
1

Arabo Andalus muziek 
in Amsterdam

vijf bijzondere verhalen en liedjes



2

Contact

info@amsterdamsandalusischorkest.nl

www.amsterdamsandalusischorkest.nl

Vormgeving

Verno Romney

Illustraties

Verno Romney

Tekst

Dwight Breinburg

Yassine Boussaid

Mohamed Aadroun

Vertaling

Hassan El Bakkali

Yassine Boussaid

Dwight Breinburg

Mohamed Chairi “Chairi Al Andaloussi”

Notenschrift

Dwight Breinburg

Marianne Noordink

Copyright © Amsterdams Andalusisch Orkest 2015



3

Voorwoord
 

Dit is het tweede educatieboekje voor de kinderen, die wekelijks muzieklessen volgen in het 

Talentenhuis (Amsterdam Osdorp). De lessen die sinds 2013 worden aangeboden hebben 

tot een nieuw Amsterdams Andalusisch Orkestje geleid. Speciale dank gaat uit naar deze 

kinderen en hun ouders. Hun toewijding en liefde voor de muziek maken het voor ons als 

docenten plezierig werken. 

 

Ook danken wij de gastmuzikanten Marianne Noordink, Brahim Afzan en Marouane M’sadek. 

Regelmatig bieden zij een workshop aan en begeleiden de kinderen op het hoofdpodium. 

 

Zonder de bijdrage van fondsen, sponsors en donateurs was het niet mogelijk geweest om 

deze lessen te ontwikkelen. In hartje Amsterdam Nieuw-West maken kinderen hierdoor 

kennis met muziek uit een ver Europees verleden.

 

Een warme groet gaat uit naar de kinderen en docenten van Dar Amsterdam (Larache, 

Marokko). Zij inspireerden ons om in Amsterdam het Amsterdams Andalusisch Orkestje op te 

zetten.

 

Namens het docententeam van het Amsterdams Andalusisch Orkest,

 

Een vredige groet en veel leesplezier! 

 

Meester Abdel, Chairi, Dwight en Idriss
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Inleiding

Tussen de achtste en vijftiende eeuw ontwikkelde de bijzondere Andalusische muziekstijl zich 

op het Ibirisch schiereiland. Deze bestond uit een mix van Joodse, Arabische en Christelijke 

invloeden. Een klassiek repertoire over liefde, dromen en spiritualiteit. De Andalusische 

muziek vormde de basis voor diverse muziekstromen, van de Spaanse flamenco en 

troubadours muziek in het Westen tot verschillende Arabische stijlen in het Midden-Oosten. 

Het Amsterdams Andalusisch Orkest is in 2011 opgericht en bestaat uit jonge Amsterdamse 

muzikanten. Het Amsterdams Andalusisch Orkest zet zich in voor het behoud van het 

Andalusische muzikale erfgoed voor toekomstige generaties. De afgelopen vier jaar heeft het 

Amsterdams Andalusisch Orkest een educatieprogramma ontwikkeld in de Marokkaanse stad 

Larache voor jongeren van het talentencentrum ‘Dar Amsterdam’. Dit educatieprogramma is 

in Nederland verder ontwikkeld wat onder andere heeft geleid tot het tweede boekje, ‘Arabo 

Andalus Muziek in Amsterdam’. 

Met dit boekje kunnen kinderen en hun ouders meer te weten komen over de Andalusische 

muziekgeschiedenis en zelf thuis plezier beleven aan het zingen van Andalusische liederen. 

Voor meer informatie: 

www.amsterdamsandalusischorkest.nl
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In de Spaanse stad Córdoba leefde sultan Abdurrahman de Derde (912-961). Hij bezat 

paleizen met prachtige tuinen versierd met bloesems en vijvers. Hij was getrouwd met zijn 

grote liefde Zahra. Zij had een glanzende witte huid, lang zwart haar en amandelvormige 

ogen. Zijn liefde was zo groot dat hij een hele stad voor haar liet bouwen. 

De sultan vernoemde de stad naar zijn vrouw: Madinat a-Zahra, stad van Zahra. De mooiste 

straten liet hij aanleggen met alleen witte huizen en kleurrijke tuinen. De stadsparken zaten 

vol met exotische bomen en wilde dieren uit Afrika. Maar de sultan wilde meer. Hij vroeg 

daarom zijn tuinmannen om duizenden amandelbomen te planten. In het voorjaar droegen 

deze bomen witte bloesems.

Elke avond zaten de sultan en zijn vrouw Zahra samen op het terras. Samen genoten zij van 

het uitzicht op de stad die symbool stond voor hun eeuwige liefde.

Madinat a-Zahra1 De stad van de liefde

córdoba
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Madinat a-Zahra1 De stad van de liefde
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Tarab al Andalus | insiraf btayhi l 3ushaq

يَْقَظــــاْن  الــَهــَوى  لـَـْيــُل  
اْن  ــوَّ ــ ــي َخ ـــْبـــُر لِـ َوالـــصَّ
ــا َزْهــــــــَرَة اأُلْنـــــِس   ــ يَ
لَــــــــْوالِك لَـــــْم ُأْمـــــِس  

َهِر السَّ تِـــْرُب  ــُحــبُّ  َوال
بَاِري َعْينِي  َعْن  َوالنَّْوُم 
َرْوُض الُمَنى ِمـْنِك َجِذيْب
ِفـي الدَّْهِر َواأَلْهِل َغِريْب
leyloe l-hèwèe yeQDHaan
weS-Sabroe líe khawwèen
yèe zehratè l-‘oensie
lewlèekie lèm ‘oemsie

wel-7oebboe tierboe s-sèherie
wen-newmoe 3an 3ayníe bèeríe
rawDo l-moenèe mienkie jedhíet
fíe d-dehrie wel-‘ehlie gharíeb

De nacht van de liefde is wakker 

en de liefde houdt mij wakker 

Geduld laat me in de steek 

De slaap is van mijn ogen vergaan

Oh mijn vergezellende roos 

Mijn doel is met jou

Zonder jou zal 

De eenzaamheid nooit achter mij zijn

الصنعة 20 . شغل - رمل الذيل . توشيح البن سهل

Madinat a-Zahra1 De stad van de liefde
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Madinat a-Zahra

Notenschrift

1 De stad van de liefde

San3a 20 . btayhi l-3ushaq . Tabe3 raml dhil
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الصنعة 22 . عشاق . زجل للششتري

ُجْل ُجْل تََرى الـَمَعــانِــي
ــي ــ ــُق األَوانِـ ــِط ــْن ــا تَ َمـ
أَِجــــــي تَـُكــْن ِجــَواِري
َسـْبَعــة ُهُم الــــــدَُّراِري
َونَـْجـَمـُة الــــُمْشَتـــِري
ــــرُّ فــِـي الـَمَنــاِزْل  َوالسِّ
ــُق اأَلَوانِـــــي ــِط ــْن ــا تَ َمـ

ــي يَـــا ُفـــاْن ــنِ ــْم ــَه َواْف
ــْن ــ ــَك ــ َس ــا  ــ ــَمـ ــ بِـ إال 
ــْر ــَب ــَخ ــَك ال ــ َ ــْف ل ــِصـ نَـ
ــْر ــَمـ ــَقـ ــُس َوالـ ــْمـ ـ ــشَّ الـ
َمـــــَع ُنــــُجــــوْم ُأَخـــــْر
ــاْن ــَك ــُب َصـــاْر َم ــْل ــَق َوال
ــْن ــَك َس بـِـَمـــــــــــــــــا  إاِل 

we-fhemníe yèe foelèen
‘ielèe biemèe sèken
neSif lèkè l-khaber
esh-shemsoe wel-Qamer
mè3a noejóem ‘oekhar
wel-Qalboe Saar mèkèen
‘ielèe biemèe sèken

joel joel tèraa l-mè3aaníe
mèe tenTiQoe l-‘èwèeníe
‘èejíe tèkoen jiewèeríe
seb3a hoemoe d-doerèeríe
wè-nejmètoe l-moeshtèeríe
wes-sierroe fíe l-mènèeziel
mèe tenTiQoe l-‘èwèeníe

Madinat a-Zahra1 De stad van de liefde
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Reis! Je zult de betekenis inzien

En je zult mij begrijpen

Wat spreekt voor alles?

Alleen de inhoud  

Zit naast mij 

Hoor mijn verhaal

Er zijn zeven hemelen 

De zon en de maan 

Jupiter 

En andere sterren 

Het geheim ligt in hun plaatsing 

En de beste plaats is het hart

Madinat a-Zahra1 De stad van de liefde
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Madinat a-Zahra1 De stad van de liefde

Notenschrift

San3a 22 . btayhi l-3ushaq . Tabe3 3ushaq
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َســــَكـــْن   َقــلـبِـــــي   َهــَواُكـــْم
َولَــــْم   نَــــْعــَشـــْق   ِســـَواُكــــْم
ُتـــِريـــْد   َعـــْيـــــنِي   تَـــَراُكـــْم
أَيَـــــــا   ِمــاْح ِرْفـــًقـــا   َعـــلَيَّ
يَــْوَم   تَــــــُزوُروا   نَــْســـَتـــــِريْح

sèken Qalbíe hèwèekoem
wèlem ne3sheQ siewèekoem

toeríed 3ayníe tèraakoem
‘èyèe mielèe7 riefQan 3aleyyè

yewmè tèzóeróe nestèríe7

Jouw liefde leeft in mijn hart 

Ik heb niemand lief dan jou 

Mijn ogen verlangen alleen naar jou 

Wees geduldig met mij 

De dag van terugkeer zal pas rust geven

الصنعة 23 . شغل - عشاق . زجل

Madinat a-Zahra1 De stad van de liefde
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San3a 23 . btayhi l-3ushaq . Tabe3 3ushaq

Madinat a-Zahra1 De stad van de liefde

Notenschrift
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Leo en Hassan
Leo Africanus2

Als tienjarig kind moest Hassan Al Wazzan zijn geboortestad Granada ontvluchten. De stad 

was overgenomen door een vijandelijk leger. Met zijn familie vertrok hij naar de stad Fes in 

Marokko. Daar was het veilig voor alle vluchtelingen uit Granada. 

Fes was een van de grootste steden in de Arabische wereld. Hassan maakte daar al snel 

nieuwe vriendjes. Elke dag renden ze door de smalle straatjes van de oude medina naar 

school. Soms kwamen ze langs de souk en kregen ze iets lekkers mee van de koopmannen. 

Hij hield vooral van gedroogde vijgen.

Hassan droomde ervan om te reizen en de wereld te ontdekken. Zijn oom nam hem geregeld 

mee op zijn handelsreizen. Hij maakte kennis met mensen uit andere culturen. Dat vond hij 

zo leuk dat hij na zijn studie alleen op avontuur ging.  Hassan bezocht zelfs de mystieke stad 

Timboektoe in Mali. Daar stond de oudste bibliotheek ter wereld.

timboektoe

fes

granada

rome



15

Leo Africanus2 Leo en Hassan

Tijdens een van zijn tochten op de Middellandse Zee namen piraten Hassan gevangen. Zij 

ondervroegen hem naar zijn afkomst. Hassan vertelde prachtige verhalen over zijn reizen. De 

piraten wisten een hoge prijs te vragen voor de wijze Hassan en verkochten hem aan de paus 

in Rome. De paus wilde vooral meer weten over Afrika. 

Hassan werd eerst gedoopt en kreeg een nieuwe naam: Leo Africanus. De paus was erg onder 

de indruk van de verhalen die Leo hem vertelde.  Hij vroeg Leo een boek te schrijven over 

Afrika. Dit boek is in verschillende talen vertaald. Jaren later kwam Leo vrij en zette hij zijn 

reis voort. Niemand weet waar hij eindigde.
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altviool

tbal

Leo Africanus2 Leo en Hassan
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Tarab al Andalus | insiraf qaim wa nisf el istihlal

ــْن ــَسـ ــَحـ َكــــــــُأمِّ الـ
ــْن ــ ــَوَس ــ َوَطـــــــاَر الْ
َحَســـــــــــــْن َوَذاَك 
ــى َمــــْن َعــَشــْق ــلَـ َعـ
ــَرْق ــَتـ ــْحـ َحـــاَشـــا ُيـ
shèjèeníe Qoemèeníe
wè-Taabet khoemèeríe
khalè3toe 3iedhèeríe
fè’eyyoe joenèe7ie
moe7iebboe l-mielèe7ie

kè’oemmie l-7èsen
wè-Taara-l-wèsen
wè-dhèekè 7èsen
3alèe men 3asheQ
7èeshèe yoe7tèraQ

Mijn mooie duif heeft mij verdrietig gemaakt 

Als de moeder van de schoonheid 

Ik heb genoten van de aanwezigheid 

Mijn slaap is vergaan

Heb mijn schaamte weg gedaan 

En die schoonheid 

Wat voor schuld heb ik 

Als ik lief heb 

Liefde voor de schoonheid 

Zal nooit vergaan

الصنعة 23 . شغل - استهال . زجل

Leo Africanus2 Leo en Hassan

َشَجانِي ُقَمـــانِـي
َوَطـابَْت ُخَماِري
ِعَذاِري َخـــلَْعُت 
ــأَيُّ ُجـــَنـــاِح ــ ــ َف
الــــِماِح ُمِحبُّ 
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Leo Africanus2 Leo en Hassan

Notenschrift

San3a 23 . qaim wa nisf el-istihlal . Tabe3 istihlal
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َما َفاْدنِـــي ُخُضوعـِــي
ــي ُدُمــوِعــي نَــْعــَثــْر ِف
ــي ــوِع ْة َولُ ــدَّ ــ ِمـــْن ِش
بِــَقــْصــِد اإِلَشـــــاَرة
التَِّجاَرة يَْقَوى  ِكيْف 
nedhemmem wè-nekhDa3
wè-nemshíe wè-nerjie3
wè-bien-neDHra neQne3
Qawsoe l-7oebbie menSòob
wè-men 3aQloeh menshóeb

mèe fèedníe khoeDòo3íe
ne3ther fíe doemóe3íe
mien shieddè wèlóe3íe
bie-QaSdie l-‘ieshèera
kíef yeQwèe t-tiejèera

Ik hou het voor me en gehoorzaam 

Ook al helpt gehoorzamen niet

Ik ga, ik kom terug 

En ik struikel in mijn tranen

En met één kijk neem ik genoegen

Ernstig en bewust

De boog der liefde staat gespannen 

Wachtend op mijn teken

Hij die in zijn geest strijdt

Hoe de zaken te versterken

Leo Africanus2 Leo en Hassan

الصنعة 24 . شغل - استهال . زجل

ــْع  ــ ــَض ــ ــْخ ــ ــْم َونَ ــ ــ مَّ ــذَّ ــ ــ نَ
َونَـــْمـــِشـــي َونَــــْرِجــــْع  
ــَرْة نَـــْقـــَنـــْع   ــ ــْظ ــ ــنَّ ــ ــال ــ َوبِ
ــْنــُصــوْب  ــبِّ َم ــُح ــْوُس ال ــ َق
ــوْب   ــُش ــْن ــه َم ــُل ــْق ــْن َع ــ َوَمـ
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Leo Africanus2 Leo en Hassan

Notenschrift

San3a 24 . qaim wa nisf el-istihlal . Tabe3 istihlal
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ــْح ــي ــلِ ــُم بِـــَهـــَذا أَيَـــــا َم ــْعـــلَـ تَـ
الَجِريْح َقْلبِي  َعــلَــى  ــْق  ــفِ اِْش
َشِحيْح ــَواْي  َشـ ــُكــوْن  تَ ــالـِـْك  بَ
ــِريــْق َكــتــْنــَجــلـِـي ــى الــطَّ ــتَّ َح
الـُمْبَتلِــي ُخــــُضوَع  َواْرَحــْم  
Qalbíe wè-Sadríe lèkè mèkèen
yèe khaddè yèeQóet yèe ber hèmèen
3indè l-wieSaal ierkhie l-3ienèen
iesh7èel 3aleyyè mien dhèe n-niefèer
khallie t-tèjenníe yèe Qamèr

te3lèmoe bie hedhèe ‘èyèe mèlíe7
ieshfieQ 3alèe Qalbíe l-jèríe7
bèeliek tekóen shèwèey she7íe7
7ettèe T-TaríeQ kètenjèlíe
we-r7èem khoeDòo3a l-moebtèlíe

Mijn hart en borst geven jou de ruimte 

Weet dit oh schoonheid 

Kijk aandachtig mijn juweel 

En wees genadig voordat mijn hart verscheurt

Bij aankomst verlos de lasten 

En denk niet zuinig te zijn voor mij

Schijn het licht op mij 

Zodat de weg zichtbaar wordt

Vergeet niet te komen mijn maan

En wees genadig voor een bewonderaar

Leo Africanus2 Leo en Hassan

الصنعة 26 . مجزو الرجز . زجل - خروج

َمـَكــاْن  لَـَك  َقـْلبِـي َوَصْدِري 
بَْرَهَمـاْن  يَـا  يَـاُقوْت  َخدَّ  يَــا 
الـِعَنـــاْن  اِْرِخ  الـِوَصــاْل  ِعْنَد 
النَِّفاْر  َذا  ِمــْن  َعلَيَّ  اِْشــَحــاْل 
ــْر  ــَم ــا َق ــي يَـ ــنِّ ــَج ــتَّ ــلِّ ال ــ َخ
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Leo Africanus2 Leo en Hassan

Notenschrift

San3a 25 . qaim wa nisf el-istihlal . Tabe3 istihlal
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De laatste koningin
Sayyida Al Hurra3

Sayyida Al Hurra werd rond 1485 in Al Andalus geboren. Na de val Granada verliet zij haar 

land en kwam met haar familie aan in de Marokkaanse blauwwitte stad Chefchaouen. 

Zij beleefde een gelukkige jeugd en maakte veel vrienden. Dagelijks speelden zij 

verstoppertje en renden door de smalle en steile stegen van de medina. Sayyida kon zich 

goed verbergen onder de kar van de marktkoopmannen en wist altijd te winnen van haar 

vriendjes.

Toen Sayyida ouder werd trouwde ze met de gouverneur van de stad Tetouan.  Haar familie 

organiseerde een groot feest. Ook al haar jeugdvrienden waren aanwezig. Samen zongen 

zij liederen uit Al Andalus. Zij nam afscheid en vertrok naar Tetouan. Haar man nam haar 

overal mee naar toe. Diplomaten, handelaren en burgers leerden haar als een sterke en 

onafhankelijke vrouw kennen. Na de dood van haar man nam zij zijn taken over als koningin. 

Ruim 30 schepen liet zij bouwen. De stad Tetouan bloeide als nooit te voren.

Sayyidda Al Hurra regeerde 30 jaar en kreeg altijd veel respect. Zij was ook heel bijzonder, 

omdat zij de laatste koningin was in de Arabische wereld.

granada

chefchaouen

tetouan
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luit

castagnetten

Sayyida Al Hurra3 De laatste koningin
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Chaabi Andalusi | Lamma bada minka l qabul minka l qabul

اأَلَسى ِسْجِن  ِمْن  ُأْخِرْجُت 
ــا ــَس ــْؤنَ ــَك ُم َوِصـــــْرُت بِـ
ــاِح َوالـــــَمــَســا ــَب ــصَّ ُكـــلَّ ال
أَِعـــْش بِــَهــا َعــْيــًشــا َرَغــْد
الـُمَراْد ُكلُّ  اْجَتَمْع  ِفيَك 

ــَك الــَقــُبــوْل  ــْن ــا بَـــَدا ِم لـَــــمَّ
الــُوُصــوْل  َعــْيــَن  بِــي  َوُزجَّ 
تَـــُزوْل  َقْلبِي  ــن  ِم ــَت  ــْس َ َول
َجِميْل  ــا  يَ ِفــيــَك  ــْظــَرٍة  ــَن بِ
الَعلِيْل  الــَقــْلــِب  َراَحـــَة  ــا  يَ

lemmèe bèdèe mienkè l-Qabóel
wèzoejjè bíe 3aynè l-woeSòol
wèlestoe mien Qalbíe tèzóel
bie-neDHra fíekè yèe jèmíel
yèe raa7ètè l-Qalbie l-3alíel

‘oekhriejtoe mien siejnie l-‘èsèe
wè-Sirtoe biekè moe’nèsèe
koelloe S-Sabèe7 wel-mèsèe
‘è3iesh biehèe 3ayshèn raghad
fíekè jtème3 koelloe l-moeraad

Toen jij mij accepteerde 

Werd ik verlost van de greep van verdriet 

Ik werd gesleept naar jou aankomst

En werd verblijd door jou 

Je zal nooit mijn hart verlaten

Iedere ochtend en middag

Met één blik naar jou schoonheid 

Ben ik menswaardig gaan leven 

Oh verlichter van mijn eenzame hart

In jou is alles verenigd

Sayyida Al Hurra3 De laatste koningin
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Sayyida Al Hurra3 De laatste koningin
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Prins van de Joden
Samuel HaNagid4

Samuel HaNagid was een Sefardische jood die in de Andalusische stad Mérida werd 

geboren. Boeken lezen en gedichten schrijven waren zijn favoriete hobby’s. Samuel droeg 

zijn gedichten voor aan zijn trouwe vrienden. Toen hij groot werd verhuisde hij naar Malaga. 

Daar begon hij een winkeltje waarin hij geurrijke kruiden verkocht. Komijn maakte hem het 

gelukkigst. 

Dagelijks kwamen mensen langs voor een potje kruiden. Tegen iedereen die langskwam 

droeg hij een gedicht voor. Iedereen hield van Samuel. Ook de sultan van Granada kreeg te 

horen hoe mooi de gedichten waren. Samuel ontving een uitnodigingsbrief van de sultan. 

Voor zijn vrienden opende hij de brief en terwijl hij de uitnodiging voorlas begon hij te huilen 

van blijdschap. Hij mocht zijn mooiste gedicht aan de sultan voordragen. Wekenlang oefende 

hij voor zijn vrienden. 

Na een maand stond hij met zwetende handen in de vroege morgen op de binnenplaats 

van het paleis. De sultan kwam maar niet. ‘Zou hij nog komen?’ dacht Samuel gespannen. 

Net voordat hij de hoop opgaf zag hij in zijn ooghoek hoe de bediende de deur opendeed. 

De sultan was wakker. Hij keek Samuel aan en zei: ‘Zo jongeman, laat maar horen waarom 

iedereen zo over je spreekt?’ Zonder enige aarzeling stapte Samuel met zijn borst vooruit en 

kin omhoog naar voren. Hij haalde diep adem en begon. Terwijl hij zijn gedicht voordroeg 

zag hij hoe de sultan genoot. Na de laatste zin stond de sultan op en  begon spontaan te 

applaudiseren. Hij vroeg Samuel met een brok in zijn keel: ‘Wil jij in het paleis voor me komen 

werken?’.

mérida

málaga

Samuel bleef tot zijn dood aan het hof van 

de sultan verbonden. De sultan benoemde 

hem zelfs tot generaal van zijn leger. De 

Joden van Al Andalus waren trots op hun 

Samuel en noemden hem zelfs de Prins 

van de Joden
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Naar mijn geliefde verzend ik mijn groet

Ieder moment hopend op overvloed

Met een blijvende verbinding 

Ondanks tegenstanders en hun misgunning

En ik roep mijn volle maan 

Jij bent mijn hoop in het bestaan

Mijn schoonheid 

Ik ben geobsedeerd door jou liefde 

Mijn troost en mijn rust 

Vanuit jouw geliefde duizend groeten

Tarab al Andalus | Li habibi

لصنعة 16 . حجاز كبير . توشيح مجزوء الخفيف

يَُجود َعــَســى  ــٍت  َوْقـ ــلَّ  ُك
الَحُسود ــِف  أَْن ــِم  َرْغ َعلَى 
الُوُجود بَْيَن  ُسْؤلِـــــي  أَْنَت 
ــَرام ــَغ ــَذا ال ــُت بِـ ــْف َقـــْد ُشــِغ
ــُف َســام ــ ــِحــبَّــْك أَلْ ِمـــْن ُم

ــي ُأْرِســـــــْل َســـاْم ــبِ ــي ــبِ ــَح ِ ل
ــاِل الـــُمـــْســـَتـــَهـــاْم ــــ ــــ ــِوَصـ بِـ
ــاْمْ ــَم ــتَّ ــْدَر ال ــ ــا بَـ َونَـــُقـــوْل يَـ
ــي ــتِـ ــَيـ ــْغـ ــي َوُبـ ــ ــَزالِـ ــ يَــــا َغـ
ــي ــ ــتِـ ــ يَــــا ُمـــَنـــائِـــي َوَراَحـ

lie-7èbíebíe ‘oersiel sèlèem
bie-wieSaalie l-moestèhèem
wè-nèQóel yèe bedra t-tèmèem
yèe ghazèelíe wè-boeghyètíe
yèe moenèe’íe wè-raa7ètíe

koellè weQtien 3asèe yèjóed
3alèe raghmie ‘enfie l-7èsóed
‘èntè soe’líe beynè l-woejóed
Qad shoeghiftoe biedhèe l-gharaam
mien moe7iebbek ‘elfoe selèem

Samuel HaNagid4 Prins van de Joden
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Samuel HaNagid4 Prins van de Joden
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San3a 16 . bsit el-hijaz el-kabir . Tabe3 hijaz kabir 
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Het orkest
Temsamani 5

Mohamed Larbi Temsamani groeide in de jaren ’20 op in Tanger. Daar keek hij uit op Spanje. 

In deze internationale stad woonden ook Amerikanen, Portugezen, Engelsen, Italianen en 

Spanjaarden. Zij namen hun instrumenten en muziek mee van hun thuisland. Als jongeman 

leerde hij de muziek uit Al Andalus. In Marokko noemen ze deze muziek Al Ala. 

Onderweg naar school hoorde hij altijd muziek uit de huiskamers van zijn buren komen. 

Soms bleef hij onder hun raam zitten en droomde hij weg in de muziek. Toch kwam hij vaak 

als eerste aan op school. Temsamani was vooral dol op de zang van de moeders en jonge 

meisjes. O, wat wilde hij graag voor hen muziek spelen. 

Temsamani bleek het grootste muziektalent van de klas te zijn. De overheid bood hem 

een unieke baan aan. Hij mocht een orkest en conservatorium opzetten in de Marokkaans-

Andalusische stad Tetouan. In deze stad is Al Ala erg populair. 

Zijn favoriete instrument was de piano, maar men vond dit instrument niet passen in Al Ala. 

Dat vond hij zo jammer, want hij kende de piano uit zijn jeugd. In zijn vrije tijd werkte hij 

urenlang aan arrangementen met de piano. Zijn leerlingen en muziekleraren vielen van hun 

stoel toen hij voor het eerst achter de piano ging zitten. Heel Marokko begon over de piano te 

praten. Zijn orkest trad overal op. Marokko, Spanje, Frankrijk en zelfs Amerika. 

Het orkest dat hij heeft opgericht draagt nog steeds zijn naam. Het orchestre Temsamani is 

vernieuwend en heeft bekende namen voortgebracht. Dagelijks komen er leerlingen naar het 

conservatorium voor muzieklessen.

tetouantanger
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piano
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Chaabi Andalusi | Ya hbib el qalb

يا حبيب القلب - عبد الصادق الشقارة

معي أنـــت  واش  ــي  ــول ق الــقــلــب  حبيب  ــا  ي
القلب حبيب  يا  معي  أنــت  ال  وال  معي  أنــت 

مكان ــّل  ك فــي  ســيــادي  يــا  حبيبي  ــي  زارنـ
فرحان وانـــا  بالمحبة  نــشــوان  وصبحة 

ــدي مـــا لـــو ثــمــان ــي حـــّب الــّصــافــي يـــا س
حــيــران وانـــا  قليبي  ــي  ف ســكــن  ــًا  ــم ــي دائ

ــان ــا ك ــن مـ ــي ــاز ف ــه ــت ــّب ي ــحـ ــوب الـ ــلـ وقـ
ســبــحــان اهلل  ــر  ــي غ ــد  حـ ــم  ــه ــرف ــع ي ــا  مـ

Temsamani5 Het Orkest
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ya 7bíeb el-Qalb Qoelíe wesh ‘entè ma3íe  
‘entè ma3íe oe lèe laa ‘entè mè3íe yèe 7bíeb el-Qalb 

zarníe 7bíebíe yèe syèdíe fíe koellie mekèen 
wè Sba7t neshwèen bel m7abbè wènèe far7èen 

7oebè Saffíe yèe syèdíe mèe lóe thèmèen 
dèe’iemèn sèken fíe Qliebíe wènèe 7èyraan

wè Qlóeb el 7oeb yethezzoe feyn mèe kèenoe 
mey3arafhoem 7èd ghir allah soeb7èenoe 

Oh geliefde van mijn hart zeg me ben je met mij

Ben je met mij of niet geliefde van mijn hart 

Mijn liefde heeft me overal bezocht 

Ik was vrolijk en blij met de liefde 

Zuivere liefde kent geen prijs 

Deze is altijd in mijn hart verankerd 

Verliefde harten bewegen overal

Niemand herkent ze behalve onze lieve heer

Temsamani5 Het Orkest
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Ya hbib el qalb – Abdesadaq Chekara
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daf tbal luit

ney altviool castagnetten

contrabas cello piano banjo

Instrumenten
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Kaart

córdoba

granada

fes

rome

timboektoe

tetouan
chefchouan

mérida

málaga

tanger

amsterdam
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Notities
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