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Er zijn geen geheimen 
Stradivarius is voor velen synoniem met  ‘beste viool ter wereld’. De naam van de bouwer, Antonio Stradivari, 

is legendarisch en is zelfs een soortnaam geworden. Als je ‘m hoort, denk je al snel aan de crème de la 

crème onder de strijkinstrumenten; aan de beroemde roodgetinte violen en celli – en waarschijnlijk aan 

allerlei mythen over hoe Stradivari zijn ‘superieure’ klank bereikte. Maar wat klopt daar nou eigenlijk van? 

AKKOORDmagazine onderzocht een aantal stellingen over Stradivari (1644-1737) en over vioolbouw in het 

algemeen.       Tekst  Hieke van Hoogdalem   

Stradivari-mythen ontrafeld

Hoe bereikte Stradivari zo’n mooie klank? Wat onder-
scheidde hem van de rest?
Feit is dat Stradivari heel nauwkeurig werkte. Er is veel materi-
aal bewaard gebleven, zoals tekeningen, mallen en gereed-
schap. Stradivari bouwde behalve violen, altviolen en celli 
onder andere ook dansmeestersviolen, mandolines, gitaren en 
harpen. Zijn modellen werkte hij heel precies en per onderdeel 
uit op papier. Mathijs Heyligers, vioolbouwer in Cremona, waar 
Stradivari driehonderd jaar geleden woonde en werkte, vertelt: 
‘We weten daardoor álles over Stradivari: welke stappen hij 
zette, welk model hij uiteindelijk koos... Het is allemaal te vin-
den in het museum hier. Van andere bouwers is dat allemaal 
niet bekend, dus of Stradivari’s manier van werken onderschei-
dend was, wat sommigen beweren, is moeilijk te zeggen. Hij 
ontwikkelde wel speciale methoden en dacht belangrijke 
details uit, zoals de optimale plaatsing van de f-gaten. Hij 
werkte precies en gedetailleerd, zijn werk was technisch zeer 
perfect, net als dat van Amati. Andere bouwers uit zijn tijd 
werkten vaak slordig en snel. Stradivari maakte in zijn 80-jarige 
carrière ook maar drie vioolmodellen waarvan hij de rest 
afleidde, dus hij kon die optimaal ontwikkelen.’ Annelies 
Steinhauer, vioolbouwer in Hilversum, voegt nog toe: ‘Wat 
Stradivari behalve zijn enorme vakmanschap uniek maakt, is 
dat hij de maten heeft gestandaardiseerd. Hij zette een trend.’

Stradivari vond de onderlinge verhouding belangrijk, die 
moest volgens de regels van de gulden snede zijn (zie kader). 
Dat was niet alleen mooi voor het oog, maar had ook invloed 
op de klank. Stradivari nummerde al zijn tekeningen met let-
tercodes die elk een eigen betekenis hadden, bijv. B voor buono 
- de juiste versie. Vervolgens nam Stradivarius de definitieve 
tekeningen over op hout en maakte hij alle onderdelen, die hij 
tot een instrument samenvoegde. Als hij achteraf een aanpas-
sing deed, bijvoorbeeld in opdracht van een klant, paste hij het 

hele instrument aan, zodat de onderlinge verhoudingen weer 
klopten. Dat deed hij zelfs als het om minieme wijzigingen ging.

De lak uit Stradivari’s tijd was een geheim recept
Dat is niet waar. Dat Stradivari over alles schreef behalve over 
de lak, betekent niet dat hij het recept geheim hield. Heyligers: 
‘Alle tijdgenoten gebruikten dezelfde lak, ze deden er alleen 
andere pigmenten als kleurstof door. Ze konden die lak uitslui-
tend via de apotheek krijgen, omdat alleen leden van het apo-
thekersgilde grondstoffen mochten verkopen en verwerken. 
Het was namelijk erg gevaarlijk werk. Stradivari schreef dus 
niets over lak, omdat hij er simpelweg niets over hoefde te 
weten.’

Een van de mogelijke oorzaken ‘van de vermoedens voor 
een geheim recept’, is de speciale roodtint van Stradivari’s violen 
die tot de verbeelding spreekt vanwege het kleurenspel, dat met 
de lichtval verandert. Die kleur zou Stradivari gemaakt hebben 
met drakenbloed (hars van de drakenbloedboom) of met bloed 
van zijn echtgenote. Onzin natuurlijk, maar wel leuk bedacht. Er 

zijn heel wat experimenten gedaan om te proberen zulke lak te 
maken, maar dat mislukte keer op keer; waarschijnlijk omdat 
men ervan uitging dat de ‘klassieke lak’ een voorloper was van 
de huidige lak, met vergelijkbare ingrediënten. Ook gebruikte 
men geschriften uit die tijd als bron van informatie, bijvoorbeeld 
van meubelmakers of schilders, maar de recepten die zij gaven, 
waren niet gemaakt voor vioolbouwers.

Over geheimhouding gesproken: een nazaat van Stradivari 
heeft in de 19e eeuw in de binnenkant van een bijbel uit 1704 
een recept voor lak gevonden van zijn beroemde voorvader, zo 
schrijven de gebroeders Hill – Engelse vioolbouwers van rond 
1900 – in hun boek over Stradivarius. Die nazaat heeft het 
recept als kind overgeschreven en het origineel weggegooid. 

Meermaals kreeg hij veel geld aangeboden van geïnteresseer-
den, maar nooit heeft hij het recept prijsgegeven. ‘Want’, zegt hij 
volgens de Hills die hem citeren in hun boek, ‘als mijn zonen 
of neven ooit vioolbouwer willen worden, wil ik dat zij dit 
recept krijgen. Dan hebben ze een voorsprong.’

Lak heeft grote invloed op de klank van een strijkinstrument
Wil je een stuk hout voor de toekomst bewaren, dan grondeer 
je ‘m en geef je ‘m daarna één of meerdere lagen lak. Dat geldt 
voor meubelmakers, maar ook voor vioolbouwers. We moeten 
‘lak’ in dit geval dus opsplitsen in ‘grondlaag’ en ‘laklaag’. 
Simone Sacconi, een zeer gerespecteerde 20e-eeuwse viool-
bouwer, heeft 350 instrumenten van Stradivari en diens tijdge-
noten onder handen gehad. Hij bestudeerde vooral de lak en de 
samenstelling, reconstrueerde het recept (dat inmiddels niet 
meer blijkt te kloppen) en de manier waarop de lak verwerkt 
werd. Daarover schrijft hij in De geheimen van Stradivari, zijn 
belangrijkste publicatie en onderwerp van levenslang onder-
zoek. We weten door chemisch onderzoek wel welke samen-
stelling de oude lak had, maar niet precies welke grondstoffen 
erin zaten en hoe die met elkaar werden vermengd in welke 
fase. Sacconi reconstrueerde de eisen waaraan lak moest vol-

Beide namen zijn correct. De 
beroemde vioolbouwer heette 
Antonio Stradivari, maar het was in 
zijn tijd gebruikelijk om namen te 
latiniseren. Op de labels in zijn violen 
zette hij Stradivarius, vandaar dat we 
die naam vaak gebruiken: zowel voor 
de maker als voor het instrument 

(‘een Stradivarius’). Dit geldt ook voor 
Amati en Guarneri, al zie je zelden de 
namen Amatus en Guarnerius.

Stradivari maakte naar schatting 
1.000 tot 1.100 instrumenten. Daarvan 
zijn er nu nog circa 650 in omloop; 
450 tot 512 daarvan zijn violen. 

Stradivari of StradivariuS?

Met de gulden snede verdeel je een lijn of vlak in twee delen volgens een  
verhouding van 1:1,618. De klassieke opvatting is dat dit een ‘mooie’ verhou-
ding geeft. Bij strijkinstrumenten heeft het ook invloed op de klank. Mathijs 
Heyligers: ‘Als je deze ‘correcte’ verhoudingen toepast, krijgt de klank van je 
instrument gegarandeerd een breed frequentiespectrum.’

Gulden Snede
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doen en beschreef hoe vioolbouwers hun instrumenten eerst 
gronderen, zodat de poriën van het hout werden gevuld. Zo 
verhardde/kristalliseerde het materiaal in de poriën. Daarna 
werd de eigenlijke lak aangebracht om het instrument te 
beschermen tegen slijtage, nu met een kleurstof. Dit was puur 
voor de mooi, de grondering was de laag die de klank van het 
instrument het meest beïnvloedde en het instrument bescherm-
de tegen hongerige insecten. De lak en de grondering mengden 
niet of nauwelijks; die bleven gescheiden van elkaar door de 
speciale samenstelling van de laklagen. Hiermee bescherm je 
het hout én de lak, die niet in het hout trekt en daardoor zijn 
kleurenspel krijgt (het pigment trekt niet in het hout). 

Sacconi concludeert dat violen van Stradivari die nog een 
onaangetaste laklaag hebben, hetzelfde klinken als violen waar-
van de lak beschadigd of afgebladderd is – of die helemaal geen 
lak meer hebben. Dat móet haast wel liggen aan de grondering.

Oude en dure instrumenten zijn beter; en het merk maakt ver-
schil
Mooier om te zien zijn ze vaak wel. Dat vinden veel mensen, 
onder wie vioolbouwer Ulrike Wiebel uit Leiden. En ze worden 
vaak mooier gedurende de eeuwen. Wiebel: ‘Hout verandert 
nog honderd jaar na verwerking. Dus wie weet hoe de nu 
nieuwe instrumenten klinken over een eeuw, vergeleken met de 
nu al oude violen.’ Heyligers vult aan: ‘Het hout blijft uitdro-
gen; en hoe droger het hout, des te resonanter de klank.’

Het gaat natuurlijk niet alleen om het uiterlijk, maar vooral 
ook om de klank. Veel mensen zijn geneigd dure zaken betere 
kenmerken toe te schrijven dan dezelfde objecten met een lager 
prijskaartje. Uit verschillende blinde tests blijkt dat dit vaak 
onterecht is. Beroepsviolisten speelden daarbij op hun eigen 
instrument, op violen van oude meesters en op nieuwgebouwde 
violen, zonder te weten welk instrument ze in handen hadden. 
Als hen gevraagd werd welk instrument ze het mooiste vonden 
klinken, scoorden oude en nieuwe instrumenten even goed of 
scoorden nieuwe zelfs beter. Saillant detail: de violisten konden 
hun eigen instrument er niet altijd uit pikken!

In 2009 vond een experiment plaats met schimmels om het 
verouderingsproces van een viool te versnellen. Een panel van 
musici en luisteraars moest in een blinde test vier nieuwe instru-
menten, waarvan twee met schimmel waren behandeld, vergelij-
ken met een Stradivarius uit 1711, en aangeven welke het mooist 
klonk. Van de ruim 180 aanwezigen vonden er 90 de klank van 
één van de ‘beschimmelde’ violen het mooist. De Stradivarius 
eindigde op 2e plek met 39 stemmen. 113 mensen uit het publiek 
dachten dat de moderne viool de Stradivarius was.

Voor een redelijke prijs (ca. € 25.000,-) komt een Stradivari-
sound-alike met net zo’n warme, ronde klank voor veel meer 
musici binnen bereik.  

Waarom zijn oude instrumenten zo duur?
Als er Stradivari, Amati of Guarneri op het label staat, levert 

dat al gauw enkele tonnen tot vele miljoenen euro’s op. Ook 
instrumenten van onbekendere tijdgenoten leveren bakken met 
geld op, al zijn de bedragen dan minder groot. Veilinghuizen kij-
ken naar de naam van de bouwer, de staat van het instrument, het 
bouwjaar en de geschiedenis van het instrument. (Als het in het 
bezit geweest is van een beroemdheid, wordt de prijs al gauw 
hoger. Dit geldt ook voor instrumenten van nog levende bouwers.) 
Heyligers: ‘Dat oude violen zo duur zijn, komt vooral door die 
ouderdom. Violen – strijkinstrumenten – zijn de enige instrumen-
ten die bijna het eeuwige leven hebben; blaasinstrumenten, slag-
werk, toets- en tokkelinstrumenten gaan veel minder lang mee. De 
tijd waarin de viool opkwam in Cremona (rond 1600), had een 
hele gelukkige samenloop van omstandigheden: men gebruikte 
constructiemiddelen zoals mallen en paste esthetische regels toe 
zoals de gulden snede.’ Volgens andere bronnen heeft een Kleine 
IJstijd van 1645 tot 1745 ook effect gehad; die leidde tot een 
bepaalde houtkwaliteit, waardoor de violen goed gebleven zijn. 
Heyligers vertelt verder: ‘Bouwtechnische details dragen hier ook 
aan bij: de inleg, welvingen en overhangende randjes beschermen 
en verstevigen de instrumenten. De violen uit die tijd zijn licht, 
maar toch sterk. En ze zijn ook nog eens goed uit elkaar te halen 
en weer in elkaar te zetten – belangrijk voor onderhoud en restau-
ratie.’ Ter vergelijking: violen van Guarneri zijn even duur, maar 
technisch minder perfect. Er zijn er minder van gebouwd (131 

bewaard) én over hem is veel minder bekend, voegt Heyligers toe. 
Annelies Steinhauer zegt nog: ‘Die heel dure instrumenten wor-
den gekocht door geldschieters. De instrumenten uitproberen op 
klank, komt pas in een later stadium aan bod.’

Vioolbouwer Joseph Vedral (in 2002 overleden) was het 
niet eens met de manier waarop prijzen worden bepaald. Hij 
zegt in het boek 400 jaar vioolbouwkunst in Nederland van 
Jaap Bolink: ‘Ik handel in alles. Maar de echt grote namen 
worden steeds minder interessant. Ze worden te duur. 
Bovendien wordt het allemaal ook wel sterk overdreven. Een 
Stradivari-viool met duizend fouten zou per definitie mooier 

zijn dan een andere goede viool met één fout. Daar ben ik het 
gewoon niet mee eens.’

Hout moet je bij een speciale maanstand kappen
Hout moet je in elk geval in de winter kappen, als er geen sappen 
meer in de stam zitten. Maar over de vraag of de maanstand hier 
verder nog invloed op heeft, zijn de meningen verdeeld. Er zijn 
vioolbouwers en klankhouthandelaren die beweren dat de stand 
van de maan een rol speelt. De structuur van het hout zou 
erdoor veranderen, waardoor het minder weegt, makkelijker te 
bewerken is en mooier klinkt. Steinhauer: ‘Het lijkt me een 
geloof, iets antroposofisch. Mij spreekt het niet aan en ik ver-
trouw verder op de expertise van de handelaren.’ De Zwitserse 
onderzoeker Ernst Zürchner beweert in een artikel uit 1999 dat 
de maanstand wel degelijk invloed heeft op het hout. Maar 
andere onderzoekers weerspreken dat.

Heyligers is heel stellig overtuigd van de invloed van de 
maan: ‘De maanstand is ábsoluut van allergrootst belang! Het 
ecosysteem verandert, waardoor de sappen stromen of juist 
niet. Kap je hout op het verkeerde moment, dan krijg je schim-
mel en houtworm. Dat is eeuwenoude kennis.’ Maar dan kan je 
toch zeggen dat je de bomen in de winter moet kappen, omdat 
de sappen dan uit het hout zijn getrokken? ‘Nee, dat is het niet 
alleen. Ik bottel zelf wijn en als ik dat bij de verkeerde maan-
stand doe, wordt de drank zoet in plaats van droog. Bovendien 
blijkt dat als ik beschimmeld hout traceer, het altijd gekapt 
blijkt bij de verkeerde maanstand.’ ‹‹

Het belangrijkste zijn het model en 
het gebruikte hout. De stok is bijna 
net zo belangrijk als het instrument. 
Dan heb je nog de snaren en de plek 
van de stapel. Dat is het houtje dat 
de trillingen van de kam via het 
bovenblad overbrengt op het achter-
blad. Niet alleen de plek hiervan 
heeft invloed op de klank, ook de 
lengte; die beïnvloedt de spanning 
waarmee de stapel, die los staat, 
geplaatst is. Vioolbouwers kunnen 
door de stapel te vervangen of ver-
plaatsen de klank van een instru-
ment dus veranderen zonder grote 
ingrepen te doen. De zangbalk 
(gelijmd aan de binnenkant van het 

bovenblad) heeft ook effect op de 
klank; hij versterkt de stabiliteit van 
het bovenblad in de lengterichting. 
De mindere stabiliteit van het boven-
blad in de breedterichting wordt door 
de f-gaten nog verder afgezwakt. 
Hiermee hebben de f-gaten dus ook 
een grote invloed op de klank. En 
last but not least de lak. Een slecht 
instrument wordt natuurlijk niet 
opeens goed door speciale lak, maar 
een goed instrument kan wel flink 
worden beperkt door slechte lak. 
Door goede maar te dikke lak slaat 
de toon dood, te harde lak geeft een 
metalige harde klank en te zachte 
lak dempt de toon.

Wat bepaalt de klank van een 
StrijkinStrument?

Goed sparrenhout groeit minstens 1.000 meter boven zeeniveau (vaak 
besneeuwd gebied), staat op het noorden en uit de wind. De bomen groeien in 
een gemengd woud, liefst in oneffen grond. Het groeiseizoen op deze plekken 
is van april tot eind augustus en de bomen groeien langzaam. De spar mag 
geen takken of knoesten hebben op het onderste deel (zo’n 7 meter). Kappen 
doe je ’s winters, omdat de sappen dan uit de bomen verdwenen zijn en het 
hout op z’n droogst is. De celwanden nemen dan ook nauwelijks water op. 
Bomen voor violen zijn zo’n 150 jaar of ouder; hout voor celli en bassen komt 
van bomen tussen 200 en 300 jaar oud. Oudere bomen zijn zeldzaam, omdat 
ze rotten en omvallen. Na het kappen wordt het hout lang (soms vele jaren) 
gelagerd – dat is opslaan en tot ontwikkeling laten komen – voordat het tot 
instrumenten wordt verwerkt.

Waaraan voldoet Goed hout?


