Video Zangvereniging "Ons Genoegen" te Sommelsdijk repetitieavond in "Vita
Nova", 1983.
totale speelduur ca. 70 min.
Deze video is gemaakt door dhr. Coenradie uit Herkingen, in het begin van 1983. De
plaats van opname is Vita Nova te Sommelsdijk. Aanwezig zijn de volgende 18
personen:
Jac. den Boer
Sommelsdijk
Joh. den Boer jr.
Sommelsdijk
Hendr. v.d. Boom
Sommelsdijk
Joh. v. Dongen
Sommelsdijk
Joh. de Geus
Herkingen
A. Groenendijk-Struijk
Sommelsdijk
Joh. Jordaan
Sommelsdijk
P. Kattestaart Azn.
Sommelsdijk
Mevr. Kimmel
Sommelsdijk
Jan Klapmuts
Sommelsdijk
E. v. Maurik
Herkingen
Abr. Melissant
Herkingen
W. v. Moort
Sommelsdijk
R. Nelis- de Geus
Sommelsdijk
J. Schellevis
Sommelsdijk
A. Schol
Sommelsdijk
E. Schol-Nieuwaal
Sommelsdijk
J. v.d. Sluijs
Middelharnis

Hieronder de globale inhoud van de video.
Deel 1

speelduur ca. 30 min.

1.Opening
Korte opening door de voorzitter, dhr. H. v.d. Boom
2.Samenzang ps 98 : 3*
3.Solozang**
ps 137 : 1
Joh. de Geus (dirigent)
ps 18 : 1
E. v. Maurik
ps 21 : 1
Abr. Melissant
ps 35 : 1
Mevr. Schol-Nieuwaal
4. Pauze
Gesprek met dirigent De Geus, die vertelt dat hij 70 geworden is en daarom gebak
trakteert.
Gesprek met voorzitter H. v.d. Boom die vertelt dat de vereniging 98 jaar bestaat en
dat er vroeger tweemaal in de week gezongen werd, 's zondags psalmen en 's
maandags Hazeuliederen.
Achtereenvolgens zijn dan aan het woord: De Geus, V.d. Boom, Abr. Melissant en E.
v. Maurik
Tot slot vertelt De Geus dat hij sinds drie jaar op Sommelsdijk zingt. Hij komt naar
Sommelsdijk omdat de zangvereniging van Herkingen 'liedjes' zingt en dat wil hij niet.
5.Felicitatie
Voorzitter H. v.d. Boom feliciteert dirigent De Geus en deze mag een psalm opgeven.
Hij geeft op ps. 90 : 5, die dan gezamenlijk gezongen wordt.
6. Koorzang Hazeuliederen.
9 deel 1
God is liefde
24 deel 1
Wie zou niet vrolijk blij te moe
26 deel 1
Een ziel die vaak door duisterheid
5 deel 2
Vader vol van mededogen
De video gaat bijna meteen over in
Deel 2
1. Solozang**
ps 56 : 1
ps 46 : 1
ps 1 : 2
gez. 3 : 1
ps 119 : 1
ps 22 : 14
ps 49 : 1

2. Koorzang psalmen
ps 66 : 1 en 3

speelduur ca. 40 min.

P. Kattestaart Azn.
J. v.d. Sluijs
A. Schol
Joh. Jordaan
Joh. v. Dongen (penningmeester)
J. Schellevis
H. v.d Boom (voorzitter) Hij zingt deze psalm op woord en
noot. D.w.z. eerst een lettergreep van de psalm en dan de
bijbehorende zangnoot. Deze psalm staat hieronder.

ps 73 : 1
ps 79 : 4 (laatste regel niet-ritmisch)
ps 81 : 1 en 2
ps 84 : 1
ps 101 : 1 (en 2) vers 1 wordt afgebroken in de eerste regel.
3. Koorzang Hazeuliederen.
6 deel 2
Al gaaft Gij ons o Vader
10 deel 2
Wat staart g' o mens
43 deel 2
Zie ik op 't eindperk van mijn leven
4. Afsluiting
Voorzitter V.d. Boom zegt dat hij het resultaat van de opname wel graag wil horen,
waarop besloten wordt eens een afspraak te maken.
5. Samenzang ps 108 : 1
6. Laatste beelden
Nog een korte blik door de zaal, de mensen vertrekken, voorzitter V.d. Boom schuift
zijn stoel aan.
* Aangeven
Van alle psalmen wordt de toon door de dirigent aangegeven. Hij doet dat door van
laag naar hoog en weer terug een aantal tonen te zingen. Bij het vierstemmig zingen
worden daarvan 4 tonen overgenomen en bij het solo zingen 1 toon. De dirigent telt
tot twee en het zingen begint.
** Solozang
De solozang was een vast onderdeel van de repetitieavond. Uit een sigarenkistje
werden nummertjes getrokken, De psalm die op het briefje stond, moest de volgende
week worden gezongen. Bij het solozingen was vast gebruik dat de laatste regel door
iedereen werd meegezongen.

