
Blz. 1 van 2 

Voorbereidende opdrachten voor de laajncursus 

 

 
 

Je bent bekend met de Hebreeuwse letters en klinkertekens (nikoed). In onderstaand 

bekend stuk tekst uit de sidoer/choemasj (1
e
 alinea v/h sjema, blz. 270 v/d LJG-sidoer, 

Dewariem 6:5-9 in de choemasj) staan, naast de klinkertekens, ook tekens die niet de 

klinkertekens zijn: het zijn de zangtekens (ta’amiem genaamd). 

 

1. Markeer in de tekst de tekens waarvan je denkt dat het de zangtekens moeten zijn. 

Markeren kan door omcirkelen, ander kleurtje geven, etc. Als het niet lukt, of je hebt 

vragen, markeer dan ook je vragen, twijfels, onduidelijkheden. Daarom is het juist een 

voorbereidende opdracht (zonder voorkennis van de zangtekens). 

 

 

 

 
 

2
e
 en 3

e
 opdracht: zie de volgende blz. 



Blz. 2 van 2 

Hieronder staan slechts 5 verschillende zangtekens (er zijn er veel meer, maar die komen 

later aan bod), in diverse mogelijke combinaties weergegeven. 

Rechts staan de zangtekens (die je allemaal zou moeten kunnen herkennen uit de tekst op 

de vorige bladazijde) onder bepaalde Hebreeuwse woorden. Zo’n woord is de naam v/h 

betreffende zangteken. Het eerste woord is “mercha”, dat is de naam van het zangteken 

met het gebogen lijntje zoals het onder de chaf en de alef van mercha staat. 

Links staan de noten zoals de betreffende zangtekens worden gezongen. 

 

2. Probeer de zangtekens die hieronder staan weergegeven, te vinden in de 1
e
 alinea v/h 

Sjema op de vorige blz., en markeer ze extra. 

3. Als je de melodie van het stuk tekst op de vorige blz. kent, en je ook een beetje 

notenschrift kunt herkennen, probeer dan de melodieën zoals hieronder weergegeven 

bij elk van de zangtekens die je bij opdracht 2 extra gemarkeerd hebt te herkennen in de 

wijze waarop de tekst op de vorige blz. bij ons in sjoel gezongen wordt. 

4. Noteer wat je hierbij opvalt, bijvoorbeeld welke evt. onregelmatigheden je ziet. 

Ook bij deze opdrachten geldt weer: als het niet lukt, of je hebt vragen, schrijf dan ook je 

vragen, twijfels, onduidelijkheden op. Daarom is het juist een voorbereidende opdracht 

(zonder voorkennis van de zangtekens en misschien ook notenschrift, is niet persé 

noodzakelijk voor de rest van de cursus). 


