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Het notenvoorbeeld toont de eerste zestien boventonen van de lage C.  
De eerste vier tonen van de boventonenreeks hebben als intervallen octaaf, kwint 
en kwart. De som van deze intervallen (8+5+4) is 17.  
In het Hebreeuws alfabet zijn letters dragers van getallen. De tetragrammaton (de 
Naam van God) Yud, Heh, Wav, Heh draagt de getallen 10/5/6/5. Omdat de 0 
eigenlijk niet bestaat in het Hebreeuws is het mogelijk deze getallen te lezen als: 
1+5+6+5 = 17.  
 
Het octaaf, de kwint en de kwart in de boventonenreeks wordt gevolg door een 
opstapeling van tertsen. In het notenvoorbeeld zijn zij genummerd als 5,6,7. De 
optelsom is 17+3+3+3= 26.  Indien in de tetragrammaton de 0 wel megerekend 
wordt, leidt dat tot 26. (10+5+6+5=26).  
 
Tot en met boventoon 12 is er in de boventonenreeks een duidelijke 
intervalstructuur te zien. De intervallen worden allengs kleiner. Na de twaalfde noot 
verschijnt opeens een grote secunde. Er lijkt sprake te zijn van een scheidingslijn 
tussen de twaalfde en dertiende boventoon. Het Hebreeuwse woord Badal betekent 
scheiding en heeft als getalswarde 36. Indien alle intervallen van de eerste twaalf 
boventonen bij elkaar opgeteld worden, leidt dat tot het getal 36. 
(8+5+4+3+3+3+2+2+2+2+2=36).  
 
36 is een bijzonder getal. 3+6=9. In iedere vermenigvuldiging openbaart zich de 9. 
Immers, 2x36=72. 7+2=9. 3x36=108. 1+8=9. De 9 staat voor de 9 maanden van 
zwangerschap.  
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Welke betekenis heeft 36 in het Jodendom? Het woord Chai (leven) heeft als 
getalswaarde 18.  
Twee keer chai, twee levens, heeft als getalswaarde 36. Daaruit zou je kunnen 
afleiden dat er twee levens nodig zijn (ouders) om een nieuw leven te creëren. Je 
zou het ook kunnen lezen in de betekenis dat er achter een leven (de 
boventonenreeks) een tweede leven (gematria) schuilgaat.  
 
Volgens de Talmud1 zijn er op de wereld altijd 36 Lamed-Vav2 Tzaddikim.  In 
volksverhalen treden deze wijzen vaak op waarin zij met hun mystieke krachten de 
wereld kunnen redden.  
 
Enkele compositorische toepassingen van de getallen uit dit artikel:  

1. Indien een componist in zijn stuk louter de tonen C, D, E, Fis, G, Bes zou 
gebruiken, zou hij daarmee het getal 36 kunnen uitdrukken.  

2. Indien een componist in zijn stuk louter gebruik zou maken van octaven, 
kwinten en kwarten zou hij invulling aan het getal 17 kunnen geven.  

3. Indien een componist louter octaven, kwinten, kwarten en tertsen zou 
schrijven dan zou hij betekenis aan het getal 26 kunnen geven.  

4. Indien een componist voor negen instrumenten zou compone3ren dan zou 
hij daarmee een verwijzing kunnen maken naar het getal 36.  

5. Indien een componist een thema van achttien maten zou componeren dan 
kan hij een verwijzing naar het begrip Chai (18) maken.  

6. Indien een componist louter akkoorden in grondliggingen schrijft dan werkt 
hij met tertsen. De tertsen uit de boventonenreeks C-E-G-Bes heeft als 
getalswaarde 9. De componist kan met louter grondliggingen daarmee een 
verwijzing maken naar 36.  

7. Indien een componist een opera componeert met daarin 36 personages dan 
kan dat een verwijzing zijn naar de Lamed-Vav Tzaddikim.  

 
De toonladder gebaseerd op de boventonenreeks is: C – D – E – Fis – G – A – 
Bes – B - C. Indien een componist een stuk schrijft waarin louter deze tonen 
voorkomen dan zou hij daarmee kunnen verwijzen naar de boventonenreeks.  
 
Er is nog een manier om naar de boventonenreeks te kijken. De grondtoon heeft 
van zichzelf naar zichzelf ook een afstand namelijk van 1 (priem). Volgens die 
manier van kijken, leiden de eerste vier boventonen tot het getal 18. (1+8+5+4). In 
de som openbaart zich twee maal de 9 (1+8 en 5+4). Je zou kunnen zeggen dat in 
de Godsnaam 17 het leven (18) besloten ligt.   
 
 

                                                
1 Talmud: na de Tenach het belangrijkste boek binnen het Jodendom met daarin commentaren 
van rabbijnen en andere schriftgeleerden.  
2 Lamed: 30, Vav: 6.  
3 Tzaddikim: (hebr.) rechtvaardigen.  
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Het Hebreeuwse alfabet en zijn getallen 
 
 

 
 
 
Als compositietechniek is het mogelijk een verband te leggen tussen gematria, de 
wetenschap die Hebreeuwse woorden met dezelfde getalswaarden met elkaar 
vergelijkt, en muziek. Of het mogelijk is om bestaande stukken te analyseren op 
basis van gematria, kan ik pas zeggen na verder onderzoek.  
 
In de gematria geldt dat woorden niet per definitie met elkaar verband houden 
omdat de getalswaarden tussen woorden dezelfde zouden zijn.  
Dat komt omdat in het Jodendom letters staan voor emanaties van goddelijke 
krachten. In de Torah staat dikwijls: G’d zei:...... zoals G’d zei ‘Licht’ en er was 
Licht. De letters zelf maakten dingen. Woorden zijn scheppend.  
De letters van het woord ‘Or’ (hebr. Licht) maakten op het moment dat zij 
uitgesproken werden licht. Het is logisch dat Or daarna dan ook Or werd genoemd.  
 
Daaruit volgend betekent dit, dat een bestaand stuk van een willkeurige componist 
niet meteen kan worden gecatalogiseerd als gematriacompositie omdat het 
bijvoorbeeld uit een veelvoud van 26 tonen zou bestaan of omdat het hoofdthema 
uit 17 noten zou zijn opgebouwd.   
 
Voor Prof. Dr. Gideon Benavraham heb ik vijf composities geschreven waarin het 
getal 528 centraal staat. De composities uit het 528 project zijn een neerslag van 
onderzoek naar de toepasbaarheid van gematria in mijn werk.  
In het reflectief luik ‘’Wat is de invloed van gematria op mijn werken als Joodse 
componist?’ waaraan ik momenteel werk, ga ik dieper in op Joodse getallen en op 
het getal 528 in het bijzonder.  


