
In de fraai vormgegeven bundel ‘Chag Sameach’, die onlangs verscheen en werd samengesteld 
door beiaardier Mathieu Polak, staan nieuwe composities en bewerkingen voor carillon van 
traditionele melodieën, zoals die op Joodse feestdagen in de synagoge of in de huiselijke kring 
gezongen worden. 
Chag Sameach betekent letterlijk: een vrolijke, vreugdevolle feestdag toegewenst. Tijdens Joodse 
feestdagen begroet men elkaar, thuis ofwel in de synagoge, met het uitspreken van deze woorden. 
De Joodse erediensten kennen een eeuwenoude, bijzonder rijke vocale traditie. Naast het reciteren 
van gebeden, is vooral het ofwel gedragen dan wel soms heel uitbundig zingen van de gebeden, 
hét structurele bindende element, dat daaraan een kenmerkende muzikale bijdrage geeft. 
Zo heeft ieder Joodse feestdag een eigen, specifieke herkenbare melodie, die de met deze muziek 
vertrouwde luisteraar meteen een associatie geeft aan dat feest en alles wat daarbij hoort. 
In het boek Chag Sameach zijn van alle Joodse feestdagen de traditionele melodieën te vinden en 
daarnaast is er ook aanvulling in de vorm van door Mathieu speciaal hiervoor gecomponeerde 
nieuwe muziek. De inleiding geeft een heldere beschrijving van de Joodse feesten, van de door 
Mathieu gekozen bijbehorende melodieën en ook -voor zover dat bekend is- van de componisten of 
de bronnen van deze muziek. 
De arrangementen van de traditionele melodieën zijn makkelijk herkenbaar voor luisteraars onder 
aan de toren en daarnaast ook heel inspirerend om te spelen voor een beiaardier. In een 
multiculturele samenleving is het gepast, om met regelmaat heel diverse muziek op het carillon te 
spelen: muziek die een aantal mensen heel bekend in de oren klinkt. 
Omdat in dit boek de melodieën van alle Joodse feesten te vinden zijn, leent het boek zich niet 
alleen goed voor een programmatisch beiaardconcert rondom Joodse muziek, maar daarnaast ook 
voor het regelmatig gebruik tijdens markt- of koopavondbespelingen: Op dezelfde wijze zoals het 
in de uitvoeringspraktijk van beiaardbespelingen nu gebruikelijk is, om vanaf de laatste twee 
weken in november Sinterklaasmelodieën voor de jonge luisteraars ten gehore te brengen, kan de 
beiaardier in muzikale zin met het spelen van gangbare melodieën bij een Joodse feestdag ook 
actueel aansluiten bij de beleving van die gemeenschap, waarin dat feest op- of rondom de datum 
van die bespeling wordt gevierd. In de meeste kantooragenda’s kunt u nog wel terugvinden, 
wanneer in het jaar deze Joodse feesten worden gevierd. 
Naast al eerder verschenen bewerkingen voor beiaard van Joodse melodieën, is deze nieuwe 
bundel ‘Chag Sameach’ van Mathieu Polak een nuttige, waardevolle, en muzikaal heel verrijkende 
aanvulling op dit schitterende repertoire. 
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In the beautifully edited bundle ‘Chag Sameach’, which recently came out and was composed by 
carillonneur Mathieu Polak, there are new compositions and arrangements for carillon of traditional 
melodies sang on Jewish holidays in the temple or at home. 
Chag Sameach literally means: have a happy, joyful holiday. During Jewish holidays people greet 
each other, at home and at the synagogue, with these words. 
Jewish services know a centuries-old, rich vocal tradition. Besides the recitation of prayers, it is the 
solemnly or exuberant singing of prayers, the structural connecting element, which gives a 
characteristic musical contribution to the services. 
In this way, each Jewish holiday has its own, specific, recognizable melody, which gives the 
listener, accustomed to this use of music, an immediate association to that holiday and everything 
that is associated with it. 
There are traditional melodies for all Jewish holidays in the book Chag Sameach, also, there are 
special new compositions by Mathieu. The introduction gives a clear description of the Jewish 
holidays, of the accompanying melodies that Mathieu selected and, when known, the composers or 
sources of the music. 
The arrangements of traditional melodies are easily recognizable for listeners under the tower and 
are inspiring to play for a carillonneur. In a multicultural society, it is appropriate to play, regularly, 
diverse music on the tower: music that sounds familiar to many people. 
Because this book contains melodies of all Jewish holidays, it can be used very well for 
programmed carillon concerts themed around Jewish music, but it can also be played at the regular 
market or late-opening concerts. In the same way it is now customary to play Saint Nicolas 
melodies in the last two weeks of November for the benefit of young listeners, the carillonneur can 
connect to the sense of community by playing well-known melodies around the time of Jewish 
holidays. Most office calendars contain the dates of Jewish holidays too. 
This new bundle ‘Chag Sameach’ by Mathieu Polak offers a practical, valuable and musical 
enrichment to the existing repertoire of Jewish melodies for carillon. 
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