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Titelverklaring

• De titel van mij thesis luidt Shir ha Tefilah, 
lied van gebed. In het Hebreeuws is één
van de namen van de synagoge Beit ha 
Tefilah, Huis van Gebed. Erediensten
worden, met uitzondering van een paar
momenten, in zijn geheel gezongen. De 
chazan leidt, maar de gemeente, 
aanwezig in de synagoge, zingt met bijna
alles mee. 



3

Motivatie

• Beit ha’Chidush, een progressieve Joodse
gemeente te Amsterdam, beschouwt mij
als haar huiscomponist. Doel van mijn
onderzoek is een symbiose van 
vernieuwing (componeren) en traditie (het 
kennen van de bronnen van synagogale
muziek) tot stand te brengen. 
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Methode

• Om een antwoord te geven op mijn

onderzoeksvraag ‘Hoe beïnvloedt synagogale

muziek mijn werk als Joodse componist?’ heb ik

de belangrijkste trefwoorden uit de Joodse

muziek onderzocht. Trefwoorden zijn onder

andere nusach, chazan en shtayger. Het 

grootste deel van het onderzoek heb ik online 

gedaan. Boeken op het gebied van synagogale

muziek, heb ik via Google Books gevonden en 

geraadpleegd. 
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Vorm van de presentatie

• In het eerste deel van mijn presentatie zal ik de 

karakteristieken van synagogale muziek

belichten en in verband brengen met mijn

composities.  

• In het tweede deel van mijn presentatie zal een

beschouwing geven over de invloed van 

synagogale muziek op mijn werk. 

• In het derde deel van mijn presentatie zal ik

antwoord geven op mijn onderzoeksvraag. 
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Shtaygers

• De shtayger (Jiddisch voor toonladder) is een bepalende
factor voor de muziek van het Oost-Europese
Jodendom. De chazan baseert zijn improvisaties op 
deze toonladders. Er zijn drie hoofdshtaygers:                              

• 1) Adonai Malach shtayger, majeur-toonladder met 
verlaagde zevende toontrap.                              
Voorbeeld: c – d – e – f – g – a – bes – c. 

• 2) Magein Avot shtayger, mineur naturel ladder. 
Voorbeeld: c – d – es – f – g – as – bes – c.  

• 3) Ahavah rabbah shtayger, ook wel freygisch genaamd, 
heeft als hoofdkenmerk de overmatige secunde tussen
de tweede en derde toontrap.                              
Voorbeeld: d – es – fis – g – a – bes – c – d. 
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Overige shtaygers

• In de Klezmer (seculiere) muziek treft men ook
varianten op de hoofdshtaygers aan: 

• 1) Mi sheberach shtayger, ook wel Oekraïnse
Dorische shtayger genoemd, een dorische
toonladder met verhoogd vierde trap. Voorbeeld: 
d – e – f – gis – a – b – c – d. 

• 2) Yishtabach shtayger: een variant van de 
magein avot shtayger waarbij de tweede
toontrap verlaagd wordt. Voorbeeld: d – es – f –
g – a – bes – c – d.  
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Manoeuvres

• Binnen een improvisatie kan gemoduleerd
worden. Er zijn twee manoeuvres: 

• 1) Yishtabach manoeuvre: beweging van 
magein avot naar naar adonai malach, 
dan naar de mi sheberach en en dan terug
naar magein avot. 

• 2) Sim shalom manoeuvre: beweging van 
ahavah rabbah naar de mi sheberach en 
terug naar ahavah rabbah. 
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Luistervoorbeelden shtaygers

• Graag laat ik u een gedeelte van mijn compositie
Havdalah (zie compositieportfolio bladzijde 9-14) horen. 

• 1) B’racha I (maat 48 – 65): adonai malach shtayger. 

• 2) B’racha II (maat 66 – 78): magein avot shtayger. 

• 3) B’racha III (maat 79 – 101): ahavah rabbah. 

• 4) B’racha IV (maat maat 102 – 134): magein avot. 

• Nota Bene 1: het gebruik van shtaygers heb ik bewust
toegepast maar het begrip ‘manoeuvre’ was mij tijdens
het componeren onbekend.  

• Nota Bene 2: in het middendeel van Le baiser d’amour
(zie compositieportfolio bladzijde 21/22) wordt de ahavah
rabbah shtayger toegepast.  
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Nusach

• Nusach: vele passages in het gebedenboek worden
gereciteerd. Deze ‘melodielijnen’ zijn opgebouwd uit
samenhangende motieven. Typisch Ashkenazisch is het 
uitvoeren van deze motieven in shtaygers. De stemming 
van de eredienst (tijdens de Hoge Feestdagen weer heel 
anders dan tijdens een reguliere shabbat bijvoorbeeld) 
bepaalt welke shtaygers gebruikt worden. 

• Voor mijn compositie Havdalah heb ik een motievenset
ontworpen. Op bladzijde 18 in mijn thesis treft u deze
motievenset aan. In mijn Vijf Pesachliederen pas ik deze
nusach-techniek (een patchwork van motieven) ook toe. 

• Luistervoorbeeld : Odcha ki anitani uit Vijf
Pesachliederen (compositieportfolio bladzijde 28).  
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Zemirot

• Zemirot zijn Joodse hymnes. Deze hymnes worden
doorgaans in het Hebreeuws of Aramees gezongen
maar er zijn ook zemirot in het Jiddisch en Ladino. Bij
zemirot denk je in eerste instantie aan liederen die aan
tafel bij de maaltijd gezongen worden, zoals op 
vrijdagavond, shabbatmiddag en zaterdagavond. De 
teksten zijn dikwijls ontleend aan gedichten uit de 
Middeleeuwen, geschreven door rabbijnen en andere
geleerden. Sommige teksten zoals Adon Olam zijn
dermate populair dat ze ook vandaag de dag opnieuw
door componisten getoonzet worden. 

• Luistervoorbeeld: Schabbos Hamalkoh uit Zemirot
Yisraeil van Sam Englander (1896-1943). Zie bladzijde
25 in de thesis. 



12

Nigun - inleiding

• Nigun is Hebreeuws voor wijsje of melodie. Nigunim zijn
doorgaans religieuze melodieën, meestal uitgevoerd in 
groepsverband. 

• Dikwijls wordt er, in plaats van op gewone woorden, op 
fantasiewoorden zoals ‘bim-bim-bam’ of ‘ai-ai-ai’
gezongen. 

• Nigunim worden gezongen tijdens Chassidische
samenkomsten. Het Chassidisme is een ultra-orthodoxe
stroming binnen het Oost-Europese Jodendom, 
opgericht door rabbijn Israel Baal Shem Tov (1698-
1750).  

• Doorgaans worden de nigunim niet begeleid door 
instrumenten. 
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Drie types nigunim

• Er zijn drie types nigunim: 

• 1) Dveykes: langzame melodieën, vrij in ritme, 
met een reflectief karakter. Deze melodieën
worden meestal door individuen gezongen. 

• 2) Dance tunes: eenvoudig, vlug, ritmisch en 
metrisch. Deze nigunim worden doorgaans
unisono gezongen door een groep tijdens het 
dansen. 

• 3) Tish nigunim: tafelliederen, rustig, iets
ingewikkelder in compositie en worden
doorgaans op shabbat gezongen in de 
aanwezigheid van een rebbe (rabbijn). 
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Nigunim – bronnen

• Sommige nigunim zijn toegeschreven aan rabbijnen en 
musici, maar er zijn ook vele wijsjes geïmporteerd. Denk
hierbij aan Kozakkendansen, Poolse militaire marsen en 
Oost-Europese volksliedjes. Het gebruik van seculiere –
en niet-Joodse melodieën werd niet als een probleem
gezien. Eigenlijk werd het ervaren als het 
tegenovergestelde, want door Joods gebruik kregen de 
bestaande melodieën een religieuze en spirituele
waarde. 

• Luistervoorbeeld: Nigun of the Four Gates/Nigun Arba
Bavos van rabbi Shneur Zalman (1745-1812). Deze
melodie staat in de thesis op bladzijde 27.  
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Klezmer

• Klezmer is van origine de instrumentale
muziek van de Jiddisch sprekende Joden
in met name Oost-Europa. 

• Kley = werktuig, zemer = musiceren
(Hebreeuws). 

• Klezmermuziek wordt vooral gespeeld op 
bruiloften en bijzondere vieringen zoals
tijdens een bar/bat mitzvah feest.  
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Enkele voorbeelden klezmermuziek

• Freilach: Moldavische kringdans, 2/4 maat, vrolijk. 
• Bulgar: 8/8 maat, accenten op 1- 4 -7, doorgaans in de 

ahavah rabbah shtayger. 

• Sher: verwant aan de freilach maar iets minder snel, 2/4 
maat of 4/4 maat, vaak een medley van vele korte
melodieën in één nummer. 

• Nigun: lied zonder woorden, 2/4 maat, afkomstig uit de 
religieuze muziek, de dans brengt je in trance. 
Luistervoorbeeld: Der Gasn Nigun van M.D. Polak, een
compositie voor piano solo over een gelijknamige
klezmermelodie.   

• N.B. De Klezmernigun zou je de instrumentale
(seculiere) tegenhanger kunnen noemen van de vocale
(Chassidische) nigun.  
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Ernest Bloch

• In de triptiek Baal Shem, Three Pictures of Chassidic 
Life van Ernest Bloch (1880-1959) trof ik als middendeel
‘Nigun’ aan. 

• Mijn eerste veronderstelling was dat ik hiermee een
derde uitingsvorm van de nigun had gevonden had, 
namelijk de concertnigun.  

• De inspiratie om Baal Shem te componeren, vond Bloch
tijdens het bijwonen van een eredienst in de New Yorkse
Lower East Side Synagogue, kort na zijn komst naar
Amerika in 1916. 

• Bloch is vooral bekend om zijn werken in zijn
zogenaamde tweede periode ‘De Joodse Cyclus.’ (1911-
1926). 
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Muzikale karakteristieken van 

Bloch’s Joodse Cyclus
• Melodisch: vele kwarten en kwinten, overmatige

secundes, microtonen, melismatiek, onregelmatige
zinsbouw, modaliteit. Bloch citeerde niet letterlijk Joodse
melodieën maar kende de muziek van de synagoge heel 
goed. 

• Ritmisch: motieven ontleend aan de Hebreeuwse taal, 
d.w.z. in de Hebreeuwse taal ligt het accent vaak op de 
laatste lettergreep van een woord. Wisselende
maatsoorten, bij herhalende passages kleiner wordende
notenwaarden, bij solo’s grote ritmische vrijheid.

• Harmonisch: contrapunt-textuur, parallele kwarten en 
kwinten, parallele kwart-sext akkoorden, niet oplossende
dissonanten, kwartenakkoorden, kwintenakkoorden. 
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Lajenen

• Lajenen is het zangerig voorlezen van de Torah. Het voorlezen uit
de Torah is het hoogtepunt van de Joodse eredienst. 

• De openbare voorlezing van de Torah gebeurt door een daarvoor
aangewezen persoon, de koree. De koree is vaak tevens chazan
(voorzanger) maar dat hoeft niet. 

• In de Torahrol treft men geen klinkers aan. In de Torah staan boven
en onder de letters haaltjes, puntjes, haakjes. Deze ‘accenten’
worden n’ginot of ta’amim genoemd. Ta’amim ofwel n’ginot zijn
zangtekens. 

• In de thesis treft u op bladzijde 44 onderaan een voorbeeld aan van 
een zin met ta’amim. Zie ook: bijlage 1 presentatie, bladzijde 27.

• Graag vestig ik de aandacht op bladzijde 40/41. In de kolommen
staan zangtekens afgedrukt. Zie ook presentatie bijlage 2, bladzijde
28. 

• Ieder zangteken staat voor een muziekmotief. Graag vestig ik m.b.t. 
de muziekmotieven de aandacht op bladzijde 45. 
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Functies ta’amim

• Accentuering: voor de juiste uitspraak van de 
woorden staan de ta’amim in het algemeen
boven of onder de beklemtoonde lettergreep van 
de woorden. 

• Interpretatie: elke ta’am heeft een verbindings-
of scheidingsfunctie. Na een scheidingsteken
volgt een kortere of langere pauze, hetzelfde als
een komma of een punt. 

• Intonatie: de verschillende combinaties van 
ta’amim vormen muzikale patronen die helpen
bij de juiste intonatie van de verzen. 
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Zangtekens van Polak

• In mijn lied Adonai ro’i voelde ik mij door het 
lajenen geïnspireerd. Ik heb de 22 letters van 
het Hebreeuwse alfabet ieder van een
muziekmotief voorzien. 

• De melodie van Adonai ro’i (psalm 23) is een
ketting van deze motieven. 

• Een enkele keer gebruik ik in Adonai ro’i een
bestaand motief: maat 17/18 
(compositieportfolio bladzijde 64) is een
moenach = zie thesis bladzijde 45, regel 6. 
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De Shofar

• Rosh ha Shana is het Joodse Nieuwjaar. Het is de ‘Dag 
van het bazuingeschal,’ waarop er in de synagoge op de 
shofar, de ramshoorn wordt geblazen. Het vindt plaats in 
september/oktober. Ook op Jom Kippur, ‘Grote 
Verzoendag’ wordt op de shofar geblazen. Op het eind
van de dag wordt een langgerekte toon geblazen die het 
eind van Jom Kippur en tegelijkertijd het begin van een
nieuw jaar inluidt.  

• Drie verschillende manieren van bespelen van de shofar: 
1) Tekia: een lange stoot.                                                        
2) Shavarim: drie korte stoten.                                                  
3) Teruah: een reeks van 9 korte stoten. 
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Beschouwing eigen werk

• Der Gasn Nigun: letterlijke citaten van de gelijknamige bestaande melodie
zijn nauwelijks te vinden, maar ik voelde me wel door deze melodie
geïnspireerd. Deze opmerking is te vergelijken met de opmerking over 
Joodse melodieën van Bloch. (slide 18 van de presentatie). 

• Rabbi goes Boogie: gebruik van de overmatige secunde. 

• Hakochawim: opening doet denken aan het teruahmotief van de shofar. 

• Adonai ro’i: het lajenen van de Torah inspireerde mij. 

• Havdalah: shtaygers en nusach. 

• Hineini: letterlijk een tafellied (het lied gaat over drinken van wijn). Te 
gebruiken tijdens Pesach. 

• Mizmor l’Todah: plurimetrisch, onregelmatige maatsoorten, melismatiek, 
contrapuntisch, neshomme. 

• Puppy Love: onregelmatige zinsbouw, gebruik van citaten. 

• Vijf Pesachliederen: eerst melodieën gecomponeerd, daarna pas de tekst
eroverheen gelegd. Majeur – en mineur toonsoorten, inspiratie uit lajenen
en nusach. 

• Le baiser d’amour: inspiratie uit troop, gebruik van shtaygers, thema liefde. 
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Conclusies

• Der Gasn Nigun (2006) citeert welliswaar een gelijknamige klezmermelodie 
en deze melodie heeft mij geïnspireerd om het werk te componeren, maar 
van een compositorische beïnvloeding van klezmer op mijn stuk is geen 
sprake. Rabbi goes Boogie (2007) voelt Jiddisch aan door het gebruik van 
de overmatige secunde. Toch is dat gegeven niet voldoende om de 
compositie een ‘Joodse’ identiteit te kunnen toekennen. Ook Hakochawim
(2007/2008) ‘doet denken aan’ Joodse muziek, maar staat nog teveel met 
één been in de klassieke muziek om het predicaat Joods te mogen dragen. 
De taal van Hakochawim is Hebreeuws. Dit bevordert wellicht dat het  ‘doet 
denken aan’ Joodse muziek. 

• Zelf zie ik Adonai ro’i (2008) als mijn eerste echte Joodse compositie. In dit 
werk heb ik geprobeerd het lajenen van de Torah op een eigen manier vorm 
te geven. Ik ontdekte dat het aaneenrijgen van motieven een vorm van 
componeren was die voor mij heel natuurlijk aanvoelde. In Adonai ro’i paste 
ik het letterlijk citeren van bestaande ta’amim zeer beperkt toe. Zelf zag ik 
het ‘referen aan maar niet letterlijk uitspreken’ als een vorm van 
vernieuwing. Havdalah (2010) bouwde voort op mijn ontdekking. Ik maakte 
kennis met het begrip shtaygers en paste deze ‘Joodse toonladders’ toe. 
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Vervolg conclusies

• In Mizmor l’Todah (2010) zet ik door op de in Havdalah ingeslagen weg. Het 
aaneenrijgen van motieven (ta’amim) en het gebuik van de shtaygers zijn 
de kenmerken die dit werk een Joodse signatuur geven. De complexiteit 
van het stuk betekent dat het werk niet geschikt is voor gebruik tijdens 
reguliere diensten. 

• Mizmor l’Todah is eigenlijk een werk voor het concertpodium. Het lijkt mij 
aangewezen om de scheidslijn tussen concertmuziek en functionele muziek 
scherp te trekken. Concertmuziek kan in beginsel wel tijdens erediensten in 
liberale congregaties gebruikt worden. Het luisteren naar de muziek is dan 
het doel. Luistermuziek kan gebruikt worden tot het Shema. Vanaf het 
shema begint de eigenlijke eredienst en staat het woord van de Torah 
centraal. Muziek zal vanaf dat moment alleen als verheffing van het woord 
ingezet kunnen worden. Dus in de synagoge staat functionele muziek in 
hoger aanzien dan concertmuziek. Concertmuziek zou ook na afloop van de 
eredienst gebruikt kunnen worden. Na de eredienst is er een samenzijn met 
eten en drinken, ‘oneg’ genaamd. Ik heb in de loop der tijd gemerkt dat mijn 
vak het componeren van concertmuziek is. Alle tot dusver genoemde 
werken zijn exponenten van concertmuziek. Synagogale muziek beïnvloedt 
mijn werk zeer, maar mijn werk is eo ipso geen synagogale muziek. 
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Vervolg 2 conclusies

• Het thema van Le baiser d’amour (Frans: de liefdeskus) uit 2012 is 
verliefdheid. Synagogale muziek is het gereedschap geworden 
waarmee ik mijn verhaal over liefde en verliefdheid wil en kan 
vertellen. Zelf zie ik Le baiser d’amour als mijn belangrijkste werk tot 
nu toe omdat de invloed van synagogale muziek in dit stuk 
ondergeschikt is aan een hogere boodschap. Le baiser d’amour
gaat over de allesoverheersende grootsheid van liefde. Deze 
masterthesis is niet de plek om mijn persoonlijke verhaal te vertellen 
op het gebied van de liefde. Ik mag veronderstellen dat de liefde een 
dermate universeel gegeven is dat nadere uitleg niet nodig is. De 
combinatie van synagogale compositietechnieken die in Le baiser 
d’amour gebruikt worden, onder dat overkoepelende hogere thema 
namelijk ‘de liefde,’ is de weg die ik als componist moet gaan. Het 
gebruik van muziek als middel in plaats van doel is een Joods 
gegeven. ‘De muziek dient als verheffing van de woorden van de 
Torah.’ Waar zou de Torah over gaan? Naar mijn mening gaat de 
Torah over de liefde. 
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Bijlage 1 
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Bijlage 2 

• Ta’amim onder en boven de tekst


