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INLEIDING.

Toen ik een zevental jaren geleden eene nieuwe uitgave

bezorgde van het uiterst zeldzame geestelijke liedboekje

van 1539: Een deuoot ende profitelyck boecxken, inhoudende

veel ghestelyke liedekens ende leysenen, rees bij mij het plan

hetzelfde te doen met een bijna gelijktijdig bij denzelfden

Antwerpschen uitgever verschenen , niet minder belangrijken

bundel, de Souterliedekens ^ de oudste Nederlandsche psalm-

berijming.

De bibliographen van gezag , Dr. Campbell aan 't hoofd

,

waren van meening dat het exemplaar, het jaartal 1539

dragende, aanwezig in het museum Meermanno Westreenia-

num, het eenig overgebleven was van den eersten druk.

Ieder, die maar eenigszins besef heeft van de voorname

rol, die het psalmgezang gespeeld heeft in het godsdienstig

en kerkefijk leven der Nederlanden , zal begrijpen hoe ge-

wenscht het was eene reproductie te verkrijgen van het

eenig overgebleven exemplaar van den eersten druk der

oudste Nederlandsche psalmberijming. Uit een muziek-ge-

schiedkundig oogpunt was het belang niet minder groot.

De volgende drukken van 1540 namelijk waren gedrukt op

eene wijze, die de ontcijfering der muzieknoten niet ge-

makkelijk maakte. De zwarte noten waren gelijktijdig met

den tekst gedrukt en eerst daarna waren de notenbalken

met rooden inkt bijgevoegd. Bij deze laatste bewerking liet
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de nauwkeurigheid veel te wenschen over. Dan eens kwam
de balk iets te hoog, dan weder iets te laag te liggen,

een verschil dat dikwijls de vraag deed rijzen of zekere

noot op de lijn of boven of ojider de lijn gedacht was.

Deze moeilijkheid deed zich bij het bewuste exemplaar

niet voor. Hier waren de noten reeds gedrukt met soort-

gelijke typen als later in de psalmbundels algemeen ge-

bruikelijk werden.

Om deze redenen meende ik met eene nieuwe uitgave

geen onnut werk te verrichten, en, daar ik een paar tot

nu toe onbeschreven uitgaven had gevonden , wenschte ik

aan het facsimile van het genoemde exemplaar eene biblio-

graphie toe te voegen. Doch hiertoe was een nauwkeurig

bestudeeren van het unicum noodig. Nauwgezette vergelij-

kingen met andere drukken waren onontbeerlijk, doch ieder,

die bekend is met de uiterst bezwarende bepalingen, door

den stichter van het museum Meermanno ten opzichte van

het gebruik der boeken gemaakt, zal begrijpen dat zulk

bestudeeren en collationeeren , vooral voor iemand, die niet

geheel over zijn tijd kan beschikken , ondoenlijk is. Vandaar

het besluit het facsimile te laten vervaardigen alvorens tot

het samenstellen der bibliographie over te gaan. Het besluit

werd uitgevoerd en het boeksken bladzijde voor bladzijde

nauwkeurig gefacsimileerd. Een exemplaar van deze facsi-

miledruk diende voor het bibliographisch onderzoek, en nu

deed zich een vreemd verschijnsel voor. Het bleek een

raadsel hoe deze druk van 1539 t^" grondslag had kunnen

liggen aan de verschillende drukken van 1540. Eene circu-

laire gericht aan alle voorname bibliotheken in Europa, op-

gave verzoekende van de voorhanden uitgaven der Souter-

liedekens, leverde weinig resultaat op. Bevestigd werd het

vermoeden dat geen tweede exemplaar van 1539 bekend



was, maar geen druk kwam te voorschijn, die eenig licht

verschafte over de verhouding van het unieke exemplaar

met de latere drukken.

Zoekens-moede besloot ik het werk eenigen tijd te

laten rusten, in de hoop dat een of ander toeval mij te

hulp zou komen. Zoo dikwijls reeds werd aan een zeldzaam

boek de aureool van uniek te zijn ontnomen. En, voor zoo-

ver dit op het eind der 19e eeuw geoorloofd is, had ik

een voorgevoel dat een of andere vondst licht in de duis-

ternis zou brengen.

En er is gebeurd wat ik verwacht had, alleen op eene

gansch andere wijze. Een paar maanden geleden werd mij

eene uitgave der Souterliedekens van 1559 te koop aange-

boden, en bij den eersten oogopslag herkende ik de eigen-

aardige lettertype van Meermans unicum. Ik had heel wat

gezocht om deze lettersoort, die Dr. Campbell in geen

ander boek wist aan te wijzen , terug te vinden en alleen

in het museum Plantijn had ik iets aangetroffen, dat daar

sterk op geleek. De verrassing was dus dadelijk groot, maar

nog veel grooter werd zij na eene aandachtige beschouwing

van het titelblad, want er deed zich eene bedenkelijke ge-

lijkenis voor. Zoodra mij dit mogelijk was spoedde ik mij

naar het museum Meermanno en wat ik in 't eerste oogen-

blik gevreesd had bevestigde zich: het gevonden exemplaar

bleek tot in de kleinste bizonderheden gelijk en gelijkvor-

mig aan het unicum. Alleen het jaartal verschilde, doch een

vergrootglas toonde aan dat in Meermans exemplaar de 3

van het jaartal 1539 ^^^ ^^ P^^ ^^'^^ bijgeteekend.

Weg was de aureool! Het boekje was niet alleen geen

unicum meer, het bleek eene falsificatie te zijn.

Misschien is dit laatste woord te kras, want het is niet

onmogelijk dat die bijvoeging met de pen te goeder trouw



is geschied. Het kan zijn dat de rechter benedenhoek van

het titelblad door het beduimelen zoozeer was afgesleten

dat het jaartal gedeeltelijk onleesbaar was geworden en

dat men bij het opnieuw inbinden van het boeksken aan

het opknappen is gegaan. En wanneer men nu bedenkt dat

de laatste bladzijde een privilegie bevat, gedagteekend 1539,

dan is het niet onmogelijk, dat men met een gerust geweten

het onduidelijke jaartal hiermede in overeenstemming heeft

gebracht.

Wie thans het bewuste boeksken in handen krijgt zal er

zich wellicht over verbazen dat deze correctuur niet eerder

is opgemerkt. Het is hiermede als met het ei van Columbus

en met zoovele vervalschingen in geschrifte of drukwerk,

die, eenmaal aangetoond, onmiddellijk in het oog schijnen

te springen, doch die aan het onvoorbereide oog allicht

ontsnappen. In de facsimile-uitgave, die mij bij mijne na-

sporingen diende, is natuurlijk de vervalsching nog veel

minder zichtbaar, omdat hier het verschil in de kleur van

inkt wegviel.

De reeds geheel voltooide facsimiledruk is thans op en-

kele exemplaren na, die als curiosa bewaard blijven, ver-

nietigd. Alleen het titelblad is als document hierachter

bijgevoegd , ter plaatse waar van de apokriefe uitgave van

1539 sprake is.



DE OUDSTE NEDERLANDSCHE
PSALMBERIJMLNG.

In zijne Geschiedenis der Kerkhervorming in Nederland

van haar ontstaan tot i^ji ') wijdt Prof. de Hoop Schefifer

eenige bladzijden aan de eerste Nederlandsche bijbeluitgaven

en vraagt hij of dit iemand te veel dunkt , daar niets krach-

tiger dan die vertaling het werk der Hervorming steunde.

Ik vermeen met bijna evenveel recht te kunnen vragen:

behoeft het verontschuldiging eenigszins uitvoerig stil te

staan bij de eerste Nederlandsche Psalmberijming? Spottend

zegt Florimont Remond dat de Hervormde Kerk niet ouder

is dan het Psalmgezang, „van één dag en datum met het

drucken van Marots Psalmen" ^).

Laat nfet reeds veel te lang eene geschiedenis van het

psalmgezang in Nederland op zich wachten ? Het werk van

van Iperen^), met hoeveel ernst en vlijt ook samengesteld,

is verouderd. Wij moeten het buitenland in dit opzicht om
boeken als van von Winterfeld, Böhme, Baumker, Bovet,

Douen en anderen werkelijk benijden. Doch er zullen nog

i) Amsterdam, 1873. Dl. I, Blz. 278.

2) Florimont Remond's Opgang, Voortgang en Nedergang der Ketteryen

dezer eeuwe. Antwerpen 1646. Dl. II, Blz. 320.

3) Josua van Iperen, Kerkelyke Historie van het Psalm-Gezang der

Christenen, Amsterdam 1777.
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heel wat nasporingen naar details noodig zijn eer zulk eene

geschiedenis mogelijk wordt. Ik heb met deze bladzijden

getracht eene dusdanige bijdrage ten opzichte van een der

merkwaardigste Psalmbundels te leveren.

Dat de Hebreeuwsche psalmen bij de eerste Christenen

in hoog aanzien stonden kan niemand verbazen. De voor-

liefde voor deze verheven dichtstukken was van de Joden

op hen overgegaan. Jezus toch had herhaaldelijk naar de

psalmen verwezen en nog aan het kruis had hij er woorden

uit aangehaald. Doch zelfs indien deze wijding door Christus

niet had plaats gehad , zou het voor de hand hebben gele-

gen deze liederen voor godsdienstig gebruik aan te nemen,

daar men zich moeielijk een bundel kan voorstellen , veel-

zijdiger, verhevener en rijker aan inhoud dan den Souter.

Voor vreugde of smart, voor angst of dankbaarheid, voor

vrees of bemoediging, voor alle toestanden van het men-

schelijk gemoed waren toepasselijke liederen in groote

keuze voorhanden. En bovendien heeft zich hier vertoond,

wat zich steeds herhaalt, dat namelijk bij ontwikkeling van

eenen godsdienstvorm uit een anderen, tal van gebruiken

behouden blijven.

De Kerkvaders deden wat zij konden om het gebruik

der psalmen aan te moedigen. Athanasius schreef aan Mar-

ccllinus, dat hij tot den souter „alsoo groote begeerte had,

„als tot eenich ander vander ganscher scriftuere". Ambrosius

merkte op, dat de eigenaardigheid der psalmen hierin be-

staat, dat ieder toehoorder of lezer er van doordrongen

wordt en de woorden op zichzelf gaat toepassen, alsof zij

voor hem geschreven waren. Chrjsostomus wilde, dat alle

Christenen , mannen , vrouwen , kinderen , de psalmen zouden
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van buiten leeren en zingen, zoowel bij hun arbeid, als bij

hunne feesten.

Hoe de Kerk van oudsher over de psalmen dacht blijkt

o. a. uit het besluit van het Concilie te Toulouse in 1229,

waarbij het lezen van het Oude Testament werd verboden,

doch de psalmen hiervan nadrukkelijk werden uitgezonderd.

Nederlandsche psalmvertalingen waren lang voor de Her-

vorming bekend. Wij weten dat er reeds eene tegen het

einde der 13e eeuw bestond, voor het eerst gedrukt in

1480 te Delft en herhaaldelijk, ook nog in 15 15 onder den

titel Die duytsche Souter opnieuw uitgegeven. Dit was eene

proza-vertaling, evenals die van Joannes Campensis naar het

Hebreeuwsch in 1534. Van het zingen dezer psalmen kan

natuurlijk geen sprake zijn geweest. Uit een gezegde van

Erasmus moet men evenwel afleiden, dat er reeds in zijn

jeugd, dus ongeveer 1480, door de Begijnen in Vlaanderen

psalmen in de landstaal werden gezongen ^).

De kerk wilde den leeken de psalmen niet onthouden,

doch eerlang zou er een tijd komen, waarin de psalmen aan

het volk werden aangeboden, in eenen vorm, die hare

goedkeuring- onmogelijk kon wegdragen.

Openbaarde zich in het begin der i6e eeuw alom een

vraag naar overzettingen van den bijbel, niet minder alge-

meen werd het verlangen naar psalmvertalingen. Dit ver-

schijnsel vertoonde zich zoowel in Frankrijk en Duitschland

als hier te lande. In 1538 verscheen eene Duitsche vertaling

te Straatsburg. In diezelfde stad zag in 1539 ^^^ bundel

met Fransche psalmvertalingen het licht, naar het schijnt

buiten weten van den dichter Marot, die zijn werk eerst

drie jaar later uitgaf. Wij hebben dus hier te doen met een

[) P. Bayle, Oeuvres diverses. La Haye 1727, Blz. 741^.
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soort nadruk van het handschrift, nog vóór het in druk

verscheen. Het is ongelooflijk hoe groot het aantal is der

berijmingen, die in de daaropvolgende tientallen jaren ver-

schenen.

De zich alom openbarende onbevredigbare vraag naar de

psalmbundels kan niet uitsluitend worden toegeschreven aan

het optreden van Luther en de andere kerkhervormers.

„De psalmen " zegt Florimont Rémond (Dl. IV, blz.

319), „werden van een yegelijck begeert, en aengenomen,

„niet alleenlijck van die naer het Lutherdom rooken, maer

„ook van de Katholijcken selfs, een yegelijck had sijn ver-

„maeck in die te singen ; want sy waren inder daet ver-

„makelijck, en licht om te leeren en bequaem om op de

„violen en andere instrumenten te spelen."

Wij moeten ons het verschijnen der Souterliedekens ver-

klaren als eene poging om aan een dergelijk algemeen ver-

langen te voldoen. Een bundel met Luthersche of Calvinistische

bedoelingen zou na de plakkaten van 1521, 1524 en 1525

niet gemakkelijk zijn uitgegeven, laat staan een privilegie

hebben verkregen, zooals aan de Souterliedekens te beurt viel.

In het jaar der eerste uitgave was het psalmgezang nog

niet iets specifiek Hervormds geworden. Wel is waar weten

wij dat de Gereformeerden te Straatsburg reeds in 1525 ï)

in hunne kerken psalmen in de landstaal zongen en dat dit

ook reeds in 1526 te Basel geschiedde^), hetgeen aldaar

groote opschudding verwekte.

In de uitgave eener Nederlandsche psalmberijming zag

men aanvankelijk blijkbaar geen bezwaar. Wel is het moge-

i) O. Douen. Clement Marot et Ie Psautier Iluguenot. Paris 1878. Dl. I,

Blz. 272.

2) Ruchat. Ilistoire de la Réformation Suisse. Dl. I, Blz. 392.
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lijk dat de overheid bij het hand over hand aangroeien van den

aanhang der Hervorming den bundel later min goedgunstig

aanzag en dat het daaraan geweten moet worden dat niet

minder dan negenmaal *) het boeksken onder het jaartal

1540 met het daarbij behoorende privilegie werd gedrukt.

Het is toch geheel ondenkbaar dat die negen drukken in-

derdaad in één zelfde jaar zouden zijn verschenen. Aanne-

melijker is het te veronderstellen dat men later niet goed

met een nieuwen druk voor den dag durfde te komen. Op

den Index zijn de Souterliedekens niet gekomen en eenig

ander verbod tegen dezen bundel is niet bekend ^). Het

besluit van de Synode van Mechelen van 1570, door van

Iperen ^) aangehaald , is van zulk eene algemeene strekking,

dat wij daarbij volstrekt niet aan de Souterliedekens behoe-

ven te denken.

Dat deze vertaHng niet als een produkt der ketterij be-

schouwd moet worden blijkt ook uit het feit dat wij hier

eene vertaling van den Vulgata-tekst voor ons hebben , die

in de meeste uitgaven naast de Nederlandsche berijming

werd afgedrukt. Ook de indeeling is bijbehouden, in tegen-

stelling met de uit het Hebreeuwsch vertaalde Gereformeerde

psalters.

Clement Marot ging heel anders te werk. In de opdracht

zijner berijming van dertig psalmen aan Frans I (in 1541

verschenen) zegt hij van de oorspronkelijke gedichten

:

i) Ik acht het best mogelijk dat nog meer dan 9 drukken met het jaartal

1540 zijn verschenen. Het komt mij namelijk voor dat von Winterfeld een

exemplaar heeft gehad dat van de mij bekende 9 uitgaven afwijkt.

2) In een Katholieken bundel: Veelderhande Schrifturelijcke Leysenen

ende Gheestelijckc Liedekens alle Menschen tot devotie verweckende. Ant-

werpen, Martinus Verhulst, geviseert van wege den Bisschop van Antwerpen,

zijn in 1587 drie psalmen uit de Souterliedekens opgenomen.

3) J. van Iperen. Psalmgezang. Dl. I, blz. 137.
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^Que la rigueur du long temps les auoit

„Renduz obscurs et durs d'intelligence."

en verstout hij zich zelfs hieraan toe te voegen

:

„Mais tout ainsy qu'auecques diligence

^Sont esclaircyz, par bons espritz rusez,

„Les escripteaux des vieulx fragments vsez,

„ Ainsi , o Roy, par les diuins espritz

„Qui ont sous toy hebrieu langaige appris,

„Nous sont iettez les Psalmes en lumière,

„Clairs, et au sens de la forme première."

Daar werd dus ronduit een streven erkend , dat de Kerk

nooit kon goedkeuren. Nimmer kon zij toegeven dat de

Vulgata-tekst onzuiver was en verbetering behoefde. Tegen

den berijmer van haren officieelen tekst had zij geen be-

zwaar, ten minste niet alvorens het psalmgezang een ken-

teeken der Hervormden was geworden. Kettersche martelaars

stierven met de psalmen op de lippen , de Hugenoten kozen

psalmen tot hunne krijgsliederen, aan de psalmbundels werd

de kettersche catechismus toegevoegd , dat alles schrikte de

Kerk af en hield haar terug van het voldoen aan het ver-

langen van vele Katholieken om tegenover die vrijzinnige

vertalingen, rechtzinnige berijmingen het licht te doen zien.

Men zag terecht in welk een gevaarlijk wapen zulk eene

berijming was. De Souterliedekens hebben het bewezen.

Zonder een specifiek Hervormd karakter te dragen werden

zij door de volgelingen der nieuwe leer gretig opgenomen.

Het groote aantal drukken bewijst het zonneklaar en het

alleropmerkelijkste misschien is, dat, ondanks de psalmen

van Wtenhove, van Datheen en van Marnix de Souterliede-

kens nog in 1598 en 161 3 opnieuw het licht zagen.

Vanwaar die verbazend groote opgang? Dat de Hervormde

predikanten den bundel bizonder genegen waren blijkt ner-
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gens, en toen de vraag ter tafel kwam naar een psalmbe-

rijming, in de godsdienstoefeningen te gebruiken, heeft niemand

aan de Souterliedekens gedacht. Daartoe stonden o. a. de

soms al te wereldsche wijzen in den weg, maar juist deze

eigenaardigheid heeft waarschijnlijk het volk aangetrokken ^).

Het volk was verzot op zingen. Wanneer dat niet het geval

was geweest zou in de Calvinistische Kerk wellicht nimmer

het psalmgezang zijn ingevoerd. Ziende welk machtig wapen

het psalmgezang was, hebben de Kerkhervormers het aan-

gegrepen, alleen waakten zij er voor dat het niet al te

wereldsch werd, en daarom kon er van de Souterliedekens

in de kerk geen sprake zijn. De wijzen der Fransche ver-

taling waren stemmiger, minder alledaagsch. Doch het volk

zag er toen hoegenaamd geen bezwaar in de liederen van

David op vroolijke, luchtige deuntjes aan te heffen.

Heeft zelfs niet Marot duidelijk den wensch uitgesproken

dat de psalmen volksliederen zouden worden. Bekend zijn

zijne dichtregelen ^)

O bien heureux qui voyr pourra

Florir Ie temps que l'on orra

Le laboureur a sa charrue,

Le charretier parmy la rue

,

Et l'artisan en sa boutique,

Aveques un Pseaume ou Cantique

En son labeur se soulager:

Heureux qui orra le berger.

Et la bergiere, au boys estans,

Faire que rochiers et estangs.

i) Hiennede wil ik volstrekt niet beweren, dat de tekst tot deze popula-

riteit niet medewerkte. M. i. staat deze in geenen deele achter bij het werk

van Wtenhove en zeker niet bij dat van Datheen.

2) In het voorwerk zijner: „Cinquante Pseaumes en Frangois" van 1543.
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Apres eux, chantent la hauteur

Du sainct Nom de leur Createur.

Welnu, dit was, met of zonder kettersche bestrevingen

,

het doel , waarmede de souterliedekens het licht zagen. En
dat doel werd bereikt, want de duizenden exemplaren, die

de drukpers gedurende een lange reeks van jaren verheten,

vonden gretige koopers. De psalmen werden thuis of in bij-

eenkomsten , aanvankelijk misschien , later ongetwijfeld ook

door de aanhangers van het nieuwe geloof gezongen. Isaac

Le Long *) meent dat de Gereformeerden door de wijzen

der Souterliedekens eenigszins gevrijwaard werden tegen

vervolging, omdat „de vijanden der Waarheid, zulks in

eenig huis hoorende, daardoor misleidt wierden, denkende

dat het Wereldsche Liederen waren."

Ik geloof niet, dat die vervolgers zoo naief geweest zijn,

want de Katholieken zongen reeds lang te voren en nog

lang daarna ook hunne ernstige geestelijke liederen op we-

reldsche wijzen. Men zie b.v. het in 1539 ^Ü Symon Cock,

den uitgever der Souterliedekens, verschenen Deitoot ende

Profitelyck Boecxken en tal van soortgelijke oudere en jongere

bundels.

Het zingen van geestelijke liederen op wereldsche wijzen,

was in de i6e en 17e eeuw hier te lande zóó algemeen ge-

bruikelijk, dat men hierbij volstrekt niet kan denken aan

slim overleg in tijden van vervolging ^).

Waren wellicht die wereldsche melodieën een hoofdoorzaak

i) Isaac Le Long, Kort Historisch Verhaal van den eersten Oorsprong

der Nederlandschen Gereformeerden Kerken onder 't Kruys. Amsterdam, 1751.

blz. 39.

2) Is het aan die wereldsche wijzen of aan het woord liedekens te wijten,

dat men zuike vreemde omschrijvingen vindt van het woord Souterliedekens?

Fétis in zijn Biogr. Univ. 1861, II 317 noemt ze: Chansons joyeuses, en

Grove in zijn Dict. of Music, 1889, IV 197: Sweet little songs!
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van den grooten opgang door de Souterliedekens, blijkens

de vele drukken, gemaakt, het zijn diezelfde wijzen, die den

bundel zulk eene blijvende waarde hebben gegeven. Geen

studie van het oud-Nederlandsche volksgezang is mogelijk

zonder dezen bundel. Wij hebben hier een der rijkste bron-

nen van melodieën voor ons. De vraag is evenwel of deze

bron geheel zuiver is. Men heeft aanvankelijk gemeend

,

dat de uitgever of samensteller van het gezangboek, een-

voudig de wijzen heeft gebruikt, zooals hij die uit den

mond van het volk opteekende, doch er is reeds meer-

malen terecht op gewezen, dat vele dier melodieën een

karakter, eene gedaante hadden, te zeer in strijd met de

eigenschappen van wijzen, die zich bij overlevering voort-

planten. Zij missen te zeer het eenvoudige , het ongekunstelde,

dat aan zulke wijzen eigen is. In zijn hoogst belangrijk

werk over de Souterliedekens ^) noemt Fl. van Duyse gulden

woorden de uitspraak van Boers ^), dat wij in de Souter-

liedekens te doen hebben met melodieën door een contra-

puntist bewerkt.

Reeds alleen door de omstandigheden , waaronder men

toen verkeerde, laat dit zich gereedelijk verklaren. Monodi-

sghe wereldlijke kunstzang bestond er nog niet. Het volks-

lied leefde in den mond van het volk , doch werd niet op-

geschreven , ten minste niet gedrukt. De liedjes, hetzij af-

zonderlijk, hetzij in bundels vereenigd uitgegeven, met de

muzieknoten, zijn eerst van later datum. Alen kan veilig be-

weren, dat die deuntjes op zichzelf niet de eer eener notatie

i) F. van Duyse. Oude Nederlandsche Liederen ; Melodieën uit de Souter-

liedekens , uitgegeven met inleiding , aanteekeningen en klavierbegeleiding.

Gent, 1889. blz. 67.

2) J. C. Boers. Geïllustreerde Geschiedenis der Muziek , naar het Duitsch

van E. Xaumann. Dl. I, blz. 244.
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waardig werden gekeurd. Iets anders was het wanneer een

toondichter ze als motieven voor zijne composities aannam.

Maar dan dacht hij er ook niet aan ze neer te schrijven,

nauwkeurig zooals hij ze opving. Hij vervormde ze dadeHjk

zoodanig, dat zij geschikt werden voor de bewerking, die

hem voor den geest stond. Voor hem, die een bundel lie-

deren met eenstemmige muziek wilde uitgeven lag niets

nader voor de hand dan zich eenvoudig van een tenorstem

eener meerstemmige compositie meester te maken en die af

te drukken.

Het komt mij voor dat dit bij de Souterliedekens geschied

is en ik geloof, dat wij niet ver te zoeken hebben naar de

compositie, die er aan ten grondslag ligt. Naar mijne mee-

ning heeft Symon Cock of Willem van Zuylen van Nyeveld,

de dichter of verzamelaar van den bundel, niet anders ge-

daan dan de tenorstem van de bewerking van Clemens non

Papa en Tilman Susato overnemen.

Ik wil trachten de gronden van dit vermoeden bijeen te

brengen.

Beginnen wij met de uitgave I van 1540 naast de stem-

boeken van 1556— 1557 te leggen. Dit werd reeds door

Carl von Winterfeld ') gedaan. Hij kwam tot de slotsom

dat de afwijkingen bijna zonder uitzondering „unwesentlich"

zijn en op onnauwkeurigheden berusten. Voor ons hebben

zijne beschouwingen weinig waarde, daar de schrijver slechts

spreekt van de uitgave van 1540. Welke heeft hij gebruikt?

Uit sommige opmerkingen moet ik bijna afleiden, dat het

eenc mij onbekend gebleven uitgave is geweest, maar in

elk geval doet dit hier ter plaatse weinig af. Het ligt

voor de hand dat een verschil tusschen XII en een

[) Carl von Winterfeld. Zur Geschichte heiliger Tonkunst. Leipzig, 1850.
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1540^^" druk niets afdoende bewijst. Bij voorbeeld: hij vraagt

wat den componist er toe gebracht heeft in Ps. 6 af te

wijken van de driedeelige maat, in den '4oer druk aangegeven.

Slaat men nu dezen psalm in II op, dan ziet men dat

aldaar de driedeelige maat niet is voorgeschreven, waaruit

volgt dat het in 1540 nog niet zoo volstrekt zeker was, dat

zij hier de alleen juiste was. Iets dergelijks gebeurt ook op

een andere plaats. Waar von Winterfeld eene afwijking ont-

dekte heeft een andere bijna gelijktijdige druk weder eene

lezing, met XII overeenstemmend.

Ook Franz Commer ^) vergeleek bij het in partituur brengen

van XII de tenor-partij met eene uitgave van 1540, en noemt

ze op kleine afwijkingen na identiek. Hij schrijft die toe aan

het verschil tusschen den tekst van het volkslied en den

psalm. Het is jammer dat hij voor dat vermoeden geen

voorbeeld aanhaalt , want het komt mij voor dat hij die

stelling niet gemakkelijk zou kunnen verdedigen.

Zooals hij terecht opmerkt bestaan de verschillen hoofd-

zakelijk in de meiismen, vooral in de slot-cadenzen. Wie

de voorliefde van dien tijd voor deze versieringen kent zal

er zich niet over verwonderen, dat er allicht verschillende

lezingen ontstonden.

Het is mij niet mogen gelukken één verschil te vinden

,

waaruit men zou moeten afleiden , dat de muziek van I niet

uit XII was overgenomen.

En indien zulk eene overeenstemming heerscht, is het

dan niet veel waarschijnlijker dat de ééne stem getrokken

is uit de 3-stemmige compositie , dan dat de toonkunstenaar

noot voor noot de toevallig, dikwijls in volstrekt niet een-

voudige gedaante nedergeschreven melodie in zijne compositie

;) Collectio Opeinim Musicorum Batavorum. Amsterdam—Berlin. 1857, T. XI.
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heeft opgenomen, zonder er iets van beteekenis in te ver-

anderen ?

Verschillende lofzangen zijn niet gecomponeerd. Bij hen

worden elders reeds gebruikte wijzen voorgeschreven.

Ditzelfde heeft in XII plaats. Is het aan te nemen dat

de componist zóó werktuiglijk te werk zou zijn gegaan om
juist die teksten niet te componeeren , omdat toevallig de

uitgever van 1540 er geene melodie aan had toegevoegd?

Zóó angstvallig behoefde hij zich waarlijk niet aan dien

ouden druk te houden. Het was een bundel voor huiselijk

gebruik, niet voor den kerkdijken eeredienst bestemd.

Ware dit laatste het geval geweest, dan zou men kunnen

beweren, dat er niet in het minst aan getornd mocht wor-

den. Het staat evenwel vast dat hiervan geen sprake was.

En daarom pleit m. i. ook deze overeenstemming voor mijn

vermoeden , dat I een uittreksel uit het handschrift van XII is.

Bij tal van psalmen is de melodie niet in den tenor maar

in den superius gelegd. Ook dit is in de drukken van 1540

aan de notatie bemerkbaar.

Is het nu niet al te onwaarschijnlijk dat de componist

zijne melodie aan den superius zou hebben toevertrouwd

,

eenvoudig omdat zij vroeger toevallig in eene hoogere ligging

was genoteerd geworden ?

Ligt het niet voor de hand dat deze notatie alleen het

gevolg was van de bewerking van den componist?

Een schijnbaar bezwaar tegen mijne bewering is het feit

dat XII eerst in 1556— 57 het licht zag, dus 16 jaar na I.

Ik noem dit evenwel slechts een schijnbaar bezwaar, want

waarom zonden Clemens non Papa en Susato niet reeds in

1540 die bewerkingen der Souterliedekens voltooid kunnen

hebben? Hun leeftijd staat hierbij volstrekt niet in den weg,

want er bestaan tal van drukwerken, waaruit blijkt dat
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zeer dicht bij 1540 Clemens en Susato met elkander in

verbinding stonden.

De meeste muziek werd toenmaals in afschriften verspreid,

want het drukken was kostbaar. Er bestaat dus volstrekt

geen bezwaar tegen de onderstelling dat Symon Cock de

bewerking, die later als XII is gedrukt reeds heeft be-

zeten. En toen later bleek hoe gretig het publiek die

Souterliedekens opnam en het tijdperk van 6 jaar, in het

privilegie aangewezen, reeds lang was verstreken, achtte

Susato het oogenblik gekomen de driestemmige bewerking

voor eigen rekening uit te geven. Bij deze gelegenheid

kunnen allicht de kleine varianten in de meiismen zijn aan-

gebracht. Er waren inmiddels 16 jaar verloopen

!

Het is op grond van al deze overwegingen, dat ik ver-

meen te mogen aannemen , dat wij in de muziek der oudste

Nederlandsche psalmberijming slechts de tenor-partij van

Clemens non Papa en Susato's driestemmige bewerking voor

ons hebben.

Even slecht als wij zijn ingelicht omtrent den naam van

den persoon, die de muziek bij de Souterliedekens voegde,

even slecht zijn wij onderricht omtrent den naam van den

dichter. Geene enkele uitgave maakt er melding van.

Wij hebben hier te doen met hetzelfde verschijnsel dat

zich bij den Franschen psalter heeft voorgedaan. Niemand

vroeg er naar aan wiens hand men de woorden en wijzen

te danken had. Men deed, zooals Douen ^) zegt, alsof zij

rechtstreeks uit den hemel op aarde waren nedergevallen

,

en het blijkt dat zelfs tijdgenooten, na bij de zaak betrok-

ken , niet op de hoogte waren. Zoo was het mogelijk dat

allerlei onjuiste begrippen zich vastnestelden. Eerst in de

[) O. Douen. Clément Marot et Ie Psautier Huguenot. Paris, 1878. I. 304.
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laatste tientallen jaren is het met veel moeite gelukt, vooral

door de nasporingen van Bovet en Douen eenig licht in de

oudste geschiedenis van het Fransche Gereformeerde Kerk-

gezang te verkrijgen.

Ook wat de Nederlanden aangaat zijn wij in dit opzicht

slecht voorzien van berichten uit het begin der Hervorming.

De bizonderheden omtrent Willem van Zuylen van Nyevelt

zijn bij uitstek schaars.

Noch de gegevens, verzameld door J. J. Gailliard in zijn

Maison de Zuylen y Histoire et Généographie , Bruges ^ iSójy

noch de vele bronnen , in van der Aa's Biographisch Woor-

denboek bijeengebracht, bevatten iets wetenwaardigs om-

trent van Zuylen als dichter of verzamelaar der Souterlie-

dekens. Het eenige, dat men verneemt is dat hij voor den

dichter gehouden wordt. Het is wel de moeite waard dat

in deze richting een onderzoek wordt ingesteld.
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Exemplaar in de K. Bibliotheek te Berlijn. Nr. En 3452.

Inhoud: 23 vel, 8°, ongefolieerd , met signaturen (A) tot Z.

Op de achterzijde van het titelblad begint de Prologhe
^

die nog eene blz. en 18 regels van eene derde blz. beslaat.

Het Registere neemt de verdere ruimte dezer blz. , drie

geheele en 29 r. eener vierde blz. in. Hieronder volgen

onmiddellijk de psalmen, die sign. IJ ij'^ eindigen. Daarachter

de lofzangen. Onder aan de voorlaatste blz. eene Nota,

aanwijzende dat Inde quaterne x
,
pagina soij. den .C.xliiij,

psalm de woorden „wicheyt belyen" zijn weggevallen. De

laatste blz. bevat het privilegie.

Aan de rechterzijde der blz. is de vulgatatekst in smalle

regels met Latijnsche letters en Duitsche hoofdletters afge-

drukt. Rood gedrukt zijn de opschriften der bladzijden,

afdeelingen
,
psalmen , lofzangen

,
(uitgezonderd het teeken

C), de letters A en E in het slotwoord Amen van den

proloog, de voorgedrukte alphabetische letters en de slot-

regel van het register, de beginletters der strophen van

beide teksten, (uitgez. die der ie strophen van den Neder-

landschen tekst), en op de laatste blz. het opschrift, de

beginletter en de slotregel, en de lijnen der notenbalken.

Opmerkelijk is eene zekere zorgeloosheid bij het drukken

van den vulgatatekst. Verscheidene psalmen missen de eerste

strophe ! Meerdere latere drukken namen die omissie over.
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Bizondere kenmerken

:

Titelblad r. 6: Chrisstë menschë voor Christë menschë.

Ps. IV. 3. 3: Da voor Dat.

LXXXVII heet in het opschrift LXXXVI.
CXXXIII

y, V V V CXXXII.

Sign. Viij en Viiij zijn weggevallen.

Ps. CXLII noot 27 c voor bes.

In zijne Lieder der niederldndischen Reformierten aiis der

Zeit der Verfolgiing iin 16. JahrJmndert , Frankfurt a\M.

iSój, beschrijft Philipp Wackernagel vier verschillende uit-

gaven der Souterliedekens van 1540. In twee daarvan is de

vulgatatekst met Duitsche, in de twee andere met Latijn-

sche letters gedrukt. Van daar noemde hij deze drukken:

D2, D3, Li en L2. Hij had namelijk op het titelblad in

den 4^611 regel onder het vignet een teeken opgemerkt, dat

2 of 3 maal naast elkander voorkomt. Hij vermoedde dat

hierin eene aanduiding was gelegen van het nummer der

uitgave. Daar de druk, die hem het oudst toescheen, twee

maal het teeken bevatte, sprak hij de veronderstelling uit

dat er nog een andere druk zou zijn, waarop het teeken

niet of slechts éénmaal voorkomt.

Wackernagel had juist gezien. Deze uitgave heeft het

teeken in het geheel niet, alleen de vulgatatekst is niet,

zooals hij vermoedde, met Duitsche letters gedrukt en de

uitgave komt volstrekt niet volkomen overeen met II, door

hem D2 genoemd.

Bij de vaststelling van de vermoedelijke volgorde der

negen 1540^^ drukken heeft hoofdzakelijk gediend de staat

van het titelvignet, dat klaarblijkelijk bij al deze drukken

van éénzelfde blok is getrokken. In dit blok is weldra een

kleine barst ontstaan, die steeds in omvang is toegeno-

men. Bij I is van dezen barst weinig of niets te bespeuren,
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ofschoon de kiem er van reeds te zien is. Trouwens het

bewaard gebleven exemplaar kan een der laatste der oplage

zijn geweest. In elk geval is het mij na nauwgezette verge-

lijking van alle mij toegankelijke exemplaren niet gelukt

er een te vinden , waarop het vignet in even goeden , laat

staan beteren staat voorkwam dan bij I.
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II.

Exemplaar in de bibliotheek van D. F. Scheurleer te

's Gravenhage.

Inhoud: 24 vel van 16 gefoliëerde bladzijden, eerst een half

vel, gesigneerd a, dan 23 vel gemerkt A tot Z en daarna

een half vel , wederom gemerkt a. De foliëering vangt aan op

blz. 9, alwaar de psalmen beginnen. Op Fo. C.lxxxijr, de

voorlaatste blz., is de melodie in muzieknoten van den XV.

psalm aangegeven. De laatste blz. bevat het privilegie.

Ter rechterzijde der blz. de vulgata-tekst met Duitsche

letters.

Rood gedrukt zijn de opschriften der bladzijden, psalmen

en lofzangen (uitgezonderd het teeken |[), de voorgedrukte

alphabetische letters en de slotregel van het register, de

beginletters der strophen van beide teksten (uitgez. de be-

ginletters der ie strophen van den Nederl. tekst), het op-

schrift van het privilegie en de lijnen der notenbalken.

Bizondere kenmerken

:

In de foliëering staat : xxx voor xxviij , xxxxvij voor

xxxvij , xxviij voor xxxviij , xliij voor xlix , xliij voor Lx

,

xlv voor Li, lix voor Iv, Ivi voor Ixvi en Cxxxiv voor

Cxxix, terwijl Cli is weggevallen. Sign. Giij staat voor

Giiij , Niij voor Niiij.

In het opschrift van Ps. 116 zijn de woorden „allelyua

,

all'a, all'a." zwart gedrukt, terwijl de laatste regel van Ps.

72 met rooden en zwarten inkt over elkander is gedrukt.
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Bij Ps. 26 is weggevallen de opgave der wijze: „lek weet

een vrouwken amoreus, si heeft mijn herte beuaen", die ook

in het register ontbreekt.

Ps. 76 heet 77.

De staat van het titelvignet bewijst dat deze uitgave

tusschen I en III ligt.

Zij is in zekeren zin de merkwaardigste der i54oer druk-

ken, daar zij in menig opzicht geheel op zichzelf staat.

Opmerkelijk is reeds dat hier in tegenstelling met andere

drukken foliëering is aangebracht en dat het voorwerk zelf-

standig is gesigneerd. Ps. 15 verwijst voor de melodie naar

het einde van het boek, ofschoon aldaar dezelfde melodie

van I en II (met twee onbeteekenende afwijkingen) is aan-

gegeven. Van Ps. 23 en 24 zijn geheel andere Nederl. ver-

talingen gegeven, op andere melodieën. Voorts zijn wegge-

vallen : Den Pater Noster, Den Aue Maria , Credo in Deiim

en Credo in Spiritum. Alle deze wijzigingen worden in latere

drukken niet meer aangetroffen.

Over het algemeen is er een streven merkbaar eene spel-

ling te bezigen afwijkende van I. In plaats van „Na die"

staat „nade", s wordt veelal z, y verandert in i , i in y,

gh in g, 00 in oe, en of end in ende, hoop in hope en

op tallooze plaatsen zijn stomme e's achter de woorden ge-

voegd. B.v. in Ps. 6: langh^, siel^, h^dde , oogh^.

De wijzen zijn veelal minder afgekort voorgeschreven , aan de

interpunctie is meer zorg besteed , evenals aan den rhythmus.

Het is niet gemakkelijk eene bevredigende verklaring te

vinden voor de talrijke wijzigingen in deze uitgave aange-

bracht. Zij zijn zóó veelvuldig en ingrijpend, dat het niet

denkbaar is dat de zetter een exemplaar van I voor zich

heeft gehad. Daarvoor is het verschil in woordenkeus en

schrijfwijze te groot.
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Wat deze laatste aangaat hebben wij misschien te doen

met een gevolg van het verschil tusschen schrijf- en spreek-

taal, en met eene poging van den dichter of uitgever om
aan de taal dezer gedichten een waardiger en voornamer

karakter te geven. Vele ingelaschte stomme lettergrepen

zijn te verklaren door den rhythmus der melodie , maar

lang niet alle.

Is hier wellicht een volijverige en zelfstandige corrector

bezig geweest, van wiens veranderingen men ten slotte niet

gediend was? Of heeft de uitgever later gemeend dat het publiek

de eerste lezing liever had ? Of werd men bevreesd , dat

die wijzigingen moeilijkheden konden opleveren tegenover

de K. Majesteit, die het privilegie had verleend?

Een feit is het dat uitgave III nog slechts een deel der

veranderingen heeft, IV nog minder en te beginnen met V
de lezing van I geheel als grondslag diende.

Deze druk is door Wackernagel beschreven als D 2.
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III.

Exemplaar in de K. Bibliotheek te Stuttgart.

Inhoud: 23 vel 8°, ongefolieerd , met de signaturen (A)

tot Z. De bladverdeeling is gelijk aan I tot sign. P(5)r,

alwaar in Ps. 104 vier woorden zijn weggevallen. Dit ver-

schil wordt evenwel op sign. P(6)v bij Ps. 105 reeds ver-

effend. Bij sign. Ziiijv ontstaat een verschil van 2 regels,

daar het opschrift van het Magnificat in navolging van II

uitvoeriger is. Dit verschil wordt grooter door uitbreiding

van meerdere opschriften, zoodat het op de voorlaatste

blz. tot 4 regels is aangegroeid. Onder aan deze blz. eene

nota, melding makende van de bovengenoemde weglating

in Ps. 104 van de woorden y,vrolijck van hem singhen\ Op
de laatste blz. het privilegie.

De vulgatatekst is met Duitsche letters gedrukt. Roode

inkt is niet gebezigd.

Bizondere kenmerken

:

Aiv. Opschrift: Dye Prologhe.

Sign. Aiij en Aiiij zijn weggevallen.

Aiijr laatste woord: anv voor van.

Dat bij de samenstelling van dezen druk de uitgave I als

voorbeeld heeft gediend moet worden afgeleid uit de ge-

lijke bladverdeeling. Bovendien is tot de oudste lezingen

van Ps, 23 en 24 teruggekeerd en zijn de in II wegge-

vallen vier lofzangen weer ingevoegd. Toch sluit zich de
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schrijfwijze in hoofdzaak aan die van II aan, zoowel wat

de spelHng, als de woordenkeus aangaat.

Zoo b.v. in

Ps. I. 5. 2. heeft I wet, II daarentegen woort.

r, 4- 4- 3- V V tallen, „ „ tot alle.

^ 9- I- 7- V V aenschijn, „ „ aensicht.

V II- S' 7' r, V altoos, „ „ altijt.

„ 79. opschrift „ „ saysoen, „ „ tgroene.

Lofz. Moses 7.6. „ „ Daertrijck, „ „ Het aertrijck.

In alle deze gevallen volgt III nauwkeurig II. Doch op

andere plaatsen geschiedt het omgekeerde

:

In Ps. 5. I. I. heeft I Verhoort, II daarentegen Aenhoort.

V V 7' S' S' V r,
God, „ „ V.

Lofz. Mariae 9. 2. heeft I vaders, „ „ voervaders.

Hier keert III tot de lezing van I terug.

Uit één voorbeeld zou men geneigd zijn af te leiden, dat

den zetter wel degelijk een exemplaar van II heeft voor-

legen. In Ps. II. 4. 4. staat namelijk in I ghekal (zooals

het ook moet zijn), waarvan II ghecal maakt. Hierbij

werd een c gebruikt, die aan het boveneind onzuiver was,

en dientengevolge op een t gelijkt. Daar III ghetal heeft,

moet men aannemen dat dit een gevolg is van onoplettend

nadrukken van II.

Deze uitgave was aan Wackernagel onbekend.
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IV.

Exemplaar in de bibliotheek van D. F. Scheurleer te

's Gravenhage.

Inhoud: 23 vel 8°, ongefolieerd , met de signaturen A tot Z.

In het eerste vel zijn evenwel de signaturen weggevallen.

De bladverdeeling is gelijk aan III, alleen is eene kleine

afwijking bij Ps. 104, daar de in III weggevallen regel in

IV is ingevoegd.

De vulgatatekst is met Duitsche letters gedrukt. Rood

gedrukt zijn de opschriften der bladzijden, afdeelingen,

psalmen, lofzangen (uitgezonderd het teeken £), de voor-

gedrukte alphabetische letters en de slotregel van het regis-

ter, de beginletters der strophen van beide teksten (uitgez.

die der ie strophen van den Nederlandschen tekst) en op

de laatste blz. het opschrift, de beginletter en de slotregel

en de lijnen der notenbalken.

Bizondere kenmerken

:

In Ps. 7. 7. 3. staat „te v te" voor „v te".

In Ps. 88 ontbreekt een stuk uit de 3 onderste lijnen der

notenbalken.

De signaturen Riij en Riiij zijn weggevallen.

Ps. Cxiiij heeft in het opschrift der bladzijde Cxvij.

Deze druk is hoofdzakelijk gevolgd naar III, maar niet

op slaafsche wijze. B.v.

:
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Ps. 10. 2. 5. heeft in III hen die, IV heeft: die.

„ 17. I. I. „ „ „ alst, ^ „ soot.

„ 65. 4- 9- w V V ghelijck, „ „ als.

„ 79. opschr. „ „ „ t groene, „ „ saysoen.

In al deze gevallen keert IV tot de lezing van I terug,

doch in de meeste gevallen bestaat overeenstemming met III.

Opmerkelijk is het dat de laatste blz. van denzelfden vorm

getrokken is als III. Beschadigde of verschoven letters ver-

heffen dit boven twijfel. Alleen is bij III alles zwart gedrukt.

Deze uitgave is bij Wackernagel bekend als D 3.
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Exemplaar in de K. Bibliotheek te 's Gravenhage. Nr. D.

K. 183b.

Inhoud: 23 vel 8°, ongefolieerd , met signaturen (A) tot

Z. op twee blz.

Bladverdeeling als bij I. De fout in den 144. psalm verbeterd.

Aan de rechterzijde der blz. is de vulgatatekst met La-

tijnsche letters en hoofdletters afgedrukt.

Rood gedrukt zijn de opschriften der bladzijden, afdee-

lingen, psalmen, lofzangen (uitgez. het teeken ^), de letters

A en E in het slotwoord van den proloog, de voorgedrukte

alphabetische letters en de slotregel van het register, de

beginletters der strophen van den Nederl. tekst (uitgez. die

der eerste strophen), op de laatste blz. het opschrift, de

beginletter en de slotregel, en de lijnen der notenbalken.

Deze uitgave volgt den druk I tot in kleinigheden. Zoo

b.v. de roode letters van het woord Amen in het register.

Ook hier zijn de begin-strophen van den vulgatatekst der

eerste psalmen overgeslagen. Spelling en woordenkeus als

bij I. De voizen zijn weder tot hare eerste, kortere lezing

teruggebracht. Zelfs de drukfouten op sign. Dviijr en Mviijv,

waar de opschriften Ps. xxij en Ixxxv in plaats van xxvij

en Ixxxvij luiden , zijn overgenomen. Doch hoe nauw de

aansluiting aan I ook is, hoe zorgvuldig de uit II afkom-

stige wijzigingen zijn vermeden, het blijkt toch dat er ver-

wantschap met IV bestaat. In Ps. 11. 4. 6. heeft laatstge-

noemde druk co men in plaats van connen gelezen. Deze

fout is in V overgegaan.

Bizondere kenmerken:

Ps. 84. 13. I. Zwarte beginletter.

„ 135. 6. dimisit voor diuisit.

Privilegie, r. 12 ziju voor zijn.
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Door Wackernagel beschreven als L*. Opgemerkt dient te

worden dat hij het opschrift van het register in zoover onjuist

aangeeft, dat het woord „op" nog op den eersten regel staat.

VI.

Exemplaar in de K. Bibliotheek te 's Gravenhage. Nr. D.

K. 183c.

Omvang, bladverdeeHng en gebruik van rooden inkt

gelijk aan V. Signaturen over vier bladzijden. De barst in

de houtsnede is aanmerkelijk in omvang toegenomen.

Deze druk schijnt tot voorbeeld de uitgave V te hebben

gehad. In Ps. 65. 4. 9. b. v. was hier „alst" gedrukt voor

„als". Deze fout nam VI over. Ook in de verdere i54oer

drukken gaan dergelijke fouten over, doch dit was in na-

volging van VI. Dat deze aan VII—IX voorafgaat blijkt

uit het volgende. Bij Ps. 6 werd de eerste vulgata-strophe

overgeslagen. In de opengevallen ruimte plaatste de zetter

een leeg stuk notenbalk. De volgende drukken hebben

evenmin die eerste strophe, maar daar heeft de zetter het

ledige stuk notenbalk reeds gebruikt om de noten meer te

spatiëeren.

Over het algemeen wordt er in de laatste 1 5
4oei" drukken

minder zorg besteed aan den vulgatatekst.

Bizondere kenmerken:

Ps. 5. n. 10. 1 voor |.

„ T. ^. 6. h voort.

„ 89. 3. 4. snauonts.

Deze druk behoort, wat correctheid van tekst aangaat,

tot de beste. Hij was aan Wackernagel onbekend.
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VII.

Exemplaar in de K. Bibliotheek te 's Gravenhage. N. D.

K. 183a.

Omvang, bladverdeeling en gebruik van rooden inkt ge-

lijk aan V, welke uitgave tot voorbeeld schijnt te hebben

gediend. In het opschrift van Ps. 91 staat in de drukken

I—VI „van allen", doch in VI is dat uiterst onduidelijk

afgedrukt. Hieruit heeft men „van eenen" gelezen, hetgeen

in de latere drukken is behouden.

In deze uitgave komen vele drukfouten voor. Vele daar-

van zijn in VIII en IX verbeterd, doch de verwantschap

dezer drie drukken is opvallend. B.v. Ps. 89. i. 7. had tot

hiertoe altijd: „macht". Dit wordt hier „cracht", hetgeen

door VIII en IX wordt overgenomen. Zelfs in uitwendige

kleinigheden openbaart zich hetzelfde : op het titelblad

wordt, te beginnen met VII, roode inkt aangebracht op

het vignet. De volgende drukken maken er nog ruimer ge-

bruik van. Ook wordt in VII de eveneens verder gebruikte

oude hoofdletter (monniksletter?) in het privilegie voor het

eerst aangetroffen.

Bizondere kenmerken:

Ps. 4. 6. 2. bertroudt voor betroudt.

„ II. 6. 6. aenaen „ aerden.

„ 30. opschrift 2 blz. xxv voor xxx.

„ 42. xliij voor xlij.

„ 129. 4. 4. hi voor bi.

Deze uitgave is door Wackernagel beschreven als L2.
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VIII.

Exemplaar in de bibliotheek van D. F. Scheurleer te

's Gravenhage.

Bladverdeeling en gebruik van rooden inkt als bij V.

Klaarblijkelijk ligt de druk VII aan deze uitgave tot

grondslag. Tal van eigenaardigheden zijn overgenomen. B.v.

Ps. 8. 4. 4: houwen voor bouwen. Opschrift van Sign.

Ciiijr: xviij voor xvij, Ps. 89. i. 7.: er acht voor

macht, enz. Toch had geene slaafsche navolging plaats,

want tal van fouten bij VII zijn hier verbeterd, zoowel in

den tekst als in de muziek.

Bizondere kenmerken:

Opschrift Sign. (F viijv) Psalmus C.xli voor xli.

y, V
(Ovijr) „ Cxix „ XCix.

Uitgave aan Wackernagel onbekend.
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IX.

Exemplaar in de bibliotheek van de Maatschappij der

Nederlandsche Letterkunde te Leiden. Nr. 1023. F. 12.

Bladverdeeling en gebruik van rooden inkt als bij V.

Hier heeft men met eene navolging van VIII te doen.

Tal van drukfouten zijn overgenomen: Boven de 2e blz.

van Ps. 25 had VII verkeerdelijk xxx. In VIII werd dit

veranderd in xxxv, hetgeen IX heeft behouden. In Ps. 127

gebruikte VIII voor de drie eerste notenbalken een ^r-sleutel

in plaats van een /-sleutel. Ook deze afwijking ging over.

Zulke voorbeelden zouden in grooten getale kunnen worden

aangehaald.

Bizondere kenmerken:

Ps. 4. 7. 2. Bethoonen voor Verthoonen.

„ 16. n. 27. g „ c.

Sign. Eiiij ontbreekt.

Ps. 98. n. 35. b a b „ b.

Deze druk wemelt van fouten. Hij was aan Wackernagel

onbekend.

X.

Uitgave van 1545, vermeld door Le Long, Kort Histo-

risch Verhaal van den Eersten Oorsprong der Nederland-

schen Gereformeerden Kerken onder 't Kruys. Amsterdam

,

175 1. blz. 39.

Van deze uitgave heb ik geen exemplaar kunnen vinden.
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XI.

Uitgave te Campen, 1550 verschenen. Vermeld door I.

F. Willems, Oude Vlaemsche Liederen, Gent, 1848. blz. IV.

Van deze uitgave heb ik geen exemplaar kunnen vinden.

XII.

Exemplaar in de K. Bibliotheek te Berlijn.

Deze 3-stemmige bewerking der Souterliedekens is op-

genomen in de „Musyck boexkens" die bij Tielman Susato

te Antwerpen van 155 1— 1557 verschenen. Zij is verdeeld

over vier boexkens, namelijk het 4e, 5e, 6e en 7e. Zij ver-

schenen in 1556, uitgezonderd het laatste, dat het jaartal

1557 draagt. De titelbladen van de volgende deeltjes zijn

volkomen gelijk aan dat van het eerste, waarvan hiernevens

eene afbeelding. Alleen wordt er op vermeld dat er

respectievelijk xliij,xl en xxix psalmen in voorkomen,

het 4e deeltje hierbij voegend : {met meer ander geestelycke

lofsangen wt der heiligher schrift).

Alleen het eerste deeltje is gefolieerd. De bladen zijn in

de 4 deeltjes als volgt gemerkt:

Superius Fol. i—xxiv, A—F; A—F; A—Fij en A—Fij.

Tenor Fol. i—xxviij, A—G; A—G; A—G en A—Gij.

Bassus Fol. i—xxiv, A—F; A—F; A—Fij en A—Fij.
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In het Berlijnsche exemplaar is het aan den tenor Dl. IV

ontbrekende halve vel Gi—Gij achter Dl. II van den Bassus

gebonden.

In alle drie partijen der 4 deeltjes begint de muziek eerst

op de 4e bladzijde, daar het register telkens 2 blz. beslaat.

Elke eerste muziekbladzijde heeft in tegenstelling met de

andere een rijk versierde hoofdletter. Bij 10 nummers is T.

Susato boven de muziek aangegeven, namelijk bij Ps. 2, 6,

9, 13, 22, 48, 70, 100, 108 en 118 (2e deel). Wij moeten

dus aannemen dat niet Clemens maar Susato de componist

dezer bewerkingen is.

Bij een zeer groot aantal psalmen ligt de melodie in den

Superius. In deze gevallen evenwel is zij toch in de tenor-

partij afgedrukt.

Deze verplaatsing der melodie in de hoogste stem is zéér

opmerkelijk. Wij hebben hier een voorlooper van het latere

gebruik om de melodie uitsluitend aan de bovenstem toe

te vertrouwen.

Hierboven is er op gewezen dat van deze plaatsing der

melodie in den superius in den druk van 1540 reeds sporen

aanwezig zijn.

Aan dezen druk is veel zorg besteed. Zoowel de noten

als de letters zijn helder en vol karakter, en laten aan dui-

delijkheid niets te wenschen over. Deze uitgave behoort

tot de schoonste muziekdrukken , die in de Nederlanden het

licht hebben gezien.

De tekst sluit zich aan bij I. Veranderingen , die zich

langzamerhand in de 154061- drukken hadden vastgezet zijn

niet overgenomen. De lezing van den tekst is evenwel zelf-

standig. Bij Ps. 6 is dit b.v. duidelijk te zien. Het aantal

lettergrepen in de tweede regels past niet volkomen bij de

muziek. In II werd reeds gepoogd door invoeging van
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stomme lettergrepen in dit gebrek te voorzien. Bed, si el,

werden bedde, siele. In XII is eene andere oplossing

gevonden. Daar worden stopwoorden als nu en zeer inge-

lascht , ten minste in de tenorpartij , want de andere partijen

hebben de lezing van I behouden.

Aan verscheidene psalmen ontbreken strophen; hoofd-

zakelijk is dit het gevolg van den eisch om de volgende

bladzijde met de muziek van den volgenden psalm te be-

ginnen. In het eerste deel der tenorpartij is op de laatste

bladzijde bijeengebracht wat bij Ps. i6, 17, 37 en 41 was

achterwege gebleven.

Deze partijen zijn door Franz Commer in 1857 in partituur

gebracht, welke is opgenomen in de Collectio Operum

Musicorum Batavorum, T. XI.
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XIII.

Exemplaar in de bibliotheek van D. F. Scheurleer te

's Gravenhage.

Inhoud: 17 vel 12^0^ gemerkt A—R. Signaturen over 7

bladzijden. Op de achterzijde van het titelblad begint de

proloog, die 4 blz. beslaat, dan volgen de psalmen en

lofzangen , eindigende in het midden der blz. gemerkt Rv.

Hieronder het Register, sluitende op blz. R(x)v. De voor-

laatste blz. behelst:

Cü gracie et prtutlcgto/ Ue. Ma. ^nno. iJïccccf.bt./ (Dnbertcgkent

Ötrtck./ (6l]ebruct tot iTcg-/ ben 6g mg 3au motligöjoon too-/ ntnbt op

6tntc JJancraeö üfrck-/ graft. 3ut 3aer ong i^eercn/ 1558./

Op de laatste blz. een drukkersteeken : een man in Ro-

meinsche wapenrusting, de rechterhand voor den mond

houdend, in een randschrift: Tvtvm. Silentii. Praemivm.

Deze uitgave bevat geen muziek. Zij schijnt gevolgd te

zijn naar een der drie laatste 154061- drukken.
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XIV.

Exemplaar in de bibliotheek van D. F. Scheurleer te

's Gravenhage.

Inhoud : 24 vel 1 2ino^ gemerkt A tot Z , terwijl het laatste

vel 14 bladen bevat en gesigneerd is &{—(S'viij.

Op de achterzijde van het titelblad begint de Prologhe

,

2 blz. en 24 regels beslaande. Hieronder het Register, dat

op blz. Avr eindigt. Hier beginnen de psalmen
,
gevolgd

door de lofzangen , eindigende met de voorlaatste blz. De

laatste blz. bevat het previlegie.

Deze druk is merkwaardig omdat hij tot nu toe werd

aangezien als de oudste, en omdat hierin voor het eerst de

muziek met vaste typen (d. w. z. noten aan de lijnen van

de notenbalk vastgehecht) werd gedrukt, in tegenstelling

met de vorige uitgaven (uitgez. XII) waar eerst de noten

,

daarna de notenbalk werd afgedrukt.

De drukker Symon Cock ging blijkbaar met zijn tijd mede.

Uit een typographisch oogpunt is tevens merkwaardig de

lettertype , waarmede de tekst is gedrukt. Verscheidene

sluitletters hebben een zonderlinge krul of staart, die aan

den druk een eigenaardig karakter geeft. Dr. Campbell, de

welbekende bibliograaf, had deze type nimmer elders aange-

troffen. Ook mij is dit niet gelukt. Alleen vond ik in de

drukkerij van Plantijn te Antwerpen in een inventaris van

1575 een nauwverwant type, genaamd: „Assendonica cur-
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sive de Guyot. Parengonne sur l'Assendonica." Blijkbaar

hebben wij met een Fransche lettersoort te doen.

Wat de muziekdruk aangaat kan deze uitgave niet op

schoonheid bogen. De notentype is log en te groot voor

dit formaat. De druk is ongelijk, sommige noten zijn bijna

onzichtbaar.

Bij nadere beschouwing blijkt dat deze uitgave, die men

een tijd lang voor den editio princeps hield, een nadruk is,

en wel van uitgave IX. Uit verschillende feiten is dit zicht-

baar. B.v.

:

Ps. 4. 7. 2. heeft Bethoonen voor Verthoonen.

, 23. n. 38. „ a „ f

r>
36. 57- V ^- r, %

„ 86. I. 5. „ wesen „ wonen,
alles varianten uit IX overgenomen. Er dient evenwel hierbij

dadelijk te worden vermeld, dat tal van fouten uit IX zijn

verbeterd.

XV.

Exemplaar in de bibliotheek van D. F. Scheurleer te

's Gravenhage.

Inhoud: 23 vel, 8° ongefolieerd , met signaturen A tot Z

over 4 blz. Op de eerste blz. van elk vel is alleen de letter

aangegeven, A, B, C enz. zonder bijvoeging van i.

De indeeling der bladzijden is bijna gelijk aan V. In het

voorwerk zijn kleine afwijkingen. De vulgatatekst is met

Latijnsche letters gedrukt. Roode inkt is niet gebezigd.
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Opmerkelijk is dat het titelvignet eenigszins XIV gevolgd

is, niettegenstaande formaat en druk van eene andere uit-

gave zijn overgenomen.

Dat V tot grondslag heeft gelegen blijkt duidelijk. Even

als daar zijn de beginstrophen der eerste vulgatapsalmen

overgeslagen, heeft Ps. ii. 4. 6. co men voor connen en

Ps. 135. 6. dimisit voor divisit, enz. Bij V is in Ps.

40. n. 42. de c iets te hoog gedrukt, zoodat er bijna een

d uit te lezen is. XV heeft d.

Het privilegie op de laatste blz. ontbreekt.

Vooral ten opzichte van den muziekdruk staat deze druk

veel hooger dan de vroegere uitgaven (XII staat geheel op

zich zelf). De notentype is kloek, helder en bizonder dui-

delijk. Op sommige plaatsen sluiten de stukjes, waaruit de

lijnen der notenbalken bij uitstek nauwkeurig aaneen.

XVI.

Exemplaar in de bibliotheek van Dr. J. I. Doedes te

Utrecht.

Dezelfde uitgave als XV. Het eenige verschil bestaat in

den naam van den boekverkooper op den titel.
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XVII.

Exemplaar in de K. Bibliotheek te 's Gravenhage.

Inhoud: 23 vel kl. 8°, ongefolieerd
,
gemerkt A tot Z

met signaturen op twee blz.

De proloog begint op de achterzijde van het titelblad en

beslaat 3 blz. Daarna de psalmen en lofzangen, eindigende

Xijv, r. 18. Hieronder het Register, verder 9 volle blz. be-

slaande. Tot slot -het onderschrift

:

(&l)fprent toe Campen 6g mg Ötc-
|

(. f .) iicn 3ae6scn. (. : .)

Op Xvijv hetzelfde vignet als op den titel. De twee laatste

blz. zijn blank.

Het boekje is doorloopend met Duitsche letters zwart ge-

drukt. De vulgata-tekst en de muzieknoten zijn weggelaten.

Als voorbeeld heeft waarschijnlijk VII of VIII gediend.

De hierboven aldaar opgemerkte fouten in Ps. 8, 89 en

91 zijn overgenomen.

XVIII.

In den Catalogus der Letterkundige nalatenschap van

wijlen J. de Koning, te Amsterdam verkocht op 29 April

1833, komt onder Nr 921 voor:

SouterHedekens V. het VIII Musyck-Boexken , mit 4 Par-

tien, zijnde 41 Psalmen Davids, gecomponeert by Gherardus

Mes, Discipel van Jacobus Clemens non Papa, te singen

en te speelen op diversche Instrumenten. Antw. by Tieleman

Susato. 1561. Tenor. Te koop te Alkmaer, by Claes Dierin-
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soon Pet , Apotekaer. — Idem VI. het IX. Musyck-Boexken
,

als vooren, zynde 41 Psalmen. Ibid. 1561. Tenor. — Idem

VII. het X Musyck-Boexken , als vooren , zijnde 43 Psalmen.

Ibid. 1561. — Idem VIII het XI Musyck-Boexken. Ibid.

zynde 28 Psalmen. Ibid. 1561. Tenor. (Zeer zeldzaam. Zie

Catal. J. Ie Long, 1744 blz. 61. N° 146 in 4: en de ge-

schrevene aanteekening van J. Koning, vooraan in dit

exemplaar.).

Te vergeefs is getracht na te sporen waar dit zeldzame

boekwerk is gebleven. Het werd voor ƒ8.75 verkocht aan

„Koning", doch alle pogingen om bij erfgenamen of bloed-

verwanten iets omtrent het lot van dit boekske te vernemen

bleven vruchteloos.

XIX.

Uitgave verschenen te Campen in 1562, vermeld door

I. F. Willems, Oude Vlaamsche Liederen, blz. LV.

Van deze uitgave heb ik geen exemplaar kunnen vinden.

XX.

Exemplaar in de bibliotheek van D. F. Scheurleer te

's Gravenhage.

Inhoud: 24V2 vel 8°, ongefolieerd
, gemerkt A tot Z, Aa

en Bb, met signaturen over twee blz.

De proloog begint op de achterzijde van het titelblad en

beslaat 2 blz. en 16 r. Daaronder het register, eindigende

A(iiij)v r. 28. Dan volgen de psalmen en lofzangen tot op

Bb(iij)r. De laatste blz. bevat het privilegie.
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Dic idfalmcn ban SDamö / tot

ÖïrtitmfiCen tm gceödi|clic

tï£rmakngl)el>artailen

CiJHtomenfclien.

ny femettbmnamtofriusTïmetpfa&mittnïr

fnct "^ahc mDe ptiiutcgi^

XXI.
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De vulgata-tekst met Latijnsche letters. Alles is zwart

gedrukt. Voor het titelvignet diende hetzelfde blok van de

9 eerste uitgaven. De muziek is gedrukt met de typen van

XIV. Evenals in laatstgenoemde uitgave laat de muziekdruk

zeer veel aan duidelijkheid en afwerking te wenschen over.

Hij staat ver ten achter bij XV.

Verschillende eigenaardigheden uit de oudste drukken zijn

overgenomen , zelfs varianten , die na IV niet meer waren

voorgekomen. De beginstrophen der eerste vulgata-psalmen

ontbreken.

XXI.

Exemplaar in de bibliotheek van D. F. Scheurleer te

's Gravenhage.

Omvang, bladindeeling en druk gelijk aan XV, doch met

gebruik van andere hoofdletters.
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C fouter &ie&ebe»i0 6br^

mennm ^auib: tot (H^tinjgA^tnM
lïfeeflel^die tiermaiüng^Dait

aUm ^^ftett mmfc^etu

tem divcnnamt irfduen mtt^fm
men/Jof (taififtm^ta glieefH^ti»'m

XXII.
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XXII.

Exemplaar in de bibliotheek van D. F. Scheurleer te

's Gravenhage.

Inhoud: 33 vel klein 8°, ongefolieerd
,
gemerkt A tot Y,

Aa—LI, signaturen over 2 blz. De proloog begint op de

achterzijde van het titelblad en beslaat 6 blz. Dan volgen

de psalmen en lofzangen, eindigende Llijv r. 19. De drie

laatste regels dezer blz. zijn het opschrift van het register,

dat 9 blz. en 13 regels inneemt. Daaronder, dus Ll(vij)v:

(6l)fprent SljantïDcrpf ^ Bg mg 3an
|
uan lUacibcrglic, xoooncnbe op

on-
I

fer Itcutr tJrouroen i^erckl]of^ tnben
|
fd)tU mn Ülacnbcrcn. 3nt

tacr
I

om J^cercn. üU.^sïIC^CvïI.
|
en. iTXU. Ben. xïm\.

\
mn iJttcg.

|

De voorlaatste blz. bevat een vignet , met denzelfden engel

,

die op het titelvignet voorkomt, alleen grooter, en met eene

andere omlijsting en het omschrift: LITATEM PARIVNT
LITERAE IMMORTA.
De laatste blz. is blank.

Het geheele boekje is met zwarten inkt gedrukt. De

vulgatatekst en de muzieknoten zijn weggelaten.

XXIII.

Exemplaar in de K. Bibliotheek te Brussel. Dezelfde

druk als XXII. Alleen het slot is gewijzigd. Het onderschrift

luidt hier:

(6)l)cprcnt ^lianttocrpc , % mg 3an
\
van t]Oacfbergl)c^ mooncnbc op

on-
I

fcr lieucr Örouwen iacrcklpf^ tnben
|

fcl)ilt van tJlacnbcrcn. 3nt

iQcr
I

ons j^ccrcn. m.€€€€€.
\
£X\)X ben. x, van

\
:^pril.

|
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Op de volgende blz. staat:

Copte van JjJrtuUegie.
|
Bit teglientooorbtcl) tJöalmbofr-

|
ken b toc-

gijclotfn te mogen prin-
|
ten^ te oercoopcn, tnbt töt te glie-

|
uen, bg

ïJriutlegte enbe (Detroge
|
mn ik, iïtateftfgt l)ier op oer-

|
leent ^ in

i\\n Ötabt van örucffele,
|
mn "Bait^ ben oijfll]tcnften bacl)

|
Öep-

tembrb» tnt 3aer one J^eeren
|
Bugfent tJijflionbert negen en

|
berticl),

onbrr be l)anben
|
van öimon Coek

|
beruftcnbe.

|

De laatste blz. is blank.

XXIV.

In den verkoopcatalogus der bibliotheek van Isaac Le

Long, Amsterdam, 1744, komt op blz. 98 der 8° boeken

eene uitgave der Souterliedekens voor „na de Copye van

Symon Cock, gedrukt buyten Geulen, 1566. in 12."

Te vergeefs heb ik naar een exemplaar van dezen druk

gezocht.

XXV.

Exemplaar in de Universiteits-bibliotheek te Göttingen

en in de Hof- en Staatsbibliotheek te Munchen. In eerst-

genoemde boekerij bevindt zich de Superius, in laatstge-

noemde de Contratenor, Tenor en Bassus.

De vier stemboeken zijn ongepagineerd en bestaan uit

zesentwintig bladen, met signaturen A tot Gij.

Op de achterzijde van het titelblad staat bij Superius en

Contratenor een alphabetisch register der vijftig psalmen

,

bij Tenor en Bassus eene opdracht aan Hertog Erich von

Braunschweig Lüneburg, waarin de componist het voorne-
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S o VT E R

L I E D E K E N S.

0emacc6t ter eercn 6000op aue
öw piaimniüan®suiö t^t fticïjtinge

mbecm 0eell(h)mebecmalfón^

SlP5enffl)cn.

Leert cnde vcrmaent u Icluen met Pfalmcn cndc
lofsangen ende geeftebjcke Licddcns indar

gcnavicnjcndc (ïnget den Hccre
in uwer hertcru

ittlif(ffa«un?rftrai^irxJïcilapc. 1J84

y Mit^raUt cnde l^nnle^ieT

XXVI.
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men te kennen geeft, daartoe „geporret ende geanimeert"

wordende, ook de andere psalmen „mede met vijf ende ses

partyen" te zullen uitgeven.

De vijftig psalmen zijn de Souterliedekens Nrs: lo, ii,

i8, 20, 25, 30, 31, 34, 36, 39, 43, 45, 47, 49, 50, 53, 54,

59, 68, 74, 75, 77, 79, 83, 84, 85, 86, 91, 94, 96, 98, 99,

107, 108, iio, III, 113, 117, 121, 122, 123, 124, 125, 130,

i3i> i34> i35> 139» 140, 148.

De hierbij vierstemmig bewerkte melodieën zijn niet de

wijzen , in de andere uitgaven voorkomende.

De Vereeniging voor Noord-Nederlands Muziekgeschiedenis

stelt zich voor deze composities , in partituur gebracht door

dr. Max Seiffert, in 1898 uit te geven, daar zij muzikaal

zéér belangrijk zijn.

XXVI.

Exemplaar in de bibhotheek van D. F. Scheurleer te

's Gravenhage.

Inhoud: 23 vel 8°, ongefolieerd
,
gemerkt A tot Z, signa-

turen over 5 blz. De proloog begint op Aj^ en eindigt op

A2V. Op de volgende blz. het register, dat 4 blz. beslaat.

De psalmen beginnen Agi* en eindigen met inbegrip der

lofzangen op de laatste blz.

Rood gedrukt zijn het ornement onder het register en

de beginletter van Ps. i.

De vulgatatekst met Latijnsche letters.

De muziek is met een kleiner type gedukt dan in vorige

uitgaven werd gebezigd. Over het algemeen staat deze druk

uit een typographisch oogpunt niet hoog.
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S o VT E R

LIEDEKENS,
gptmatthtmmm (0otJ0«^ alle

üiepfaimniüan^müi ^öt fticïjtmgs

tntit een aeedfbjcReDecmaUin^
0eDanatteC{|;i(lcn

£0cnfd)cn.

Ce/U/.m s-^^p-

Leertendcvermaent u lêluen met Pialmcn cnde
lofsangcn ende geeftclijcke IjcdekcDS indcr

gcnaden,ende finget den Hccre
in uwerhenen.

wommot imt %A\mttntwtfttiW ^i^iututtpt,

Anno cIo. I^.xcvnt.

XXIX.



XXVII.

Uitgave van 1590, vermeld bij Le Long, Kort Hist.

Verhaal, blz. 39.

Van deze uitgave heb ik geen exemplaar kunnen vinden.

XXVIIL

Uitgave van 1596 te Utrecht verschenen, vermeld bij J.

F. Willems, Oude Vlaamsche Liederen, blz. LV.

Van deze uitgave heb ik geen exemplaar kunnen vinden.

XXIX.

Exemplaar in de bibliotheek van D. F. Scheurleer te

*s Gravenhage.

Dezelfde druk als XXVI. Er is alleen een nieuw titelblad

aan toegevoegd.

Dit is waarschijnlijk de uitgave , waarnaar de Souterliede-

kens wel eens uuttersse (Utrechtsche) psalmen zijn genoemd.

{Archief voor Nederl. Kerkgeschiedenis. VI. iSpy blz. 3^6).
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^ S o V T E R

Iliedekens.
E QtmauU ttï mm #000/ op alle S
S Die idfaimen Uau ^amoitot ÜulnmQt d
g tnbt een g^eefietttcfie htxmaUmijt ^
g imm C9;<ftm l»tnff§en*

leen endc vermaent v felven roet Pfalmen tndc
lofsangen endc gceftclijcke Liedekens indcr

gciudcn, endc (ingbct den Hcerc
in uwer herten.

Eerftt'HantWcrpen hy Symon Kock._

i303SK3C^öüCI}2\3SGScK3G-aSv3C3!lvX^Ï

XXXII.
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XXX.

Uitgave van 1604, vermeld bij J. Le Long, Kort Hist.

Verhaal, blz. 39.

XXXI.

Uitgave van 16 10, vermeld bij Philipp Wackernagel,

Lieder der Niederl. Reformirten, blz. 6.

Noch van deze, noch van de voorgaande uitgave is mij

een exemplaar bekend.

XXXII.

Exemplaar in de bibliotheek van D. F. Scheurleer te

's Gravenhage.

Inhoud: 23 vel 8°, ongefolieerd
,
gemerkt A tot Z met

signaturen over 4 of 5 bladzijden.

Indeeling en typen gelijk aan XXVI. Rood gedrukt is

alleen de beginletter van Ps. i. Er zijn andere ornementen

gebruikt onder het register en op de laatste blz.
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S o V T E R

l T F D F F F N S
atraaccfet ut mm ^ow op alle

Die 3öütötotaitlitin0e

CoüoJ!. int 3. Capm

leen fOiiJf* vermaant viVTv^^n n->etPfaImen cndc
lofsangen endc geeftclijcke Liedekcns indcr

JCiMucn, t > c den Heerc
in uwer herten.

Eerftt'HantWci'pen. by Symon Koek,

Cnöenu toeöerom &fröiuct t'ötreclit/ öp'

XXXIII.
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XXXIII.

Exemplaar in de bibliotheek van D. F. Scheurleer te

's Gravenhage.

Dezelfde uitgave als XXXII, alleen van een ander titel-

blad voorzien.
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:^SoutetLiede
Iccns, Ghcmacd ter ccren Gods,
cp .f//o di^^ Pfdmc Vrf«—^ Dauid: iotftichs

Coloff. mtJii, CapitieU

f^'Lcerteudz^ yemdent yfcluen^ met Pfd

mn^ tnd^ loffanghen^i cndc^ ghcim

flelijcUt^ Ikdt'kens mder gh€fudcfi^%

tnde^ fvj^'^idcfL.^ Hcer^^

^Qhepf€nt rtcfrjftvtrpf , op dic^ lomlmi'
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APOCRIEFE DRUKKEN.

1511.

Wie zich met nasporingen naar verschillende drukken der

Souterliedekens bezighoudt, zal somtijds stuiten op eene

vermelding van eene uitgave van 15 11. Men vindt exem-

plaren, waarbij dit jaartal op den band is vermeld. In den

Navorscher treft men er ook nog sporen van aan, en in

den Catalogus der op 22 Oct. 1838 verkochte doubletten

van de K. Bibliotheek te 's Gravenhage , staat eveneens zulk

een druk opgeteekend.

De oorzaak dezer mystificatie is niet moeilijk te vinden.

Op het titelblad der 1540^^ drukken is dit getal geschreven:

Ütl.^I^Csil^^^ fnbc Xi. Met een weinig onachtzaamheid werd

hieruit 15 ii in plaats van 1540 gelezen.

1539-

Hierbij het facsimile van het veel besproken unicum uit

het Museum Meermanno-Westreenianum , te 's Gravenhage.

In verband met hetgeen het onderzoek naar de verschil-

lende drukken en de litteratuur over de Souterliedekens tot

nu toe heeft opgeleverd moet men aannemen , dat het be-

richt van het bestaan eener uitgave van 1539 alleen aan

dit vervalschte exemplaar te wijten is. Daar het privilegie

gedagteekend is 15 September 1539 blijft evenwel de moge-

lijkheid bestaan dat er exemplaren met dat jaartal gedrukt

zijn. Het komt evenwel hoogst onwaarschijnlijk voor, vooral

ook omdat de uitgave van 1540 minstens 8 maal herdrukt

werd. Was er een van 1539 geweest dan zou men zich wel

aan dat jaartal hebben gehouden.
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Het is opmerkelijk dat niet lang geleden weder voedsel

is gegeven aan de legende van een iSSQ^ï" druk.

E. G. J. Grégoir gaf in zijn Documents Historiques relatifs

a Vart musical et aiix artistes musiciens een opstel
,
getiteld

Souter Liedekens, waarin op de wonderlijkste wijze rijp en

groen wordt opgesomd, tot zelfs de muziekbundels van

Mahaut van omstreeks 1760!

In die vreemdsoortige lijst komt ook eene uitgave der

Souterliedekens voor van 1539. Uit de nadere omschrijving

^in de Rapé bij Jan de Laet" blijkt dat ook hier eene ver-

warring met een 1559^"^ druk plaats heeft, ditmaal met XVI!

Uitgave zonder jaartal.

Alphonse Goovaerts maakt in zijne Histoire de la typo-

graphie musicale dans les Pays Bas, Anvers , 1880, (blz.

522) melding van eene uitgave bij C. J. Paets te Amsterdam,

zonder jaartal. Hiermede is ongetwijfeld N° XXXII van 161

3

bedoeld. Het jaartal is op dezen druk zeer flauw met roo-

den inkt aangegeven, en dientengevolge over het hoofd

gezien.

Trouwens in deze verhandeling zijn de mededeelingen

omtrent de Souterliedekens in de hoogste mate onnauw-

keurig. Op blz. 14 wordt deze psalmbundel verward met

Een deuoot eude profitelyck boecxken in 1539 t>ij denzelfden

drukker verschenen. Op blz. 15 wordt de uitgave van 1584

apocrief genoemd, blz. 22$ heet de druk van 1559 de 2^

uitgave en op blz. 313 wordt de uitgave bij Paets van 161 3,

dus dezelfde uitgave, die hij blz. 522 v^keerdelijk als zonder /U

jaartal opsomt, tweemaal achtereen beschreven, eerst als

vertaling door van Zuylen van Nyevelt, en daarna als 4e

uitgave der vertaling van Philips van Marnix !

!
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