxd)
GEWICHT: 10 kg
DISTRIBUTIE: Voerman, 
Amersfoort, tel. 033-
4612908
WEBSITE: www.voerman.nl
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Rivalen
• Orange OR15H
• Vox AC15 top
• Peavey Classic 20MH 

test

Marshall keert terug naar zijn oorsprong, met een nieuwe kijk op het klassieke geluid.  

tekst Nick Guppy foto’s Adam Gasson

Vintage 
zonder patchkabeltje

E
n, wat is jouw ideale 
Marshall? Veel profes-
sionele gitaristen zijn 
tegenwoordig weer 
geïnteresseerd in het 
merk en het geluid 

waar Marshall medio jaren zestig 
bekend mee werd heeft een come-
back gemaakt. Toch zijn deze ver-
sterkers niet zo flexibel en heb je 
vaak een aantal effecten nodig om 
ze te kunnen temmen. 

Tops als de JTM45 en de Super 
Lead zijn enorm luid, want ze 
komen uit een tijd waarin er nog 
geen PA-systemen waren. Vandaag 
de dag hebben we een versterker 
nodig die je flink open kunt zetten 
zodat je die eindbuizen kunt 
horen werken, maar we willen ons 
publiek geen gehoorbeschadiging 
bezorgen en we houden onze 
geluidsman graag te vriend. Een 
effectloop zou fijn zijn, vooral als 
je die met een voetschakelaar zou 
kunnen bedienen en ook een voet-
schakelbare gainboost zou zeer 
welkom zijn. En als je bij die ver-
sterker nou ook eens de kanalen 
aan elkaar kon linken, zoals bij de 
oude JTM’s en Plexi’s, maar dan 
zonder dat je een patchkabeltje 
nodig hebt dat je uiteindelijk toch 
alleen maar kapotmaakt of kwijt-

raakt? Marshall heeft naar de 
feedback van gitaristen geluisterd 
en de nieuwe Origin versterkers 
zouden wel eens precies kunnen 
zijn waar velen van ons al zo lang 
naar zochten.

Ontwerp

We bekijken de Origin 20, die 
zich in het midden van de serie 
bevindt en verkrijgbaar is als top 
of als 1x10 combo. De Origin 20 
top heeft een aantal coole vintage 
Marshall-stijlkenmerken, zoals 
slankere panelen die bekleed zijn 
met zwart vinyl en zijn afgezet 
met een goudkleurige bies, en een 
goudkleurig aluminium regelpaneel 
met daarboven een klein logo. 
Veel gitaristen zullen hier al blij 
mee zijn, maar het wordt pas echt 
interessant als we de binnenkant 
bekijken. De Origin 20 heeft een 
echte eindtrap met twee EL34 
buizen en Marshalls nieuwe, 
inventieve Powerstem vermogens-
verzwakker. Hiermee kun je drie 
verschillende vermogens kiezen 
zodat je volume altijd is ingesteld 
op wat het beste werkt voor je 
omgeving. Er is een voetschakel-
bare effectloop, een DI-uitgang 
met luidsprekersimulatie, een 

gainregelaar met een boostfunctie 
die je met de voetschakelaar kunt 
bedienen en een supercoole tilt-
regelaar, die werking van de high 
treble- en normal-volumeknop van 
een klassieke JTM of Plexi met 
vier ingangen nabootst. De beken-
de combinatie van bass, mid en 
treble is gecombineerd met een 
echte presenceregelaar waarmee 
je de hoogrespons van de eindtrap 
kunt instellen. De versterker zit 
stevig in elkaar en kan beslist 
tegen een stootje en hij ziet er ook 
nog eens enorm aantrekkelijk uit.

Bij de Origin 20 gaat het om die 
vintage Marshall-klanken van vóór 
de JCM800. Hij richt zich vooral 
op het geluid van de JTM45 en  
de eerste Plexi tops, die door de 
grensverleggende Britse blues-
explosie van midden jaren zestig 
bekend werden. Als we een stan-
daard Strat en een Les Paul recht-
streeks op de jackingang aanslui-
ten, levert de Origin 20 meteen 
die kenmerkende, complexe hoog-
respons van de JTM45, vol rinke-
lende boventonen die steeds 
scherper worden naarmate we  
de volumeknoppen verder open-
draaien.

Bij de oude Marshalls ontdekten 
gitaristen al snel dat je de twee 

Marshall Origin 20
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>> preampkanalen met een korte 
patchkabel aan elkaar kon linken, 
zodat je ze allebei kon horen.  
Dit zorgde voor veel extra gain en 
door de twee volumeknoppen op 
elkaar af te stellen had je meer 
controle over het geluid. De slim-
me tiltregelaar van de Origin weet 
dit op succesvolle wijze na te 
bootsen, zodat je het karakter van 
het hoog heel precies kunt instel-
len.

De Origin is geen enorme high-
gain versterker, maar als je de 
gainboost inschakelt en het mas-
tervolume opendraait krijg je toch 
een aardig gemene crunch. Dank-
zij het handige Powerstem-circuit 
kan dit zelfs bij lagere volumes, 
want je kunt kiezen uit een ver-
mogen van 20 watt, 3 watt of een 

slaapkamervriendelijke 0,5 watt. 
De Origin 20 is echter het meest 
geschikt voor vintagestijl geluiden 
met lage tot gemiddelde hoeveel-
heden gain. Hierdoor is de ver-
sterker ook zeer goed bruikbaar 
voor pedalen, vooral omdat de 
effectloop met een voetschakelaar 
bediend kan worden. De DI-uit-
gang met luidsprekersimulatie 
klinkt geweldig als je hem op een 
mengpaneel aansluit. Ideaal voor 
opnames of om live op de PA aan 
te sluiten.

Conclusie

In combinatie met een geschikte 
luidsprekerkast brengt de Origin 
20 de klassieke Marshall-klanken 
op overtuigende wijze naar het 

heden. Het ontwerp is zeer effi-
ciënt, compact en draagbaar en 
omdat de productie in Azië plaats-
vindt is de versterker ook nog 
eens betaalbaar. De eerste Mar-
shalls waren enorm flexibel met 
slechts een paar knoppen en de 
nieuwe Origin 20 is net zo veelzij-
dig. Hij is ideaal voor blues, clas-
sic rock en indie en heeft genoeg 
moderne functies om de meeste 
gitaristen aan te spreken, vooral 
in combinatie met één of twee 
goede overdrivepedalen. G

MARSHALL ORIGIN 20
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n GITARIST ZEGT: De Origin combineert klassieke 

 Marshall-klanken met moderne mogelijkheden 

De oorsprong van de versterker

We blikken terug op de versterkers waarmee Marshall 
de wereld veroverde.
De eerste Marshall versterker was de JTM45. Dit 
model was gebaseerd op de 4x10 Fender 5F6 tweed 
Bassman, die in het Engeland van de jaren zestig 
heel moeilijk verkrijgbaar was vanwege importbeper-
kingen. Jim Marshall luisterde altijd naar zijn klanten 
en bands als The Who en The Small Faces wilden 
graag nóg meer van die klassieke Bassman-klank. In 
1966 gebruikte Eric Clapton een licht aangepaste 
JTM45 in een 1x12 combo met open achterkant op 
het ‘Beano’-album van John Mayall’s Bluesbreakers. 
Veel luisteraars kwamen op die manier voor het eerst 
in aanraking met het geluid van een overstuurde 
 Marshall. Ondertussen wilde Pete Townshend, gitarist 
van The Who, graag nog een stapje verder. Hij verzocht 
Marshall het circuit van de JTM45 aan te passen 
zodat er een eindtrap van 100 watt in kon. Dit werd 
de 1959 Super Lead top, die ook gebruikt werd door 
gitaristen als Hendrix, Kossoff en Page.

Marshalls uit de jaren zestig hadden 
geen DI of effectloop - de Origin wel

Uittrekken van de gainregelaar geeft extra 
punch voor solo’s en crunchy slagspel


