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Yasmin Levy stopt eigen stijl  
in traditionele liederen

De Israëlische zangeres Yasmin Levi treedt in de 
voetsporen van haar vader als redder van de 
 muzikale cultuur van de Sefardische Joden uit 
Spanje en Portugal, de Ladinocultuur. Toch is zij 
ook een zangeres met een eigen identiteit. Dat 
blijkt op haar jongste cd Libertad. Een gesprek over 
 tradities, een uitstervende taal en nieuwe wegen.

TeksT: PauL Janssen, foTo’s: rené seghers

‘Er is Ladino en 
er is Yasmin’
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‘Ik ben een zangeres van droevige liederen, maar ik ben de 

gelukkigste persoon op de wereld.’ Zo. De toon is gezet. 

Yasmin Levi verklaart in één zin het wezen van de sefardische 

muziek, de muziek van de Joden met voorouders afkomstig uit 

spanje of Portugal. het is muziek met een mengeling van 

spaanse, hebreeuwse en afrikaanse invloeden. even schrijnend 

mooi als een goede fado of een meeslepende milonga. net als 

veel andere Joodse muziek, zoals de religieuze liederen, klezmer 

en de Jiddische songs, is het muziek die van afstand te herken-

nen is. De aandacht en populariteit blijven onverminderd. Dat 

blijkt uit de opmars van Yasmin Levi en haar Ladinoliederen, 

maar ook het tweede Internationaal Joods Muziek festival en 

Concours in amsterdam lieten dat zien. De Portugese synagoge 

werd toen omgetoverd tot sfeervol centrum van het Joodse 

muziekfestijn. 

Trouw aan wortels
even voor de duidelijkheid: er zijn twee grote europees-Joodse 

bevolkingsgroepen: de sefardische Joden en de asjkenazim. 

Laatstgenoemden zijn afkomstig uit de oost-europese landen. De 

sefardische Joden stonden in West-europa altijd in hoger aanzien 

en speelden ook economisch een belangrijke rol. Toch hadden 

ook zij het niet makkelijk. Zo werden de sefardische Joden na de 

reconquista, de herovering van het Iberisch schiereiland op de 

Moorse overheersers, in 1492 door de inquisitie uit spanje 

verdreven. In 1497 nam ook Portugal het edict over. hun cultuur 

en religie werden verboden in spanje en Portugal en ze hadden de 

keuze: zich bekeren tot het christendom of het land verlaten. 

Velen bleven trouw aan hun wortels en kozen voor het laatste. Zo 

kwamen ook veel Joden in nederland terecht. Ze werkten vooral 

in het bankwezen en de handel, omdat de gilden van de 

ambachtslieden bij wet geen Joden mochten toelaten. Dat het ze 

niet slecht ging, bewijst de amsterdamse Portugese synagoge, 

gebouwd in de tweede helft van de zeventiende eeuw. het was op 

dat moment de grootste synagoge ter wereld. Toch had de 

verspreiding van de sefardische Joden over europa ook een keer-

zijde. Want hoewel deze bevolking zich over de wereld verspreidde, 

kregen de eigen taal, de Ladinocultuur en de muziek het zwaar te 

verduren. De liederen vermengden zich als vanzelfsprekend met 

Turkse, oost-europese, Westerse en andere invloeden, maar de 

wortels bleven herkenbaar. alleen de taal, het Ladino, dreigde op 

den duur uit te sterven.

Vader eren
Vandaar dat de cantor en radiomaker Yitzhak Levi, in de jaren 

vijftig en zestig van de twintigste eeuw, besloot de taal en de 

traditionele liederen vast te leggen, voordat alle sporen door de 

tand des tijds uitgewist werden. hij liet bejaarde dragers van de 

traditie hun liederen zingen, transcri-

beerde ze en nam ze in een eigen 

versie op. ook zijn vrouw, zangeres 

kochava Levi, hield de traditie levend. 

Toen Yitzhak Levi in 1976 stierf, was 

zijn jongste dochter Yasmin net een 

jaar oud. Yasmin Levi groeide op met 

de Ladinoliederen die haar moeder 

zong, maar ook de door het huis reso-

nerende boodschap van haar vader 

om een vak te leren en absoluut geen 

musicus te worden. ‘Dat was voor mij 

niet zo’n probleem, want ik vond die Ladinoliederen saai’, zei ze al 

eens. Ze wilde dierenarts worden en absoluut niet zingen. en al 

helemaal geen Ladinoliederen van haar eigen sefardisch-Joodse 

cultuur. een vasthoudende tante en het heilige vuur deden het lot 

anders bepalen. Ze speelde al voor haar plezier piano, maar 

zingen liet ze aan anderen over. Tot ze bij een tante in spanje 

kwam. haar tante wilde graag Ladinoliederen zingen en vroeg 

Yasmin er een paar voor te zingen in de veronderstelling dat ze, 

als dochter van het echtpaar Levi, wel goed op de hoogte zou 

zijn. ‘hoewel ik haar duidelijk maakte dat ik niet zong, was ze 

heel vasthoudend. Ze legde zelfs het boek met transcripties van 

mijn vader op tafel.’ Yasmin had geen keus, zong en zag de 

tranen bij haar tante over de wangen biggelen. ‘Ze zei dat er 

maar twee vrouwen waren die deze liederen zo konden vertolken: 

de één was mijn moeder, de ander was ik.’ Ze pakte de draad 

op, ontdekte de rijke cultuur en een zeer genuanceerde taal, die 

op het punt stond te verdwijnen, en begon. ‘om mijn vader te 

eren’. en nu is Yasmin Levi ‘one of the most passionate vocalists 

at work today’, aldus The sunday Times.

Melancholie
Inmiddels is ze, met het onlangs verschenen Libertad, aan haar 

vijfde cd toe en een begrip in de sefardisch-Joodse wereld. ook 

daarbuiten is haar ster rijzende. De liederen op deze laatste cd 

zijn zowel traditionals als eigen werk en vertonen een veelheid aan 

invloeden waarin - kort samengevat - de melancholie overheerst. 

‘De droefheid, de melancholie zit in het hart, in de muziek, in mij’, 

zegt ze en glimlacht. ‘Ja, waar komt het vandaan?’, stelt ze zelf de 

vraag. ‘Ik groeide op zonder vader, mijn moeder was alles voor 

ons. Moeder, vader en vriendin tegelijk. Ze was altijd vrolijk, altijd 

aan het lachen. op een nacht werd ik wakker en ging ik naar 

beneden. Daar zag ik mijn moeder aan de keukentafel huilen. Ik 

denk dat op dat moment de droefheid bij mij is ‘geïnstalleerd’. en 

ik ben er dankbaar voor. het is de toestand van waaruit ik creëer. 

als ik vrolijk ben, kan ik niet componeren.’ Die onderliggende 

droefheid is misschien wel het kenmerk van de vele Ladinolie-

deren die inmiddels op het repertoire van Levi staan. Toch zegt ze: 

‘Melancholie is niet noodzakelijk sefardisch. er zijn veel vrolijke 

liederen over alcohol, schoonmoeders 

en de dochter van de buren die 

zwanger is geworden. Maar er zijn ook 

sombere songs, uit het leven van de 

Joden gegrepen. Zingen over herinne-

ringen, om de taal levend te houden, 

over de moeilijkheden van het leven, 

net als de blues en fado. alleen is 

Ladino veel ouder dan fado. fado is 

misschien zo’n tweehonderd jaar oud, 

Ladino gaat meer dan vijfhonderd 

jaar terug. het is het oude spaans 

van de Joden aldaar. Zij hadden daar hun eigen cultuur, hun eigen 

liederen. Toen deze Joden spanje verlieten, evolueerde niet alleen 

de muziek, maar ook de taal en vermengde die zich met andere 

talen. Maar als je teruggaat naar de bron, zie je dat het oudchris-

telijke spaans en het Ladino dezelfde oorsprong hebben.’

Eeuwigheidswaarde
hoewel Levi de taal en de cultuur omarmd heeft, is ze niet opti-

mistisch. ‘Ik denk niet dat de taal overleeft. In mijn generatie 

spreekt niemand meer Ladino. Ik versta het omdat ik goed 

spaans spreek en omdat ik de liederen zing die mijn vader 

getranscribeerd heeft. Maar over vijftig jaar is de taal niet meer in 

leven, dan zijn alle mensen die de taal nu nog spreken er niet 

meer. Dat ik het toch de moeite waard vind om in Ladino te 

zingen, is vanwege de muziek. De muziek overleeft. het is als 

Beethoven, Bach en Mozart. hun muziek heeft de persoon in 

kwestie niet meer nodig om door te leven, de muziek heeft 

eeuwigheidswaarde. het is muziek die iedereen raakt, altijd. 

Zo is het ook met Ladino.’

hoewel Yasmin Levi beschouwd wordt als één van de redders van 

de Ladinocultuur is ze niet geheel onomstreden. Volgens de 

verstokte puristen laat ze veel te veel andere invloeden toe, zoals 

flamenco en jazz. Zelf haalt ze haar schouders daarover op. ‘Mijn 

vader heeft de traditie gered’, zei ze al eens. ‘Ik zie het als mijn 

taak deze traditie onder jongere generaties te brengen. Daarom 

moet ik de liederen zó zingen dat ze voor velen aantrekkelijk zijn. 

Ik kom niet aan de taal, niet aan de melodieën, maar de aankle-

ding heb ik wel gemoderniseerd. en in mijn eigen werk raakt het 

‘Als ik vrolijk 
ben, kan ik niet 

componeren’
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Yasmin Levi: Libertad.
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Ladino meer en meer op de achtergrond. De sefardische traditie 

is waar ik vandaan kom, is wat ik ben. Ik zing Ladino, dat is een 

deel van mijn bestaan. Ladino is heilig voor mij, maar in mijn 

eigen werk neem ik meer vrijheid. Ik geloof dat het publiek niet 

per se voor de Ladinoliederen komt, maar voor mij. De Ladi-

nosongs zing ik vooral omdat ik ontzettend van deze liederen ben 

gaan houden.’ 

Eigen vertolking
Ladino is van zichzelf heel vriendelijk, heel zacht, vol droefheid, 

melancholie en humor, vindt ze. ‘Traditionele Ladino’s vinden mijn 

vertolkingen niet goed omdat ik er zo veel vuur in breng. Ik respec-

teer dat. Mijn moeder zingt Ladino op hun manier en als zij zingt, 

huil ik. het raakt mij, ik luister naar de muziek van vijfhonderd jaar 

geleden, naar de geschiedenis van mijn volk. Maar als ik zing, 

breng ik Yasmin mee in de liederen. en het is in elke stijl, elke 

vorm hetzelfde. Traditionele flamencomusici accepteren bijvoor-

beeld de cajon niet in de muziek, maar de jongere generatie is er 

gek op’. De cd Libertad bevat daarom, naast enkele Ladinotraditi-

onals als Skalerikas De Oro en Shoef Kemo Eved, vooral eigen 

werk, dat uit vele bronnen put. ‘Ik heb het gevoel dat Libertad een 

cirkel sluit. het is mijn vijfde album in de wereldmuziektraditie. Ik 

denk dat ik nu rijp ben om in de muziek te reizen, om nieuwe 

wegen in te slaan. Ik wil fouten maken, mijzelf uitdagen. het voelt 

comfortabel wat ik nu doe, maar ik ben niet geboren om comfor-

tabel te leven. Ik wil reizen, ontdekken. Bovendien komen 

flamenco, fado en Ladino uiteindelijk allemaal uit dezelfde bron. 

Ze komen uit de pijn van het leven, uit de huiskamer, het is de 

muziek die thuis gezongen werd. niemand kon vroeger geloven dat 

deze muziek op grote podia gespeeld zou worden. Maar mensen 

zoeken tegenwoordig die eerlijkheid, dat vuur. Ik breng de passie 

en het vuur van de flamenco in Ladino. Dat zit in mijn bloed. Ik 

ben zelf beïnvloed door veel mensen en stijlen: ik groeide op in 

Jeruzalem, édith Piaf en Billie holiday zijn mijn koninginnen. 

Verder is er flamenco, Bach, Mozart, opera, popmuziek, jazz en 

noem maar op. Dat breng ik allemaal mee. er is Ladino en er is 

Yasmin. Ik heb mijn eigen stijl en dat vind ik belangrijk. Jezelf 

ontwikkelen, de wereld ontdekken met je talenten, zo hoort het 

ook. Ik wil als ik tachtig ben terugkijken zonder ergens spijt van te 

hebben.’ L

Yasmin Levi bij de Ir. B. 

Bijvoetbrug in Amsterdam
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