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KV130
Als dit nummer verschijnt zijn vele ensembles en orkesten weer opgestart na een periode
van noodgedwongen ‘rust’. Dat is toch wel een van de mooiste dingen van het bespelen
van een blaasinstrument: het samenspel. Hopelijk gaat het bij jullie in goede harmonie –
in meerdere betekenissen! – en wordt dit seizoen, ondanks de beperkingen, succesvol.
In deze 130e editie van tijdschrift de Klarinet doe je mogelijk wat inspiratie op. Bijvoorbeeld door de columns van Wieke Karsten, Jos Valster, Gerbrich Meijer of Marilou den
Outer. Of misschien heb je iets aan Leslie Cravens nieuwe systeem om rieten te bewerken,
hij schrijft erover in deze editie.
In het vorige nummer had Bart Watté aangekondigd om zijn serie Tips & Tricks te vervolgen met een artikel over dubbel staccato. In overleg hebben we besloten dit uit te
stellen tot het tijdschrift dat in november verschijnt. Bart kreeg namelijk de kans om
een interview te houden met Annelien Van Wauwe: één van de opkomende Vlaamse
sterren. Annelien heeft een drukke carrière als solist en kamermusicus, maar is daarnaast
ook hoofdvakdocente bij meerdere conservatoria (in Antwerpen en sinds kort in Den
Haag). In het artikel mag zij een exclusieve onthulling doen wat betreft een unieke
onderscheiding die haar in het najaar toegekend wordt!
Marieke van der Horst had een gesprek met klarinettist Harry-Imre Dijkstra, dat ging
niet over klarinet, maar over zijn werk bij classicnl (voorheen: Classic FM). Een boeiend
verhaal over wat er allemaal komt kijken bij het programmeren voor de radio. Thea
Derks sprak met componiste Hanna Kulenty, die op verzoek van Fie Schouten een
stuk schreef voor twee basklarinetten, vibrafoon en cello, het is 'muziek die onder je
huid kruipt'. Daan Bronkhorst stuurde een artikel in met ‘een pleidooi voor diversiteit’,
omdat dit uiteindelijk tot verrijking zal leiden. Hopelijk vind je wat van die verrijking in
dit nummer!
Veel leesplezier!

Karin Vrieling

Op de voorkant:
Annelien van Wauwe
foto: Christian Ruvolo

PS De Deense dichter en sprookjesschrijver Hans Christian Andersen (1805-1875) zei:
“Waar woorden tekort schieten spreekt de muziek.”

“Synthetische rieten? Dat kan toch niets zijn?”
Deze opmerking horen wij onderhand bijna niet meer, maar u twijfelt nog steeds?
Gun uzelf ook de rust en zekerheid van een goed en stabiel riet, altijd en overal...
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Berichten voor deze rubriek
kunt u sturen naar het redactieadres: zie colofon, pagina 31

Clarinets Unlimited
Het Groninger klarinetorkest Clarinets
Unlimited onder leiding van Karin Vrieling geeft op zaterdagavond 26 september,
samen met twee koren onder leiding van
Merlijn Wackers, een concert in de Martinikerk (Martinikerkhof 3) te Groningen.
De meeste werken die bij dit concert klinken, staan in het teken van ziekte, pandemie en zorg. CU speelt Hope van Bart
Picqueur, T.L.C. van Norbert Goddaer
en delen uit de Sinfonietta van Bart van
Kerchove. Samen met de koren Capella
Groningen en Jong Vocaal Groningen
en organist Erwin Wiersinga wordt het
werk Stella Caeli van Joseph Martin Kraus
uitgevoerd. De tekst van het stuk is een
smeekbede aan Maria om een einde aan
de pest; de bij tijden majestueuze muziek
laat nauwelijks twijfel aan het vertrouwen
dat indertijd gesteld werd in een hopelijk
spoedig einde van de pandemie.

Klarinjo!
Het Zwolse klarinetensemble Klarinjo!
onder leiding van Alette van de Belt en
Karin Vrieling geeft op zaterdagochtend 3
oktober om 11.15 uur een concert in de
zaal van Stadkamer, bibliotheek Zwolle
Centrum (Zeven Alleetjes). Tijdens het
concert – dat plaatsvindt tijdens de Kinderboekenweek – wordt onder meer Het
Tinnen Soldaatje gespeeld, hieraan wordt
meegewerkt door verteller Christa Nijland.
Het concert is gratis toegankelijk en duurt
ongeveer drie kwartier. Reserveren: www.
stadkamer.nl. Na afloop is er de mogelijkheid om te overleggen over klarinetles voor
kinderen en volwassenen die overwegen of
dit instrument misschien iets voor hen is.
Meer informatie over het ensemble:
www.klarinjo.nl.

positie, hoe is dat te merken in hun kunstuitingen? In oktober zal ik hierover vertellen in drie sessies, met steeds een andere
focus. Ik sluit elke keer af met een door
mij live gespeeld werk dat aansluit bij het
behandelde onderwerp.” De lezingen zijn
op 2, 9 en 30 oktober (’s middags) en vinden plaats in een (ruime) locatie in de Jeruzalemkerk te Zwolle. Meer informatie:
www.u3l.nl.

Annemiek de Bruin
Annemiek de Bruin is te horen:
- met het Hexagon Ensemble: 20 september, 14.30 in De Schutse, Uithoorn en 26
september, 20.15 in De Marke, Hattem;
- op 13 oktober, 20.00 uur in het Concertgebouw te Amsterdam: Concert ‘om
niet te vergeten’ met leden van het KCO;
- met het Chimaera Trio m.m.v. Ruña
‘t Hart (viool): 1 november, 14.00 uur in
Sijthoff te Leiden (www.sijthoff-leiden.nl)
en 5 november 20.00 uur in het Oude Kerkje te Kortenhoef (www.kunstaandedijk.nl);
- 8 november 10.30 uur, met Camerata
RCO in het Amsterdamse Concertgebouw.

Peter Koetsveld
Klarinettist Peter Koetsveld geeft op de
volgende data en locaties concerten:
- 3 oktober vanaf 14.00 uur, Bonifatiuskerk Leeuwarden, klarinetsolo, inloopconcert;
- 4 oktober 10.00 uur, Torenpleinkerk
Vleuten, Klezmer and more;
- 10 oktober, tijd nnb, St Joriskerk Amersfoort, Bachdag; zie www.peterkoetsveld.nl,
klarinetsolo;
- 6 november 20.00 uur, Schaffelaartheater Barneveld, met Margreet Rietveld
(sopraan) en Hans-Erik Dijkstra (piano),
Schubert, Schumann en Spohr.

toegestuurd. De speeldag staat onder leiding van Fie Schouten, hoofdvakdocent
basklarinet Prins Claus Conservatorium
Groningen. Na afloop vindt een korte
presentatie plaats. Vanwege corona is het
aantal deelnemers en bezoekers beperkt.
Informatie en aanmelding:
https://huismuziekzwolle.nl.

De Vlaamse klarinettiste Annelien Van
Wauwe organiseert op 2 en 3 oktober een
Masterclass en concert in Hamme, waarvan de opbrengst bestemd is voor ‘Kom
op tegen Kanker’. Zie verder op pagina 9.

Guido’s Klarinetstage
Het Claribel Clarinet Choir Guido Six
organiseert van 19 tot en met 21 februari 2021 opnieuw Guido’s Klarinetstage
voor volwassenen. Deelnemers spelen in
een clarinet choir, er is ook aandacht voor
kamermuziek en jazz en er zijn masterclasses. Docenten bij deze editie zijn: Robert
Spring, Luc Note, Bert Six, Henk Soenen,
David Van Maele, Bruno Van der Haegen
en Bart Watté. De Klarinetstage vindt opnieuw plaats in Vakantiedomein Ter Helme in de Vlaamse kustplaats Oostduinkerke. Meer informatie en inschrijving: www.
klarinetstage.be.

Gauguin Ensemble
Yfynke Hoogeveen (klarinet) en Loes van
Ras (piano) vormen al bijna een kwart
eeuw het Gauguin Ensemble. Op 25 oktober geven zij, samen met celliste Mayke
Rademakers, een concert in het kader van
‘250 jaar Beethoven’. Op het programma
staan Trio's van Beethoven en Mozart. Het
concert begint om 14.00 uur, in de Lawei
in Drachten.

Open Speeldag

Concerten Emirhan Tuga

Fie Schouten: “Nadat ik vorig jaar lezingen rondom Muziek & Natuur had gegeven, koos ik in januari voor het thema Muziek & Maatschappij. Het blijkt opeens
een schrikbarend actueel thema … Wat
brengt muziek de maatschappij? Wat doen
maatschappelijke omstandigheden met de
kunstenaars, met hun creativiteit en hun

‘Vrouwen voor het voetlicht’ is het thema van de Open Speeldag van Huismuziek Zwolle op zaterdag 14 november. Er
wordt gewerkt met composities van eigentijdse vrouwelijke componisten: Nadia
Boulanger (F), Dora Pejacevic (H), Jenny
McLeod (NZL) en Aspasia Nasopoulou
(GR/NL). De muziek wordt van tevoren

Emirhan Tuga (klarinet) speelt op zondag 4 oktober (15.30 uur) met het Tombaz ensemble, muziek uit Istanbul in de
Buiksloterkerk, Amsterdam-Noord. Op
zondag 15 november (15.00 uur) speelt
Emirhan met Edzo Bos (piano) werken
van Schubert, Bach, Poulenc en Asuroglu
in de Amsterdamse Sloterkerk.
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en klinkt nog op: 10 oktober, Bachdag,
Amersfoort/11 oktober, Aegtenkapel,
Amersfoort/18 oktober Concertpodium,
Soest/1 november, Vrienden van de Kamermuziek, Amstelkerk Amsterdam/6
december, Paltz Kamermuziekconcerten,
Soest.

Marieke Vos en Camiel Boomsma

Op 17 oktober geeft Bart de Kater les bij
Terpstra Muziek in Lijnden. De lessen zijn
1-op-1, coronaproof en kosten € 35,00
voor 40 minuten. Aanmelden kan via
https://www.terpstra-muziek.nl/

foto: Kees Vos

Ferruccio Busoni
Voordat alle concertzalen op slot gingen
vanwege de coronamaatregelen maakten
klarinettist Marieke Vos en pianist Camiel Boomsma een programma rondom
de Italiaanse componist Ferruccio Busoni
(1866-1924). Voordat hij ging studeren
aan het Conservatorium in Graz en later
ging werken aan het Conservatorium van
Wenen, schreef hij op zeer jonge leeftijd

waardevolle stukken voor klarinet en piano. Hij was een bruggenbouwer, keek
achterom naar componisten zoals Mozart,
Beethoven en Brahms, maar ook ‘vooruit’
naar componisten als Schönberg.
Invloeden van deze componisten zijn te
horen in zijn werken. Het programma
met de titel ‘Door de ogen van Busoni’
werd door Marieke Vos en Camiel Boomsma al op verschillende plekken gespeeld

Waarom een Viotto mondstuk
op een voetstuk hoort?
Voor een uitgebreide technische
verhandeling is deze advertentie
te kort. Dus bieden we u graag de
mogelijkheid om, geheel vrijblijvend,
onze Viotto mondstukken uit te
proberen. U zult uw oren niet
geloven en het onmiddellijk met
ons eens zijn: Viotto mondstukken
verdienen een voetstuk.

New Music for Clarinets
Tres Piezas No. 2,
Jorge López Marín,
In 3 Movements
Alabao mi Tumbao
3 Bb Clarinets + Bass Clarinet (#84183)

Alabao mi Swing Valseao
3 Bb Clarinets + Bass Clarinet (#84184)

Alabao mi Buen Sambeao

3 Bb Clarinets + Bass Clarinet (#84185)

De mondstukken worden
op verzoek ook verstuurd.

Prijs per uitgave

17.50 €

Calypso Step, Valentin Hude

3 Bb Clarinets + Bass Clarinet (#84191)

Viotto mondstukken.

16.95 €

De keuze van vele vooraanstaande
Nederlandse topklarinettisten
Bas de Jong/ Bert Wijnand: Gespecialiseerd in de in- en verkoop
van nieuwe en gebruikte Franse en Duitse klarinetten.
Voor meer informatie:
Bas de Jong, Klarinettist Residentie Orkest
tel/fax: 070 – 381 74 40
dejong@jomuma.demon.nl / www.basdejong.com
Bert Wijnand, Klarinetreparateur
Aaltje Noordewierstraat 220, 2551 SK Den Haag, tel/fax: 070 – 396 02 35
bertwijnand@planet.nl / www.bertwijnand.nl

Te bestellen via:
Edition Gruber GmbH · Lindenstraße 49 · 72108 Rottenburg / Neckar · Germany
Telefon + 49 (0) 74 72 98 64 88 8 · E-Mail: mail@edition-gruber.com
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Verbinding tussen lichaam en geest
Een gesprek met Annelien Van Wauwe
door Bart Watté
Klarinetvirtuoze Annelien Van Wauwe is één van de opkomende Belgische sterren. Ze is houder van verschillende
prestigieuze onderscheidingen en staat met grote orkesten,
dirigenten en kamermuziekpartners op internationale podia. Ze bouwt sinds 2016 een klarinetklas op in het Conser-

vatorium van Antwerpen en is sinds 2020 ook aangenomen
als hoofdvakdocent van het Conservatorium van Den Haag.
Bart Watté sprak met haar af op een licht bewolkte namiddag in Brussel, wanneer België zijn laatste hittegolf eindelijk achter de rug heeft ...

Annelien, je hebt je hogere studies in het buitenland gedaan,
maar waar is het voor jou begonnen? Ik ben als kind begonnen in de Academie van Sint-Niklaas, bij Henri De Roeck, een
ongelooflijk inspirerende klarinettist en leraar. Ik ben hem nog
altijd dankbaar voor hoe hij mij op weg heeft geholpen.
Op een gegeven moment werd ik geselecteerd voor de YoTaMbeurs (Young Talented Musicians, BW), uitgereikt door de Vlaamse
regering. Ik kreeg hierdoor waardevolle adviezen van gereputeerde musici als Greet Severens van het Lemmensinstituut
Leuven en er was een budget aan verbonden. Dit diende om partituren te kopen en, belangrijker nog, masterclasses te betalen.
Zo kon ik onder andere bij Alessandro Carbonare en Thomas
Friedli les volgen.
Uiteindelijk wou ik voor mijn hogere studies naar Sabine Meyer
in Lübeck. Voor ik er ging voorspelen, had ik nog nooit les gevolgd bij haar, maar ik mocht beginnen. En zo ben ik op mijn
achttiende verjaardag verhuisd naar Duitsland, waar ik zes jaar
ben gebleven. De lessen bij Sabine Meyer waren van een geweldig hoog niveau. Ik herinner me dat we de eerste maanden bijna
alleen maar op klank werkten. Na een maand was er al een serieuze evolutie in mijn klarinetspel hoorbaar.
Later kon ik op Erasmus-uitwisseling naar het beroemde CNSM
van Parijs1, bij Pascal Moraguès. Geweldige ervaring, maar daar
heerste een heel andere mentaliteit.
Bedoel je vanuit de school of onder de studenten? Beide. Het
ligt volgens mij aan de identiteit van het Parijse conservatorium.
De nadruk wordt gelegd op technische virtuositeit. Wie niet aan
extreme vereisten voldoet, mag er zelfs niet beginnen. Ze willen
hun niveau hoog houden en hierdoor is de druk op de studenten
enorm. Ik weet zeker dat er tussen degenen die niet slagen voor
de toelatingsproef, geweldige talenten zitten. Maar die worden
daar helaas niet opgepikt, omdat ze op dat moment die technische bagage nog niet hebben.
Hoe lang ben je in Parijs gebleven? En bij wie volgde je
daarna les? Mijn Erasmus duurde een half jaar, maar ik heb
Pascal Moraguès toch kunnen overtuigen om een half jaar langer
bij hem les te mogen volgen. Toen ik hem Belgische chocolade
beloofde, ging hij definitief akkoord ... Tegelijkertijd volgde ik
les in Rome, bij Alessandro Carbonare. Veel vermoeiende reizen
over en weer en dan ben je de Italianen dankbaar voor hun cappuccino! Daarna ging ik naar Berlijn, bij Wenzel Fuchs en Ralf
Forster, twee zeer inspirerende klarinettisten. De leraar die op
mij echter de meeste indruk maakte, was Yehuda Gilad. Hij kon
de technische aspecten van het klarinetspel heel helder uitleggen. In mijn eigen lesgeven vind ik dat ook erg belangrijk. Ik
wil mijn studenten duidelijke tools en denkbeelden kunnen
meegeven. En dan gaat het meestal om zaken die Yehuda Gilad
me heeft bijgebracht. Eric Hoeprich moet ik ook vermelden,

foto: Marco Borggreve
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Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris.

bij hem heb ik gestudeerd om de achttiende- en negentiendeeeuwse klarinet te leren kennen.
Tegenwoordig is er, terecht, veel aandacht voor het stimuleren
van gendergelijkheid. Zo is er veel te doen over de overwegend
mannelijke jury’s op wedstrijden. Is dat jou in je wedstrijdervaringen ook opgevallen? Ik heb op wedstrijden eigenlijk
nooit negatieve effecten ondervonden van het feit dat ik een
vrouw ben. Het viel me achteraf wel op dat, naarmate de wedstrijden vorderden richting finale, het percentage vrouwen onder
de overblijvers steeds kleiner werd. Vreemd, want in verhouding
zie ik veel meer getalenteerde vrouwelijke klarinetstudentes dan
wat die percentages zouden doen vermoeden! Misschien dat een
‘vrouwelijker’, minder robuuste manier van spelen vroeger niet
zo aansloeg, ik weet het niet. Maar tegenwoordig is dat soort
conservatisme gelukkig aan het verdwijnen.
Iets anders: je staat bekend als fervent beoefenaar van yoga.
Hoe ben je daarmee begonnen? Toen ik in Berlijn studeerde
aan de Hochschule für Musik Hanns Eisler, kreeg ik op een gegeven moment een lichte vorm van tendinitis. Toen kwam ik in
contact met het Centrum für Musikmedizin. Dit Centrum biedt
in samenwerking met de Hochschule allerlei cursussen aan om
muziekstudenten zo goed mogelijk fysiek en mentaal te ondersteunen. Zo leerde ik onder andere yoga, pilates, ademtechniek en
Alexandertechniek kennen. Sindsdien beoefen ik dagelijks yoga.
Merk je verschillen sinds je aan yoga doet? Ben je rustiger op
het podium? Ik heb nooit last gehad van podiumangst, maar
ik merk wel dat yoga mij een open en alerte geest geeft. Dat
maakt me meer geconcentreerd en komt mijn présence op het
podium ten goede. Zo zit ik veel meer in de muziek. Iemand
die angstig is, gaat gebukt onder de druk die bij het performen
komt. Terwijl je er gewoon moet gaan staan en jezelf laten zien
en horen! Je lichaam kennen en onderhouden, helpt om een
positief en sterk gevoel te ontwikkelen. Als leraar heb ik dankzij
yoga een goed oog ontwikkeld voor iemands houding of ademhalingstechniek. Ik merk ook dat studenten beter begrijpen hoe
ze aan hun ademhaling moeten werken, als ze zich bewust zijn
van hun lichaam.
Je hebt onlangs enkele opwarmingsvideo’s online gezet, waarin
yoga een belangrijke rol speelt 2. De video’s zijn op vraag van
het Conservatorium van Glasgow gemaakt, nadat ik daar een
masterclass had gegeven. Ik heb ze opgenomen toen we door corona niet meer rechtstreeks met studenten mochten werken. Het
is een soort flow met klarinet, de opwarming die ik zelf ook doe.
Ik heb al veel positieve reacties ontvangen van klarinettisten, die
zich na enkele weken al fitter en beter voelden. De fysieke belasting van het klarinet spelen kan je met topsport vergelijken. Het
2

Zie www.youtube.com/annelienvanwauwe
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is ook dan ook belangrijk dat je je lichaam hiervoor klaarmaakt!
Yoga helpt daarbij.
Ik vind het heel belangrijk om een verbinding tussen lichaam en
geest te hebben. Je lichaam moet goed werken en je hebt openheid van geest nodig voor expressie. Op een uitvoering moet dus
alles in evenwicht zijn. Ook je gevoels- en ervaringswereld speelt
mee, dus een leven naast het musiceren is ook belangrijk. Ik merk
vaak dat muzikanten die naast hun muziek met interessante dingen bezig zijn, ook op hun instrument meer te vertellen hebben.
Naast je drukke carrière als uitvoerder, ben je hoofdvakdocente bij meerdere conservatoria en geef je regelmatig masterclass. Lesgeven is dus een echte passie. Het is in de eerste
plaats fijn om mensen te helpen in hun groei als muzikant. Ik
heb een ongelooflijk respect voor orkestmuzikanten en heb zelf
vaak in vooraanstaande orkesten gespeeld. Maar ik voel dat ik
het gelukkigst ben als soliste, docente of kamermuzikante. Vandaar dat ik die weg ingeslagen ben. Ik ben in 2016 in Antwerpen begonnen en komend academiejaar begin ik in Den Haag,
net als Olivier Patey (soloklarinettist Concertgebouworkest, BW).
Daardoor ben ik dus collega van Eric Hoeprich geworden!
Hoe zou je jezelf als docent omschrijven? Ik geloof rotsvast
in positieve pedagogiek. Het heeft geen zin om een leerling naar
beneden te halen en te verwachten dat die dan vooruitgang gaat
boeken. Het is enorm belangrijk om te werken vanuit iemands
eigenheid en talenten. Je moet studenten de vrijheid geven om
te zoeken en zichzelf te ontwikkelen. Mét de tools die je als
leraar aanreikt, vandaar dat je zo goed als alles moet kunnen
uitleggen. Het is belangrijk dat een student zichzelf leert inschatten: welk repertoire plan ik op een concert, wat is nu nog
moeilijk, maar ideaal om van te leren, enzovoorts.
De arbeidsmarkt is de laatste decennia erg geëvolueerd. Hoe
kan een muziekstudent zich volgens jou, naast hard studeren,
optimaal voorbereiden op het werkende leven? Ik vraag aan
mijn leerlingen om een ‘Career Checklist’ samen te stellen. Het
komt er op neer dat je voor jezelf probeert op te schrijven wat je
later allemaal wil gaan doen. Ik heb zelf eens geteld en ik kwam
uit bij een dertigtal mogelijke jobs. De helft had rechtstreeks te
maken met klarinet, in de andere gevallen ging het om combinaties met lesgeven, sport en organiseren. Als je passies klarinet
spelen en yoga zijn, ontwikkel je dan in die richtingen! Wil je
graag gaan lesgeven en dirigeren, of heb je talent voor jazz, doe
daar iets mee. Alleen al als klassiek klarinettist moet je veelzijdigheid ontwikkelen. Mijn leerlingen zullen in Den Haag bijvoorbeeld les krijgen van Eric Hoeprich, om kennis te maken met
achttiende- en negentiende-eeuwse klarinetten. Er zijn minder
orkestaudities dan vroeger, waar meer en meer kandidaten aan
deelnemen. Enkel daarop inzetten is met andere woorden riskant! Je moet dus inventief, ondernemend én flexibel zijn. Zeker
in deze coronatijden!
10
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Corona is inderdaad dé bepalende factor voor 2020. Hoe ervaar jij deze periode? We leven momenteel in een gigantische
crisis, waarvan we het einde nog niet zien. Wat ik het meeste
mis, is het rechtstreekse contact met publiek en studenten. Als
uitvoerder kan je intense emoties en expressie duidelijker voelen
tijdens een live-concert. Het publiek zelf wil ook terug concerten, dat heb ik al ondervonden. Eind augustus speelde ik met
mijn Carousel Chamber Music Ensemble een zelf georganiseerd,
coronaproof concert. Toen we hiervoor gingen repeteren, zagen
enkele mensen ons voorbijwandelen met onze instrumentenkoffers. Ze kwamen direct naar ons toe en vroegen vol verwachting
of er een concert doorging.
Hoe heb je je lesgeven aangepast? Online lesgeven doe ik
eigenlijk niet graag, omdat je door een haperende connectie of
ontoereikend opnamemateriaal niet realistisch kan werken. Zelf
vroeg ik mijn studenten om opnames van zichzelf te maken en
mij die te mailen, zodat ik iets representatiefs had om feedback
op te geven. Je hebt een e-learningsysteem nodig met goede
camera’s en microfoons om het echte werk te benaderen. Maar
net zoals bij concerten: contact is zo belangrijk!
Ik merk de impact van corona ook bij mijn studenten, die ongerust zijn omdat ze perspectief missen. De logica in de maatregelen is soms ver te zoeken. In Duitsland en Oostenrijk gaan grote
festivals en concerten in aangepaste vorm door. Iedereen wordt
voor een concert op corona getest, ook het publiek. Als je geen
oplossingen zoekt, ga je ze niet vinden! Iedere concertlocatie
vraagt zijn eigen maatregelen. Vandaar ook mijn hashtag #BeslisMetMate. Je hebt geen overdreven inperkingen nodig, als je
in iedere individuele situatie de nodige aanpassingen kan doen.
Politici moeten hierin hun verantwoordelijkheid nemen.
Je had in het najaar enkele projecten met orkest. Gaan die
onder aangepaste vorm door? Eén van de werken waarmee
ik in het najaar op tournee ga, is het concerto van Finzi met het
Symfonieorkest van Vlaanderen onder leiding van Kristiina Poska.
We spelen dit onder meer in het Concertgebouw te Amsterdam
op 22 november. Finzi’s concerto voor klarinet en strijkorkest
kan met meer of minder strijkers worden uitgevoerd. Ook spelen we op de meeste locaties twee concerten na elkaar, om meer
mensen te bereiken.
Daarnaast heb ik, met de geldprijs die verbonden is aan de
Borletti-Buitoni Award, een compositie-opdracht gegeven aan
Wim Henderickx. Het zal een concerto zijn voor bassetklarinet,
electronics en orkest, getiteld ‘Sutra’. Dit neem ik op, samen
met het concerto van Mozart, met het NDR-Orchester Hannover. De cd-release is voorzien voor de lente van 2022. De
première zal plaatsvinden met het BBC Scottish Symphony
Orchestra, in samenwerking met BBC Radio 3, dat mee de opdracht ondersteunde. Misschien in aangepaste orkestbezetting,
afhankelijk van de coronamaatregelen.

Je vertelde me dat je ook goed nieuws mag onthullen! Wat
gaat er gebeuren? Wel, ik ben heel blij en vereerd dat ik met
mijn cd Belle Epoque, de ‘Opus Klassik Preis’ gewonnen heb in
de categorie ‘beloftevolle jonge artiest van het jaar’ (Nachwuchskünstler, red.)! Deze prijs zal worden toegekend in oktober op
een gala-evenement te Berlijn. Ik speel dan een soloconcert met
het Konzerthausorchester Berlin, dat wordt uitgezonden op
televisie. Het label waarvoor ik opneem, Pentatone, was ook opgetogen, aangezien we in drie categorieën waren genomineerd!
Dit zal voor extra promotie zorgen. Het is geweldig om deze
erkenning te krijgen, zeker omdat een cd opnemen veel voorbereiding vraagt.

Inderdaad prachtig nieuws! Nog een laatste vraag: je organiseert in het najaar een masterclass, ten voordele van een goed
doel. Heeft deze definitief vorm gekregen? Ja, gelukkig wel!
Ik heb onlangs bevestiging gekregen dat, met de nodige coronamaatregelen, alles kan doorgaan op 2 en 3 oktober in mijn
geboortestad Hamme. De opbrengst gaat naar ‘Kom op tegen
Kanker’. Ik heb vorig jaar mijn vader verloren aan deze ziekte,
dus dit heeft voor mij een speciale betekenis. Deelname aan de
masterclass op 2 oktober is open voor het niveau conservatorium
of net daaronder en kost € 85. Je kan ook als luisteraar komen,
dat kost € 10 per sessie. Op 3 oktober spelen we het Octet van
Schubert met Carousel. Reserveren is verplicht, via ensemblecarousel@gmail.com (zie ook kader, red.). Iedereen is welkom!

Masterclass klarinet ten voordele van ‘Kom
op tegen Kanker’
Vrijdag 2 oktober in B&B La Corderie,
Hoogstraat 23 - B-9220 Hamme.
Aanmelding (verplicht) via:
ensemblecarousel@gmail.com.
Actieve deelname € 85 (45 min. masterclass)/
passieve deelname € 10 per luistersessie.
Benefietconcert door Carousel Chamber
Music Ensemble: Franz Schubert: Octet D.803
Zaterdag 3 oktober 20.00 uur in Heilig Hartkerk, B-9220 Hamme.

Meer info over Annelien, haar concerten en
projecten én de masterclass in Hamme:
www.annelienvanwauwe.com
www.carousel-ensemble.com

foto: Marco Borggreve

de Klarinet 130

11

husseld, speelplekken verdwijnen: geen optredens, geen inkomens en de vaste lasten
gaan door. Faillissementen zijn vaak het
gevolg hiervan. Wat moeten we hiermee?
Wonden likken, doorstuderen, stiekem
beter worden en hiervan veel leren: over
harmonie, empathie, liefde en acceptatie,
stukje uit elkaar gaan zitten en maatregelen nemen om elkaar niet te besmetten en
samen er een goed iets van maken. Door
ellende wordt altijd creativiteit geprikkeld
en worden er nieuwe dingen ontwikkeld.
Het is niet zo slecht als we denken ... we
moeten er met onze creativiteit uit zien
te komen. Een collega van mij die bij een
groot wereldwijd circusbedrijf werkte –
hij is werkelijk de top in zijn vak – is naar
huis terug gekomen en heeft een baan in
de gezondheidzorg genomen voor zolang
het nodig is. Daar heb ik respect voor.
Flexibiliteit en inspelen op de situatie:

Jos Valster
In elke uitgave van de Klarinet verschijnt
de column van Jos Valster.
Contact met Jos? Mail naar: jos@josvalster.nl

Zomer 2020

E

en zomer zonder veel speelplezier. De
optredens zijn op een hand te tellen en
de optredens die er zijn, gaan naar de jongere garde … maar het voordeel van deze
pandemie, de veroorzaker van alles, is dat
we in dit kleine landje een overpopulatie
gekregen hebben van zogenaamde ‘specialisten’ op het gebied van alles. Het schijnt
dat als de mensen thuis zitten, ze ineens
een enorme wijsheid lijken te kunnen vergaren en verschillende zaken beter schijnen
te kunnen beoordelen dan diegenen die
daar voor hebben gestudeerd en er al een
jaar of wat mee bezig zijn. Zo las ik dat
een voorheen musicus en tegenwoordig
schrijver en criticus zomaar op Facebook
zat te vertellen welke medicijnen de mensen zouden moeten slikken en ook hoeveel
daarvan … zelfs de president van Amerika
heeft oplossingen voor de hand zoals het
inspuiten van bleekwater, dom dat we daar
niet eerder op zijn gekomen … het zijn een
paar van de vele voorbeelden.
Het ontkennen van de pandemie is voor
velen een nieuwe hobby geworden en ook
het niet navolgen van de maatregelen die
er zijn getroffen om verspreiding tegen te
gaan is een groot goed. Tja, dan ontstaat
er toch een kleine discrepantie in mijn
brein, ik ben namelijk opgegroeid met het
idee ‘luis in de pels te zijn’, maar ook te
luisteren naar mensen die er meer van afweten en op te komen voor de zwakkeren.
Er is een nieuwe onaardigheid jegens elkaar aan het ontstaan, er is een gebrek

12
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Schilderij van Odilia Valster-Dreissen

aan empathie waarneembaar en het eigen
gelijk staat bovenaan. Kijk dat we afstand
moeten houden, om elkaar en anderen beschermen tegen besmetting, lijkt mij een
logische gang van zaken. Maar zelfs dat
wordt tegenwoordig door de ‘nieuwe specialisten’ ontkend. Het is vreselijk jammer
dat de mensen niet wat meer harmonie
bestudeerd hebben. Want daar gaat het
over: samenklank.
Je zou het als een orkestje kunnen gaan
zien: als er iemand in het orkestje bijvoorbeeld door een medische oorzaak ineens
bepaalde noten niet meer zou kunnen
spelen, dan zou je zo iemand kunnen
verwijderen. Maar je kan ook de partijen
verdelen, zodat degene die met deze problemen worstelt, gezellig mee kan blijven
doen en anderen de ‘wat lastigere’ nootjes
spelen. Als iedereen meeloopt krijgen we
een optocht.
Mijn moeder zei altijd dat je het goede
moet aannemen en het kwade dient te
verwerpen, dat er uit iedere situatie wat te
leren valt en er goede kanten aan zitten.
Je moet je ervoor openstellen, dus een ieder in zijn waarde laten: een lastige opgaaf
voor velen.

eigenlijk hetzelfde als muziek maken. De
kleinschaligheid is bezig weer terug te komen: joepie! Binnenkort kunnen we weer
gewoon gaan spelen, als we de beperkingen waar we tegenwoordig tegenaanlopen
geaccepteerd hebben en ermee om hebben
leren gaan.
Verder hoop ik dat de ‘nieuwe specialisten’
die we de laatste tijd hebben leren kennen,
verstommen of er echt voor gaan studeren,
zodat ze wetenschappelijk onderlegde dingen gaan zeggen en niet vanuit een Facebookrealiteit de zaken beoordelen. Dus:
verbeter de wereld, begin bij jezelf, koffer
open, ding in je harses en gaan met die
banaan ...

we dingen, ik ben er nog lang niet, maar
het maakt mij een sterker, weerbaarder en
meer genietend mens ...
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder!
Jos Valster

Het is nu precies een jaar geleden dat mijn
lieve Odilia overleed, mijn wereld stortte
in en is nog steeds een puinhoop, maar
uit deze puinhoop ontstaan mooie nieu-

foto: Jos Valster

We moeten leren leven met een realiteit
die vervelend is. Mondkapjes: echt lastig,
zeker als je COPD hebt, maar blijkbaar
noodzakelijk. Handen wassen en desinfecteren, afstand bewaren, niet meer huggen
en zoenen: vreselijk vervelend en lastig.
Getver … en ik ben al zulk een knuffelaar.
Niet meer elkaars klarinetje uitproberen
en als je een toeter uitprobeert, wordt hij
gereinigd alsof je de builenpest hebt: lastig, maar noodzakelijk.
Maar we moeten niet vergeten: de mooie
dingen blijven en gaan niet weg. Mooie
muziek blijft mooie muziek, samen spelen
blijft samen spelen, alleen met wat meer
voorzorgsmaatregels ter bescherming van
jezelf en de anderen.

We moeten er met onze
creativiteit uit zien te komen.
Massaliteit is een discutabel begrip geworden. Teveel van iets geeft blijkbaar problemen: zowel bij beesten als mensen. Dus
grote evenementen worden lastig ...
Onze gehele werkvloer is door elkaar gede Klarinet 130
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Als de pijltjes naar elkaar wijzen, worden de helften van het magnetische blok stevig
bij elkaar gehouden.

Reed Geek en rietmessen

Een ander systeem, de Reed Geek, lijkt op het eerste gezicht
eenvoudiger. Je moet echter handig zijn met een mes bij het afschrapen van het riet. Of het werkt, hangt dus af van hoe handig
je ermee bent. De Reed Geek ziet er simpel uit, maar is lang
zo gemakkelijk niet in gebruik als ik zou willen. Hij heeft ook
als nadeel dat het de vezelachtige eindnerven van het riet niet
afsluit, iets wat het ATG-systeem en het nieuwe SMERf-systeem
wel doen. De Reed Geek is bovendien duurder dan het nieuwe
SMERf-systeem.
Een goed rietmes kan hetzelfde of meer kosten als dit nieuwe
systeem als je voor een kwaliteitslemmet gaat. Ik zou een jong
kind een dergelijk gereedschap niet toevertrouwen – het kan
ernstige verwondingen veroorzaken en bovendien heb je natuurlijk ervaring en handigheid nodig om zo’n mes te gebruiken.
Het afsluiten van de eindnerfvezels is belangrijk zodat het riet
niet verzadigd kan raken met vocht. Schuren kan bovendien de
levensduur van het riet verlengen en zorgt voor minder schaven
van de lip, dit in tegenstelling tot snijden of schrapen met een
mes. Een afwerking zoals die van een plastic/polymeer riet is
makkelijk te realiseren. Gladde rieten voelen prettiger aan op de
lippen. Ruwe of geschaafde nerven zorgen voor microscopische
opstaande vezels, zelfs als je een heel fijn, scherp gereedschap
gebruikt. Deze ruwe vezels kunnen gevoelige huid en de minuscule haartjes net onder de lip irriteren, met ontstekingen en
soms zelfs zweren tot gevolg.

‘The birf of SMERf’
Nieuw, simpel, compact, efficiënt en betaalbaar
systeem voor het aanpassen van rieten
door Leslie Craven
vertaling: Jan Willem van Dormolen

Leslie Craven schrijft in dit artikel over een nieuw systeem
om rieten aan te passen. Spelers kunnen hiermee ‘stoffige’,
slecht reagerende zware rieten gemakkelijk in balans brengen.
Ook kunnen ze lichte rieten knippen en de tip afwerken
zodat ze een goede balans krijgen. Leslie: “Ik hoop dat het
systeem succes heeft, want er zit een hoop denkwerk in. Het
is gemakkelijk in het gebruik en zelfs beginners en kinderen
kunnen het volgens mij snel leren gebruiken.”

E

en paar jaar geleden kwam de uitstekende klarinetontwerper
Tom Ridenour met het ATG-systeem waarvan hij beweert
dat het ’s wereld populairste systeem voor het afwerken van rieten
is. Het is zeer effectief en werkt goed. Ik heb het zelf zeer veel
gebruikt en verkocht aan veel klanten. Maar in de loop van de
jaren kwam ik er achter dat het systeem behalve voordelen ook
nadelen had.

1

Neopreen is een elastomeer of synthetisch rubber, dat verkregen wordt door

de polymerisatie van chloropreen. Het wordt onder andere gebruikt voor
duikpakken.
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Een nieuw rietsysteem
Kosten en slijtend materiaal

Een van de nadelen van het ATG-systeem (naast de hoge kosten
doordat het uit de VS moet worden geïmporteerd en er dus
accijns en btw over betaald moet worden) is volgens mij dat
het gebruik maakt van elastiek om het schuurmateriaal vast te
houden. Het is behoorlijk lastig om de schuurvellen te bevestigen als je twee verschillende schuurniveaus nodig hebt op één
blok. Elastiek droogt uit en gaat uiteindelijk kapot, zodat je het
regelmatig moet vervangen. Bovendien slijt de neopreenlaag1 op
het schuurblok in de loop van de tijd. Een ander probleem was
dat je een groot zijvak nodig hebt in je klarinetkoffer om het
hele systeem mee te kunnen nemen.
De doos met de glazen plaat is van plastic en heeft zwakke plastic scharnieren die na verloop van tijd afbreken. Ik vroeg Tom
Ridenour om het glas in een kartonnen doos op te sturen en
om het glas kleiner te maken. Een glazen plaat van zo’n twintig
centimeter lang is niet nodig, twaalf centimeter is prima bruikbaar. Tom voerde dit door voor de systemen die hij naar het VK
exporteert, maar het probleem met het elastiek en het slijtende
neopreen bleef bestaan.

Met hulp van Dr. Robert Watson heb ik een compleet, gebruiksvriendelijk, draagbaar rietsysteem ontworpen met alle noodzakelijke onderdelen op één plek, en dat allemaal in een klein, net
ritstasje – van 14 bij 10 cm – dat gemakkelijk in het zijvak van
een klarinetkoffer past.
Op een dag was ik duetten aan het spelen in mijn studio met
mijn vriend Rob Watson, een prima amateurmuzikant (met wie
ik samen de harmonische structuur van Silverstein-rietbinders
heb onderzocht; we schreven er vergelijkingen met andere merken over, (zie ook artikel in DK93, red.)).
Robert is een gepensioneerde professor in elektronische fabricage. Ik merkte op dat ik blij was met het ATG-systeem, maar
dat ik ook vond dat het te duur was voor leerlingen en dat maar
heel weinig van mijn leerlingen het hadden gekocht. Ik vertelde
ook over de andere nadelen: het formaat van het systeem, de
plastic doos en de slijtage van elastiek en neopreen.

Versie één

Een week later waren Robert en ik opnieuw aan het repeteren en
bracht hij een prototype mee van een rietenschuurblok dat hij in
zijn werkplaats thuis had gemaakt. Het had een ‘vlinder’-groef
bovenaan waarmee het schuurvel werd vastgehouden tussen

1

twee dunne blokken, als een soort sandwich. Het had ook een
schuine rand om beschadiging van het riet te voorkomen wanneer je over de punt van het riet zou schuren.
We probeerden het uit en het werkte heel efficiënt. Het zag er
alleen nogal onhandig uit en we hadden ook een zacht kussenmateriaal nodig om de punt van het riet te beschermen tegen de
harde randen van het blok wanneer we de punt wilden schuren.
Ook dit zachte materiaal kan slijten. Ik was niet tevreden met
het neopreen kussenmateriaal, dus ik vroeg Robert of hij een
idee had voor een ander ontwerp, zonder slijtende onderdelen.
Er zat maar één type schuurmateriaal op het blok en we besloten
dat idealiter er een tweede, fijner schuurmateriaal zou moeten
zijn voor het afwerken zonder het papier op het blok te hoeven
vervangen.

Versie twee

Een paar weken later kwam hij terug met een ander prototype,
dit keer een plastic blok dat bestond uit twee halve blokken met
magneten erin om ze stevig bij elkaar te houden. Robert had
twee verschillende kleuren voor de beide blokken uitgekozen
(grijs en zwart) zodat je makkelijk kon zien welk type schuurmateriaal je gebruikte.

Gemakkelijk bevestigen

Bij dit dubbele magnetische blokkensysteem kon je twee verschillende schuurmaterialen gebruiken. Die kon je gemakkelijk
op de blokken bevestigen zonder elastiek.
We besloten het systeem nog gebruiksvriendelijker te maken
met op maat gemaakte, voorgevouwen schuurvellen zodat het
bevestigen supersimpel werd. Beide helften van het magnetische
blok hebben pijltjes die je bij elkaar kunt houden waarna de
magnetische polen elkaar aantrekken en de blokken stevig tegen
elkaar houden (zie foto hierboven).

Het geheim is de perfecte curve

Voor dit nieuwe systeem wordt geen slijtend kussenmateriaal gebruikt. Robert heeft veel tijd gestoken in het ontwerpen van
de perfecte curve zodat het blok over de punt van het riet kan
glijden zonder het riet te beschadigen. Net als bij de meeste topuitvindingen is de manier van werken simpel als de instructies
duidelijk zijn.
Ik kon meerdere rieten snel verbeteren omdat het systeem eenvoudig in elkaar te zetten en te gebruiken is. Het schuurmateriaal
gaat lang mee omdat het gewassen en hergebruikt kan worden
en omdat het perfect en probleemloos op maat is gesneden en
gevouwen. Zo kan de gebruiker honderden rieten perfectioneren
voordat er nieuw schuurmateriaal nodig is. Reserveschuurmatede Klarinet 130
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Bones
Reptiles
No Business Records NBLP 128

3

4

riaal is te koop voor een redelijke prijs, net als reserveblokken en
glasplaten.
Of je een riet nu lichter maakt of perfect fijn afwerkt, dit systeem
is ideaal en veilig in gebruik, ook voor kinderen. Er zijn geen
scherpe messen of randen die wonden kunnen veroorzaken,
tenzij je de glazen plaat kapot laat vallen.
De plaat zelf is dik genoeg om druk aan te kunnen. Hij heeft
vilten ‘voetjes’ en is volkomen veilig in gebruik, als je hem normaal gebruikt en hem op een plat oppervlak legt.
De instructies zijn heel eenvoudig en worden geïllustreerd met
veel afbeeldingen.

En er was SMERf …

Op een dag zit ik in Cardiff voor een les aan de universiteit
koffie te drinken toen ik een ‘aha’-moment had. Ik was al een
tijdje aan het nadenken over een naam voor het nieuwe systeem.
Want hoe moest ik het simpelste, meest eenvoudige rieten-fikssysteem noemen? Die naam leek me te lang, dus koos ik voor
EEZEE REED fix, ook wel bekend als: Simpelste Methode
Eezee Rieten-fiks: S.M.E.R.f.
Toen ik eenmaal een naam had, schreef ik een beknopte en
duidelijke handleiding met veel plaatjes en maakte ik een video
die ik op mijn website www.lesliecraven.co.uk zette. Neem eens
een kijkje en zie zelf hoe gemakkelijk het systeem te gebruiken is
en hoe eenvoudig je uitstekende resultaten krijgt met rieten die
je anders had weggegooid.
Voor de prijs van ongeveer twee doosjes normale rieten kun
je honderden afgekeurde rieten een nieuw leven geven en
stoffige of zware rieten bijwerken.
16
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Bijwerken van het riet met het magnetische blok, met daarop schuurpapier

3

Schoonmaken van het schuurpapier

4

Snel bijwerken van het riet als het op het mondstuk zit: met een wigvormig kaartje
en een schuursponsje.

Speciale aanbieding
Momenteel is er een speciale aanbieding voor de eerste
dertig verkochte exemplaren: £ 35,75 (normale prijs £ 45,00).
Verzendkosten binnen het VK £ 7,50/Nederland en de rest
van Europa: £ 13. Bestellen kan via www.lesliecraven.co.uk of
lesclarinet1@gmail.com.

SMERf-onderdelen
Een afgeschuinde glazen plaat, twee magnetische halve blokken, kant-en-klaar in elkaar gezet en voorzien van twee typen
schuurmateriaal, reserve-schuurmateriaal, tien voorgesneden
en gevouwen reservevellen, vijf met korrel 400 en vijf met korrel
800. Het schuurmateriaal is van hoge kwaliteit en is wasbaar
en herbruikbaar. Inbegrepen is bovendien een rietenknipper en
twee (niet afgewerkte) rieten om het schuren en snijden op te
oefenen. Daarbij komen een eenvoudig stukje schuurspons en
een stukje stijve kaart in wigvorm voor fijne aanpassingen aan
het riet, wanneer het op het mondstuk zit (zie foto hierboven).
Daarbij dient de beschermplaat om het mondstuk tegen krassen
te beschermen. Deze eenvoudige maar effectieve schuurspons
en plaat zijn vooral nuttig tijdens repetities en uitvoeringen om
het riet snel bij te werken wanneer de karakteristieken zijn veranderd en het minder goed reageert.

In oktober 2019 kwam deze nieuwe cd van
Bones uit op het onafhankelijke No Business
Records uit Litouwen. Bones is de groep die
Ziv Taubenfeld al een aantal jaren geleden
heeft gevormd met twee landgenoten: bassist
Shay Hazan en drummer Nir Sabag. Beiden
zijn oude vrienden van Ziv uit zijn geboorteplaats Karmiël (Israël, zie ook interview in
DK118). Met deze groep was hij ook te gast
op de ZomerJazzFietsTour van 2018 in de
machinefabriek in Aduard. Nu de ZomerJazzFietsTour een ‘ZomerJazzIetsTour’ geworden
is met slechts vier concerten, zonder publiek
(maar wel gestreamd op 29 augustus 2020), is
luisteren naar een cd een heel klein alternatief
en een schamele troost voor een echt concert.
Het eerste nummer Moondoctor is een stevig triostuk met een duidelijke opbouw en
spanningsboog. Erna volgt de eerste reptielensoort’: Reptiles A geheten. Nu blijkt dat
de Reptiles telkens solostukken bevatten. Zodra de bassolo van Shay Hazan gaat ‘lopen’,
verwachtte ik dat de anderen zouden inzetten, maar dat is niet het geval. De solostukken worden afgewisseld door trio-opnames.
Book is het derde nummer. Het stuk wordt
gekenmerkt door mij wat nerveus aandoend
slagwerk, waaronder de bas opvallend rustig
aanwezig is. De basklarinet speelt erdoorheen weer heel andere lijnen en vertelt het
verhaal. Na een drukke fase komen de drie
geleidelijk in rustiger vaarwater, waarin ook
enige plek voor lyriek blijkt te zijn. De solo
van Ziv in Reptiles B laat zijn onopgesmukte
geluid op de korte basklarinet horen. Hij
gaat voor expressie en niet voor een klassieke, tot in de puntjes verzorgde toon. Rauw
en uit het leven, wat me deed denken aan
Frank Gratkowski die in Den Ham ooit zei:

“De lucht is niet schoon, de bodem niet,
dus waarom zou de muziek schoon moeten
zijn?” (zie DK29). Het erop volgende Drops
is een korter nummer waarin het samengaan
van hoge flageoletten op de bas en de hoge
tonen van de basklarinet me konden bekoren. De drums zijn hier heel spaarzaam aanwezig en sowieso gunnen de spelers elkaar
veel ruimte en zitten ze elkaar nooit in de
weg. Reptiles C is dus een solo voor drummer Nir Sabag, die een mooie opbouw in
dynamiek laat horen dat prachtig eindigt in
heel fijne, subtiele klanken. Met Water zijn
we dan weer met een triostuk aan het einde
van deze opname gekomen.
Het blijft lastige muziek om te beschrijven
en het is dan ook te hopen dat er weer gauw
live concerten zullen komen waarin het geheel in het echt te ervaren valt! Het is daarbij
overigens nog onduidelijk wanneer dit trio
weer in Nederland te horen zal zijn. Kijk op
www.zivtaubenfeld.com voor meer informatie over de concerten van Ziv.
Henk Jansen

Lajos Dudas
Return to the Future
JazzSick Records 5116 JS

Op deze cd staan voornamelijk eigen composities van Lajos Dudas. Een mooie gelegenheid dus om ook deze kant van deze
klarinettist te leren kennen (vergelijk de
bespreking van Dudas’ cd The Lake and the
Music met jazz standards in DK129, red.).
Het zijn opnames die de periode van 1979
tot en met 2013 beslaan.
De eerste opname uit 1986 is een klarinetkwartet: Miniaturen. Hierin komen we twee
oude bekenden tegen, namelijk klarinettist
Theo Jörgensmann (zie DK15 voor interview) en basklarinettist Eckard Koltermann

(DK 32). De vierde speler is Dieter Kühr.
Het is eigenlijk meer een klarinettrio met
een soloklarinet. De solo wordt vanzelfsprekend door Lajos gespeeld. Een mooi abstract
begin, waarin het trio de akkoorden neerlegt
waarover de soloklarinet vrij kan spelen.
Daarna volgt een meer jazzy deel, dat weer
wordt afgesloten met het begin. Een heel
duidelijke vorm dus die Lajos vaker zal blijken te gebruiken.
In Echo horen we een duet met vibrafonist
Tommy Vig. Het begin deed me aan Bach
denken en lijkt klassieke wegen in te slaan
tot het toch enorm gaat swingen en we in de
jazz beland zijn. Lajos Dudas demonstreert
in dit werk een heel mooie lage klarinetklank. En ook hier komt het begin aan het
einde netjes weer terug.
Change Of Time (1989) is een kwintet met
bas, altsaxofoon, trombone, klarinet en slagwerk. Heftige vrije muziek uit de tijd van de
val van de Muur. Klinkt eigenlijk nog steeds
zeer fris en actueel. De oudste opname dateert uit 1979 en is een kwartet met onder
andere vibrafonist Tom van der Geld. Het
heet Nightfall en is een geheimzinnig stuk.
Het meest verrassende stuk van deze compilatie. Real Bebop, een trio met altsaxofoon
en stem, is een vrolijk aandoende compositie, in 1990 opgenomen. Virtuoos om elkaar
heen dartelende stemmen, waarin enige invloed van minimal music hoorbaar is. Virtuoos gespeeld en met applaus ontvangen: live
opname in Bonn.
Walk In The City is een duet met contrabassist Balázs Berkes. Het stuk is een lyrische
parel met een prachtige volle contrabaspartij. Een van de beste stukken van deze cd,
waarin ook de Hongaarse volksmuziek lijkt
mee te doen.
Bijzonder is ook dat de meest recente opnames, beide uit 2013, allebei vrije improvisaties zijn. Overigens wel met een heel verschillend karakter. Ordinary Memory is een
duo met pianist Hubert Bergmann. Het stuk
is met heel veel echo opgenomen, zodat er
een extra volle klank ontstaat. Hoewel het
een vrije improvisatie is, komt het stuk toch
ook weer heel gestructureerd over. Convergence, een trio met contrabas, klarinet en
piano is wat dit betreft veel ontoegankelijker
en moderner.
de Klarinet 130
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Wieke Karsten schrijft sinds 2002
columns voor het tijdschrift FLUIT van het
Nederlands Fluit Genootschap. De teksten
gaan over musiceren, studeren en het brein
en zijn ook voor klarinettisten zeer de
moeite waard.

Met All The Things You Are – de standard van
Jerome Kern – zijn we eigenlijk weer op het
terrein van de cd The Lake and the Music gekomen. Het klinkt goed en lijkt vorige week
opgenomen te zijn in plaats van in 1998.
De cd sluit af met weer een Lajos Dudas original, namelijk het stuk Eleven And A Half
Bar Blues voor klarinet, bas en zangstem.
Het werd op de Jazz Tage in Neuss, waar
Lajos jarenlang lesgaf, opgenomen. Er wordt
stevig geswingd.
Conclusie na beluisteren van deze twee verschillende cd’s: voor mij een ontdekking,
deze speler, en hopelijk zal hij nog eens in
Nederland te beluisteren zijn. Wie nieuwsgierig geworden is, kan ik de korte documentaire op YouTube aanraden, die met de
zoektermen Lajos Dudas, documentaire en
Neuss eenvoudig te vinden is.
Henk Jansen
PS In de vorige editie van de Klarinet werd bij de bespreking van The Lake and the Music vermeld dat het
Duitse label JazzSick Records van Hubert Bergman is,
Lajos Dudas liet weten dat dit niet juist is: het is het
label van Philipp van Endert, Hubert Bergman hield
zich bezig met de opname en de cover van de cd.

Eric Hoeprich
Weber & Krommer: Clarinet Quintets
Glossa GCD 920610

Verleden jaar kwam Eric Hoeprich samen
met leden van het London Haydn Quartet
voor de opnames van een cd die onlangs het
levenslicht heeft gezien. Die samenwerking
bevalt goed, getuige het eerdere album met
kwartetten van Bernhard Crusell, ook besproken in de Klarinet (nr. 116, red.). Ditmaal leggen ze zich toe op kwintetten van
Weber, Baermann en Krommer. Hoeprich,
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een oudgediende als het gaat om de authentieke muziekpraktijk, speelde onder grote
namen als Christopher Hogwood en Frans
Brüggen.
Samen met het kwartet heeft Hoeprich wederom een fantastische nieuwe cd afgeleverd.
Ze openen met het Kwintet op. 35 van Carl
Maria von Weber. Het zal voor de argeloze
luisteraar niet als een verrassing komen dat
Weber in de context van een opera de klarinettist ontmoette die het zaadje plantte voor
zijn frivole en virtuoze klarinetwerken. Heinrich Baermann, de historische nestor van de
klarinet, vervulde in Darmstadt in 1811 de
rol van klarinettist in de desbetreffende opera
van Weber. Deze historische eerste ontmoeting geldt ook wel als het begin van één van
de doorslaggevendste perioden in de geschiedenis van de ontwikkeling van de klarinet,
duidend op de grote solowerken die Weber
voor de klarinet zou schrijven, en de manier
waarop die werken de grenzen van de mogelijkheden voor klarinet opzochten. Niettemin
zou Weber er nog ruim vier jaar over doen om
het kwintet tot voltooiing te brengen.
De spelers zetten een spectaculaire en gave
versie neer van Webers kwintet en naast
Hoeprich heeft het strijkkwartet hier ook een
belangrijk aandeel in. Zowel in het koddige
Menuetto als in de doorleefde Fantasia spelen de strijkers méér dan alleen de noten: ze
benadrukken de dramatiek in de muziek als
dat nodig is, en bieden op die manier een gespreid bedje voor de schitterende lijnen van
de klarinet – laat dat maar aan Hoeprich over.
Bijzonder is dat Heinrich Baermann niet alleen een begenadigd klarinettist was, maar
dat hij ook enige composities op zijn naam
heeft staan. Hoeprich en consorten houden
zich keurig aan de geijkte sandwichmethode
(bekend – onbekend – bekend), en wagen
zich na Weber aan Baermanns ingetogen,
maar gloedvolle Adagio uit het Kwintet in
Es groot, Op. 23. Nr 3. Saillant detail is dat
uitgeverij Breitkopf een halve eeuw lang in
de veronderstelling was dat Richard Wagner achter het klarinetkwintet zat, en in de
verte kun je die vergissing ook wel plaatsen.
Gelukkig kwam uiteindelijk toch ere wie ere
toekomt voor het elegante werkje.
Vanuit hier raken we verzeild in de fuga
waarmee Krommers Kwintet Op. 95 opent.

Het stuk heeft een ongebruikelijke bezetting: twee altviolen in plaats van het reguliere strijkkwartet, schijnbaar om de sonore
klank te onderstrepen. Persoonlijk vind
ik Krommer altijd net wat ouderwetser en
minder vindingrijk dan Weber, waardoor ik
dan ook wat snel afgeleid ben. Gelukkig is er
nog het goed verzorgde cd-boekje, compleet
met afbeeldingen van de voorbladen van de
oorspronkelijke uitgaven van de kwintetten.
En net als bij Hoeprichs vorige cd is goed
gekeken naar de geschiedenis en de context
waarbinnen de componisten leefden, door
ook naar het instrumentarium te kijken dat
Heinrich Baermann – toch een beetje de
protagonist op deze cd – bespeelde.
Ook wordt uitgebreid ingegaan op de verschillende uitgaven van de muziek die in
omloop zijn. Interessant zijn de overwegingen om gebruik te maken van de Weberuitgave bezorgd door Heinrich Baermanns
zoon Carl. Hoewel die ontegenzeggelijk op
punten afwijkt van de Urtext van de componist, wordt overtuigend beschreven hoe
Carls aanpassingen effectief misschien juist
méér in de buurt komen van de manier
waarop vader Baermann ze gespeeld moet
hebben. Als je aardig wat noten op je zang
hebt, wil je die natuurlijk ook wel graag laten horen. Het legt de nadruk op het feit dat
niet alleen componisten een belangrijke rol
speelden in hoe de muziek klonk, maar ook
de spelers: musici veroorloofden zich vaak
genoeg de vrijheid om op punten hun eigen
draai te geven aan de muziek. Het is een
speelse gewoonte die jammer genoeg nooit
echt zijn weg naar de hedendaagse klassieke
muziekpraktijk heeft gevonden.
Muziek opnemen die iedereen door en door
kent, is hondsmoeilijk. Het is de kunst om
het te laten klinken alsof het ter plekke ontstaat, alsof je er tijdens het spelen voor het
eerst mee in aanraking komt, je verwondert
over de vondsten, de afslagen, de dramatische ontwikkelingen, de climax en de afwikkeling. Op deze cd valt het allemaal op zijn
plek: de kwintetten hebben zelden meer begeesterd geklonken dan hier. Hopelijk houdt
de samenwerking tussen Hoeprich en het
London Haydn Quartet nog even stand.
Bram Faber

Meer informatie over Wieke Karsten:
www.wiekekarsten.nl. Volg Wiekes blog op:
https://aandachtvoordemusicus.nl/.
Site van Dik Klut: http://klut.works.

illustratie: Dik Klut

Een kritische noot

I

n de vorige column (DK128, red.) schetste
ik de huidige situatie van ons bijzondere
beroep. Muziek maken wordt gezien als ‘maar
een hobby’, terwijl het zoveel meer zou kunnen betekenen. Dat heeft gevolgen voor de
waarde die men aan ons vak hecht. Op internet en daarbuiten worden nuttige discussies
gevoerd over fair practice: hoe professionele
musici naar waarde betaald moeten worden.
Het naar waarde betalen van een professioneel uitvoerend musicus staat voor mij
buiten kijf. We zijn vaak op jonge leeftijd
begonnen, hebben duizenden uren arbeid
achter de rug en fiks geïnvesteerd in ons spel
en niveau. Zo’n investering mogen we vergelijken met een bezoek aan de tandarts: dat
is kostbaar omdat we meebetalen aan diens
opleiding en dure apparatuur. Het op peil
blijven vraagt bovendien in beide vakgebieden om een doorlopende, jarenlange studeerpraktijk. Waardevol.
De vraag is echter of deze argumentatie ook
geldt voor ons vak als instrumentaal/vocaal
muziekdocent. Ondanks onze jarenlange
conservatoriumopleidingen, zijn we over
het algemeen niet of nauwelijks opgeleid om
les te geven. Integendeel: de hoofdvaklessen
die we op conservatoria hebben ontvangen,
zijn zo anders en hebben zulke andere leerdoelen, dat ze ons bijkans ongeschikt maken
voor het lesgeven in de hobbypraktijk. Ons
eigen traject – van beginner tot de toelating
aan het conservatorium – zijn we vaak vergeten en tijdens onze studie kwamen we

niet of nauwelijks in aanraking met rolmodellen uit de ‘gewone’ muziekpraktijk.
Toen ik na mijn studie zelf ging lesgeven,
kon ik er geen snars van. Ik gaf les zoals ik
zelf de laatste vijf jaren les had gehad en mijn
visie op lesgeven bestond, ondanks de educatieve vakken die ik had gevolgd, uit ‘het
maken van een gezond geluid’. Natuurlijk
heb ik mezelf aardig ontwikkeld in de jaren
die volgden. Maar dat is mijn eigen zoektocht geweest. De weg van startende tot
vakbekwame docent* is een route zonder
landkaart.
Een tijdje terug had ik hierover een interessant gesprek met mijn kapper. Waar zij
werkt, krijgen alle kappers maandelijkse bijscholing waardoor ze op de hoogte blijven
van de nieuwste technieken en veranderingen in haarmode. Van iedere klant wordt een
dossier bijgehouden. Verse leerlingen van de
kappersschool mogen bij hen nog geen klanten knippen; ze krijgen een jarenlang begeleidingstraject tot ze de kapper zijn die de
zaak voor ogen heeft. Natuurlijk is deze kapperszaak iets duurder dan andere, maar dat
hebben klanten er graag voor over.
Ik ken veel geweldige docenten in de wereld buiten het conservatorium. Dat zijn
ze niet zomaar geworden. Allemaal hebben
ze hun eigen individuele route afgelegd.
Ze hebben cursussen gevolgd, intervisiegroepen opgericht, artikelen en (schaarse)
boeken gelezen en soms zelfs een jarenlange

opleiding gevolgd. Geweldig. Als ik mijn
kinderen naar muziekles zou sturen, zou ik
op zoek gaan naar zo’n docent.
Als we het hebben over de waarde van muziekles, hebben we het over ‘de muziekdocent’. Maar die bestaat niet. Er zijn wel:
ervaren en onervaren, interessante en oninteressante, bevlogen en niet-meer-bevlogen
docenten, met meer of minder vakkennis en
meer of minder didactische en pedagogische
kwaliteiten. Maar ja, hoe weten onze klanten
– leerlingen én ouders – wat het verschil is
tussen docent A en docent B?
Ik zou een ieder willen aanmoedigen om de
kwaliteiten die een muziekdocent zou kunnen ontwikkelen in kaart te brengen. Het
liefst in gesprek met collega’s. En vervolgens
zou ik iedereen willen uitnodigen om naar
zijn of haar eigen kunnen te kijken. Waar
sta ik? Waar wil ik over twee jaar zijn? En
natuurlijk de vraag: hoe communiceer ik dit
met de buitenwereld?
Zo’n reflectieve houding geeft ons ammunitie in die ingewikkelde discussie over de
waarde van muziekles. Aan kwaliteit hangt,
net als bij een kapper, een prijskaartje. En
dat snapt iedereen.
Wieke Karsten

*Indeling gebruikt in Primair Onderwijs (startbekwaam, basisbekwaam, vakbekwaam)
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Hanna Kulenty:

‘Ik maak een collage van emoties’
door Thea Derks
De Pools-Nederlandse Hanna Kulenty (Białystok, 1961)
schrijft muziek die onder je huid kruipt. Of het nu vroege
werken betreft als Fourth Circle voor viool en piano (1994),
de opera Mother of Black-Winged Dreams over het meervoudig persoonlijkheidssyndroom (1995), of recentere
composities als het Altvioolconcert (2015) en haar Fluitconcert No.3 (2018), onherroepelijk word je meegevoerd op
een enerverende reis met een onontkoombare emotionele
zeggingskracht. Voor het komende Basklarinet Festijn van
Fie Schouten componeerde ze Tap-Blow-Dans4, voor twee
basklarinetten, cello en vibrafoon.

Tap-Blow-Dans4
Het nieuwe werk van Hanna Kulenty wordt gespeeld op:
3 november, 16.00 uur: Festival Sounds of Music, Groningen
(Première, Hanna Kulenty is aanwezig)
5 november: Pletterij, Haarlem
6 november: SchoolHuisConcerten, Rotterdam
15 november: Galerie Marzee, Nijmegen
2021 (datum nog niet bekend): Orgelpark, Amsterdam.

foto: privé-archief

‘De inkt is nog nat.’ Het is een veelgehoord cliché wanneer een
wereldpremière wordt aangekondigd, ook al worden composities
veelal als computerbestand aangeleverd. In het geval van Hanna
Kulenty moeten we de uitspraak echter letterlijk nemen: anders
dan veel van haar collega’s schrijft zij haar muziek nog altijd met
de hand. Wanneer ik haar eind augustus spreek, heeft ze net de
laatste noten van Tap-Blow-Dans4 op papier gezet. Aan een kopiist de taak haar resolute, maar priegelige handschrift te vertalen naar een gedrukte partituur die voor musici vlot leesbaar is.
Enthousiast vertelt ze dat ze het stuk gecomponeerd heeft volgens haar in de afgelopen jaren ontwikkelde techniek van ‘musique surréalistique’ – tevens de titel van een compositie voor
sopraan, klarinet en piano uit 2018. Componeerde ze vroeger
in bogen van terugkerende, almaar intenser wordende patronen,
tegenwoordig concentreert ze zich op de verhouding tijd-ruimte.
‘Die speelde natuurlijk altijd al een rol, maar nu zoek ik naar
een perfectere vorm.’
Wat we ons daar precies bij moeten voorstellen laat zich niet
eenvoudig in woorden vangen, zo blijkt: ‘Het draait bij mij
altijd om emotie, in die zin is elk nieuw stuk een hergroepering
van emoties, een collage zo je wilt. Ik voel intuïtief wat ik wil
zeggen, maar tegenwoordig speelt intuïtie tijdens het componeren een minder belangrijke rol. Nog altijd ben ik wars van
vooropgezette constructies, maar ik vind het niet erg tegen
conventies aan te schurken en maak gebruik van traditionele
elementen, die ik naar eigen inzicht inzet.’
‘Uiteraard wordt de muzikale vorm mede bepaald door muzikale
parameters als proportie, balans en dergelijke, maar musique
surréalistique gaat verder dan dat. Het is een manier om klanken tijdsstructuren dusdanig tegenover elkaar te plaatsen dat het
hele werk een nieuw gevoel krijgt.’ Net als voorheen streeft ze
ernaar een trance te creëren, alleen ligt de nadruk nu meer op
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het spirituele aspect. ‘Ik schrijf vanuit het besef dat we gekwetste
wezens zijn, die desondanks boven onszelf kunnen uitstijgen
omdat er iets groters is dan menselijke kracht.’
Kan muziek ons door middel van trance bevrijden? ‘Ja, zij kan
ons bewust maken van iets dat we diep van binnen eigenlijk wel
weten, namelijk dat er ondanks alle verschillen eenheid is in
verscheidenheid.’ Ze vergelijkt het met het lezen van een boek:
‘Terwijl je leest, ontwikkel je een verwachtingspatroon. Je denkt
te weten wat er gaat komen, maar wordt opeens geconfronteerd
met een wending die het geheel in een ander perspectief plaatst.
De verwachte emotie kan telkens een andere vorm aannemen,
zij kan stoppen, omkeren, transformeren of hetzelfde blijven.
Die voortdurende spanning brengt je in trance. Dat gebeurt ook
in Tap-Blow-Dans4.’
Het gaat zo’n 10 tot 12 minuten duren. ‘Het is geschreven in
een bijna onmogelijk tempo en bestaat uit eindeloze cascades
van vooral dalende, maar ook stijgende figuraties van de twee
basklarinetten en de vibrafoon. De cello fungeert als stuwende
motor in de ondergrond. De muziek is razendsnel en vormt één
grote aaneenschakeling van – schijnbaar – agressieve emoties.
Vanwege de gestructureerde opbouw verwacht je dat die motorische ritmiek aanhoudt, maar dan klinkt opeens een trieste melodie en komen twee muzikale werelden tegenover elkaar te staan.
Vanaf dat moment wordt een vertraging ingezet. De muziek lijkt
zelfs tot stilstand te komen, maar dat gebeurt niet, zij “bevriest”,
de tijd wordt even stilgezet. Het tragische motief klinkt nooit
voluit, zodat je verwachting deels maar nooit honderd procent
gehonoreerd wordt. Je weet simpelweg niet wanneer welke emotie terugkeert en in welke vorm. Zo is het stuk telkens anders en
onverwacht in zijn emotionele “verwachtheid”.’
Aanvankelijk luidde de titel Underwater. ‘Toen Fie Schouten mij

in 2019 vroeg een stuk te schrijven voor twee basklarinetten, vibrafoon en cello vroeg ik me af hoe ik mijn ideeën van musique
surréalistique zou kunnen realiseren in deze bezetting. Ik dacht
meteen aan water. Water biedt een ruimte die ons kan overspoelen, maar waarin we onszelf ook kunnen onderdompelen. Kleuren worden onder water feller, bewegingen vertragen en klanken
worden gedempt. Tegelijkertijd worden contouren en details
uitvergroot tot ze bijna onmenselijke vormen aannemen.’ Dat
laatste past goed bij het moordende tempo: beide basklarinettisten moeten zulke snelle motieven spelen dat je plaatsvervangend
kramp in je lippen krijgt.

Bert Wijnand
Aaltje Noordewierstraat 220
2551 SK Den Haag
070 - 39 60 235

Klarinetreparateur

www.bertwijnand.nl

Bert Wijnand
Aaltje Noordewierstraat 220

Klarinetreparateur

De uiteindelijke titel verwijst naar Tap-Blow-Dans, dat ze eerder
componeerde voor haar zoon, die trompettist is. ‘Ik wilde hetzelfde klimaat creëren, met een grote nadruk op het ritme.’
Kulenty vraagt veel van haar uitvoerders. Die moeten niet alleen
hun hondsmoeilijke, vaak snel repeterende noten spelen, maar bovendien tappen in een strikt voorgeschreven ritmiek. Soms tappen
ze alle vier en bestaat de muziek enkel uit het geklak van hakken.
De klarinettisten wordt gevraagd staccato te spelen ‘indien
mogelijk’. Geregeld moeten zij met een fors aangeblazen toon
een percussieve klank realiseren. De vibrafoon trekt veelal samen
op met blazers, een enkele keer ook met de cello, die de vele
dubbelgrepen zoveel mogelijk op twee snaren dient te spelen.
Het lamentomotief klinkt ongeveer halverwege voor het eerst
in de tweede basklarinet en keert met onregelmatige tussenpozen in iets wisselende vorm terug. Aan het slot speelt de eerste
basklarinet het in een steeds trager tempo in een zelfgekozen
aantal herhalingen.
Kulenty: ‘Samen vormen de vier musici één wervelend
organisme.’

Klarinetreparateur
Bertin
Wijnand
2551
SK Den Haag
gespecialiseerd
het repareren
Aaltje- 39
Noordewierstraat
220
070
60 235
en onderhouden
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www.bertwijnand.nl
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www.bertwijnand.nl

aanschaf en verkoop
van uw (tweedehands) instrument
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baar kwam, zeker in verhouding tot de tarieven. Het publiek
haakte niet aan.
Na vier, vijf maanden werd de samenwerking met de Concertzender stopgezet. Wel deden we de programmering en techniek
voorlopig nog vanaf hun locatie, tot we verhuisden naar het
gebouw van Distributiemaatschappij New Arts, waarvan we
zakelijk een onderdeel zijn. Intussen ging het bij Classic FM wel
steeds beter. Reclames kwamen via Talpa. In oktober 2019 werd
de naam veranderd in classicnl, voor meer inhoud en diepgang
kwam de pagina classicnl+.

Harry-Imre Dijkstra

Foto: René Zuiderveld Photography

Classic wat?
Een kijkje achter de schermen
bij de klassieke radiozender
door Marieke van der Horst

‘classicnl’ – voorheen Classic FM – dat is die zender met pijnloze achtergrondmuziek van populair klassieke oorsprong en
vooral hopen reclames: niet interessant voor serieuze beoefenaars van klassieke muziek, toch? Zo dacht ik erover en volgens mij ben ik niet de enige, zo bleek uit een gesprek dat ik
voerde met mijn muziekschoolcollega, klarinettist Harry-Imre
Dijkstra. Hij bleek al twee jaar te werken voor classicnl, als
redacteur en programmeur. Ik ken hem veel langer als een
serieuze collega, die altijd in is voor iets nieuws, iets ongebruikelijks, iets prikkelends en op zoek is naar het onbekende. Bij
wie het altijd om de muziek gaat, maar dan tevens in verhouding tot heel veel andere zaken als reizen, ontdekken, leren,
delen, doorgeven en (laten) ervaren. Ik heb mijn mening over
classicnl behoorlijk moeten bijstellen!
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Hoe kwam je terecht bij Classic FM? Ik ben ervoor gevraagd.
In januari 2018 ging Classic FM over van TMG – waar ook
De Telegraaf in zit – naar een samenwerkingsverband met de
Concertzender. De nieuwbakken directeur kende mij nog van
vroeger. Ik had daar namelijk vanaf 1995 een poos programma’s
gemaakt en gepresenteerd. De commerciële zender Classic FM
wilde samen met de serieuze Concertzender van alles gaan doen:
live concerten, live streamen … Doel was het maken van een
inhoudelijk goed programma dat ook commercieel aantrekkelijk
was, en dat werd mijn taak.
Ook werd er een Nederlandstalig streamingplatform, MeloMe,
opgezet, dat moest gaan concurreren met Spotify. Op MeloMe
moest werkelijk álles te beluisteren zijn op cd-kwaliteit. Maar
het duurde veel te lang voordat er voldoende muziek beschik-

Vertel eens wat over de vernieuwing? Het oude Classic FM
werd door één persoon geprogrammeerd, met een vrij beperkt
repertoire en ook weinig reclame. Een soort muzikaal behang,
pijnloos, maar ook weinig prikkelend. Om te vernieuwen was
het ten eerste noodzakelijk om dat repertoire aan te pakken.
Alle newagemuziek en musical- en popsterren die ook een beetje
klassieke muziek maakten gingen eruit. Daarnaast bedacht ik
programma’s die qua inhoud pasten bij het tijdstip van de dag
(Ochtendgloren) of rond een bepaald thema.
Nog steeds moet de muziek die classicnl uitzendt aangenaam
zijn om naar te luisteren en zijn de stukken niet te lang, zodat er
afwisseling is, al mogen de contrasten ook weer niet te extreem
zijn. We geven ook veel aandacht aan Nederlandse muziek en
musici. Alleen in het themaprogramma, iedere avond van negen
tot tien, zijn er langere stukken te horen, een hele symfonie
bijvoorbeeld.
Wat doe je nog meer bij classicnl? Ik zorg ervoor dat de
programmering goed verloopt. Ik ben hoofdprogrammeur en
heb een naaste collega, Harrold Roeland. In principe programmeer ik vijf dagen, dan doet Harrold de techniek. Zondag en
maandag doen we dat precies andersom. Ik bedenk alle thema’s
en extra dingen. Hij maakt weer alle promo’s. Dat is leuk, hij is
zelf componist en weet heel veel van muziek.
Op zaterdag is er altijd een Componist van de Week vanwege
een geboortedag die rond die zaterdag valt. Ik kies tien stukken
die door de dag heen worden uitgezonden. Bij minder bekende
componisten of bij componisten die maar door één stuk bekend
zijn geworden, kan dat behoorlijk wat extra werk opleveren.
Ik kies het Album van de Week en ook de tracks die we daarvan
viermaal per dag uitzenden. Ik moet die ook beschrijven voor
het programmeersysteem. Verder maak ik alle teksten voor onze
voice-over Bart van Leeuwen.
Hoe gaat het eigenlijke programmeren in zijn werk? De
computer maakt uit een database speellijsten aan volgens bepaalde regels. Er moet sprake zijn van afwisseling, zowel in bezetting,
tijdsduur, stijl als sfeer. Die speellijsten moet je controleren en
handmatig aanpassen. De computer kan niet altijd een goed
stuk vinden om de leemtes op te vullen. In het verleden is er
ook veel niet volledig of correct ingevoerd. Stukken hebben een

classificering wat betreft stemming, tijdsduur, tijdperk, bezetting,
verloop enzovoorts. Omdat je als programmeur het repertoire
goed kent, lees je gemakkelijk door die fouten heen.
Is het Album van de Week bijvoorbeeld een vocaal album, dan
levert dat conflicten op met de keuzes van de computer uit de
vocale muziek.
Je krijgt een geel blokje te zien als twee stukken niet voldoende
contrasteren, maar het niet hinderlijk is. Bij een rood blokje lijkt
het echt te veel op elkaar.
Is de lijst klaar, dan breng je het over in de audiobase. In de middag komt de lijst met reclames voor de volgende dag. Daarmee
is je uur vaak te vol en moet je nog een keer aanpassen zonder
de variatie te verliezen. Dan is de speellijst klaar voor publicatie
op de website, maar nog niet voor de uitzending. De stukken
moeten mooi op elkaar aansluiten en ook dan nog moet je soms
iets opnieuw aanpassen en daarmee ook op de website, enzovoort.
Hoe kom je aan nieuwe muziek? Ik vind het leuk om niet
alleen het geijkte repertoire aan te bieden, maar ook wat niet
standaard, maar ongebruikelijk is. Deze onderzoeksdrift heb ik
eigenlijk mijn hele leven al gehad.
Toen ik studeerde, verkocht ik op zaterdag cd’s bij Broekmans.
Zo leerde ik veel muziek kennen, maar ook artiesten die in
het Concertgebouw speelden en even binnen kwamen lopen.
Verder kreeg ik een kans in de muziekjournalistiek bij Klassiek,
de voorloper van Klassieke Zaken. Ik mocht artikelen schrijven,
interviews doen, cd-recensies schrijven, naar cd-presentaties.
Later kreeg ik een column in Luister. Ik krijg ook vaak cd’s van
maatschappijen opgestuurd en bij alles wat ik beluister, denk ik
altijd of het bruikbaar is voor de zender.
Vroeger verdiepte ik mij vooral in de minder bekende muziek
uit Oost-Europa. Nu ben ik graag op zoek naar onbekend
repertoire van beroemde componisten als Mozart en Beethoven
en muziek van hun minder bekende tijdgenoten. Componisten
die toen heel bekend waren, zoals Spohr, maar die nu weinig te
horen zijn.
Dat is ontzettend veel werk, hoe krijg je dat voor elkaar?
Helaas kom ik nooit uit met de uren, maar dat is dan jammer.
Cd’s beluisteren doe ik meestal in de auto, tijdens het reizen. Ik
haal ook heel veel inspiratie uit concertbezoek, want ik ga graag
naar collega’s luisteren, zeker in het buitenland.
Onbekend maakt onbemind? Een analyse van Talpa toonde
aan dat Classic FM al kampte met onbekendheid en veel mensen
weten vaak niet dat de naam is veranderd in classicnl. Ondanks
alle inhoudelijke vernieuwingen is de zender toch nog steeds te
weinig zichtbaar.
Dit voorjaar hebben we een ‘huiskamer challenge’ op touw gezet. Een soort concours maar dan virtueel. Deelnemers konden
filmpjes insturen. Iedereen mocht meedoen, zowel amateur als
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professional, in alle muziekstijlen. Er waren serieuze prijzen te
winnen, zoals een optreden in het Concertgebouw en een cd-opname. Het heeft heel bijzondere resultaten opgeleverd! Zo kun
je constateren dat er veel muziek is die (nog) geen podium heeft.

Weg

Korte tijd na dit interview berichtte Harry-Imre mij, dat zijn
contract bij classicnl is beëindigd. Superjammer!

Harry-Imre Dijkstra, foto gemaakt voor een project

Gerbrich Meijer studeert vanaf september
2018 bij Yehuda Gilad aan The Colburn
Conservatory of Music in Los Angeles. Zij
schrijft in de Klarinet over haar ervaringen
als beroepsmuzikant in opleiding.

Gerbrich in L.A. (7)

Cottage Ensemble (Gerbrich: rechts voor) voor de Jacobuskerk in Feerwerd

foto: Stefan de Groot

op de Katwijkse Muziekschool (2016)
foto: Maarten van Rijn

Harry-Imre Dijkstra speelt, componeert, arrangeert, dirigeert,
organiseert, legt graag uit en maakt zich sterk voor minder bekend en
Oost-Europees repertoire. Hij studeerde aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten en doceerde tijdens zijn solisten-studie aan
hetzelfde instituut.
Hij studeerde enige periodes bij professor Valery Bezroetsjenko in SintPetersburg, volgde masterclasses bij Michel Lethiec en Charles Neidich
en kreeg kamermuzieklessen van onder meer Kyoko Hashimoto, CharlesAndré Linale (Orpheus Kwartet) en George Sopkin (Fine Arts Kwartet).
Hij trad solistisch op met orkest en maakte vele radio-opnames voor de
NCRV, de AVRO en de Concertzender.

De afgelopen jaren heeft hij zich op kamermuziek toegelegd: hij gaf met diverse
ensembles concerten in Europa en maakte
opnames voor de Nederlandse, Oostenrijkse
en Tsjechische radio en de Hongaarse televisie. Hij was te gast bij wereldvermaarde
ensembles als het Prazak Kwartet en het
Altenberg Trio. De intensieve samenwerking
met het Praagse Bennewitz Kwartet maakt
dat zij gezamenlijk al 250 concerten gaven
in Tsjechië, België, Oostenrijk, Duitsland en
Nederland. Als componist heeft Harry-Imre
vooral werk voor eigen gebruik geschreven,
maar ook voor ballet, film, theater en educatieve doeleinden. Verder
maakte hij talloze bewerkingen voor diverse ensembles.
Hij presenteerde ruim vijftien jaar regelmatig voor De Concertzender
en heeft 440 radioprogramma’s geproduceerd over Tsjechische 20e eeuwse muziek. Daarom is hij te zien geweest als deskundige in het
VPRO-programma Reiziger in Muziek, over zijn geliefde componist
Leoš Janáček.
Zijn muzikale ervaring en kennis zet hij niet alleen als musicus in, maar
ook bij het geven van concertinleidingen in Europa, als redacteur bij het
muziekblad Luister en – tot voor kort – als hoofdredacteur en hoofdprogrammeur bij classicnl.

Project Cottage Ensemble
Pffff, wat een periode! Sinds vorige week
ben ik weer officieel terug verhuisd naar
Nederland. Mijn studie in L.A. is sowieso
het komende half jaar nog online, maar
ik ga ervan uit dat het wel eens zo zou
kunnen zijn dat ik het hele jaar online
onderwijs volg.
Nadat ik de online Summerschool had
afgerond van Music Academy of the West
(zie Gerbrichs column in DK129, red.) en
de zomervakantie was begonnen voor de
klarinetleerlingen, werd het tijd om eens
iets nieuws te verzinnen. Door corona
zijn een heel aantal van mijn muziekvrienden weer terug in Nederland. Ik had
contact met mijn vriendin Emma en zei
dat ik heel graag weer live concerten zou
willen spelen. Zij reageerde zeer enthousiast en zei dat zij het er met een aantal
van onze andere vrienden ook al over gehad had. We hebben met een groep van
zes vrienden het Cottage Ensemble opgericht, dat bestaat uit strijkkwartet, hoorn
en klarinet.
Dit vond plaats eind juli, en vandaag – 22
augustus – zijn we net een dag klaar met
onze eerste 1,5-meterconcerttour door Nederland! Zes concerten in drie dagen, op
zes locaties: Den Haag, Voorburg, Warffum, Winsum, Bedum en Feerwerd. De
vriendengroep van het Cottage Ensemble,
bestaande uit Hanna Guirten (hoorn),
Emma en Frans van Schoonhoven (viool),
Michiel Wittink (altviool), Iedje van Wees
(cello) en ik, hebben elkaar leren kennen
via het European Union Youth Orchestra
een aantal jaar geleden. Hier hebben wij
samen in Cottage 6 gewoond en vandaar
dat het Cottage Ensemble deze naam heeft
gekregen!
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Vorige maand hebben we het programma
bedacht: het hoornkwintet van Mozart
en het klarinetkwintet van Von Weber.
Een aantal Zoom-meetings later hadden
we op een rijtje wat er allemaal nodig
was: concertlocaties, poster, fundraising
pagina, bericht op social media en krantenberichten, kaartverkoop en publiek:
het zijn maar een paar van de dingen
die bij het organiseren van deze concerttour kwamen kijken. En natuurlijk een
van de belangrijkste dingen: de richtlijnen van het RIVM nastreven, zodat we
veilige concerten konden geven. Ik was
verantwoordelijk voor de vier locaties
in het noorden van het land. De laatste
maanden heb ik veel op de racefiets gezeten en heb ik een heel aantal prachtige locaties gezien. Dus het was voor mij geen
probleem om locaties te bedenken waar
we goed een concert konden geven, het
enige was dat de locaties nog moesten instemmen. Gelukkig was het zo, dat overal
waar ik aanklopte, de organisatie direct
zeer enthousiast was. Ik heb vanuit mijn
eigen netwerk zoveel fantastische reacties
gehad op het project en hulp aangeboden
gekregen, dat dit me moed gaf om het allemaal te gaan organiseren.
We hebben ongelofelijk hard gewerkt om
alles voor elkaar te krijgen, want het is
een hele organisatie om alle partijen aan
boord te krijgen. En als je het dan eenmaal logistiek voor elkaar hebt, betekent
dat nog niet dat er ook publiek zal zijn.
Hiervoor heb ik veel PR gedaan, op het
internet, via de radio en in een aantal
kranten. Binnen de kortste keren waren
drie concerten al uitverkocht en uiteindelijk hebben we alle zalen helemaal vol
weten te krijgen. Mensen snakken naar
live muziek en het was zeer bijzonder om

te zien hoe enthousiast en dankbaar het
publiek was.
Ik moet eerlijk zeggen dat ik het spannend vond om dit allemaal op te zetten,
het was voor mij de eerste keer om echt
alle touwtjes zelf in handen te hebben.
Normaal worden al deze dingen voor je
geregeld en kun je je compleet focussen
op de muziek die je uitvoert. Het muziek
maken leek opeens het allermakkelijkste
van alles wat erbij kwam kijken. Vooral
de stoelindeling en het zorgen dat mensen zich aan de regels hielden was een
uitdaging, maar alles is zeer soepel verlopen en iedereen was erg behulpzaam. Wij
konden daarna heerlijk musiceren en na
vijf maanden niet op het podium te hebben gestaan, voel ik me als herboren en
vol goede energie. Er is niets beters dan
met een live publiek kunnen delen wat je
het liefste doet. Ik ben zeer benieuwd hoe
de coronapandemie zich verder ontwikkelt, maar als we op deze manier muziek
mogen blijven brengen in de gemeenschap, dan is dit absoluut niet onze laatste concertreeks. Ik ben nu al bezig om
plannen te verzinnen voor het volgende
project, stilzitten zit nou eenmaal niet in
mijn aard. Hoe rustgevend het ook is om
plotseling terug te verhuizen naar het –
pas uitgeroepen tot – mooiste dorp van
Nederland: Winsum.
Gerbrich
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Scene uit MITTWOCH: ORCHESTER-FINALISTEN, met helemaal rechts Daniele Zamboni

foto: Ruth & Martin Walz

Stockhausen (6):
Zien wat je hoort
In gesprek met Denise van Leeuwen en Daniele Zamboni
door Alex Simu
vertaling Karin Vrieling
In de zomer van 2019 werd in de Gashouder in Amsterdam,
tijdens een drie dagen durende marathon, een substantieel
deel van de cyclus LICHT van Karlheinz Stockhausen (19282007) uitgevoerd, onder de titel: aus LICHT. Alex Simu,
werd ‘compleet overweldigd door de schoonheid’ die hij in
die drie dagen hoorde. Het inspireerde hem om in gesprek te
gaan met mensen die actief aan de productie meewerkten, in
deze zesde aflevering zijn dat Denise van Leeuwen en Daniele
Zamboni.
Denise van Leeuwen speelde de rol van Eva – op bassethoorn –
in MICHAELs REISE UM DIE ERDE (uit DONNERSTAG).
De enige klarinettist die op alle drie avonden van aus LICHT
speelde – in verschillende rollen – was Daniele Zamboni. Op de
eerste dag had hij de rol van een van het zwaluwenpaar (Schwalbenpärchen), op dag twee speelde hij in het orkest en op dag
drie hoorde hij bij de zogenaamde ORCHESTER-FINALISTEN. Alex stelde aan hen dezelfde vragen.
26
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Alex: Met welk nieuw aspect van musiceren maakte je kennis
toen je bezig was met aus LICHT?
Denise: “Zowel de hele productie, maar ook zeker de muziek
van Karlheinz Stockhausen inspireerde me op vele manieren. Ik
had van tevoren nooit gedacht dat het mogelijk was om elektronische muziek en versterking op zo’n creatieve manier te gebruiken. Dat ik met al deze elementen heb geleerd te werken en er
ook op mijn eigen manier mee kon experimenteren, gaf me veel
nieuwe ideeën voor mijn eigen concertprogrammering.
Ik hou ook van de manier waarop Stockhausen verschillende
kunstvormen combineert. Wanneer je verschillende kunsten combineert, is de ene kunstvorm doorgaans een interpretatie van de
andere. Stockhausen zou eigenlijk hetzelfde kunnen schrijven in
verschillende vormen van kunst. De dans laat bijvoorbeeld letterlijk zien wat je in de muziek hoort. Muziek en dans vullen elkaar
niet aan, maar voor Stockhausen zijn het gelijkwaardige spelers.”
Daniele: “Voor mij was het nieuwe element op het podium
spelen met een choreografie terwijl ik mijn solopartijen speelde.”

Scene uit DONNERSTAG: MICHAELs REISE UM DIE ERDE met Denise van Leeuwen (bassethoorn)

Alex: “Wat vond je het mooiste?”
Denise: “Ik heb gewoon genoten van de muziek van Stockhausen, omdat het erg menselijk is. De muziek gaat over het
leven: speelsheid, ontdekking, liefde, leren, enzovoorts. Het
voelt elegant aan en bevat tegelijkertijd menselijke ‘primitieve
instincten’. Het acteren en bewegen maken deel uit van de muziek en maken het personage in de muziek veel sterker, je kunt
beide elementen niet losmaken van elkaar. Dit geldt ook voor de
andere theatrale aspecten in de muziek, zoals podium, verlichting en kostuums. Daarom beschrijft Stockhausen alles precies
in de partituren. Deze combinatie van muziek, beweging, licht,
podium en kostuums dwingt je om je volledig te openen en je
gewoon over te geven aan de muziek.”
Daniele: “Ik vond het geweldig om deel uit te maken van een
enorme productie als aus LICHT. Ik vond het ook leuk om op
het podium te staan en verschillende stukken te spelen tijdens
de marathon. Op het moment dat je het podium op gaat, voel
je het publiek luisteren en naar je kijken en voel je je op een
andere planeet omdat je op een heel krachtige manier met hen
omgaat.”

Alex: “Wat was voor jou het moeilijkste deel?”
Denise: “De muziek van Stockhausen vraagt veel van musici.
De muziek is heel precies en gedetailleerd in tempo, timing en
dynamiek. Daarnaast vraagt de muziek een zeer hoog technisch
niveau van de muzikanten. Stockhausen definieerde zelfs in
detail alle bewegingen en het acteren. Grappig genoeg leerde ik
dat zo’n gedetailleerde partituur je ook veel vrijheid geeft om de
muziek te maken en iets persoonlijks te acteren.”
Daniele: “Het moeilijkste was voor mij om een deel van de

foto: Ruth & Martin Walz

choreografie toe te voegen aan een lastige technische passage in
een van mijn solo-rollen.
Tijdens het spelen van de muziek van Karlheinz Stockhausen
voel ik me echt betoverd, omdat ik een zeer sterke band met de
muziek voel. De muziek is technisch erg veeleisend en bijna alles
wat je maar kunt bedenken is geschreven.
Een mooi aspect ervan is dat, als je kunt spelen wat er is geschreven, je ook op een heel eigenaardige manier je persoonlijke
interpretatie van het stuk kunt geven. De muziek is zo geschreven dat als je het eenmaal hebt geleerd, het praktisch onmogelijk
is om het te vergeten.”

Alex: “Hoe was het voor jou, Denise, om bassethoorn te spelen
in dit stuk?”
Denise: “Voor mij voelt de bassethoorn als een heel bijzonder
instrument. Het bereik loopt van vrij laag tot zeer hoog en elk
register en elke noot heeft zijn eigen klankkarakter. Bovendien
mengt het instrument gemakkelijk met andere instrumenten.
Stockhausen had een diep begrip van de muzikanten en kende
de instrumenten zeer goed. Het karakter van de muziek en het
timbre dat de bassethoorn heeft, geven naar mijn mening een
natuurlijke bijdrage aan de muziek.”
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Franse besklarinet (Yamaha YCL67-II)
Duitse besklarinet (Yamaha CSGIII)

Duits en Frans:

een pleidooi voor diversiteit
door Daan Bronkhorst
Al anderhalve eeuw spelen klarinettisten het éne of het andere systeem, in de wandeling aangeduid als Frans en Duits. Hoe ontstonden de twee types? Wat zijn de verschillen en wat betekent
dat voor embouchure, vingerzetting en andere speeltechniek? En hoort de luisteraar eigenlijk
wel wélk systeem je speelt?

Geschiedenis

De klarinet is een Duitse uitvinding. Het is een historische ironie dat juist het Franse systeem later
wereldwijd de overhand kreeg, terwijl het voor de fagot andersom is: een Franse uitvinding die nu in
bijna alle landen in een Duitse versie wordt gespeeld.
De Duitse familie Denner creëerde kort na 1700 de eerste klarinet. Die ontleenden ze aan de chalumeau,
een instrument met enkel riet dat anderhalf octaaf speelde. Met het overgeblazen clarin-register kreeg
het nieuwe instrument er veel tonen bij. Instrumentenbouwer Ivan Müller produceerde in 1809 een
klarinet met dertien kleppen die chromatisch behoorlijk zuiver was. Een volgende ontwikkeling bracht
Brahms in verrukking. Die was al gestopt met componeren toen hij de nieuwe klarinet van Carl Baermann en Georg Ottensteiner (zie afbeelding) hoorde. In de laatste jaren van zijn leven, tussen 1891 en
1894, schreef Brahms voor die klarinet een Trio, een Kwintet en twee Sonates. Een decennium later,
rond 1905, kwam Oskar Oehler met een geavanceerd systeem met 22 kleppen en allerlei toongaten die
klank en zuiverheid verbeterden. Moderne ‘Duitse’ klarinetten worden nu in de regel als Oehler-klarinetten aangeduid.
Maar inmiddels was ook in Frankrijk heel wat aan de klarinet gesleuteld. Het koppel Louis Auguste
Buffet en Hyacinthe Klosé bracht in 1844 een instrument op de markt waarvoor ze de kleppen, ringen
en toongaten hadden afgekeken van Theobald Boehm, de man die de dwarsfluit helemaal had herzien.
Dit Franse systeem wordt tot op de dag van vandaag aangeduid als de Boehm-klarinet (Klosé-klarinet
was eigenlijk juister geweest). Het systeem heeft als voordeel dat dezelfde noten met verschillende kleppen kunnen worden bediend waardoor de afwisseling van linker- en rechterhand beter wordt benut.
De boring en daarmee ook de klank van de Boehm is anders.
Ottensteiners Baermann-systeem besklarinet van buxushout (ca. 1860-1879). Mogelijk
speelde Richard Mühlfeld op dit type klarinet de werken die Brahms voor hem schreef.
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Zo hadden zich halverwege de 19e eeuw twee klarinetsystemen
gevestigd. Dat de ene klarinet ‘Duits’ en de andere ‘Frans’ werd,
is deels een historisch toeval. Want toen Ivan Müller zijn klarinet in 1812 presenteerde aan het conservatorium van Parijs
werd die afgewezen omdat de docenten vonden dat orkesten veel
beter af waren met allerlei klarinetten in G, C en D – Duitse
klarinetten wel te verstaan. En eind 19e eeuw verkochten bouwers in Duitsland echter veel meer klarinetten van het Franse
dan van het Duitse type. Daarentegen was het vibrato, nu
beschouwd als typische klankeigenschap van de Franse klarinet,
lange tijd juist bij Duitse klarinettisten populair – zoals naar
verluidt in de eerste uitvoeringen van Mozart en Brahms.
De wereldgeschiedenis verdiepte de kloof tussen Duitse en
Franse instrumenten. Na 1945 moesten tientallen werkplaatsen in Duitsland sluiten, terwijl Franse klarinetbouwers juist
overgingen tot massaproductie. Duitse bouwers die niet meer
konden concurreren met goedkopere Franse klarinetten gingen
zich extra toeleggen op hun eigen traditie. En zo werd het
nieuwe normaal dat in Duitsland en omringende landen de
Duitse klarinet domineert, maar de rest van de wereld op het
Franse systeem speelt.

beker zit een verstelbaar gat voor de intonatie van de laagste
tonen. Bij de Duitse klarinet zijn de vingergaten groter en staan
ze verder uiteen. Duitse klarinettisten herken je bovendien aan
de beminnelijke gewoonte dat ze hun rietje met een koordje
vastzetten in plaats van met een (al dan niet dure) binder van
Franse klarinetten.
Voor de blazer zijn de systeemverschillen aanzienlijk. Mondstuk,
riet en boring vragen een ander soort inspanning. De Duitse
vingerzetting is bij wel twintig noten anders dan de Franse.
Overstappen van het het ene op het andere systeem kost weken
of maanden oefening.
Het was een logische stap de voordelen van beide systemen te
combineren. Dat gebeurde al in de jaren veertig, toen de Saksische
klarinetarchitect Fritz Würlitzer de Duitse klarinet een Boehmsysteem gaf en iets conischer boorde. Dat instrument werd populair onder Nederlandse beroepsmusici, maar elders veel minder.
Is de Duitse vingerzetting moeilijker dan de Franse? Jawel, volgens
velen, er zijn meer vorkgrepen en je moet vaker met de vingers
van toets naar toets glijden. Nee, volgens anderen, juist dat je op
een Duitse klarinet minder alternatieven per noot hebt maakt het
spelen gemakkelijker.

Verschillen

Hoor je het verschil?

De boring is het meest essentiële verschil tussen de twee typen.
Duitse klarinetten, zoals de befaamde instrumenten van Würlitzer,
hebben een bijna geheel cilindrische boring. De Franse instrumenten, met Buffet Crampon als grootste bouwer, zijn meer
conisch. De Franse klarinet is dus bovenaan nauwer en onderaan
breder, zoals iedereen weet die wel eens een tonnetje of beker
van het ene naar het andere type instrument probeerde over te
brengen. Conische boring geeft het instrument een opener en
beweeglijker klank. Het mondstuk van de Duitse klarinet is iets
langer dan de Franse en heeft een langere opening voor het riet;
dat verschil is nog groter bij de Oostenrijkse variant. Op Duitse
klarinetten passen rieten die smaller en zwaarder zijn, ze vereisen
dan ook iets meer ademdruk.
Van die verschillen zie je van buiten weinig. Je ziet ze wel in het
kleppenmechaniek. De Duitse klarinet heeft aan de voorkant
een ring meer, de registerklep zit aan de zijkant en niet achterop,
onderaan zitten minder kleppen voor de rechterpink en in de

Vaak is gezegd dat de twee systemen niet naast elkaar moeten
worden gebruikt, omdat ze anders intoneren. In het laagste register heeft de Franse klarinet meer ‘even’ boventonen en in het
hoogste register zijn de boventoonverschillen nog groter ...
Maar hoor je het verschil? Ik nam de proef op de som. Van twee
langzame passages van Brahms (uit kwintet en sonate) zocht ik
zo’n twintig uitvoeringen bij elkaar. Ik husselde ze en beluisterde ze blind. Later keek ik of ik ze terecht als Duitse of Franse
klarinet had geïdentificeerd. Het gemakkelijkst bleken Britse
en Amerikaanse klarinettisten als ‘Frans’ te herkennen: Richard
Stoltzman, Reginald Kell, Jack Brymer, Gervase de Peyer – ze
spelen steevast met veel vibrato. Voor Jacques Lancelot, Paul
Meyer en Lars Wouters van den Oudenweijer had ik wat meer
tijd nodig. Ik aarzelde lang bij Martin Fröst. En bij Sharon
Kam, die een Buffet speelt, had ik het faliekant fout.
De Duitse klank meende ik zonder veel moeite te herkennen bij
Karl Leister, Wolfgang Meyer, Dieter Klöcker, Francis Benda,
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Jost Michaels en Karl-Heinz Steffens. Ik aarzelde bij wat ik misschien wel de mooiste uitvoering vond: die van Jörg Widmann.
En nog aarzelender zette ik George Pieterson ten onrechte aan
de Franse kant (hij speelt met nogal wat vibrato).
Helemaal blind was mijn test niet, want ik wist ongeveer van
welke klarinettisten ik opnames had gedownload. Voor haar
proefschrift over de Frans-Duitse klarinetverschillen pakte
Stephanie Angloher het wetenschappelijk aan1. Ze liet beroepsen amateurmusici blind luisteren naar fragmenten: hoorden ze
wat Frans of Duits was? Het bleek dat het ontbreken van vibrato
steevast aan Duitse klarinetten werd toegeschreven. Bij Sharon
Kam, die op haar Franse klarinet heel zuinig is met vibrato, was
de goede score maar 20 procent. Het opmerkelijkst was het eindresultaat: zowel beroeps als amateurs scoorden nét boven de 50
procent. Dus als ze willekeurig hadden gekozen, was het resultaat
nauwelijks slechter geweest.

De toekomst

Dirigent Daniel Barenboim zei dat hij het verschil tussen Franse
en Duitse klarinetten meestal niet hoorde. Nog altijd eisen veel
Duitse orkesten dat tweede type. Bouwers zijn allang niet meer
zo strikt in de leer. Schwenk & Seggelke maken weinig gebruik
van het Oehler-kleppensysteem terwijl Franse bouwers kleppen
en ringen van het Oehler-systeem hebben overgenomen.
Yamaha, de Japanse fabrikant, maakt nu de CSG-klarinet (de G
staat voor German) die qua klank ergens midden tussen de twee
types staat.
Gaat daarmee een typisch klankidioom verloren? Richard Strauss
kon nog schrijven dat ‘de kruistoonaarden beter klinken op een
Duitse en de moltoonaarden op een Franse klarinet’. Volgens
hem hadden ‘Franse klarinetten een vlakke, nasale toon, terwijl
die van de Duitse klarinet dicht bij de menselijke stem staat’.
Maar componisten hebben zelden één type klarinet voor ogen
gehad. Schreef Stravinsky in Parijs zijn Trois pièces voor Franse
klarinet? Misschien wel niet, hij kwam uit een Duits-Russische
klarinettraditie.
Als je het klarinettisten vraagt, zoals bijvoorbeeld Stephanie Angloher deed voor haar studie, geven die weinig houvast. Dieter
Klöcker is ervan overtuigd dat voor Franse muziek (Debussy,
Poulenc) een Franse klarinet beter is en dat wie die met een
Duitse klarinet speelt, zich laat kennen als iemand ‘die het ook
eens probeert’. Wolfgang Meyer vindt dat de twee systemen absoluut niet samen moeten spelen. Dat beaamt ook Karl Leister,
maar alleen als het om een orkest gaat, want in kamermuziek
speelt hij ook samen met Franse klarinetten. Karl-Heinz Steffens
ziet het onderscheid als gering ‘maar belangrijk voor de muziek’.
Ivan Berix, klarinettist van het Calefax Rietkwintet, noemde in
1

Stephanie Angloher, Das deutsche und französische Klarinettensystem. Eine

vergleichende Untersuchung zur Klangästhetik und didaktischen Vermittlung.
293 pagina’s, München 2007. Volledige tekst op https://edoc.ub.uni-muenchen.
de/7344/1/Angloher_Stephanie.pdf.
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Marilou den Outer (1957) is in 2016
begonnen met de klarinet. In haar columns
vertelt zij over haar ontdekkingsreis.
Contact met Marilou:
mariloudenouter@gmail.com
Jörg Widmann

foto: Marco Borggreve

een interview de discussie ‘een beetje achterhaald. Het gaat om
het klankbeeld dat in je hoofd hebt. Ik speel zelf op een Duitse
boring en streef een lichte, meer Franse klank na.’
Genoeg argumenten zijn aangevoerd om het ene dan wel het
andere systeem te gebruiken. Omdat verschillende muziek een
verschillende klank vraagt, of de eenheid van de orkestklank het
vereist. Omdat je een persoonlijk klankideaal nastreeft of omdat
sommige passages gemakkelijker gaan op de ene dan op de
andere. Maar solisten zoals Sharon Kam (Brahms op een Franse
klarinet) en George Pieterson (Debussy op een Duitse klarinet)
hebben laten zien hoe betrekkelijk die argumenten zijn. In het
Concertgebouworkest hebben Olivier Patey, Calogero Palermo
en Davide Lattuada een Buffet-klarinet, terwijl Arno Piters,
Henk Wiedijk en eertijds George Pieterson op een Duits instrument spelen. Dat botst niet, want klarinettisten blijken zich op
elk van de twee systemen heel goed te kunnen aanpassen.
En beide systemen spelen? Toen ik na tien jaar Würlitzers (wie
wil er niet ooit een gespeeld hebben) weer een Franse klarinet
kreeg, merkte ik dat ik niet kon kiezen. Dus vooralsnog speel ik
een Duitse a-klarinet en een Franse besklarinet. Mijn ervaring is
dat je van die mix beter wordt – meer bewust van wat je doet en
van wat je uit je instrument kunt halen. Alweer blijkt diversiteit
een verrijking.

Kunststof rietjes:
‘elk voordeel heeft zijn nadeel?’

O

p het tafeltje naast mijn klarinetstandaard liggen doorgaans zo’n
acht rietjes voor het grijpen. Allemaal
sterkte 3, maar dat is dan ook hun enige
overeenkomst. Met pen heb ik er soms de
maand van ingebruikname op geschreven.
Dan staat er bijvoorbeeld ‘mei’. Maar ik
ben inmiddels zo lang bezig dat ik niet
meer weet of het gaat om mei van dit jaar
of van het vorige. Daarom was ik ook met
een extra markering begonnen. Eén groen
bolletje betekent ‘speelt niet slecht’, twee
bolletjes ‘kan ik blindelings op vertrouwen’, en drie ‘bewaren voor speciale gelegenheden’. Ook rietjes zonder bolletjes
liggen er nog. Zal wel een soort zuinigheid zijn en ik maak mezelf wijs dat het
rietje misschien later opeens toch goed
speelbaar zal zijn. Ook had ik zo’n plastic
riet-etui aangeschaft met een groene kleur.
Daar mogen alleen de rietjes in die van
mij ‘groen licht’ krijgen voor gebruik op
les en in de orkestjes. Handig als ik weer
eens haast heb bij het inpakken van de klarinetkoffer.
Maar kortom, wat een gedoe met die verschillende rietjes! Daarom was ik zeker
geïnteresseerd toen ik een mailtje binnenkreeg van de altijd ondernemende Michelle Anderson uit Canada, bekend van
de Clarinet mentor (YouTube-video’s),
waarin zij een filmpje aankondigde over
kunststof rieten. Ze is daarin in gesprek
met de vertegenwoordiger van een van de
bekendste leveranciers van dit kunststof
riet, Légère. Met in mijn achterhoofd dat

het wel eens een filmpje kon zijn met een
hoog ‘Wij-van-WC-eend-gehalte’, besloot
ik toch te kijken. Het viel niet tegen. Er
werden veel inhoudelijke dingen besproken en ik werd nieuwsgierig. Vooral naar
het beloofde speelgemak: rietje bevestigen
en spelen maar.
Via een Nederlandse webshop schafte ik
aldus mijn eerste kunststof rietje aan: een
Légère Signature European cut. Ze zijn
met tegen de dertig euro per stuk best prijzig en de grootste opgave is om te bepalen
welke sterkte je nodig hebt. Daar zijn geen
eenduidige adviezen over te vinden. Op
een of andere manier probeerde ik op safe
te spelen door een iets minder sterk riet te
kiezen, namelijk een 2¾ (het is mogelijk
kwarten te kiezen!). Na een paar dagen
lag het rietje in de brievenbus. Het voelde spannend om het doorzichtige stukje
plastic op het mondstuk te bevestigen. De
schroefjes moesten strakker dan normaal
worden aangedraaid en dat ging het makkelijkst met mijn oude metalen rietbinder.
Zelfs met voorzichtig aanblazen bracht ik
onmiddellijk een flinke berg geluid voort.
Zo weinig weerstand, en dat ook nog op
een droog ‘riet’, dat het leek alsof ik een
totaal ander instrument in mijn handen
had. Dat ging allemaal wel heel erg gemakkelijk! Tot zover de eerste indruk.
Wat al snel niet zo eenvoudig bleek was
het overblazen. Dat vroeg flinke aanpassingen van de embouchure, niet zo praktisch. Aan de andere kant was ik erg gecharmeerd van de kwaliteit van de tonen
in het chalumeauregister. Kortom, ik
zat met een dubbel gevoel. Mijn lekenverstand zei me dat ik een zwaarder riet
moest proberen. Maar ja, welk nummer?
Sterkte 3, of 3¼? Dat experimenteren gaat
wel in de papieren lopen. Gelukkig denkt
de firma Légère daarin mee. Op een webformulier kun je aangeven dat je een riet
wilt omruilen. Per ommegaande kreeg ik
antwoord uit Canada. De aanvraag was
goedgekeurd en ik zou een zwaarder riet
ontvangen. Dat gebeurde inderdaad, maar
niet echt snel, en in die wachtperiode leek
het me goed om het ‘rieten’ riet nog maar
eens van stal te halen. Maar dat was even

een schrik: mijn embouchure leek wel
verdwenen! Ik kon nauwelijks hoge tonen
voortbrengen, pas na flink doorzetten lukte het weer. Verwarring alom. Is dat een
definitieve keuze straks: ofwel riet, ofwel
kunststof? Intussen kwam het Légère-riet
per post, nu sterkte 3. Ook die biedt mij
nog steeds een groot speelgemak en deze
sterkte gaf ook iets beter resultaat bij de
hogere tonen. Het eindresultaat is dat het
blazen minder zwaar aanvoelt en ik ervaar
meer vrijheid tijdens het spelen. Een nadeel voor mij ten opzichte van het gewone
riet is, dat het kunststof riet veel makkelijker vocht vasthoudt. De druppels zijn
letterlijk zichtbaar op het plastic. Soms zo
erg dat de toon vervormt. Toch een voorbeeld van ‘elk voordeel heeft zijn nadeel’?
Hoe dat op te lossen weet ik nog niet.
Maar om echt zeker te weten of dit de juiste sterkte is voor mij, zou ik eigenlijk nog
een 3¼ willen proberen. Het kan, want
Légère biedt een aantal omruilmogelijkheden per jaar aan.
Hoe nu verder? Dat werd het dilemma van
de afgelopen zomervakantie. De laatste
klarinetles had ik achter de rug, er waren
geen grote stokken meer achter de deur,
er kwam een hittegolf die mijn animo om
de klarinet op te pakken verder dempte en
als klap op de vuurpijl had ik een huiselijk
ongelukje. Bij het dichtdoen van een zolderraampje nam de hendel van het raam
mijn rechterwijsvinger in de tang, met een
flinke wond tot gevolg. Het helen gaat
voorspoedig, maar langzaam. De vingertop voelt gevoelloos aan als ik een poging
waag op de klarinet. Dat vraagt om meer
geduld en vertrouwen. Ook voor de keuze
kunststof of riet.
Marilou
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Regelmatig verschijnt er nieuwe klarinetmuziek. In deze rubriek wordt aandacht
geschonken aan bladmuziek die de
Klarinet ontvangt ter bespreking.
Bij alle besproken muziek(boeken) wordt het
niveau vermeld. Dit loopt vanaf A (beginner)
tot D+ (zeer ver gevorderde speler of
beroepsklarinettist).

Tres piezas No2: 1 Alabao mi Buen
Sambeao
Jorge López Marín
Uitgeverij: Gruber / Prijs: € 17,50
Bezetting: klarinetkwartet / niveau: C/D

Dit is een klarinetkwartet waar
het plezier vanaf
spat! Alle partijen
zijn levendig en
erg leuk om te spelen. Elke partij is
onmisbaar en dit
ervaar je ook als je
het aan het spelen bent.
Het werk bevat een goed herkenbare opbouw. De basklarinet speelt aan het begin
een patroon van drie achtste noten. De
derde klarinet speelt hier een motief overheen. Later volgt de tweede klarinet met
de melodie en daarna komt de eerste klarinet erbij. Elke partij is even belangrijk,
al blijft elke stem wel in zijn eigen register

Beste redactie,

Beste redactie,

In de Klarinet van juli/augustus stond een
artikel over Stockhausen. Daarin lees ik de
uitspraak van Suzanne Stephens dat er nog
nooit iemand vermoord zou zijn vanwege de muziek die hij/zij maakte. Was het
maar waar. Ook muzikanten zijn onder
dictaturen hun leven niet zeker, bijvoorbeeld onder Hitler of Stalin.
Een ander tragisch voorbeeld is Dimebag
Darrell, metalgitarist die door een boze
fan tijdens een optreden werd doodgeschoten, omdat die het niet kon verkroppen dat Darrell zijn vorige band (Pantera)
had opgeheven.
Jammer maar helaas, overspannen haat
komt ook in onze wereld voor.

In de Klarinet van juli 2020 schrijft Bart
Watté over de aanzet. Mag ik een andere
suggestie doen? Heel vaak wordt in literatuur gesproken over het feit dat we met
de punt van de tong tegen de punt van
het riet moeten aanzetten. Maar is dat niet
redelijk onnatuurlijk? Je moet namelijk je
tong buigen om naar de punt van het riet
te gaan.

Jan Willem van Dormolen
34
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Als dat werkt? Prima. Maar ik doceer een
meer natuurlijke aanzet. Laat je tong in de
mond liggen zoals deze altijd ligt. Breng
de tong iets naar boven, zodat je de punt
van het riet verder op de tong raakt. Dus
tussen 1 à 2 centimeter van de punt van de
tong. De punt van de tong hoeft niets te
doen en kan comfortabel achter de onder-

spelen en daarmee blijft de rolverdeling
ook overzichtelijk. De moeilijkheidsgraad
van dit werk is C/D-niveau.
De componist is Jorge López Marín (geb.
1949). Marín is een Cubaanse componist
en dirigent. Cubaanse invloeden zijn onmiskenbaar te horen in dit klarinetkwartet. Dit kwartet is zeker te spelen als een
zelfstandig werk. Het duurt in totaal ongeveer 1,5 minuut. Het is voor een concert ook de moeite om andere delen van
dit kwartet er bij te spelen: Alabao mi
Swing Valseao en Alabao mi Tumbao (zie
ook besprekingen in DK128 en DK129,
red.). Dan is het meer één geheel.

concert

Distributed by jtmusic.shop

Monique Gruppen

In de volgende nummers van
de Klarinet onder andere:
30-jarig bestaan van het Capriccio Clarinet
Orchestra (Haren/Hoogezand)
‘Tips en Tricks’ van Bart Watté: dubbel staccato

colofon
Dit blad is een uitgave van de Klarinet te Zwolle
en wordt toegezonden aan klarinettisten en overige
klarinet-geïnteresseerden die zich geabonneerd hebben.
Abonnementen worden na het eerste jaar steeds met 3
maanden verlengd. De opzegtermijn is 1 maand.
De Klarinet verschijnt 6 keer per jaar.

Basklarinet Festijn: Aad van Nieuwkerk in gesprek

Schriftelijke bijdragen voor de Klarinet zijn welkom
op het redactieadres (zie hiernaast) en worden geplaatst
wanneer de ruimte dit toelaat en zij niet in tegenspraak
zijn met de uitgangspunten en beoogde doelen van het
Column door Joost Prinsen
tijdschrift. Personen die een bijdrage leveren, ontvangen
hiervoor geen vergoeding. Overname van artikelen
Roeland Hendrikx speelt met London Philharmonic
slechts na toestemming van de uitgever.
Orchestra in België en Nederland
met Evan Ziporyn

tanden blijven liggen. Staccato en portato
is makkelijker te realiseren.
Succes!
Met vriendelijke groeten,
Peter Koetsveld

conce
conce
conce
conce
conce
conce
conce

Advertentie-informatie is op te vragen via het
redactieadres.
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Aan dit nummer werkten mee: Daan Bronkhorst,
Leslie Craven, Thea Derks, Jan Willem van Dormolen,
Bram Faber, Monique Gruppen, Marieke van der
Horst, Henk Jansen, Wieke Karsten, Gerbrich Meijer,
Andrea Nijland, Marilou den Outer, Alex Simu, Jos
Valster, Bart Watté, René Zuiderveld
Eindredactie: Karin Vrieling
Redactie- en contactadres voor de Klarinet:
Postbus 40008, 8004 DA Zwolle, tel 0031 (0)38
2302084, deklarinet@ziggo.nl, www.deklarinet.com,
IBAN: NL10RABO0186775121
Deadline voor het volgende nummer:
15 oktober 2020
Vormgeving: Sigrid Spier, www.sigridspier.nl
Druk: Drukkerij Coenradi, Simon Stevinweg 12,
8013 NB Zwolle
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