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Het r iet is een veel

besproken onderwerp

onder klarinett isten. Het

ene r iet speelt te zwaar,

he t  andere  ju is t  te  l i ch t .

Of nog erger, het piept.

Er  doen ve le  he le  en

halve waarheden de

ronde over het ideale

riet.  Maar bestaat dat

we l?  lemand d ie  e r  meer

van weet, is Hans

Witteman; hi j  maakt

r ieten met de hand 'op

maat ' .

Rietopmaat
rloor Coen \lTolfgram

Waarom Rietopmaat?

Veel kiarinettisten zijn op zoek naar een berer

geluid. Vroeger kreeg je een instrument in handen

gedrukt en wcrd er gezegd: 
"Ga 

maar lange noten

spelen, dan krijg je vanzelf eer.r goede toon".

Tcgenwoordig is er meer het inzicht dat je met

goed materiaal ook veel kunt berciken. Mensen
'shoppcn' 

nu vaak zelfen proberen verschillende

instrumenten en mondstukken. Maar goede r ie-

ten zijn ook belangrijk.

Voor wie kan Rietopmaat wat betekenen?

Er komen eigenlijk drie categorieën van menser.r

bij mij. Categorie eenzrjn mensen die te weinig

speelbare r ieten uit  een doosje halen. Dan ki jk ik

niet alleen naar het riet, maar dan adviseer ik ze

ook over het rnondstuk of het instrument. Cate-

gorie twee zijn mensen die vlak voor ee.n belang-

rijk concert zitten en dus een goed en betrouw-

baar riet nodig hebben, maar geen tijd wiilen

verdoen mct rieten selecteren. En categorie drie

z i jn  tJe  luxepaarde r r ,  J ie  n ie rs  v rn  r ie re r )  we lcn  en

ook niet willen weter-r en al hun rieten door mij

laten maken. Zoiets als mensen die hun kleren

altijd bij een kleermaker op maar laten maken in

plaats van confectie in de winkel te kopen.

Hoe werkt Rietopnaat?

Mensen moeterr hier eerst ecn keer langskomen.

Ik kan niet zomaar iemar-rd rieren opsturen. Ik

maak ze le t terl i jk 
'op 

maal . Ik moet eersr weren

wat ze willen, hoe er-r op wat voor materiaal ze

spelen. Ik vraag ze dan hur-r favoriete rier mee re

nemen, waarvan ik de vorm gebruik als uitgangs-

punt. Ook moeten ze natuurlijk hun klarinet met

mondstuk mecnemen, zodat we de nieuwe rieten

op hun eigen materiaal kunnen proberen. Verder

ben ik altijd geïnteresseerd in wat ze het ideale

geluid vinden; ik vraag ze daarom een cd mee te

ncmen van hun favoriete klarinettist. In een sessie

van een uur maak ik dan zo'n tien rieten, die ze

daarna thtris verder kunnen proberen. Als z.e een

bepaald riet erg prettig vinden spelen, kunnen ze

me dat per telefoor-r of e-mail laten weren en kan

er bijbestelcl worden. Ik sla de gemaakte rnodellen

namelijk op in een archief en kan zo dus per per-

soon altijd weer rieten op maar bijmaken.

Ben jij de enige die zich op deze manier met rieten

bezighoudr?

Zeker niet. Iemand die ook een rierenatelier heeft,

is Frans Jurjairnz. Hi j  is in 1993 als klarinett ist

afgestudeerd aan

het Conservatorium

in Amsterdam en maakt

al bijna twintig jaar rietcn voor

eigen gebruik. De laatste jaren or.rnvikkelt hij ook
rieten voor anderen (aoor gegeuens, zie kader).

Hoe belangrijle is een riet?

Het riet is onderdeel van het geheel. Eigenlijk is er

een soort bronnenvolgorde. Je moet je eerst afura-

gen welk instrument bij jou past. Vil je bijvoor-

beeld vooral jazz spelen en overal bovenuit schit-

teren, dan kies je een ander instrument dan

wanneer je een groot rond geluid zoekt om solo's

tc spelen in een symfonieorkest. Speel je voorna-
melijk kamermuziek of ir.r een harmonieorkest,

dan kies je n-risschien eerder voor een instrument

dat juist goed mengt. Ik speel nu zelf op een
Buffet Crampon S 

ll� 
Die heefr een dikkere wand

en een smallere boring. Dat geeft een steviger

geluid en dat past goed bij mij. De S1 is mij aan,

gerirden door nrijn reparareur (Bert \Yijnand, zie
ook artike / in De Klariner 45, CW). Hij krijgt de
mecst exotische instrumenten onder handen en er
zijn zo veel soorten en merken klarinetten, dat hij
je vaak beter kan adviseren dan een muziekwinkel.

Daarna zoek je een mondsruk dat ook pasr bij
jouw gcbitstand en manier van blazen. En vervol-

gens komen de rieten in beeld. Instrument,

mondstuk, riet en bespeler vormen samen een

geheel waarwan de onderdelen op elkaar afgestemd

.rrrocten zijn. Ik kan mensen helpen met het vin-

den van een goed riet, maar kan ze ook adviseren

met het kiezen van een goede combinatie. Ik heb

hier ook een paar gangbare mondstukken om uit

te proberen, maar ik handel daar niet in. Er zijn

voldocnde mondstukexperts die je daarbij kunnen

helpen. Ik kar.r wel helpen om een richting te

bepalen.

Hans rX/ítternnn

Schuren



Voor beginners zijn rieten in eerste instantie niet

zo belangrijk, als er maar geluid uit kornt en hct

makkelijk blaast. Naarmate je velder komt, gaje

hogere eisen stellen aan de ldankkleur en de con-

trole van het riet. Je wilt een mooie ronde toon in

de hoogte, het riet moet makkelijk aanspreken,

etcetera. Dar-r ieer je al gatrw de grenzen van het

riet kennen en word je kritischer.

1n De Klarinet 32 stond een ingezonden brief uan

een lezer die zich erouer uerbaasde dat bekende k/a-

rinettisten urijwel niets ouer rieten weten te uertel-

len; 
"Ze 

laten de amateur maar aanmodderen",

schreef hij.

Voor sommige mensen maakt het bi jna niet uit

wat voor riet je er op zet. Ztj voldoen aan het ide-

aalbeeld van een klarinettist en kunnen zich met

het grootste gemak aanpassen aan verschillende

rieten. Ztj hebben zoveel talent en een dermate

goede blaastechniek dat ze ook op een scheefriet,

of een iets te zwaar riet goed kunnen spelen. Voor

deze categorie klarinett isten is een r iet geen'big

issue'.  Bi j  mensen die minder aar.r het ideaalbeeld

voldoen, is die tolerantie minder hoog er.r dan

wordt het moeil i jker om een goed r iet te vinden.

Met name de laatste groep kan ik goed op weg

helpen.

Maar zoals gezegd, het heeft soms ook met een

fout mondstuk te maken. Ik ben daar zelf eer-r

goed voorbeeld van. Toen ik mijn \íurlitzer in

Duitsland ging ophalen, had ik er een L2 mor.rd-

stuk bij uitgezocht met een extra lange baan en

een nauwe t ipopening. Ik vond het geluid erg

mooi, maar er bestonden helemaal geen fabrieks-

rieten met zo'n lange baan, dus ik moest wel mijn

eigen rieten gaan maken. Met mijn leraar Piet

Honingh zat ik bijna iedere les rietcn te maken,

ï."ï:." 

omdat het eigenlijk zo'n idioot mondstuk

Zijn handgemdakt€ rieten altijd beter danfabrieks-

rieten?

Dat hoeft niet per se. Er zijn genoeg ldarinettisten

die prima uit de voeten kunnen r.r.ret fabrieksrie-

ten. Maar mensen met afrvijkende mondstukken

of mensen die zelf minder toegerust zijn, kan ik

vaak goed helpen. Handgemaakte rieten zijn vaak

wel constanter van kwaliteit en gaan wat langer

mee. Ik heb gisteren vier rieten voor mijzelf

gemaakt en die waren alle vier meteen goed. Voor

mensen die op fabrieksrieten spelen, wil ik in de

toekomst een proefplankje uitbrengen. Daar zit-

ten verschillende merken rieter-r op van verschil-

lende diktes. Dan kur.r je thuis rustig uitproberen

welk type riet bij je past.

Hoe zuaarder hoe beter?

Totale onzin. Iederéén weet dat een te zwaar riet

moeilijk aanspreekt, dat je er r.rauwelijks zacht op

kunt spelen; bindingen gaan moeil i jk en je bent
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Riet in de machine

heel snel cloor je embouchure heen. Een lichter

riet speelt veel maldrelijker: je kunt beter intone-

ren, je hebt een groter dynamisch bereik en grote

bindingen gaan soepeler. Het vraagt echter meer

controle van de bespeler.

\íel is iedereen op zoek naar een bepaalde weer-

stand, maar die kun je ook in je mondstuk of kla-

rinet zoeken. Als je een klarinet met ecn nauwe

boring hebt, geeft dat meer weerstand en heb je

helemaal geen zwaar riet nodig.

Bovendien is het klankideaal verar-rderd. Vroeger

vond men een zware, donkere toon zonder veel

boventonen mooi. Tegenwoordig wil n-ren een rij-

kere toor-r met meer boventonen. Veel bekende

klarinettisten van nu spelen vaak juist relatief

licht, zoals Martin Fróst en Ian Scott. Die hebben

een prachtig ronde, gemoedelijke toon, daar teker.r

ik voor.

Moet een riet ingespee/d uorden?

Fabrieksrieten moet je wel degelijk inspelen. Dat

komt doordat ze helemaal zonder vocht worden

gemaakt. In de fabriek wordt op het riet machi-

naal een baan geslepen en de achterkant wordt

eveneens machinaal gevlakt, allemaal in een droge

toestand. Maar als rieten in contact komen met

vocht, veranderen z-e van vorm. Daarom verande-

ren rieten zodra je er op gaat spelen van eigen-

schap. De vlald<e onderkant is dan opeens niet

vlak meer. Daarom polijst ik de rieten op een wet-

steen onder water, zodat ze juist in natte toestand

erg vlak zijn en niet tijdens het spelen gaan krom-

trekl<en. Dus de rieten van mij hoef je eigenlijk

niet in te spelen.
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Hoe uerzorg je een riet?

Na het spelen voorzichtig afdrogen, en dan op een
glas- ofperplexplaatje opbergen. A1s je het riet op
je mondstuk laat zitten, droogt het ce snel uir en
veroudert het sneller. In een afgesloten doosje
blijft het vaak te vochtig en komt er sneller schin-r-
mel in het riet, wat de levensduur ook verkort.
Als een riet iets re zwaar is, wrijf dan stevig met de
zijkant van een potlood over de bolle kant van het
riet. Je drukt dan de poriën een beetje dicht waar-
door het lichter speelt. Als een riet te licht is, gaat
men vaak mer een rietenknipper iets van de
bovenkant afknippen. Ik ben daar zelfgeen voor-
stander van, wanr je verandert daarmee het profiel
van het riet. Er is een soort balans tussen de voor-
en achterkant van het riet die je hiermee versroort.

Mijn rieten doen het soms beter a/s ik ze een beetje
scheef op het won*tule zet.
Dat kan goed werken als een riet nier precies sym-
metrisch is. Riet is een natuurproduct en dat
groeit natuurlijk nooit symmetrisch. Dus als de
l<ern niet in het midden zit, kun je dat corrigerer.r
door het rier er een beetje scheefop te zerren.

Komt al het riethout uit Frankrijk?
Het meest riethout wel, maar tegenwoordig is er
ook goed riet uit Argentinië. Daar hebben ze de
plantages goed beschut aangeiegd, waardoor de

stengels mooi recht kunnen gloeien. In Frankrijk
komt de wind vaak van één kant, en dan is de ene
kant van het riet een stuk zwaarder dan de andere
kant, en is het moeilijker om daar goed symmetri-
sche rieten uit te halen. lk wil binnenkort ook in
China riethout bestellen. Ik hoor daar goede ver-
halen over van hoboïsten.

De grocttste schrik uan iedere klarinettist (en zijn
omgeuing) is een joeke/ uan een pie? tijdens een con-
cert. Hoe leomt dat, en wat leun je er tegen doen.
Dat gebeurt als het riet rransversaal gaat trillen in
plaats van longitudinaal. Dat wil zeggen dat de
zijkanten van een riet de andere kant optrillen
dan cle rest van het riet. Dat kan onrsraan doordat
de zijkanten van het riet te vrij zijn, dat heb je al
snel bij te smalle rieten, of als je het mondstuk te
ver in je mond steekt. Ook scheve r-ieten piepen
sneller, dan kan het dus helpen om je r iet iets
scheef te zerten. Maar het kan ook zijn dat je zelf
met je onderlip het riet even scheef tegen het
mondstuk drukt, waardoor het gaat piepen.

Leerlingen uragen zich soms aÍ'ofer in defabriek at
op een riet is gespeeld. Of iemand het al in de mond
heefi gehad.

Voor zover ik weet niet. Bij mij gebeurt dat in
ieder geval niet. Ik maak de rieten op rnaar, en
ailcen de klant speelt erop.

Riethout op mddt geselerteeftl

B L A  D M U Z I E K
- de meeste titels in

voorraad of op bestelling
Ieverbaar

- in- en verkoop
- voor alle instrumenten

en alle genre's
K L A S S I E K E  C D , S
- van alle labels

M  U  Z I E K P R A K T I J K
- toebehoren voor

instrumenten
M  U S I C O L O G I E

- literatuur over muziek

Broekmans & Van Poppel t.v.

Van Baerlestraat 92-94

lo71 BB Amsterdam

telefoon:

+3t eo) 679 6575/659 7270
fax:

+3r eo 664 67 59,/ 449 to or

E-mail:

Korte tansstraat 13-15

3512 cM Utrecht

telefoon:

+3r (3o, 234 36 73

aarom
surft u naar www.broekmans.com?

Omdat het tussen muzikale mensen en
digitale wensen'clickt'op het world wide web.

www.broekmans.com is een internetsite met een schat aan bladmuziek en een

uitgelezen collectie literatuur over muziek. U vindt er steeds de allernieuwste

uitgaven en u kunt een keuze maken uit een groeiend aanbod van duizenden titels.

De on line-catalogus en e-mailservice van www.broekmans.com garanderen u

snelle levering tegen uitstekende betaalcondities.

Sinds l914 is Broekmans & van Poppel een begrip in de muziek. Wij leveren
bladmuziek voor alle instrumenten en van alle genres. Broekmans & Van poppel

levert u ook literatuur over muziek, klei'e muziekinstrumenten en alle accessoires
voor de uitvoerende muziekpraktijk. Daarnaast beschikt u in onze vestiging in
Amsterdam over een ruim gesortcerde collectie klassieke compact discs, oude muziek
tot opera en van alle labels. Er is gelegenheid tot beluisteren.

q
Broekmans (, van Poppel: omdat wij weten wat er speelt!


