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Duitsland en Frankrijk stonden en staan vaak tegenover elkaar. Niet alleen in de politiek, maar ook in de muziek. Heel kort door de 

bocht zou je kunnen zeggen dat Duitse muziek serieus en zwaar is, en Franse licht. Bij klarinetten en fagotten speelt dat nog 

steeds. Tekst Hieke van Hoogdalem

Duitse klarinetten klonken van oudsher donker, wollig, gefo-
cust en rond; Franse juist slank, helder, licht en wat schel, 
maar met meer boventonen. Tegenwoordig zijn die verschil-
lende klanken naar elkaar toe gegroeid, maar een geoefend 
oor hoort de verschillen. Dat komt vooral door de verschil-
lende boringen: de Duitse is nauwer. 

Het meest zichtbaar zijn de verschillende kleppensystemen. 
Vanaf 1830 ontwikkelde Ivan Müller de toenmalige klarinet, die 
voortkwam uit de chalumeau, door het kleppensysteem te verbe-
teren. Oskar Öhler verfijnde die versie. Dat noemen we het 
Duitse systeem. Het is moeilijk te bespelen, want voor elke noot 
heb je maar één greep. Dus als je loopjes snel moet spelen, moet 
je lastige trucs uithalen, zoals veel met je pink schuiven. Dat 
moet makkelijker kunnen, zullen Franse klarinetbouwers 
gedacht hebben. Ze pasten het dwarsfluitsysteem van Theobald 
Boehm toe en ontwikkelden zo een technisch eenvoudiger 
systeem. En de Franse klarinet kreeg een andere boring vanwege 
het Franse klankideaal. Met dit Franse systeem kan je één noot 
met meerdere grepen spelen; virtuoze muziek wordt makkelij-
ker. Ivar Berix, klarinettist van het Calefax Rietkwintet: ‘Bij 
Boehm kunnen beide pinken vijf kleppen bedienen – heel han-
dig. Bij Öhler moet je met je pink schuiven.’ Overigens was 
Boehm zelf een Duitser, maar omdat zijn systeem in Frankrijk 
werd toegepast, heet dat het Franse systeem. Intoneren is dan 
wel weer iets makkelijker op het Duitse Öhler-systeem.

‘In Duitsland denken ze dat de nauwere boring een klank-
voordeel oplevert’, vertelt Berix. De Duitse en Oostenrijkse 
orkesten – zoals de Wiener en Berliner Philharmoniker – zijn 
eigenlijk nog de enige die eisen dat hun klarinettisten Duits 
systeem spelen. ‘Dat is 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. Duits materi-
aal, Frans ideaal. Met Calefax spelen we veel oude muziek, maar 
wel op moderne instrumenten. Hoe dat klinkt, hangt af van je 
klankbeeld en vaardigheden; en minder van het instrument.’

De rest van de wereld speelt Boehm of reform-Boehm: een 

klarinet die het beste van beide werelden verenigt. Nederland 
is hét land van dit mixinstrument. Het heeft een Duitse boring 
en klinkt daardoor harder en meer gefocust, maar is gemak-
kelijker te bespelen vanwege het Franse kleppensysteem. Frits 
Wurlitzer maakte dit instrument in de jaren 1950, toen klari-
nettist Jos d’Hondt van het Radio Filharmonisch Orkest op 
het idee kwam om de prachtige klank van zijn Duitse collega’s 
te combineren met het makkelijkere kleppensysteem dat hij 
gewend was van de Franse klarinet.

Franse overwinning?

Zal de Boehm-klarinet, dus het Franse systeem, uiteindelijk als 
enige overblijven? Berix: ‘Ja, dat denk ik wel. Het is nu al het 
meest gebruikte systeem en daarom goedkoper. Er zijn nog wel 
orkesten die vasthouden aan bepaalde systemen, maar je ziet 
ook dat ze dat loslaten, zoals het Koninklijk Concertgebouworkest 
(KCO) dat altijd reform-Boehm eiste. Orkesten krijgen steeds 
vaker te maken met musici van over de hele wereld; dan kunnen 
ze zulke eisen niet meer stellen. Ik vind ook dat het systeem 
eigenlijk niet uitmaakt; het riet en het mondstuk bepalen veel 
van de klank, net als natuurlijk de boring en de musicus. Je moet 
kunnen mengen, dat is het belangrijkst. De vaardigheid van de 
speler staat tegenwoordig centraal, en zo moet het ook zijn.’

Olivier Patey, soloklarinettist van het KCO, is het hier niet 
helemaal mee eens: ‘Ik denk dat er altijd wel interesse blijft 
bestaan in de drie systemen. Maar bepalend is voorlopig wel 
je conservatoriumleraar en het perspectief op werk. Een 
Franse student die Duitse klarinet wil spelen, weet dat hij niet 
komt te werken in een Frans orkest.’

Arno Piters, ook KCO-klarinettist en groot fan van 
reform-Boehm en de Duitse klank, beaamt dit. Hij geeft les 
aan het conservatorium van Amsterdam en ziet dat studenten 
het fijn vinden om te kunnen kiezen. Piters is open-minded: 
niet zijn eigen voorkeur is leidend, maar de mogelijkheden en 
het klankideaal van de studenten. Zij spelen dan ook op alle 
drie systemen. Patey voegt toe: ‘Mensen die goed spelen en 

De Duitsers versus 
de Fransen

openstaan voor nieuwe dingen, gaan op een gegeven moment 
een ander instrument proberen. Ik speelde zelf tot drie jaar 
geleden alleen maar Frans systeem in Frankrijk. Nu ik bij het 
KCO ben, heb ik ook Duits en reform-Boehm geprobeerd, 
want ik vind het interessant om erover te leren. Sommige 
systemen passen beter bij een bepaalde musicus. Ik ken men-
sen die later alsnog zijn overgestapt, maar dat is niet altijd 
makkelijk. Van Frans naar reform-Boehm gaat nog wel, al is 
de blaastechniek iets anders. Maar ga je over op Duitse klep-
pen en boring, dan begin je bij nul. Je hebt een ander mond-
stuk nodig; je hele basis van klarinet spelen verandert. Doe je 
dat als je al op het conservatorium zit, dan kan dat nadelig 
zijn. Want voor opnieuw leren spelen is eigenlijk geen tijd; je 
moet snel op hoog niveau musiceren.’ Het kan ook goed zijn 
om een ander systeem te proberen, zoals overstappen op een 
Duits systeem als je Brahms speelt. Piters: ‘Je merkt dat je 
bepaalde dingen niet kan doen, bijvoorbeeld dat ene loopje 
binden. Dat levert belangrijke argumenten op voor de inter-
pretatie.’ Maar dat orkesten zich openstellen, vindt hij jam-
mer. ‘De wereld wordt steeds kleiner, waardoor je veel van 
elkaar leert. Maar daardoor gaat ieders spel ook veel op 
elkaar lijken. Er zijn geen echte scholen meer zoals vroeger in 
Amerika, Engeland, Oostenrijk en Nederland.’ Ook Piters 
vindt uiteindelijk dat de musicus centraal moet staan, ‘maar 
het moet wél goed klinken, maakt niet uit waarop.’ Daarmee 
bedoelt hij de Duitse boring (Öhler en reform-Boehm).

Patey vind het juist goed dat orkesten opener worden. ‘Van 
strijkers eis je toch ook niet dat ze alleen op Stradivari spelen?’ 
Er zijn vele mengvormen in gebruik inmiddels, zoals Duitse 
mondstukken op Franse klarinetten en andersom. Patey: 
‘Alleen klarinettisten vinden dit interessant; andere musici niet. 
En veel mensen horen de verschillen ook niet. Men zegt wel 
eens tegen mij dat ik zo’n mooie Duitse klank heb – en ik speel 
op een Frans systeem. De klarinet is maar een middel. Ik vind 
ook dat klank vooral in je hoofd zit. Wij spelen geen klarinet, 
maar maken muziek met een klarinet.’ ‹‹

Hoe zit Het bij fagotten?

Fagotten verschillen niet alleen in boring en kleppen
systeem (andere grepen), maar ook in materiaal. Dat 
maakt het verschil in klank nog groter dan bij klarinet
ten. Franse zijn gemaakt van hardhout en spelen soe
peler in de hoogte. Ze klinken zachter door de nauwe
re boring, en iets scherper, rijker en genuanceerder. 
Duitse fagotten zijn gevoerd met kunststof en hebben 
een steviger toon; ze klinken harder. De rieten zijn 
ook verschillend; dat voelt heel anders en maakt het 
voor een fagottist lastig om te schakelen.
Bij de fagotten is het Duitse systeem juist dominant 
geworden vanaf WO II. Franse fagotten hoor je alleen 
nog in delen van Frankrijk, België, Canada, Italië, 
Engeland en Japan. Jos de Lange, fagottist bij het 
Koninklijk Concert gebouworkest: ‘De omslag kwam 
door Daniel Barenboim toen hij chefdirigent was van 

het Orchestre de Paris. Het orkest ging ook Duitse 
muziek spelen en Barenboim vond dat de 
fagotten net zo luid en rijk van klank moesten 
zijn als de rest – gelijkwaardig – en niet moch
ten wegvallen. Hij voerde daarom Duitse fagot

ten in Frankrijk in. Men ging daarin mee, want hij 
is een autoriteit.’ Om het verschil aan te geven: waar 
in Franse muziek vaak vier Franse fagotten worden 
voorgeschreven, heb je aan twee Duitse genoeg.
Ooit is wel een poging gedaan om een wereld
systeem te maken, maar dat werd geen succes – 
de fagot werd nogal zwaar met die twee syste
men. De Lange: ‘Begin 19e eeuw werd de Boehm
fagot ontwikkeld. Hij was te zien op een wereld
tentoonstelling. Heel goed uitgedokterd en veel 
zuiverder, maar het instrument klonk als saxofoon. 
En die hadden we al.’

Foto’s van links 

naar rechts:

1 Duitse fagot. 

2 Klarinet met  

het Reform-

Boehm-systeem

3 Het Duitse 

(links) naast het 

Franse systeem 

(rechts).

4 Een Duitse 

fagot is aan de 

binnenkant 

bekleed met 

kunststof. 

5 Franse fagot.
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