
Toelichting programma bij concert van Mathieu Daniël Polak te Deventer  

25 juli 2015.  
 

 

Het programma begint met drie, oorspronkelijk voor beiaard gecomponeerde, stukken. 

Ferdinand Timmermans was organist en beiaardier in Rotterdam. De Hollandse Feestdag is 

opgebouwd uit vier boerendansen.  

Na dit feestelijke stuk volgt een stuk door de Limburgse beiaardier/componist Frank Steijns. 

Steijns is bij het grote publiek bekend als violist van het orkest van André Rieu maar neemt in 

de beiaardwereld een belangrijke en interessante plaats in. Naast zijn bespelingen in 

Maastricht en Weert, bezit hij een mobiel carillon waarop hij concerten over de hele wereld 

geeft. Frank Steijns en Mathieu Polak bespeelden het mobiele carillon van Steijns om beurten 

tijdens een project dat in de Onderzeebootloods in Rotterdam in 2012 plaatsvond. De 

Fantasie over een Russisch volksliedje is gebaseerd op de kindermelodie ‘Kom Iwanowitch.’   

Bells change the World is gebaseerd op de studentenmelodie ‘Gaudeamus Igitur.’ Mathieu 

Daniël Polak componeerde het werk in opdracht van het Institute for Social Studies (ISS) te 

Den Haag. Mathieu is de beiaardier van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Aldaar bespeelt 

hij wekelijks het carillon en geeft les aan studenten en medewerkers van de Universiteit. Bells 

change the World heeft dan ook reeds dikwijls over de campus geklonken.   

Rotterdam drukt dus eigenlijk een stempel op de Ouverture annex Opening van het concert.  

Het concert vervolgt met muziek uit Peru. In 2013 is de Peruaanse vriendin van Mathieu 

genaamd Ruth Sonco Tello, naar Nederland geëmigreerd. Uiteraard vormt dat een aanleiding 

om dikwijls muziek uit Peru op het carillon te spelen. Oorspronkelijk voor carillon 

gecomponeerde muziek uit Peru bestaat niet. Uitgeschreven bladmuziek uit Peru is sowieso 

niet zo eenvoudig te vinden. Daarom arrangeert Polak muziek die hij via familie van Ruth 

krijgt aangereikt. Het lied La Flor de la Canela (De kaneelbloem) is een van de bekendste 

liederen uit Lima. Vals sin Palabras (Wals zonder woorden) komt uit een album met walzen 

uit de stad Arequipa. Luna Lunera is een eenvoudig kinderlied waarvan verscheidene 

uitvoeringen op YouTube te beluisteren en te bekijken zijn. La Chicha (de drank) is een meer 

klassiek (lees: Westers) lied daar waar Cacharpaya del Pasiri als typische Peruaanse 

volksmuziek echt tot de verbeelding spreekt.  

Midden in het programma treffen we als een soort moment van bezinning het rustige en 

innige Paven Lacrimae van John Dowland aan. Daarna volgt een stuk genaamd Mer de 

Larmes dat Polak heeft gecomponeerd in opdracht van de Japanse beiaardier Mari Norisada. 

Zij voert het stuk jaarlijks uit op het carillon te Itama tijdens de Nationale Herdenking van de 

Tsunami ramp.   

Yisraeil (Israël) is de verzamelnaam van alle muziek uit het volgende blok. Russian Sher doet 

denken aan ‘Lang zal ie Leven’ maar dan in mineur. Oseh Shalom (Maker van Vrede) is een 

lied dat tijdens de eredienst op Shabbat in de synagoge gezongen wordt. Shema Yisraeil (Hoor 

Israël) is een van de belangrijkste gebeden in het Jodendom. Er bestaan verschillende 

melodieën voor het Shema. De melodie van vandaag is gecomponeerd door Mathieu Polak en 

wordt regelmatig uitgevoerd tijdens diensten in de Uilenburger Synagoge te Amsterdam. Arba 

Bavot (de vier poorten) is een melodie uit Oost-Europa gecomponeerd door rabbi Schneur 

Zalman. Het is een nigun, dat wil zeggen een lied met losse lettergrepen zoals ay-ay-ay in 

plaats van een tekst. In het Chassidisme wordt de tekst gezien als iets waarnaar men zou 

kunnen gaan luisteren en over na gaan denken. Direct contact met het hogere gaat beter indien 

de tekst niet in de weg staat.  

Het concert besluit met een compositie van Polak gebaseerd op een melodie van Adrianus 

Valerius genaamd O Nederland! Let op u Saeck, gevolgd door Les Adieux waarmee Polak u 

niet alleen vaarwel zegt maar vooral ook: ‘Tot ziens!’ 


