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WETENSCHAP

Het idee dat de Schepping uit mu-
ziek zou bestaan, zoals op oude 
afb eeldingen God met een lier of 

harp wordt afgebeeld, is helemaal zo gek 
nog niet. Het concept van de ‘Harmonie 
van het Universum’, waarin wiskundige 
verwantschappen bestaan tussen alle delen 
van de Schepping, werd door Pythagoras 
rond 500 voor Christus in het westerse 
denken geïntroduceerd, een gedachtegoed, 
dat oorspronkelijk afk omstig is uit Egypte. 
Alles in de hemel en op aarde is geschapen 
volgens bepaalde getalsverhoudingen, die 
de bouwstenen vormen voor de schoon-
heid van de wereld. Deze Heilige Geo-
metrie is de blauwdruk van de Schepping 
en de oorsprong van alle vorm. Muziek 
brengt dit op een perfecte manier tot uit-
drukking.
In de Middeleeuwen wilden de kathedra-
lenbouwers de hemel op aarde brengen en 
kozen heel precies en bewust de verhoudin-
gen van hun indrukwekkende bouwwer-
ken, beschreven door Maurice Guinguand 
in zijn boek Mysterieuses Cathédrales, “om 
het werk te transformeren tot een enorme 
klankkast gelijk een muziekinstrument.” 
Zij waren ervan overtuigd, dat door het 
hanteren van harmonische getalsverhou-
dingen contact met het Goddelijke werd 
bewerkstelligd.

geometrische verhoudingen tussen de pla-
neten en hun omloopbanen om de zon mu-
zikale tonen en intervallen produceren. Hij 
was zeer onder de indruk van de schoon-
heid van ons wetmatige Universum en was 
ervan overtuigd, dat de Schepper zich door 
wiskunde heeft  laten leiden.
Dr. W. Ruff  en dr. J. Rodgers hebben op 
de Universiteiten van Yale en Stanford een 
verbazingwekkend onderzoek gedaan met 
betrekking tot de berekeningen van Kepler 
over de banen van de planeten, een periode 
van 100 jaar beslaand, beginnend in 1976. 
Ze brachten de resultaten via een computer 
over naar een synthesizer. Op de site www.
willieruff .com/kepler.htm is de ‘muziek van 
de planeten’ te horen.
In onze tijd heeft  de wetenschap zich 
ernstig toegelegd op het ontleden van de 
materie tot het allerkleinste deeltje en zo 
ontdekte zij de zogenaamde supersnaren. 
In zijn boek Schoonheid zal de wereld red-
den legt de fi losoof/natuurkundige André 
Klukhuhn uit dat 

“supersnaren zo heten omdat ze de 
wiskundige vorm van snaren hebben, dat 
wil zeggen dat ze alleen beschikken over 
lengte en niet over breedte of dikte, en 
alles kunnen wat snaren ook kunnen: tril-
len, draaien en buigen ... Als we de wereld 
kunnen beschouwen als opgebouwd uit 

In den beginne was er...muziek!

Auteur: Henriëtte Kat

Muziek is meer dan een plezierige sensatie voor 

het gehoor. Muziek kan bijdragen tot innerlijke 

harmonie en daardoor lichamelijke en geestelijke 

gezondheid. De componiste Henriëtte Kat toont 

hoe de principes, die in muziek tot uitdrukking 

komen, aan de basis liggen van de schepping.

Tijdens de Renaissance ondervond deze 
gedachte weer andere impulsen. Rond 1550 
verscheen: De Harmonia Mundi van Fran-
cesco Zorzi, die getalsmatige harmonische 
verhoudingen van Pythagoras combineert 
met alle esoterische kennis van die tijd en 
zo kwam tot een Christelijke Kabbala. 
In 1612 publiceerde Johannes Kepler, de 
grote wiskundige wetenschapper en astro-
noom, ook een werk onder de titel Har-
monice Mundi, waarin hij uitlegt dat de 

Johannes Kepler (1571-1630)
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ontelbare piepkleine trillende wiskundige 
snaartjes of membraantjes dan zijn we 
weer terug bij de Pythagoreeërs.”

Pythagoras liet namelijk de relatie tussen de 
schoonheid van de schepping en wiskunde 
horen op het monochord (instrument met 
1 snaar). De snaar in zijn volle lengte is de 
grondtoon, de priem (Do): 1:1. Deel je een 
snaar in tweeën, dus 1/2, dan klinkt hij 1 
octaaf hoger (Do-Do): 1:2. Zet je een klem 
op 2/3 van de snaar, dan hoor je een kwint 
(Do-Sol): 2:3. Op 3/4 maakt hij een kwart 
(Do-Fa): 3:4. Op 4/5 een terts (Do-Mi): 4:5. 
Op 8/9 een secunde (Do-Re): 8:9. Hierdoor 
laat, volgens Pythagoras, de Schepper zien 
en horen, dat getalsverhoudingen en har-
monie met elkaar verbonden zijn, en dat de 
schepping harmonisch is.
De monnik Guido d’Arezzo bediende zich 
in het jaar 1100 bij zijn lessen van precies 
zo’n zelfde monochord. Hij was de beden-
ker van onze toonladder. Hij noemde de 
muzieknoten: Ut, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si.
We kunnen vaststellen, dat van oudsher 
wetenschappers er zich van bewust waren 
dat de hele schepping uit trillingen bestaat, 
en wel, zoals we nu weten, vanaf de dichtste 
grofstoff elijke materie tot de meest fi jnstof-
felijke meetbare frequenties. In moderne 
wetenschappelijke zin komen we dus ook 
heel dicht bij een muzikale interpretatie 

van het Universum, want wat is muziek 
anders dan een complexe confi guratie van 
wiskundige trillingsverhoudingen?

Waneer wordt een trilling geluid?
Alles, tastbaar of ontastbaar, in de micro- en 
de macrokosmos bestaat dus uit trillingen, 
golven, golfl engtes, frequenties, vibratie, 
straling, of met andere woorden: energie of 
oerkracht. De elektromagnetische golven 
zijn een heel klein gedeelte van deze kos-
mische energie.
We zien dat deze golven zich in een an-
dere gedaante manifesteren naarmate het 
trillingsgetal verandert. In totaal zijn er 
meer dan zeventig octaven in dit elektro-
magnetische spectrum. Geluidsgolven zijn 
golven van de materiële dimensie. Het zijn 
trillende luchtmoleculen die in beweging 
gebracht worden en zich kringvormig door 
de ruimte voortplanten, zoals dat het geval 
is bij aardbevingen en wanneer je een steen 
in het water gooit.

Wanneer wordt een geluid een toon?
Een toon bestaat niet uit één enkelvoudige 
trilling. Als wij een mooie, warme, rijke 
toon waarnemen, horen we in feite een heel 
patroon van boventonen meetrillen.
Tonen zijn samengesteld uit een wetmatig 
vastliggende serie meeklinkende bovento-
nen. Ontbreken deze of klinken er wille-
keurige andere mee, dan ervaren we geen 
toon, maar geluid, ruis of lawaai. Deze bo-
ventoonreeks is een natuurwet.
Steeds klinkt er vanuit de grondtoon traps-
gewijs deze zelfde reeks hogere tonen mee 
als een harp, waar je een akkoord van sna-
ren aanslaat, op steeds kleiner wordende af-
standen. Als we bijvoorbeeld een C nemen 
als grondtoon, klinken daarin mee: eerst 
de c een octaaf hoger, dan de g een kwint 
hoger, dan de c’ weer een octaaf hoger, dan 
de e, een terts hoger enzovoorts zoals in bo-
venstaand notenbeeld. 
‘Toevallig’, als om de schoonheid van de 
schepping te nog benadrukken, worden de 
eerste tien plaatsen van de boventoonrij in-
genomen door de natuurlijke basisinterval-
len van onze muziek.

c  c  g  c  e  g  bes  c  d  e
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10

1:1 priem
1:2 octaaf
2:3 kwint 
3:4 kwart
4:5 grote terts
3:5 grote sext 
5:6 kleine terts
5:8 kleine sext
8:9 grote secunde

Wij horen dus van nature het verschil tus-
sen ruis of lawaai en toon doordat we on-
bewust die boventonen waarnemen. Zodra 
de boventoonreeks meeklinkt herkennen 
we het geluid als toon. Daarom waarderen 
vele mensen de tonen van een klankschaal, 
die zeer rijk zijn aan duidelijk hoorbare bo-
ventonen. Door deze natuurlijke tonen te 
beluisteren, beleef je direct de harmonische 
bouw van de schepping. En dat geeft  rust.

Kepler’s muzikale interpretatie van ons 
planetenstelsel.

Het elektromagnetische spectrum met 
daarin de kleine gedeeltes zichtbare en 
hoorbare golff requenties.

Boventoonrij van C.
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Een oude Turkse wijsheid klinkt door in 
het volgende verhaal. Er was eens een man, 
die een viool had gekocht. Eerst probeerde 
hij wat uit, maar vervolgens speelde hij dag 
in dag uit dezelfde toon. Zijn vrouw vroeg 
na een paar weken: “Schat, andere mensen 
spelen een melodie, een stukje of zoiets, 
zou jij dat niet ook eens doen?” Daarop 
antwoordde de Turk: “Vrouw, jouw haar is 
lang, maar je verstand is kort. Die anderen 
zoeken de juiste toon, maar ík heb hem ge-
vonden!”

Ook in de wetenschap zijn boventonen 
geconstateerd. Klukhuhn: “Supersnaren 
zijn zo ongeloofl ijk klein dat ze zich qua 
afmeting net zo verhouden tot elementaire 
deeltjes als elementaire deeltjes tot ons. Men 
stelt zich voor dat de snaren in hun energe-
tische grondtoestand weliswaar geen massa 
hebben, maar in aangeslagen toestanden, 
waarbij ze trillen met de frequentie van een 
van hun boventonen, beschikken ze over 
een extra hoeveelheid energie die volgens 
de beroemde formule van Einstein (E=mc2) 
in massa tot uitdrukking moet komen en 
zo de materiële verschijningsvorm van ele-
mentaire deeltjes voortbrengt.”
Het lijkt er dus op dat boventonen zorgen 
voor het verschil tussen niet gemanifesteer-
de en gemanifesteerde materie. Zo kan je 
dus inderdaad zeggen: in den beginne was 
er toon of klank.

Wanneer wordt een toon muziek?
Als er intervallen, samenklinkende tonen, 
combinaties van golfl engtes optreden, na 
elkaar als melodie of tegelijkertijd als ak-
koord, spreek je van muziek, ook al zijn er 
andere defi nities mogelijk.
Wanneer we twee tonen samen, een inter-
val, laten klinken, horen we dus twee bo-
ventoonreeksen tegelijk. Er lopen dan dus 
twee golven plus aanhangende bovengol-

ven door elkaar, waardoor er een bepaalde 
spanning ontstaat. Voor het ene interval 
klinkt ons dat prettig in de oren, voor het 
andere interval minder.
De golven in onderstaande grafi ek verhou-
den zich als 3:2, een kwint (zonder boven-
tonen). De sterkte, amplitudo, bepaalt de 
breedte van de golf. De frequentie, de toon-
hoogte, bepaalt in welk tempo de trillingen 
zich voortbewegen. We zien dat er een be-
paalde ritmiek optreedt van de impulsen. 
Deze complexe patronen vormen de basis 
voor het ritme in de muziek.

De accordeonist Tammo Jan Dijkema deed 
een onderzoek bij 254 personen naar het 
interval dat zij het mooiste vonden. De 
score zag er als volgt uit.

interval  trillingsverhouding  aantal stemmen

Octaaf  2:1  254
Kwint 3:2 211
Sext 5:3 193
grote Terts 5:4 185
Kwart 4:3 183
Priem 1:1 178
Septiem 15:8 138

Dit onderzoek is niet compleet of weten-
schappelijk, maar toont wel aan, dat de 
waardering het hoogst is voor eenvoudige 
trillingsverhoudingen.
Wij mensen hebben kennelijk van binnen 
niet alleen een ‘apparaat’, dat ons trillings-
verhoudingen doet waarnemen en cate-
goriseren, die op pure wiskunde berusten, 
maar ook ons gevoel voor schoonheid en 
harmonie is hieraan verbonden.
Anders gezegd: ons oor meet wiskundige 
verhoudingen, die verband hebben met 
de bouw van het Universum. Wiskundige 
verhoudingen corresponderen met ons in-
nerlijk gevoel van schoonheid, omdat wij 
kennelijk zijn geschapen volgens dezelfde 
wetten als het Universum.

Een andere natuurkundige/fi losoof, tevens 
componist en dirigent Johan Riphagen 
zegt: “Alle tonen hebben ten opzichte van 
de grondtoon een spanning die gerelateerd 
is aan hun plaats in de boventoonreeks. 
Horen we twee tonen tegelijkertijd dan 
ontstaat er meteen een spanningsveld. En 
de relatie tussen twee spanningsvelden (dus 
twee intervallen of akkoorden) is ook weer 
een spanningsveld. Zo kunnen we klank op 
klank laten volgen en zodoende ontstaat er 
een structuur van spanningen die al dan 
niet ‘verstaanbaar’ is.”

Is dit niet een prachtige beschrijving van 
het hele scheppingsproces? Uit grondtoon, 
die in zichzelf al muziek is komen alle an-
dere tonen voort, zich ontwikkelend tot 
een samenhangend Universum.

Wat doet muziek met ons?
Sinds de Oude Grieken gaat men ervan uit 
dat muziek inwerkt op de ziel. Pythagoras 
stelde dat plechtige muziek een reinigende 
werking had. Zo gebruikte men voor ver-
schillende gelegenheden verschillende 
toonladders. In de Indiase cultuur zijn de 
klankreeksen van de raga’s afgestemd op 
bepaalde gemoedstoestanden. De werking 
van Mantra’s berust op hetzelfde principe.
Momenteel wordt er op medisch gebied 
met trillingen gewerkt. De nieuwste metho-
den om stress, de grootste ziekteverwekker, 
te bestrijden en te voorkomen, wordt be-
schreven door Dr. David Servan-Schreiber 
van de Universiteit van Pittsburg.
Met hartfrequentiemeters kan men grafi e-
ken maken van de hartslag. De golven zijn 
al naar gelang de emotionele toestand van 
een persoon zeer verschillend. Is er veel 
confl ict tussen het emotionele en het cog-
nitieve brein, dan komt een warrige curve 
tevoorschijn.
Stress veroorzaakt een zeer onregelmatig 
‘chaotische’ hartritme, wat zeer nadelig 

Tibetaanse klankschaal Grafi ek van een kwint 2:3 (zonder boventonen)
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werkt op de gezondheid. Prettige gevoelens 
en gedachten geven een prachtige cohe-
rente golfb eweging aan op het cardiogram. 
Bewuste beïnvloeding hiervan bijvoor-
beeld door harmonische muziek te beluis-
teren werkt volgens de deskundigen van 
het Heartmath Institute zeer gunstig. 
Naast de door de wetenschap bestudeerde 
trillingen bestaat er nog een heel gebied 
van fi jnstoff elijke trillingen, die niet meet-
baar zijn, dus niet wetenschappelijk bena-
derbaar, maar die we wel voelen of intuïtief 
waarnemen. Ik hoor als componist muziek 
“in mijn hoofd” en zie de structuur ervan 
soms voor me als soort een abstract land-
schap of energetische gebeurtenissen. Mu-
ziek bestaat beslist zowel in de stoff elijke als 
in de onstoff elijke wereld. 

Volgens Steve Rother in zijn boek Her-In-
neren gaan wij naar een nieuwe tijd, waarin 
veel meer met trillingen gewerkt zal gaat 
worden: “waarbij je kunt genezen van be-
paalde symptomen door te luisteren naar 
muziek.” Ziektes zullen niet meer bestreden 
worden door harde methodes, zoals medi-
cijnen en chirurgie, maar door het ‘psychi-
sche patroon’ van de ziekte te behandelen. 
Rother spreekt van de ‘trillingssignatuur 
van kwalen’. 
Over de ‘trillingssignatuur van emoties’ 
hebben Tom Kenyon en Virginia Essene 
het in hun boek Het Hathor-Materiaal, 
waarbij ze ons aanraden:

“... onszelf te zien als een complex 
resonantieveld van energie en vibratie… 
In feite is het hele universum van jullie li-
chaam een wandelende symfonie… Door 
het onderdrukken van emoties trekt de 
klanksignatuur zich dieper in de cel-
lulaire structuur van het lichaam terug, 
zodat er negatieve fysieke eff ecten ont-
staan… Wanneer iemand deze trillingen 
of klankpatronen zodanig laat klinken 
– soms mechanisch- dat de klanksigna-
tuur overeenkomt met de originele struc-
tuur, ontstaat er resonantie. Dan rijst 
die emotie of gedachtenvorm op in het 
bewustzijn… Negatieve emoties worden 
niet opgeruimd, maar getransmuteerd.”

In dit verband ben ik als componist van or-
ganische symfonische synthesizermuziek 
met de Belgische paragnost Johannes de 
Wit een aantal experimenten aan het doen 
met healing-concerten, waarbij hij waar-
neemt wat er bij de luisteraars van mijn 
muziek gebeurt. Hij creëert op zijn ma-
nier de juiste opening bij de toehoorders, 

waardoor zij ontvankelijk worden voor de 
transformerende werking van de muziek. 
Wij zien mensen in een diepe staat van me-
ditatie komen. Ik verzamel met een hartrit-
memeter resultaten bij de luisteraars en zie 
een indrukwekkende daling van het tempo 
van de hartslag tot 15 slagen minder per 
minuut. Wij zien emoties loskomen en met 

name de zonnevlecht reageert op lichame-
lijk niveau. Johannes de Wit: “Het zenuw-
centrumnetwerk achter de maag, wat vaak 
verstrikt zit bloeit open en komt tot rust en 
harmonie”.
Het principe achter dit wonderlijke feit 
wordt in de wetenschap uitgedrukt met 
het Engelse woord entrainment, hoewel 
de ontdekker van deze belangrijke wet een 
Nederlander was. In 1665 ontdekte Chris-
tiaan Huygens (1629-1695) door klokken 
naast elkaar te hangen waarvan de pendu-
les met verschillende snelheden slingerden, 
dat deze frequenties elkaar beïnvloedden 
en tenslotte in hetzelfde tempo overgingen. 
“Twee verschillende trillingen zijn geneigd 
om op dezelfde golfl engte te gaan zitten, 
omdat het minder energie neemt om in 
eenheid te pulseren, dan in oppositie” (Wet 
van Huygens). De natuur zoekt automa-
tisch het meest economische energieniveau 
en dat is de langzaamste trilling. Het princi-
pe van entrainment – ofwel synchronisatie 
– is universeel en komt voor in de natuur-
kunde, scheikunde, biologie, geneeskunde, 
psychologie, sociologie, astronomie, archi-
tectuur en uiteraard in de muziek.

Als wij ons openstellen voor klanken gaan 
onze trillingen synchroon lopen met de 
muziek. Er ontstaat resonantie tussen onze 
cellen en de muziek, en er vindt transforma-
tie plaats van de ene trilling naar de andere 
trilling. 
De componist van fi lmmuziek Howard 
Richman noemt drie werkingen van entrain-

ment: ten eerste resoneren met de gevoelens 
van de luisteraar, ten tweede transformeren 
van negativiteit in positiviteit en ten derde 
de ziel van de luisteraar in een hogere tril-
ling brengen. Waarbij ik moet noteren dat 
het “in een hogere trilling brengen van de 
ziel” begeleid zal worden door tragere her-
sengolven, neigend naar alpha- en bètagol-
ven en in ieder geval een trager hartritme.

Muziek heeft  ons door de eeuwen heen ons 
beïnvloed. Nu is het de tijd om deze invloed 
bewust en gefundeerd aan te wenden voor 
helende doeleinden. De Ouden geloofden 
dat het ervaren van de Heilige Geometrie 
essentieel was voor de ontwikkeling van de 
ziel. Zij wisten, dat deze patronen en codes 
symbolen waren van onze binnenwereld en 
van de fi jnstoff elijke structuur van het be-
wustzijn. Het oor is ook het orgaan bij uit-
stek om ons in contact te brengen met de 
matrix van de schepping, want … in den 
beginne was er muziek. 
Door je bewust zijn van het prachtige pro-
ces dat er in jezelf tot stand komt bij het 
beluisteren van muziek creëer je innerlijke 
‘Harmonia Mundi’ en dat kan niet anders 
dan helend zijn. De muziek op zichzelf kan 
niet helen, maar je kunt je zeker door mu-
ziek laten helen.  

Christiaan Huygens (1629-1695)

Nu is het de tijd om de invloed van muziek 
aan te wenden voor helende doeleinden.

Henriëtte Kat is componiste. Onlangs verscheen haar 
CD Violet Fire bij het Franse label Musearecords. Een re-
censie zegt hierover: “Symfonische synthesizer muziek 
met een fi lmisch karakter. Zeer geschikt voor meditatie, 
healing, transformatie. Muziek van de Nieuwe Tijd, een 
voorbereiding voor vrede op aarde, gereedschap om 
je negativiteit naar positiviteit om te zetten. Krachtige 
muziek voor contact met je Hogere Zelf. Gunstige in-
vloed op stress, werkt vertragend op het hartritme.” 
Voor reacties, of informatie over Henriëtte’s ‘healings-
concerten’ kunt u terecht op www.henriettekat.nl.
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