
Toelichting Chag Sameach Carillonconcert Boxtel   

Bij de meeste Joodse feestdagen begroet men elkaar met de woorden Chag Sameach dat 
‘Goede feestdag’ in het Hebreeuws betekent. In 2018 sprak ik met mijn coach/adviseur 
Anton Molenaar over welke specialisatie voor mij het allerbeste zou zijn. Bijna simultaan 
zeiden we: ‘’als je componist/beiaardier en Joods bent, bal die zaken samen en componeer 
een suite met Joodse muziek voor beiaard.’’ Het Fonds voor de Podiumkunsten gaf mij eind 
2018 een stipendium en zo kon het plan gerealiseerd worden. In de suite Chag Sameach 
worden alle Joodse feesten en gedenkdagen middels nieuwe composities en arrangementen 
behandeld. Het eerste exemplaar van het Chag Sameach boek werd na het concert 
overhandigd aan de bekende musicoloog Leo Samama. Inmiddels is het Chag Sameach boek 
bij Beiaard Centrum Nederland uitgegeven en zijn er op concerten in Nederland, België en 
Duitsland op verscheidene concerten werken uit gespeeld. Op 1 februari 2020 werd mij 
vanwege de Chag Sameach compositie en het project de Visser-Neerlandia Prijs toegekend.  

De belangrijkste Joodse feestdagen zijn Rosh ha Shana (Nieuwjaar) waarin gebeden wordt 
voor een zoet en vruchtbaar jaar, Yom Kipur (Grote Verzoendag) waarin men betuigt van de 
verkeerde daden van het afgelopen jaar, Sukkot (Loofhuttenfeest) waarin de uittocht uit 
Egypte wordt herdacht, Chanukah (Lichtfeest) wanneer de overwinning op de Maccabeeërs 
wordt herdacht, Tu Bishvat (Bomenfeest), Purim (Lotenfeest) dat verhaalt de verlossing van 
de Joden in Perzië, Pesach (Hebr. Sloeg over) dat gaat over de bevrijding van het Joodse volk 
uit de slavernij in Egypte en Shavuot (Wekenfeest) waarin op de eerste nacht Bijbelstudie 
plaatsvindt. Gedenkdagen zijn Yom Hazikaron (Dag van de herinnering) waarin alle doden 
uit alle Israëlische oorlogen en zij die omgekomen zijn bij terroristische aanslagen worden 
herdacht en Yom Haatzmaut (Israëlische Onafhankelijksdag) waarin de oprichting van de 
staat Israël in 1948 centraal staat. Op het programma treffen we ook een muziekstuk aan 
dat behoort bij Lag BaOmer, een dag tussen Pesach en Shavuot waarop traditioneel 
gesproken veel huwelijken plaatsvinden. De term Hoge Feestdagen wordt gebruikt om de 
gehele periode van Rosh Ha Shanah tot en met Yom Kipur aan te duiden.  

Enkele notities bij de composities en arrangementen: Shana Tovah (Gelukkig Nieuwjaar) is 
de begroeting tijdens het Joodse Nieuwjaar. Andere begroetingen zijn: Shabbat Shalom 
(voor Shabbat), Shavua tov (een goede week, na Shabbat) en Chag Sameach (bij alle 
feestdagen). Vidui (Hebr. Bekentenis) is een gebed waarin de zonden worden benoemd en 
om vergeving wordt gevraagd. Ha Shofar De shofar is normaliter een ramshoorn omdat deze 
hoorn daarmee herinnert aan de ram die door aartsvader Abraham werd geofferd in plaats 
van zijn zoon Isaak. De Chanukiah is de kandelaar met negen armen van het Chanukah feest. 
Shalach Manos (Sturen van een portie of Purim mandje) slaat op het sturen van geschenken 
aan familie, vrienden en anderen. Afgeleid van een zin uit de vertelling van Esther, waarin 
opgeroepen wordt dat tijdens Poerim iedereen te eten en te drinken moet hebben.    
Tehillah 118: Tehillah betekent Psalm. In de Tenach (Bijbel) staan 150 psalmen.           
Psalmen 113 t/m 118 vormt het Halleel. Dit is een lof- en jubelzang. Baruch Haba (Gezegend 
is hij die komt in de Naam van Adonai) is afgeleid van de tekst van Psalm 118. Het lied wordt 
vooral gezongen bij Joodse bruiloften. Havah Nagilah (Laat ons gelukkig zijn) zou je, gezien 
haar bekendheid, misschien wel het officieuze Joodse volkslied mogen noemen. De tekst 
luidt: ‘’Laat ons gelukkig zijn, laat ons vrolijk zijn, laat ons zingen. Word wakker broeders met 
een gelukkig hart.’’  


