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Gebruik van Getallen   
In de beiaardcompositie Mer de Larmes1, een compositie die ik ter nagedachtenis aan 
de slachtoffers van de Tsunami ramp in Japan heb geschreven, treft u in de 
pedaalpartij een selectie van intervallen (getallen) aan die van het begin tot aan het 
eind herhaald wordt. Het bijzondere van deze compositie is dat ik voorafgaand aan 
het schrijven van een melodie de baslijn heb gecomponeerd.  Deze werkwijze was 
voor mij nieuw. Die intervallen waaruit de baslijn is opgebouwd bestaan uit een 
kleine terts, groot septiem, reine kwart en reine kwint. In het stuk komen zij in 
verscheidene toonaarden en permutaties voor. Deze intervallen klinken op carillon 
geweldig. Er schuilt achter de intervallen ofwel getallen in Mer de Larmes geen 
diepere betekenis.  
In de periode 2008 – 2012 componeerde ik de liederencyclus Shir ha T’fillah2. 
Tijdens het componeren heb ik mij laten inspireren door de muziek uit de 
Synagoge. Zo heb ik in het lied Adonai ro’i3 als pré-compositie een lijst met 22 
motieven gecomponeerd. In het uiteindelijke lied zijn deze motieven 
aaneengeregen. Deze techniek van het aaneenrijgen van motieven slaat terug op het 
lajenen van de Torah in de Joodse eredienst waarbij woorden uit eerbied voor hun 
betekenis worden gezongen in plaats van uitgesproken.  
Het Hebreeuwse alfabet bestaat uit 22 letters. Ik heb geprobeerd om iedere letter 
uit te beelden. Daarbij heb ik gelet op de oorsprong van de letters, hun vorm en 
klank. Het omgaan met taal en cijfers was voor mij als componist iets dat zich op 
het vlak van esthetiek bevond: ‘als het mooi klinkt en het werkt goed dan ben ik als 
componist tevreden.’  
Van de hechte band tussen Joodse muziek, het Hebreeuwse alfabet en getallen ben 
ik mij pas bewust geworden tijdens het componeren van de harpcompositie Herz4 
in 2015.   
 
 

                                                
1 Mer de Larmes (Zee van Tranen) is in 2011 uitgegeven bij Donemus Amsterdam.  
2 Shir ha T’fillah (Lied van Gebed) is een liederencyclus die ik in opdracht van de Joodse Amsterdamse 
gemeente Beit ha Chidush heb gecomponeerd. De liederen worden gebruikt tijdens bijzondere diensten. 
Het is tevens de naam van de Master thesis die ik geschreven heb voor mijn studie aan het Lemmens 
Instituut Leuven.  
3 Adonai ro’i is gebaseerd op de tekst van psalm 23. Het is een compositie voor bariton, viool en piano.  
4 De compositie Herz en analyse is te vinden in de Ph.D dissertatie van Prof. Dr. Gideon Benavraham.  
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Betekenis van Getallen 
De harpcompositie Herz heb ik in opdracht van Gideon Benavraham geschreven. 
Ik heb mij in deze compositie door de getallen 5, 2 en 8 laten leiden.  
In het stuk vind je dat terug in de intervallen/afstanden tussen de noten van de 
melodie, in de afstanden van de noten binnen samenklanken, in het aantal 
gebruikte noten, maatsoorten en in de tijdsduur van het werk.  
Het driehoeksgetal van 528 is 32. Dat betekent dat wanneer je alle getallen vanaf 32 
afdalend naar 1 bij elkaar optelt, je op een som van 32 komt.  
Herz is Duits voor hart. In het Hebreeuw is dat Lev5. De eerste letter van de 
Tenach6 is Beit (B) en de laatste letter is Lamed (L). In het Hebreeuws zijn aan de 
letters getallen verbonden. Lamed is 30, Beit is 2. Herz symboliseert het hart, het 
midden tussen de eerste en laatste letter van de Tenach.  
Nadat de compositie voltooid was, heb ik naar een aantal getallen die binnen de 
gematria een betekenisvolle rol spelen zoal 15,17 en 26 in de compositie gezocht. 
Mijn conclusie was dat Herz helemaal doordrenkt is van numerologie.  
Zo staat Herz in de 15/8 maat. Dat is een ongebruikelijke maatsoort. Het getal 15 
verwijst naar de eerste twee letters van de naam van HaShem7: de letters Jud (10) en 
Heh (5).   
Voor mij als Joodse componist is de vondst van relevante Joodse getallen van 
belang. Naar aanleiding van mijn bevindingen ben ik mij bewuster geworden van 
onderliggende getalstructuren in muziek en kan Hebreeuwse woorden als leidraad 
in nieuwe werken toepassen.  
Mogelijkerwijs leidt het analyseren van muziekstukken aan de hand van Joodse 
getallen tot de conclusie dat Joodse muziek bestaat8?  
Immers, bepaalde opmerkelijke ingrediënten in Joodse muziek zoals de overmatige 
secunde of toonladders als de Ahavah Rabah9, zijn ook in andere muziekstijlen aan 
te treffen. Echter, de gedachte dat er Joodse getallen (en dus woorden) onder de 
klanken liggen, is voor mij buitengewoon aantrekkelijk.  
Het is mogelijk om in stukken van niet – Joodse componisten Joodse getallen te 
vinden en het is mogelijk om in werken van Joodse componisten bijvoorbeeld het 
getal 33 tegen te komen. Hoe ik daar tegenover sta weet ik nog niet.  
Gideon past Herz toe in zijn praktijk en de patiënten hebben baat bij het luisteren 
naar het stuk. Daar ben ik heel gelukkig mee.  
 
 
                                                
5 Lev: de ‘e’ wordt weliswaar uitgesproken maar maakt geen onderdeel uit van het woord. Hebreeuws is de 
taal van medeklinkers. Omdat er geen klinkers in de Tenach staan, kan de Beit geïnterpreteerd worden als 
B en als V.  
6 Tenach: alle Bijbelboeken bij elkaar, buiten het Jodendom bekend als Oude Testament.  
7 In het Jodendom zijn er vele namen  voor God zoals Adonai, Eli, Elohim, HaShem, Shechina. 
8 De Joodse muziekgeleerde Avraham Idelsohn (1882-1938) schreef een enorm wetenschappelijk boek 
over Joodse muziek om in zijn conclusie te schrijven dat Joodse muziek eigenlijk niet bestaat.  
9 Het bekende en Joods klinkende lied Havah Nagilah staat in de Ahavah Rabah (veel liefde) toonladder.  
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Dat mijn muziek een helende werking heeft, ontroert mij en inspireert me om 
verder te gaan met het 528 project. Daarmee kan ik een bijdrage leveren aan de 
Tikkun Olam10.  
Na Herz componeerde ik in opdracht van Gideon Vayhi Or (Er zij licht – Genesis 
1:3), een compositie voor fluit, harp, zang en belletjes. Het idioom van Vayhi Or 
doet wellicht denken aan de serene muziekwerken van Arvo Pärt en is minder 
modern van klankbeeld dan Herz.  
Aansluitend op Vayhi Or componeerde ik een werk voor twee violen genaamd 
Keshet (Regenboog). In Keshet komen o.a. pizzicato gespeelde noten voor die 
regendruppeltjes symboliseren.  
Ook buiten het project heb ik in de periode 2015-1017 getalcomposities 
geschreven. Vooral het werken met de getallen 5,2,8 in combinatie met de hele-
toons-toonladder brengt verfrissende nieuwe stukken. Twee pianostukjes die 
voortkwamen uit deze schrijftechniek werden door internationaal gerenommeerde 
pianisten in 2016/2017 in New York uitgevoerd11.  
Tot slot, het nemen van getallen als vertrekpunt tijdens het componeren is prima 
maar in muziek geeft het oor altijd de doorslag. Juist door het gevoel voorop te 
zetten, ontstaat betekenisvolle muziek. Ook wanneer je de getallen tijdens het 
componeren helemaal loslaat werkt het onbewuste door en kun je in een 
nabeschouwing van het werk de getallen alsnog aanwijzen.     
 
 
Werkenlijst 528 Project 

I. Herz, harp en ocarina 
II. Vayhi Or, fluit/harp/zang/belletjes 
III. Keshet, twee violen 
IV. Melodia del Corazon, viool 
V. Water Crystals, piano 
VI. Ariel, piano  
VII. Devarim, fluit  
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10 Tikkun Olam, de reparatie  
van de wereld. In het Jodendom is het een plicht bij te dragen aan het herstellen van de gebroken wereld.  
11 Pianiste Yumi Suehiro speelde mijn Water Crystals en Stephen Porter mijn Ariel tijdens het festival 
Fifteen Minutes of Fame in New York.  


