Foutenoverzicht vierstemmenboeken
Hieronder een lijst met alle ons bekende fouten in de verschillende drukken van de vierstemmenboeken.
Onderzocht zijn de volgende drukken:
1780 (1e druk berijming 1773, oude letter)
1811 (oude letter)
1852 (oude letter)
1870 (oude letter)
1884 (oude letter) (lichtbruine boeken met slappe kaft zijn hier een kopie van)
1905 (vanaf nu ‘gewone’ letter)
1973 (groene en rode kaft)
1990 (zwarte kaft)
2003 (blauwe kaft)
Ons is ook bekend dat er een druk is van 1790, maar die is in dit onderzoek niet betrokken.
Algemene opmerkingen:
 De eerste druk (1780) blijkt zeer gedegen te zijn, het is alleen opmerkelijk, dat bij Psalmen waarin
verhogingen voorkomen, dit alleen bij het eerste vers aangegeven wordt, verlagingen daarentegen komen
wel in alle verzen voor. Waarschijnlijk was dit een technisch probleempje van de drukker.
 De druk van 1811 is duidelijk een ’ tussendruk’. Heeft meer fouten als de druk van 1780, maar minder als
de drukken van 1852, 1870 en 1884. Fouten van ‘1811’ zien we in voornoemde latere drukken weer, plus
nog een aantal nieuwe fouten. Ook zien we een paar maal dat in 1811 de letter bij de noot fout is en in
latere drukken vervolgens de noot zelf.
 De drukken van 1852, 1870 en 1884 zijn vrijwel identiek en hebben dus vaak dezelfde fouten, alleen bij
psalm 108 wijkt de druk van 1852 af van de andere twee.
 De drukken van 1905, 1973, 1990 en 2003 zijn precies hetzelfde, behalve dat in de druk van 1973 bij Psalm
30 een bladzijde verwisseld is en bij de druk van 2003 handmatig een wijziging is aangebracht bij Ps. 15.
 In onderstaand overzicht wordt consequent de aanduiding Do gebruikt i.p.v. Ut
Psalm
1
2

3

4

5
6
7

Omschrijving fout

Fout in druk(ken)

-Tenor regel 2 het woord ‘(zon)daars’ moet een kruis hebben
-Discant regel 5 het woord ‘en’ moet een kruis hebben
-regel 8 de vijfde toon van de Alt klinkt niet met de Tenor (Sol La), dit is in alle drukken zo, dus geen
bewijsbare fout.
-Vers 5 regel 4 het woord ‘als’ moet geen stok hebben.
-Discant regel 8 het woord ‘bit(ter)’ moet geen kruis hebben
-Bas regel 11 het woord ‘(wel)eer’ moet een Do zijn i.p.v. een Re. Noot is gewijzigd, maar puntje achter
noot nog niet.
-Alt regel 11 het woord ‘(wel)eer’ moet een Mi zijn i.p.v. een Do. Noot is gewijzigd, maar puntje achter
noot nog niet.
-Tenor regel 12 het woord ‘(beschoo)ren’ moet een Do zijn i.p.v. een Re
-Vers 4 r 4 en 7 onduidelijke kruisjes.
-Discant regel 2 het woord ‘die’ moet zonder stok
-Alt regel 6 het woord ‘be(ginnen)’ is een Re dit klinkt niet met de andere stemmen en is ook de enige
afwijking met regel 3, die verder geheel identiek is. Dit is in alle drukken zo, dus geen bewijsbare fout.
-Discant regel 6 het woord ‘(begin) nen’ moet een kruis hebben
-Tenor regel 7 het woord ‘eer’ moet een Ci zijn i.p.v. een Do
-Vers 4 laatste regel, doen is onduidelijk
-Vers 9 aan het einde van de eerste regel hoort geen vraagteken te staan, maar een ;
-Vers 3 laatste regel En moet een La zijn ipv een Sol
-Vers 3 regel 4 Zal moet een Fa zijn ipv Sol

vanaf 1905
vanaf 1905
alle drukken
vanaf 1905
vanaf 1811
vanaf 1905
vanaf 1905
1811, -52, -70, -84

t/m 1884
alle drukken

vanaf 1905
vanaf 1905
vanaf 1852

8

-Alt regel 2 ‘(al)om’ moet een Re zijn i.p.v. een Mi

vanaf 1905

9

vanaf 1811
vanaf 1811

10

-Bas regel 3 de woorden ‘Tong zal’ moeten allebei een stok hebben
-Discant regel 4 het woord ‘(vertel)len’ moet een Re zijn i.p.v. een Do
-Vers 4 regel 1 uw noot (Re) ontbreekt
-Discant eerste twee regels moeten in B mol staan

11

-Discant regel 1 kruisje achter mijn opschuiven naar rechts

12

-Alt regel 2 het woord ‘(ont)breekt’ moet een Re zijn i.p.v. een Do
-Alt regel 2 het woord ‘(be)tracht’ moet een kruis hebben
-Vers 7, regel 2, ‘voor’ moet zijn ‘door’
-Vers 5 slottoon onduidelijk
-Bas regel 5 het woord ‘en’ moet een Re zijn i.p.v. een Mi (noot is fout, in oudere druk is de letter bij de
noot goed)
-Discant laatste regel, het woordje al is beschadigd

13

vanaf 1905

vanaf 1905
vanaf 1905

vanaf 1852

14
15

16

-Discant regel 1 het woord ‘God’ moet een kruis hebben
-Alt regel 5 het woord ‘(be)woo(nen)’ moet zonder stok
-Bas regel 1 het woordje Wie is beschadigd
-Alt regel 6 het woord ‘U’ moet een La zijn i.p.v. een Ci

1905,-73,-90
vanaf 1852
vanaf 1905

17
18

-Vs 8 r 4 het woordje toont en de bijbehorende noot zijn vervormd.
-Vs 10 r 1 wil noot beschadigd

19
20
21

-Vers 13 r 3 bij ‘dringen’ zit een vlek

22

-Vers 5 regel 8 tussen de woorden ‘zijt’ en ‘grond’ moet het woord ‘o’
-Vers 4 regel 2 'den kop' moet worden 'het hoofd' (te kopiëren uit psalm 22 vers 8 regel 3)
-Vers 9 laatste regel bij ieder zit een vlek
-Vers 14 r 5 bij dankbre ontbreekt de noot (met stok)
-Vers 1 r 2 # moet 2x vervangen worden door authentiek kruisje. (Let op de vooraankondiging in de
voorgaande regel)
-Vers 2 een-na-laatste en laatste regel beschadigd.
-Alt regel 2 het woord ‘leeft’ moet een kruis hebben

vanaf 1905

-Alt regel 1 het woord ‘o’ moet een stok hebben
-Alt regel 1 het woord ‘God’ moet zonder stok
-Alt regel 2 het woord ‘zijt’ moet zonder stok
-Discant regel 6 het woord ‘(op)spring’ moet een stok hebben
-Helemaal rechts onderaan, als vooraankondiging van de volgende bladzijde ontbreekt het woord ‘die’
(gedeeltelijk)
-Vers 7 r 1 omgang vage noot.
-Vers 7 regel 3 de woorden ‘U be(min)’ moeten zonder stok

1811, -52, -70, -84
1811, -52, -70, -84
1811, -52, -70, -84
1811, -52, -70, -84
vanaf 1905

-Tenor regel 8 het woord ‘den’ moet een Fa zijn i.p.v. een Sol
-Vers 6 r 5 kruisje moet opschuiven naar rechts van wil naar mijn
-Bas regel 3 bij het woord ‘oo(ren)’ ontbreekt de Mi
-Discant regel 5 het woord ‘(op)dat’ moet een stok hebben
-Alt regel 6 het woord ‘neer(gestort)’ moet geen kruis hebben maar een mol
-Vers 6 regel 3 in het woord ‘Rijksgezalfden’ ontbreekt de d
-Bas regel 3 het woordje lof, f is beschadigd

vanaf 1905

23

24
25

26
27
28

29

vanaf 1905

vanaf 1905

vanaf 1905
1811, -52, -70, -84
vanaf 1905

30

33

-Tenor regel 4 het woord ‘Mij’ moet een Sol zijn i.p.v. een Ci
-Bij het vervolg van Psalm 30 zijn de linker- en rechterbladzij verwisseld
-Vers 6 r 1 kruisje bij oogenblik onduidelijk
-Tenor regel 4 het woord ‘troon’ moet zonder stok
-Vers 3 regel 6 het woord ‘zijn’ moet ‘z ’ in’ zijn
-Alt regel 2 kale plekken in de notenbalk
-Vers 7 laatste regel vlek
-Discant regel 8 bij het woord ‘(oprecht)heid’ ontbreekt de Ci
-Vers 4 r 6 weg slechte noot
-Vers 5 r 3 vlek
-Vers 8 regel 5 het woord ‘volken’ moet ‘dolken’ zijn

34

-Discant regel 2 het woord ‘naar’ moet een stok hebben

1852, -70, -84

35

-Tenor regel 1 het woord ‘met’ moet een stok hebben
-Vers 11 r 6 recht vlek
-Vers 13 r 3 Dien moet een mi zijn ipv een Re

1852, -70, -84

37

-Vers 19 regel 4 het woord ‘wet’ moet een Ci zijn i.p.v. een Do

vanaf 1905

38

-Vers 13 regel 3 het woord ‘doode’ moet zijn ‘doove’
-Vers 20 r1 goed vlek (ook bij noot)

vanaf 1905

-Discant regel 9 het woord ‘Daar’ moet een La zijn i.p.v. een Sol
-Vers 4 regel 3 o is beschadigd
-Vers 6 regel 3 en noot is beschadigd
-Alt regel 3 het woord ‘hij’ moet een kruis hebben
-Tenor regel 5 bij het woord ‘op’ is de noot (een Sol) onleesbaar
-Discant regel 8 het woord ‘be(leid)’ moet een kruis hebben
-Vers 7 regel 3 gebeen moet een kruisje hebben
-Vers 6 r 3 zwart heeft een vlek

vanaf 1905

-Vers 2 Aan het einde van dit vers hoort een vraagteken te staan
-Vers 5 regel 4 daagen noot beschadigd
-Bas regel 7 bij het woord ‘Hen’ is de Do slecht leesbaar

alle drukken

-Alt regel 7 het woord ‘(ge)nae’ moet een La zijn i.p.v. een Ci
-Alle stemmen, vers 1 laatste regel, het woord Des moet Dies zijn.
-Bas regel 1 het woordje heilbespiegelingen mist puntje op de i.
-Vers 2 v r 4 (u)we noot onduidelijk
-Vers 7 r 5 lofgezangen achter noot vlek
-Bas r 4 zielsbenaauwdheid noot onduidelijk

vanaf 1905

-Boven het vervolg staat bij de Bas Psalm 42 i.p.v. 47
-Tenor regel 8 het woordje ‘zijn’ moet een kruis hebben
-Discant regel 4 het woordje wil mist puntje op de i.
-Discant regel 1 scheve stokken

1852, -70, -84
vanaf 1905

50

-Tenor regel 2 het woord ‘aard’ moet een kruis hebben

vanaf 1905

51

-Vers 7 regel 3 het woord ‘zal’ moet geen kruis hebben
-Discant achter IIII stem. Staat een punt teveel
-Vers 5 Laatste regel het woord Mij is beschadigd
-Vers 6 r 1 van is beschadigd
-Vers 8 r 7 achter vlijt komma is vlek
-Discant laatste regel wekt moet zonder stok

vanaf 1905

31

32

vanaf 1905
1973
1852, -70, -84
vanaf 1905

vanaf 1905

vanaf 1905

36

39
40

41

42
43
44
45

46
47
48

vanaf 1905
vanaf 1905
vanaf 1852

vanaf 1905

49

52
53
54

-Discant regel 7 klagt moet een ci zijn ipv een do

1780 en?

55

-Vers 4 regel 6 bij het woord ‘(stil)te’ ontbreekt de kruis

56

-Vers 5 laatste regel vinden en bijbehorende noten beschadigd
-Vers 6 r 2/ 3 muuren en geen beschadigd.
-Vers 10 bij steenen witte vlek in notenbalk
-Alt regel 2 het woord ‘Zie’ moet zonder stok
-Alt regel 3 het woord ‘mensch’ moet zonder stok
-Tenor en bas regel 1 en 2, kale plekken
-Bas r 1 de e van Genae is beschadigd

vanaf 1852

1852, -70, -84
1852, -70, -84

57
58
59
60
61
62

63

-Discant regel 4 het woordje ‘hoog’ klinkt niet met de andere stemmen, waarschijnlijk had de discant
een toon hoger (een Sol i.p.v. een Fa) moeten zijn, dit is in alle drukken zo, dus geen bewijsbare fout.
-De stemaanduiding bij de Altus (III) is met pen bijgewerkt, daaronder zit ook nog een kale plek.
-Vers 3 r 2 kruisje onduidelijk
-Alt regel 4 het woordje ‘stree(ken)’ moet een kruis hebben
-Vers 6 r 2 voor beschadigd
-Boven het vervolg van Psalm 62 staat: ‘Psalm 63’
-Kale plekken in vers 4 en 5.
-Vers 5 r 2 Mijn onduidelijke noot
-Opschrift Psalm 17 is beschadigd

vanaf 1811
vanaf 1905

64
65
66

-Alt r 5 zijn moet stok hebben
-Vers 9 r 6 op is onduidelijk

1780 en?

-Vers 12 regel 8 het woord ‘Ko (ning) moet een Fa zijn i.p.v. een Mi
-Vers 10 r 4 ziel is beschadigd

vanaf 1905

67
68
69
70
71

-Vers 8, regel 5 m’ uw is slecht leesbaar (m onduidelijk, u met vlek)
-Vers 1 regel 3 notenbalk bij ver is weggevallen

72
73

-Alt regel 7, bij het woord ‘(uit)ge(weeken)’ hoort de letter R te staan (van Re) i.p.v. de letter M (van
Mi)
-Vers 5 regel 6, het woordje En is half zichtbaar en de noot Mi ontbreekt
-Bas regel 6 het woordje in mist puntje op de i
-Vers 3 r 6 gou is beschadigd
-Vers 10 r 1 in is beschadigd

1780

vanaf 1905

79

-Vers 7 regel 4 Het woord ‘af’ ontbreekt (als laatste woord van de regel)
-Vers 2 r 1 kruisje beschadigd
-Discant regel 4 het woord ‘nei(gen)’ moet een stok hebben
-Discant onderaan eerste pagina bragt is beschadigd.
-Vers 4 r 1 kruisje is beschadigd
-Vers 3 regel 3 het woord ‘die’ moet een La zijn i.p.v. een Sol
-Alt kale plekken
-Vers 2 kale plekken
-Het woordje Altus boven het vervolg is beschadigd
-Vers 12 r 4 doen vlek
-In vers 5 ontbreken de afbreekstreepjes van vermo-gen en over-moed.

80

-Vers 7 r 2 uitgeschooten noot beschadigd

74
75
76
77

78

1852, -70, -84

vanaf 1905

81

-Vers 10 regel 5 goôn is bijgewerkt met pen

82

-Vers 3 regel 2 het woord ‘heeft’ moet een Re zijn i.p.v. een Mi
-Vers 4 regel 1 en 2 de e-tjes langs de rechterkant zijn slecht leesbaar
-Vooraankondiging volgende bladzijde ‘ginds’ (rechtsonder) is deels weggevallen
-Bas r 2 roof moet sol zijn ipv la
-Bovenaan bladzijde 292 is van ‘psalm 83. 84.’ de bovenkant af
-Vers 5, regel 3 bij het woord Koning staat een vlek in de notenbalk
-Discant regel 2 legerscharen is beschadigd
-Vers 3 r 3 en 4 kruisjes beschadigd
-Vers 4 r 4 kruisje beschadigd

83
84

vanaf 1905

85
86

-Vers 4 regel 4 ‘hoort’ slecht leesbaar

87

-Bas laatste regel Jakobs, J beschadigd

88
89

90
91

92

93
94

-Vers 6 laatste regel, het woordje henen is niet duidelijk leesbaar
-Vers 6 laatste regel verschillende noten van uw en henen beschadigd
-Vers 20 regel 4 uw’ noot beschadigd
-Vers 20 regel 5 nooit, noot beschadigd
-Vers 6 regel 4 bij het woord ‘Steeds’ ontbreekt de La
-Vers 4 regel 2 beeven kruisje onduidelijk
-Vers 6 regel 1 het woord ‘zullen’ moet 2 La’s hebben i.p.v. 2 Fa’s
-Vers 6 regel een is slecht leesbaar
-Vers 8 regel zuch- ten moet La Ci hebben ipv Ci Ci
-Vers 2 regel 7 het woordje verrukt is deels zichtbaar
-Vers 7 regel 5 bij de woorden ‘huis des’ zitten kale plekken in de notenbalk, idem bij vers 8 regel 2
‘vreugd gewis’
-Tenor regel 3 het woord ‘be (vestigt)’ moet geen stok hebben

vanaf 1905
vanaf 1905

1852, -70, -84

-Vers 5 r 4 ontvlien kruisje onduidelijk
-Vers 7 r 3 noot (Fa) en ge- ontbreken
-Vers 8 regel 4 kruisje onduidelijk

95
96
97

-Vers 3 regel 6 naaren kruisje ontbreekt

98

-Vers 2 laatste regel ‘ bij ’t rond is vlek.

99
100

-Alt regel 4 het woord ‘(lof) ge (dicht)’ moet een stok hebben
-Discant regel 4 het woord ‘(lofge)dicht’ moet een kruis hebben

1811, -52, -70, -84
vanaf 1905

-Tenor regel 2 het woord ‘bij (stand)’ moet een stok hebben
-Vers 2 laatste regel het woord ‘Mijn’ moet een Sol zijn i.p.v. een La
-Alt regel 4, het woord angsten, s is beschadigd
-Vers 4 een-na-laatste regel onteeren e is beschadigd
-Vers 10 laatste regel noot bij zijn is beschadigd
-Tenor regel 5 het woord ‘(welda)dig(heden)’ moet een Ci zijn i.p.v een Sol

1811, -52, -70, -84
vanaf 1905

-Discant regel 1 het woord ‘(opperma)jes(teit)’ moet een Re zijn i.p.v. een Mi
-Vers 11 regel 4, 3e noot (La) is weggevallen.
-Vers 7 regel 7 bij het woord spruit is de p vaag.
-Vers 18 regel 4 is vaag
-Tenor laatste regel stok bij (prachtig)ste is onduidelijk
-Vers 3 r 3 U gevestigd is onduidelijk

vanaf 1811
vanaf 1973

101
102

103
104

1852, -70, -84

105

106
107

108
109

110

111
112

113

-Vers 17 regel 1 waterstroomen slecht leesbaar
-Vers 12 r 4 onduidelijke kruis
-Vers 18 r 3 onduidelijke kruis
-Vers 14 regel 5 witte plek in notenbalk bij dewijl ze naar
-Alt regel 7 het woord ‘In’ moet een Re zijn i.p.v. een Do (noot is fout, in 1811 is de letter bij de noot
fout)
-Vers 9 regel 4 het woordje met moet zijn mat
-Vers 1 regel 7 het woord ‘den’ moet een Fa zijn i.p.v. een Mi

vanaf 1811

1870, -84

-Boven deze Psalm moet niet staan Zie de zangwijze en IIII. Stemmen van Psalm 17, maar van Psalm 28
-Vers 5 laatste regel zocht moet zijn zoekt
-Vers 5 regel 2 'wijf' moet veranderd worden in vrouw (is te kopiëren uit psalm 113 vers 5
-Vers 10 r 5 vlek in notenbalk tussen dat en de
-Veel kale plekken, daarom scan bijgevoegd van psalm 110 uit een helder ‘1905-boek’ (zie bijlage op
CD die ik hoop op te sturen).
-Vers 2 r 2 van onduidelijk kruisje
-Vers 7 r 1 drinken is beschadigd
-Vers 4 regel 2 kale plekken in notenbalk

vanaf 1905

-Bas regel 3 het woord ‘zijn’ moet een stok hebben
-Tenor regel 4 molletje beschadigd voor notenbalk
-Vers 6 regel 1 en 2 kale plekken
-Vers 5 r 1 bij al(le) is noot onleesbaar
-Tenor regel 2 beschadiging in notenbalk
-Alt regel 2 beschadiging in notenbalk

1780, 1811, -52, -70, 84

114
115
116

-Vers 7 kale plekken
-Vers 7 laatste regel doet moet zijn doen
-Vers 1 Laatste regel Hij is beschadigd

117

-Tenor regel 3 het woord ‘is’ moet geen kruis hebben

118

-Vers 9 regel 5 ontstuit moet zijn ontsluit

119

-Vers 58 regel 6 het woord ‘vaaren’ moet zijn ‘baaren’
-Vers 17 op deze bladzijde veel kale plekken
-Vers 68, laatste regel kale plekken in de notenbalk
-Vers 78 regel 3 kale plekken in de notenbalk
-Vers 12 regel 2 (gebee)ten moet een mi zijn ipv een re
-Vers 27 r 4 ge (maakt) moet een fa zijn ipv een mi
-Vers 76 r 6 (onwankel)baa(re) moet een Ci zijn ipv een Do
-Bas r 2 tot vlek bij noot

vanaf 1905

-Vers 2 regel 4 ‘mij’ moet zijn ‘wij’

vanaf 1905

-Vers 3 regel 3, bij het woordje den is de stok onduidelijk
-Bij vers 3, 4 en 5 is in r 3 (een-na-laatste noot) de kruis onduidelijk
-Alt regel 2 het woord ‘(be)koort’ moet een kruis hebben

vanaf 1905

120

vanaf 1811

121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

vanaf 1811

131

-Vers 2 aan het einde van dit vers hoort een vraagteken

132

-Discant regel 1, bij leed is de notenbalk beschadigd

133

-Bas regel 4 het woordje zalf, f is beschadigd

alle drukken

134
135
136

-Tenor regel 4 bij zal is de noot beschadigd
-Vers 4 punt ontbreekt aan ’t eind van ’t vers
-Vers 21 regel 2 toebedeelt moet zijn toegedeelt.

137
138

-Discant laatste regel, eerbiedig, g is beschadigd

139
140

-Vers 11 regel 3 het woord ‘maar’ moet zijn ‘men’

vanaf 1905

141
142
143
144

145

146

147
148
149

150

-Vers 7 regel 1 doe is onduidelijk
-Vers 9 regel 2 vijands laagen is beschadigd
-Vers 4 regel 1 vlek
-Vers 5 regel 7, bij zijn is de n weggevallen
-Vers 2 r 4 zoo noot beschadigd
-Alt regel 1 bij het woord ‘Gij’ ontbreekt de noot Ci
-Bas regel 3 Ik is beschadigd
-Alt regel 4 ‘d eindlooz’ is beschadigd
-Vers 4 regel 5 vlek
-Vers 5 r 5 al noot beschadigd
-Vers 5 r 5 blijft b beschadigd
-Alt regel 4 het woord ‘aan’ moet een mol hebben
-Vers 3 regel 3 gedreeven heeft een vlek
-Vers 8 regel 2 geducht beschadigd
-Vers 6 r 2 (lief)lijk onduidelijk kruisje
-Vers 8 r 2 in onduidelijk kruisje
-Vers 8, laatste regel een-na-laatste noot onduidelijk
-Discant regel 7 het woord ‘in’ moet een stok hebben
-Alt regel 7 de zesde toon klinkt niet met de Bas (Fa Sol) , dit is in alle drukken zo, dus geen bewijsbare
fout
-Alt regel 6 Schepper notenbalk beschadigd
-Alt regel 7 met is beschadigd
-Vers 2 voor de vijfde notenbalk ontbreekt het molletje
-Bas r 3 vlek bij des

Gezang

Omschrijving fout

1
10 geb.
2
Maria
3
Zacharias
4
Simeon
5
Gebed d.
Heeren

-Vers 3 regel 3, straf is onduidelijk
-Vers 5 regel 2 bij Sabbat is de balk beschadigd
-Tenor regel 4 Die is beschadigd
-Boven het vervolg is het woord TENOR beschadigd
-Bas regel 1 L is beschadigd
-Vers 4 regel 8 om ons onduidelijk
-Bas regel 5 Zoo is beschadigd
-Vers 2 regel 1 het woord ‘Al’ moet zijn ‘Ai’

vanaf 1905

vanaf 1811

vanaf 1905
alle drukken

Fout in druk

vanaf 1905

6
1e berijm.
12 art.

7
2e berijm.
12 art.
8
Bedezang
v.d.
predikatie
9
Morgenz.
10
Bedezang
v.h. eten
11
Dankzang
n.h. eten
12
Avondz.

-Alt regel 13 het woord ‘weer’ moet geen stok hebben
-Alt vers 2 regel 1 het woord ‘k Ge(loof)’ moet een Re zijn i.p.v. Ci
-Discant vers 2 regel 1 het woord ‘(Ge)loof’ moet een stok hebben
-Discant vers 2 regel 7 het woord ‘(ver)rij(zen)’ moet een kruis hebben
-Alt regel 11 bij leven is de notenbalk beschadigd
-Vers 1 Tenor r 8 het woordje graf is beschadigd.
-Bas Regel 2 bij in weezen is de notenbalk beschadigd.
-Tenor en Alt, regel 7 bij genadig ontbreekt het puntje op de i

1780
vanaf 1811
1852, -70, -84
vanaf 1852

-Alt regel 9 het woord ‘(die)naars’ moet een Mi zijn i.p.v. een Re (noot is fout, in oudere druk is de
letter bij de noot goed)

vanaf 1852

-Alt regel 6 het woord ‘Ge(draagen)’ moet een Re zijn i.p.v. een Mi (noot is fout, in 1811 is de letter bij
de noot fout)
-Discant regel 7 het woord ‘Die’ moet zijn ‘Doe’
-Bas regel 2 bij onze vlek bij de noot
-Bas laatste regel bij eeuwig mist het puntje op de i
-Bas r 1 U noot onduidelijk

vanaf 1852
vanaf 1905

-Discant regel 2 bij is ontbreekt het puntje op de i
-Alt regel 2 bij niets ontbreekt het puntje op de i

Tot zover dit overzicht. Ongetwijfeld zijn er nog meer fouten, die we over het hoofd hebben gezien. Gaarne worden
we daarvan op de hoogte gesteld.
Bij voorbaat dank!
info@delofstemmiddelharnis.nl

