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Wij kunnen niet zonder cijfers
Wat we onder getallen verstaan, behoeft geen nadere uitleg. Een kind weet het (al). Jong geleerd, oud gedaan! We zijn er
zo mee vertrouwd, dat we ons nauwelijks ervan bewust zijn wat we doen als we met getallen bezig zijn. En dat zijn we,
iedereen op zijn of haar wijze, in verschillende mate. Wat weer afhankelijk is van ons dagelijks werk. We denken aan de
zakenman, de koopman die handel drijft. Wat moet hij zonder cijfers beginnen? Hoe zal hij de begeerde winst of het
geduchte verlies berekenen?
Ik denk aan de ingenieurs, werkzaam in de hogere techniek. Hoe zullen zij zonder cijfers hun uiterst nauwkeurige
berekeningen, waar zoveel van afhangt, moeten maken? En dan zijn er nog de boekhouders en de accountants die weer op
hen toezien en die de hele dag 'in de cijfers zitten'.
Ik wil onze vrouwen en moeders niet over het hoofd zien met hun huishoudboekje dat kloppen moet. En onze kinderen,
met wie ik ook begonnen ben, worden op school al op dat werken met getallen voorbereid: rekenen met optellen,
aftrekken, vermenigvuldigen en delen, dat hoort erbij. Ieder krijgt met getallen te maken. Wij weten niet anders. Het is ons
wel goed...
Getallen hebben het voordeel dat ze exact en hard zijn. Eén plus één is (nog) altijd twee. En twee maal twee is en blijft
onveranderd vier. Weliswaar lezen we in de krant dat hier of daar weer eens geknoeid is met cijfers. Maar efficinte
controle komt de malversaties wel op het spoor en brengt de fraude aan het licht. De belastingdienst is er ook nog.
Alles bij elkaar is er een wereld van getallen, die ons als het ware omsloten houdt en waaruit geen ontsnappen mogelijk is.
Aardrijkskunde (afstanden), geschiedenis (jaartallen), medicijnen (temperaturen, bloeddruk enz.) zijn zonder getallen niet
denkbaar. Getallen, en ik ga een stapje verder, zijn voor velen het eerste en enige in hun leven. De hele waarde van het
leven is volgens hen in getallen uitgedrukt.

Het verschijnsel 'getal'
En hier gaat bij ons een rood lampje branden. Ook wij, zij het in bescheiden mate, werken met getallen. Het is niet anders.
Alleen, en dat willen wij nadrukkelijk stellen, moet het leven niet alleen op zijn 'kwantiteit' (wat in kwanta meetbaar is),
maar ook en bovenal op zijn kwaliteit worden beoordeeld.
Er kan zich hier zelfs een scheiding der geesten voltrekken, zoals aan het einde van de vorige eeuw. Toen wilden de
filosofie en de psychologie de wegen verklaren tussen de overwegend objectiverende richtingen die het zieleleven op de
basis van wat je in de materie waarnam (alsof het bij de verschijnselen van de ziel net zo toeging als in de stof) en de
overwegend subjectiverende richtingen die oog hadden voor het geheel eigene van het zieleleven, waar je met tellen en
meten niet ver kwam.
Tot de laatste groep behoort de fenomenologie. Prof. G. van der Leeuw, die deze methode overbracht op het terrein van
de godsdienst(en), laat zich in heel krasse bewoordingen uit over de getallen, zoals wij daarmee werken. Hij schrijft: 'Ons
tellen, zoals wij het op school leren, is een moord op de werkelijkheid. Immers het gaat uit van de volstrekt onwerkelijke
vooronderstelling, dat de dingen die wij tellen, onderling volkomen gelijk zijn: twee bomen, drie kinderen, een miljoen
gulden. Eigenlijk moesten wij zeggen: een eik en een beuk; twee kinderen van drie jaar, één blond, het andere donker, en
een van zeven, roodachtig; honderdduizend guldens van de koningin met hangend haar, de rest, en zo voort. Het is niet de
fout van de rekenkunde, dat wij tellende de dingen gelijk maken. Zij is niet een wetenschap, die zich met realiteiten
bezighoudt. Wij passen haar op realiteiten toe EN DOEN DEZE DAARMEE GEWELD AAN. Wij verwaarlozen de
werkelijkheid om haar in getallen uit te drukken.'1

(Op)tellen
Wat prof. Van der Leeuw bedoelt, is, hoe geleerd ook, ons ook heel welbekend. Denk maar aan het gezegde dat nogal
eens in discussies wordt aangehaald: Je kunt geen appels en peren bij elkaar optellen. Tenzij je de toevlucht neemt tot het
overkoepelende begrip 'vruchten'. Dan kunnen abrikozen en pruimen ook nog meegeteld worden. Maar, zonder dat wij er
erg in hebben, zijn we met dat woord 'vruchten' ons een beetje aan het losmaken van de werkelijkheid. Want een appel is
geen peer en zeker geen pruim. Appels en peren met elkaar vergelijken, dat gaat niet. Dat is een onlogische, onmogelijke



en ongeoorloofde vergelijking maken.
Van der Leeuw gaat dan verder met het beschrijven van de 'primitieve mens', die nog niet tot tien tellen kan of in ieder
geval niet veel verder komt dan de tien vingers van zijn beide handen. Die als het boven de tien komt, de tenen van de voet
te baat neemt, maar dan houdt het wel zo ongeveer op. Hoe komt dat? Weet de man niet wat er in de wereld, zijn kleine
wereldje, te koop is? Of hij dat weet. Hij kent de dingen bij naam en toenaam, beter dan u en ik, maar aan het optellen
ervan heeft hij kennelijk geen behoefte. Dan moet hij abstraheren, de dingen losmaken uit hun verband, een schema erop
toepassen van cijfers, getallen, maten en gewichten, waarin de werkelijkheid maar ten dele, of eenzijdig kan worden
uitgedrukt.

Zij konden tellen, de Israëlieten
En nu kijken wij naar Israël in het Oude Testament. Een volk, dat niemand als primitief zal willen bestempelen. Ze konden
tellen: en boven de tien. Getuige de tellingen waar het boek Numeri in zijn naam nog aan herinnert. Zij spraken Hebreeuws,
een taal met een behoorlijk ontwikkeld systeem van telwoorden, dat in staat stelt tot onder de duizend leeftijden tot op het
jaar nauwkeurig aan te geven. Zie maar Genesis 5 en 11. En het aantal regeringsjaren van hun koningen werd precies
gedateerd volgens het systeem dat in het tien- of tweestammenrijk in zwang was.2

Zij konden tellen, de Israëlieten, en als de rangtelwoorden (eerste, tweede, derde enz.) bij tien ophielden, dan gebruikte
men zonder problemen het hoofdtelwoord (dus: elf man, i.p.v. elfde man). Een beetje bijzonder is ook, dat hun
hoofdtelwoorden niet als bij ons bijvoeglijke naamwoorden waren, maar zelfstandige naamwoorden: drie is eigenlijk
'drieheid' van mannen of runderen of steden.
Zij konden tellen. Het getal staat naast het getelde min of meer op zichzelf (zelf-standig naamwoord). Dat is niet 'primitief'.
Het is ook niet wat wij noemen 'modern'. Ik denk dat die getallen het oude Israël hoe dan ook bijzonder hebben
toegesproken. Zij hebben er meer mee gedaan dan alleen maar tellen, rekenen. Prof. C. Houtman noemt dat in zijn
commentaar op Exodus de 'meerwaarde' van de getallen. Hij geeft verschillende voorbeelden en wij zijn zo vrij sommige
ervan door te geven.

De verschillende getallen
Half, voor ons een negatief begrip (vgl. ons 'maar de helft'), heeft in het Oude Testament het voordeel dat het 'het midden'
van iets aangeeft en zo ook kan worden vertaald (Ex. 27:5).
Met één kan men vele kanten op: 'één en dezelfde', dus heel bepaald (Gen. 41:26; Ex. 12:46,49), maar ook wel net als
ons onbepaalde lidwoord: 'een' of ook wel 'ieder, elk' (Ex. 16:33 en het laatste 16:22). Soms treedt het hoofdtelwoord één
in plaats van het rangtelwoord eerste, een hebbelijkheid ook in onze taal - ik denk nu aan een dialect - bekend: een is dan
zoveel als 'nummer een'. Maar men was zich ook bewust dat één toch maar het geringste, minste van alle getallen was (Ex.
23:29).

Twee. De betekenis van twee is, dat het ook de aanduiding kan zijn voor dubbel, beide, een paar. In het boek Exodus
wordt het graag gebruikt bij de voorschriften voor de tabernakel, die symmetrisch van opbouw is en een toonbeeld van
harmonie en evenredigheid. De oosterling was erg gevoelig voor dergelijke zaken, en als hij het universum steevast weergaf
door het begrippenpaar 'hemel en aarde', leert ons dat dat hij ook in het heelal de harmonie en symmetrie heeft bewonderd.
Denk verder nog aan uitdrukkingen als: gij zult niet afwijken ter rechter- of ter linkerhand, dat wil zeggen helemaal niet
afwijken. Of: gij zult geen goed en geen kwaad doen, dat wil zeggen helemaal niets doen.
Zo leren we wat een Hebreeër met zo'n getal kon doen. Wat geldt voor de ruimte, is ook van toepassing op de tijd: de
dagelijkse eredienst kende een morgen- en een avondbrandoffer, twee dus. En in twee maal iets doen, iets herhalen dus,
ligt de idee van bekrachtiging: 'in de mond van twee getuigen of van drie ...'
En nu springen we even van twee op twaalf. Het behoeft geen betoog dat de Israëliet zich door het getal van Jakobs zonen
bijzonder aangesproken heeft geweten.

Drie hoeft niet altijd per se de waarde van ons getal drie uit te drukken. Het kan ook staan voor een klein, afgerond
geheel. Er zit als het ware dynamiek in, een stuwing in de richting van het volmaakte. De getallenspreuken in hoofdstuk 30
van het boek Spreuken geven weer hoe de spreukendichters daar een effectief gebruik van wisten te maken, precies zoals
Amos in de eerste twee hoofdstukken van zijn boek. Drie is dan zo veel als voldoende, de volle maat, en vier is dan wat
daar nog boven uitgaat, de druppel die de maat doet overlopen.
We noemen: de tekenen van Mozes in Exodus 4:9; de voorwaarden voor het huwelijk in Exodus 21:11; de voorbereiding
op de ontmoeting met Jahwe in Exodus 19:15 aan de voet van berg Sinai en later na de intocht de drie jaarlijkse
ontmoetingen met de HERE tijdens de grote feesten (Ex. 23:14). In dezelfde richting wijst het rangtelwoord derde, want de



derde dag is de dag 'waarop een belangwekkende gebeurtenis plaatsvindt, de dag die een keerpunt aanduidt, de dag
waarop een proces tot rijping is gekomen' (Ex. 19:1,11), aldus C. Houtman.

Vier is een getal dat ons boven deze gebrekkige aarde met haar onvolkomenheden als het ware uittillen wil. Bijvoorbeeld
de vier windstreken, de vier einden der aarde (Jes. 11:12; Dan. 7:2). Reeds met drie, maar zeker met vier is het einde
bereikt, of het nu gaat over Mozes' bezwaren tegen zijn roeping of over de ingrediënten van de heilige zalfolie.
Weer maken we even een sprong, van vier naar veertig, en de lezer heeft om zo te zeggen de voorbeelden voor het
oprapen als hij voor zichzelf nagaat in welke verbanden sprake is van perioden van veertig dagen (onreinheid kraamvrouw;
vasten) of jaren (de tijd van een geslacht of generatie; de drie perioden in het leven van Mozes; het tijdvak dat door een
leider gestempeld wordt).

Vijf is weer een getal dat de symmetrie uitdrukt, als het genomen wordt met nog eens vijf - samen tien -, en zo komen wij
het tegen bij de beschrijving van de tabernakel.

Zes vervult een min of meer gelijke functie als het getal vijf, vooral om in combinatie met nog eens zes, samen het prachtige
twaalftal, in de bouw van de tempel de symmetrie uit te drukken. Misschien vindt iemand het gezocht; zoiets als inlegkunde.
Ik waag het hem tegen te spreken. Wie met een opmerkzaam oog leest wat er staat, kan en mag zoiets typerends niet
ontgaan. Zes is de helft van twaalf en dat reeds geeft het getal een zeker pre. Bovendien gaat zes aan zeven vooraf, en ...:

Zeven is ieder bekend als het getal van de volmaaktheid, het afgerond zijn. Tijdelijk gezien leiden zes voorafgaande dagen
naar de zevende toe, welke dan het hoogtepunt is. En we hoeven niet uiteen te zetten welke voorname plaats het zevental
dagen of weken of jaren in de cultus inneemt. Je vindt dat tot in de details van de offerwetgeving terug.
En nu we het over zeven hebben, veroorloven we ons weer de sprong naar zeventig, en de zeventig nakomelingen van
Noachs zonen, van vader Jakob, de zeventig oudsten in Exodus 24:1-9 dienen zich aan.

Vergeleken met de nu genoemde getallen blijven acht en negen wat in de schaduw, al merken we soms dat acht de
bijzondere waarde heeft op de zeven terug te grijpen en daar als het ware een streep onder te zetten, zoals negen net geen
tien is en dus onder de maat blijft.

Tien, de basis van het decimale stelsel, zou die betekenis wel eens te danken kunnen hebben aan het gebruik maken van de
vingers voor het maken van berekeningen. We gaan dan met onze veronderstellingen ver in de tijd terug. Naar de
primitieven, al hebben die niet zoals de naam misschien suggereert, de oudste papieren.

Over twaalf hebben we al iets gezegd in verband met twee. Honderd is tien in het kwadraat, en is een geliefd getal in de
beschrijving van de omvang van een legermacht. Of het aantal verslagenen in een veldslag. Want dan blijft het aantal doden
en vermisten helaas niet met behulp van tientallen te becijferen.

Over duizend, Hebreeuws 'elef', hebben we ons uitgelaten in de schetsen over het boek Numeri. We volgden toen met
grote instemming de interpretatie van prof. B. Holwerda. Houtman heeft Holwerda goed begrepen, als hij opmerkt 'dat bij
deze interpretatie de getallen realistischer worden'. Toch heb ik, meer dan toen ik die schetsen schreef, mijn vragen,
namelijk of deze opvatting aan alles recht doet.

Tot besluit
Getallen hebben voor de oudoosterse mens een andere klank gehad dan voor de westerse mens nu. Grote getallen hebben
in zijn oren als hyperbolen (vergrotende uitdrukking) geklonken. Boven het getal duizend is de Israëliet niet zo exact meer
als daaronder. Wie daar oog voor heeft, kan van Gods Woord groot profijt trekken. Ook oosterlingen, daartoe
verwaardigd, kunnen Gods Woord betrouwbaar doorgeven, evengoed als de 'exacte' westerling.

Noten:

1. G. v.d. Leeuw, De primitieve mens en de religie, p. 33v.
2. Voor een nadere uiteenzetting hiervan zie men H.M. Ohmann, Kronieken van het Koninkrijk. Schetsen over 2 Kronieken 1

t/m 20, p. 69-72.


