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DE PERFECTE...
STRIJKSTOK

Eenminicollege
strijkstokkenmaken
vanAndreasGrütter.
Zodat u zich inde
concertzaal realiseert
dat niet alleen een
viool diemooie klank
voortbrengt.

DoorKarolien Knols

Foto Frank Ruiter

‘D
eperfecte strijkstokbe-
staatniet.Wel eenperfecte
stokvoorbepaaldemu-
ziek, of eenbepaalde spe-

ler. Jehebt lichteenzware stokken,
flexibeleenstugge, korteen lange.
VoorSjostakovitsjheb jeeenzware,
stuggestoknodigdieveeldefinitie
geeft.Maar speel jeMozart, danheb
jemeeraaneen lichte, flexibele stok.

Debeste stokkenzijngemaakt
doordegrotemeesters.DoorFran-
çoisXavierTourte, aanhetbeginvan
denegentiendeeeuw,endoorDomi-
niquePeccatte, die eenhalveeeuwla-
ter furoremaakte.Die stokkenwor-
dennogsteedsverkocht.Debeste
kostenal snel tweehonderdduizend
euro.

Eenoudestokheeft, net als een
oudewijn, voorsprongopeen
nieuwe.Omdathij geschiedenis
heeft, enkarakter, en jeermeer lagen
meekuntmaken indeklankkleuren.
Als stokkenmakerkan ikalleenmaar
proberendieoudevoorbeelden te
benaderen.Datbegintmethetge-
bruikvanhout.Hetbestehoutvoor

eenstrijkstok ispernambucouitBra-
zilië.Hetheeft eenhoogsoortelijkge-
wichtenhet is elastisch.Oudhout is
hetbeste,maarhet is schaars. Ikheb
eenkeermet tweecollega-stokken-
makerseen tonpernambucoge-
kocht, en triestgenoegwasdaarvan
maar3procentechtgoed.Als een
boomniet recht isgegroeid, of te
snel, kunnenweerniksmee.Het
houtuitde toppen is vaakhet
mooist, omdatdeboomdaar, alshij
eenmaalhet lichtheeftbereikt,het
langzaamstgroeit, enduscompact
is. Endatgeefthetmooistegeluid.
Debesteharenvoor een strijkstok

komenvanpaardenstaartenuit
Mongolië.Witteharenzijnmeer
waarddanzwarte, enhoe langerde
harenhoebeter.Deuiteinden snijd
je ernamelijk af, daarmeeheefthet
paard te veel gezwiept. Eenkilopaar-
denhaarkostduizendeuro.Niet om-
dathethaar zoduur is,maarde se-
lectie is tijdrovend.Haar voorhaar
wordtgecontroleerdop lengte en
dikte. Is eenpaardeenkeer ziekge-
weest, danzijndeharendunner en

brekenze.Die zijndusnietbruikbaar.Dehoeveel-
heidhaaropeen stok isbepalendvoorhetop
spanningbrengenvande snarenvaneenviool.
Tussendehonderdendehonderdtwintigharen
voor eenvioolstok is goed. Zijnhet er te veel, dan
moet je alsmusicus te veelmoeitedoen, enverlies
je kracht.
Jehebtklassiekevioolstokkenvan48gram,en

modernevioolstokkenvan68gram.Praat jeover
eenmodernestok,danheb ikeenvoorkeurvoorde
lichtere stokken, zo rondde60gram.Niet alleen
hoeftdeviolistdanmindergewicht te tillen, een
lichte stokdraagthetgeluidverderdezaal indan
eenzware.Wantdiedrukt zwaaropdevioolsna-
ren,waardoorerminderbeweging inzit.

Als jepraatovereenperfecte stok, ishetallerbe-
langrijkstenatuurlijk:haalthij eenmooieklank
uitdeviool?Datheeft alles temakenmetdeboven-
tonendiedeklankkleuren.Diepeboventonenge-
veneenmooieklank.Hoehogerdeboventonen
hoenasalerhetgeluid.Dusdaar let je als stokken-
makerop.Dichthout tendeertnaar lagebovento-
nen. Elastischhoutnaarhogere.Ookdestugheid
vandestok isbepalendvoordeklank, endie stug-
heidbepaal ikdoordebocht indestok.Veelbocht
zorgt ervoordateenstokbeteropdesnaren
‘springt’.Maarhetbetekentook: eengeknepen
klank.
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AndreasGrütter is sinds

1982 stokkenbouwer. Hij

leerde het vak in Italië

vanGiovanni Lucchi en

verdiepte zich inNew

York bijWilliamSalchow

in de geschiedenis van

het stokkenmaken. In

zijn atelier in Amsterdam

bouwt en restaureert hij

stokken. Zijn Gitlis viool-

stok is gebaseerd op een

klassieke stok van de

oudemeester Tourte. Hij

is vernoemdnaar de Isra-

ëlische violist IvryGitlis,

diemet een stok van

Grütter speelt.
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