
HANDOUT  LEZING 7   De ziel van de Jiddische Muziek 

-Fragmenten:   Brave Old World  (doina) -   Khevrisa (rustige freilach = vrolijke dans)   

Violist = Steven Greenman.  Klezmatics  (modern, pop/funk)     

-Internationaal Joods Muziekfestival – meestal elk jaar in Amsterdam.  

Klezmer = Kley – zemer  : instrument/gereedschap  - lied/melodie :   

 volksmuzikant – niet formeel geschoold – onaangepast (later in de V.S.)  Pas in de 70-er 

jaren (revival) gebruikt voor de muziek zelf.  

 Volksmuziek, geworteld in de Oost-Europese volksmuziek (met name Moldavië/Roemenië). 

 Op Joodse bruiloften (en op niet-Joodse dansfeesten).  Bruiloft: allerlei rituelenrituelen 

Michael Alpert (zaner en violist van Brave Old World) vertelt over klezmorim. Fragment uit de film 

Jidl mitn fidl, met Molly Picon als kleine violist. 

Jiddische stijl – Klezkamp met Alicia Svigl. 

 

Joodse toonladders (Modi), gebaseerd op hele oude Griekse toonladders. In de klezmer – Freygish. 

In de synagoge heten ze bijv. Ahava Raba, of Misheberach. 

Stijl:  Zucht, kreun (krechts), beetje sjmieren. Vrije frasering.  (Alicia Svigel – klezkamp NY) 

Verschil met westerse muziek: De mineur is bij ons treurig, in het (Midden-)Oosten meer 

melancholie, verlangen, heimwee. (Turks: hüzün). 

Chazzan – voorzanger – Sam Weis (opname Klezkamp NY 1999)  

Red Buttons: entertainer uit de jaren 50 – hotels Catskill Mountains NY. 

 

Badchen: Grappenmaker, ceremoniemeester op ene huwelijk. Zingt de bruid (=kalle)  toe tijdens 

het Kalle bazetsen ritueel. Filmfragment uit Der Dybbuk. Vergelijk het stuk over Stempenju van 

Sholem Aleichem. 

Jiddische lied: seculier – huiselijk, persoonlijk, tijdloos. 

Oenter Jideles wiegele (trad)  / Rozjinkes mit mandlen (Abraham Goldfaden) . Nit kejn rozinkes 

(Jesaja Sjpigel). – Jankele (Mordechai Gebirtig) 

 

Liefde: 

Di fajerdike libe – Ruth Rubin organiseerde bijeenkomsten (o.a. Montreal) om liedjes te verzamelen. 

Amerika:  Ellis Island – Sweatshops – Zupfgeigenhansel : Di Grine Kusine. 

Lodz Ghetto : Zingen als wapen en om te overleven: straatzanger Jankele Hersjkovits. 

Brave Old World: Song from the Lodz ghetto (CD) 

Amsterdam Klezmerband en Daniël Kahn & The painted Bird. 

 

CD suggesties:  (zie ook http://www.jechida.nl/vertolkers-van-het-jiddische-lied.html) 

Brave Old World     CD: Beyond the Pale ;  Blood oranges (Roite pomerantsen) 

Khevrisa  CD: European Klezmer music  

Klezmatics    CD: vele       speciale: The Well (Di Kretshme) met Chava Alberstein. 

http://www.jechida.nl/vertolkers-van-het-jiddische-lied.html

