Indexering CD's van Leeuwen

03-06-2019

band nr. inhoud
status
VL1a: RH 1ste dag adon olam (79); hemelech-barechoe (145-147);
bircot sjema (149-153; 161-179); chazara t/m kedoesja (189-205;
243)
VL1b: RH kedoesja vervolg (243); ledor vador ev (243-249); retse
ev (249-251); doechan ev (251-259); awienoe malkenoe (2591
geïndexeerd
265); kadiesj (265), aniem zemirot (267-269); sefer tora (285291); lajenen risjon (293); mi sjeberach ev;
Moesaf: asjre ev (327); chazara tot oenetane tokef (361-377)

2

3

4

5

VL2a: RH 1ste dag moesaf: kadiesj (335) oebesjofar gadol (377339); kedoesja (381-383); alenoe lesjabeach; (395) hejeh im pipiot
(397); zichronot (411-413); vete'erav (427-429); doechan (433geïndexeerd
435)
VL2b leeg
VL3a: RH dag 1 biroct hasjachar (79-145); hamelech -barechoe
(145-147); bircot sjema (149-179); chazara (191-251); doechan
(252); awienoe malkenoe (259-265); aniem zemirot (267-269);
sefer tora (287-); va min 39`17 slotkadiesj (welke?):
va min 40 2de dag piejoetiem sjacharit (155-161); va min 41 2de geïndexeerd
dag herhaling (207-213);
VL3b: RH dag 2 vervolg sjacharit (217-242); van min 12`37 stukje
kadiesj voor moesaf
VL4a: RH lajenen dag 1 & 2 (293-299) incl. maftier (301); mi
sheberach;
JK sjehechejanoe (35), barechoe (37), kadiesj (45); selichot kol
nidre (85, 101); kadiesj ne'iela (859); ne'iela herhaling (877-881,
883, 887)
VL4b: slecht (niet gebruikt)
VL5a (gebruikt)= VL4b vervolg ne'iela (887-931)
VL5b=VL4a (niet gebruikt)

JBS, https://www.nik.nl/chazzanoet/
opmerkingen

stem van

groot gat aan begin (2 min;
eruit gehaald);
VL1a Sluit aan op VL1b

Van Leeuwen

stukken, niet compleet

Koos Caneel

Pijoetiem 1ste dag missen
Koos Caneel
zitten veel ruimtes, weg halen

geïndexeerd

kol nidre & ne'iela zijn niet
volledig

Mossel

geïndexeerd

gelijk band 4, maar kanten
verwisseld

Mossel; achtergrond van
Leeuwen
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band nr. inhoud
status
VL6a: JK ne'iela vervolg op VL6b (904-931); awinoe malkenoe (923931) ; min 21 sjemot (931)
VL6b: JK moesaf va vete'erav (707), doechan ev (711) kadisj (719);
va min 11 ne'ila begin(853-859), kedoesja etc petach sja'ar (8776
geïndexeerd
903)

7
8

9

10

11
12
13
14
15

VL7a: JK: sjachatriet hamelech ev (245-271), min 12 ev: chazara,
min 43 uitleg ma'ase mercava (293-351)
geïndexeerd
VL7b: JK sjachatriet vervolg (351-373); selichot (373-421); wiedoei
(421-431), niet compleet.
VL8a: JK moesaf kadiesj (521) chazara tot seder avoda (545-601)
mist stukje
geïndexeerd
VL8b: JK vervolg VL8a seder avoda va 1ste vidoei (611- 637),
selichot (737- ), retse tot eind (705-721)
VL9a: JK vervolg VL8b moesaf tot eind (ca halve band)
VL9b: leeg
geïndexeerd
VL10a: JK sjacharit chazara vevolg wiedoei, begin mist (431-477)
min 9 retse (447), doechan (451), min 25 sefer tora (465-515);
eind hoe inkorten;
geïndexeerd
VL10b: JK mincha va begin t/m begin haroege malchoet (741-813)
VL11a: JK mincha haroege malchoet vervolg (811-853); va ca mi
15 div kadishiem: voor ne'iela, , van ca min 23 leeg
VL11b: leeg
gelijk band 10
VL13a: Interview Coos Caneel, niet chazzanoet gerelateerd; 13b is
leeg
VL14a: oproepen chatan tora; VL14b leeg
VL15a: lajenen chatan Tora; (va "welo kam") VL15b leeg

geïndexeerd

JBS, https://www.nik.nl/chazzanoet/
opmerkingen

VL6b moet voor VL6a sluit
bijna aan
opmerking bij mincha:
onbekend
awienoe malkenoe rekken tot
ashkenazische uitspraak met
ne'ila
ngajin
Zitten wat stukken in die niet
in nieuwe machzor staan

de Haas
met uitleg
VL8b bevat delen die niet in
nieuwe machzor staan;
sommige stukken herhalen
met uitleg
VL9a op min 14`50: "van
Gelder deed...."

geïndexeerd
geïndexeerd

onbekend
asjkenazische uitspraak zonder
ngajin,
onbekend
zelfde stem als 8

VL11a sluit aan op VL10a; met
uitleg
de Haas
wie is de student?

met uitleg

niet nodig
niet nodig

stem van

de Haas
de Haas

niet relevant

Caneel
Van Leeuwen
Van Leeuwen
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band nr. inhoud
16
VL16a: Sajet, bircat kohaniem
VL17a: Mossel tefilat geshem (deel; heb ik al, dus niet over
genomen);
17
choepa (baroech haba & sjier hama'alot), onbekend;
alleen
stukje kant 17a,
rest leeg
VL18: "potpourri";
sjabbat:
zemirot; lecha dodie, ma'ariew
18

19
20

feestelijke dag; div jigdal;
VL18b: div stukken RH; van min 16`50 div stukken JK; van min
32`33 haleel; va min 38 kadiesj soekot; va 30`40 7 farben kadiesj
simchat tora
VL19a: choepa 7 berachot, kadiesj (mincha choepa?), sjier
hama'alot (niet choepa, vrolijk, met kinderen)
Totaal, ca 8 minuten, rest leeg
Megilat Esther door onbekend kind

nummer tussen haakjes (97) verwijst naar pagina in Dasberg

03-06-2019
status
niet nodig
geïndexeerd

JBS, https://www.nik.nl/chazzanoet/
opmerkingen
eerder gedaan
choepa onbekende wijzen,
sjier hama'a lot eindigd
"gewoon"

stem van
Sajet
onbekend

Charles Modijefsky (1920-2010)
Charles Modijefsky was de zoon
van de chazzen in Arnhem.

geïndexeerd

veel onbekende wijzen

geïndexeerd

bandje gebroken, gerepareerd Koos Caneel

niet nodig

niet nodig, hebben we al

onbekend

