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Specials 3 weken NIK 

Tussen haakjes initialen van de betrokkene (lijst met afkortingen komt ergens op de site) 

 eerste twee Sjabbatot speciale wijs Melodie Heijmann, er is ook een melodie לכה דודי .1

Vleesschouwer (Seijffers, op Ahawat Olam cd), en naar ik meen ook van Japhet (IRG 

Frankfurt Main) en anderen. (RV).  

 Elie Tsion en Az Bimlot sefek, of: Elie Tsion en Beleil אלי ציון derde sjabbat (op wijs לכה דודי .2

ze jivkajoen (= kina van de avond van 9 Aw; melodie Fiszel Mak, chazzan en sjochet in 

Rotterdam https://www.joodsmonument.nl/nl/page/115700/fiszel-mak die de melodie zong 

in sjoel en die ik vandaar leerde van S. Elzas, en die de melodie bij het opleiden tot sjochet 

leerde aan Seijffers die voor de oorlog chazzan-leraar was in Gorinchem en bij oa Mak voor 

kippensjochet leerde, en Seijffers leerde me de melodie exact ook zo. (RV) 

Opname HB sjabbat chazon staat inmiddels op de site (JBS) 

3. Zo hebben wij ook een יגדל die allen in de drie weken, zelfs op שבת חזון wordt gezongen. 

Maar die wordt weer niet in de עומר gezongen. Volgens mij wordt die in Amsterdam wel in 

de עומר gebruikt (HGW). De speciale jigdal in Amstelveen komt vermoedelijk uit Rotterdam. 

In Amsterdam heb ik dat nooit gehoord (MB) 

4. De קדושת מוסף is overigens zowel in de עומר na Rosh Chodesh Ijar (MB) als de eerste twee en 

ook de 3e (MB) bein hemetzorim dezelfde. wordt alleen sporadisch nog gekend., helaas 

(HGW) 

5. Jigdal voor de drie weken (HGW) (staat op cassette van S. Elzas, komt tzt RV/JBS) 

6. De קדושת מוסף is eerste twee bein hemetzorim dezelfde (HGW) 

7. Bircat hachodesh Tamoez speciale wijs: wijs lechadodie Heijman (MB) 

8. Idem Bircat hachodesh Aw speciale wijs: wijs. Elie tsion (MB) 

 

Missen opnames voor  

1 Ruben, ik blijk de CD Ahawat Olam van Cijfers niet te hebben. Kun je die een keer mee geven?) 

2, 3 4 & 6 Hans, kun jij dit maken? 

7: wie kan dit maken? 
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