University of Groningen

‘Dear wert om ’t seerste uytgekreten…’
Luth, Jan Roelof

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2008
Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Luth, J. R. (2008). ‘Dear wert om ’t seerste uytgekreten…’: bijdragen tot een geschiedenis van de
gemeentezang in het Nederlandse Gereformeerde protestantisme ± 1550 - ± 1852. s.n.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).
The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverneamendment.
Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 04-12-2022

HOOFDSTUKI. ORIENTATIE

van
Wie zich gaat bezighoudenmet een onderzoeknaarde geschiedenis
de gemeentezang
in Nederlandkomt tot de ontdekkingdat dit onderwerp, gezienhet aantalpublikaties,zich in de afgelopentwee eeuwenin
eentamelijk grote belangstellingheeft mogen verheugen.
beOm een beeld te krijgen van wat tot nu toe over de gemeentezang
kend is. inventariseren
we in dit lToofdstukde inhoud van de desbetreffende publikaties.Daaruit kan duidelijk worden welke aspektenvan de
gemeentezang
de meesteaandachthebbenontvangenen waar eennader
onderzocg
k e w e n sits .
De te onderzoekenperiode strekt zich uit van 1550 tot de tijd rond
1852.Het eerstejaartalis gekozenomdat rond 1550 in de Nederlandse
gemeentete Londen voor het eerst sprakeis van gemeentezang
in de
gangbarebetekenisvan het woord: het zingen van de kerkgangers
rn
dienstendie op zondagen door de week wordengehouden.Edn van de
problemenin het hymnologisch onderzoek.namelijk de vraagof de gemeente te Londen in de aldaar gehoudenkerkdienstende eerstevolle( I 540),
dige psalmberijmingin het Nederlands.de Souterliedekens
heeft gezongen,maakt het noodzakelijkom het onderzoekv66r 1550
te beginnen.Het tweedejaartal markeert het beginvan een njeuwe ontwikkeling. V66r 1850 zijn weliswaarverschillendepogingenondernomen om de in verval geraaktegemeentezangte verbeteren,maar nd dat
jaar. nadatF.C.Kist met zijn ,,De toestandvan het protestantsch
Kerkgezangin Nederland benevensde middelen tot deszelfsverbetering"t
de balanshad opgemaakt,worden meer systematischpogingenondernomen om aandacht te vragen voor een verantwoordegemeentezang.
Dat blijkt met name uit de inhoud van de literatuurover dit onderwerp
waarvanhet grootstegedeeltena 1850 is gepubliceerd,
met als eerste
hoopvolleuiteenzettingde voorrede op het koraalboekvan J.G.Bast i a a n su i t 1 8 5 2 .
De eerstepogingom de geschiedenis
van de gemeentezang
in Nederland
in kaart te brengenwerd in de tweedehelft van de l8e eeuw ondernomen door Josuavan Iperen.toen predikantte Veere.Blijkensde titel
van zijn werk dat in 17'77en 1778 in twee delenverscheen,
wil hij een
overzicht geven van de gescliiedenisvan de kerkzangvanaf de tijd van
de arrostelen.
met specialeaandachtvoor

gecommltteeroen
ole zorg
behoordetot cle door de Staten-('eneraal
van dezezogenaamde
staatsberijming.
droegenvoor de samensteiling
In het eerstedeel van zijn werk beschrijftVan Iperenhet ontstaaltvan
( 1s5 4 0 ) ,v a n h e t G e n e e f s p
e s a l t e r( 1 5 6 2 ) .d e p s a l m de Souterliedeken
b e r i j m i n gv a n L u c a s d e H e e r e ( 1 5 6 5 ) , J a n U t e n h o v e( 1 5 6 6 ) , P e t r u s
. okwordt
D a t h e e n( 1 5 6 6 )e n P h i l i p sv a n M a r n i x( 1 5 8 0 , 1 5 9 1 .1 6 1 7 ) O
gezangen,
geschonken
de
de
eerste
uitgebreide
bundel
aan
aandachl
,.Hymni ofte Loff-Sangen",die in 1615 op last van de ProvincialeSynode van Utrecht verscheen.
Van Iperen geeft ook een beschrijvingvan het grote aantal.hier niet
die uit de behoefteom iets beters
nader tc noemen,psalniberijmingen
plaats
voor dic van Datheen in de
te stellen,zijn verschenenvanaf
1 6 2 4 t o t d e i n v o e r i n gv a n d e s t a a t s b e r i j m i ni n
g 1 1 1 3 .Z o w o r d t d e
lezeruitvoeriggeinformeerdover de steedsscherpergewordenaanvallen
op de berijrningvan Datheenen over de gangvan zakenop verscirillende
waarvande besluitenuiteinclelijkleidden tot
kerkelijkevergaderingen.
hei ontstaanvan de berijming waarbij Van Iperen zelf was betrokken2.
De auteur toont zich in het tweededeeleen voorstandervan het invoeren van mcer gez.angen.
daarbijwiizendop het voorbeeldvan de Engelse
gemeerlt!'n
in ons iand. Dit tweededeel bestaatgrotendeelsuit een vervolg van het verslagvan de zittingen van de staatscommissie
waarmee
Van Iperen in het eerstedeel was begonnen,uitlopend op de officiele
invoeringvan de berijmingvan 1773. Niet alleenvoor gegevens
over de
benjmingen.ook voor enkelebijzonderhedendie op de gemeentezang
betrekkinghebben. kan men bij Van Iperen terecht. Zo is hij de eerste
die een beschrijvingheeft gegevenvan de zogenaamdekorte zingtrant,
die volgenshem hierin bestond.dat de eersteen de laatstenoot van een
melodie-regel
lang, de daartussenliggendenoten korter worden gezongen.Van Iperenwekt de indruk dat dezemaniervan zingenop verschiliende plaatsenvooral ten tijde van de invoeringvan de staatsberiiming
in praktiik werd gebrachten dat deze zingtrant een verbeteringwilde
zijn ten opzichtevan de toen gebruikeliikeisometrische
gcmcentezang.
Het werk van Van Iperen is in later tiid vaakals uitgangspuntgenomen
voor publikatiesop het terrein van de kerkzangin ons land.Met name
de direkte voorgeschiedenis
van de berijming uit l1'/3. de ontvangst
daarvancn gegevens
cver de gemeentezang
uit die tijd zijn meer dan
e e n sa a nV a n I p e r e no n t l e e n d r .
Een twcedcpublikatiedie op de gemeentezang
betrekkingheeft is het
reedsgenoemde'nverk
van F.C.Kist.Was Van Iperen vooral in de berijmingen geinteresseerd.
Kist richt de aandachtvooral op liet zingenen
spelenin de kerkdicnsl.roo,r dat in z-ijntijd gebruikelijkwas. Uir zijn
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werk blijkt. dat het met de gemeentezangin de eerstehelft van de l9e
eeuw zeer slecht gesteldwas. Kist formuleerde de oorzaken en deed
voorstellen die de gemeentezangmoesten verbeteren. Zijn geschrift
verdient meer aandacht dan het heeft ontvangen, niet in de laatste
plaatsom de informatie die het bevat.
Eveneensin 1840 publiceerdeN.C.Kist een uitgebreidartikel over een
aspekt van ons onderwerp dat in de beide vorige publikaties slechts
In zijn overzichtvan de
terloopster sprakekwam, de orgelbegeleiding.
geschiedenis
van het kerkelijk orgelgebruiktoont N.C.Kist aan dat het
afwijzen van instrumentenin de erediensteen langekerkelijke traditie
achter zich heeft en hij vraagt aandachtvoor de invloed die de reformatoren ten aanzienvan orgelspelen kerkzang in de eredienstook in
ons land gehadhebben. Men vindt bij N.C.Kist een aantalbesluitenvan
Nederlandsesynoden over het gebruik van het orgel in de eredienst.In
navolgingvan Voetius noemt hij 163'7als het jaar waarin de orgelbegeacta
leiding in ons land werd ingevoerden hij citeert de desbetreffende
van de kerkeraadte Leiden. Hij besteedtuitvoerige aandachtaan de
strijd die ontstaan is naar aanleidingvan Constantijn Huygens' ,,Gebruyck of ongebruyckvan 't orgel in de Kercken der VereenighdeNederlanden"(1641). Huygens'geschriftwas een pleidooi voor invoering
van de orgelbegeleiding,
vanuit de gedachtedat daardoor de gemeentezang zou verbeteren.N.C.Kist achtte zich echter niet bevoegdtot het
gevenvan een antwoord op de vraag of de orgelbegeleiding
de gemeenIezang negatief of positief heeft beinvloed. De gegevensdie hij aandraagtwillen niet meer zijn dan het resultaatvan een historischonderzoek. De auteur heeft daarmeeals eerstegetracht om het beschikbare
materiaalover dit onderwerp te inventariseren.Zijn werk is dan ook
bepalendgewordenvoor alle later verschenenpublikatiesover de orgelbegeleidingin ons lando. Sinds het verschijnenvan Kists studie wordt
als vaststaandaangenomendat de orgelbegeleiding
in 1637 is geintroduceerd.
Met het beschrijvenvan de hoofdzakenuit dezedrie publikatiesis tegelijk aangegeven
welke aspektensteedsde aandachthebben gehad,ook
in latere publikatiesover de gemeentezang:
de hymnologie,de hymnodie en de orgelbegeleiding.
Wie probeert om de literatuur te overzien
komt tot de conclusiedat doorgaanswordt herhaaldwat Van lperen,
F.C.Kist en N.C.Kist naar voren hebben gebracht.De verschillendepublikaties uit de 19e en 20e eeuw gevenof een algemeenoverzichts.of
behandeleneen bepaald aspekt. Zo waren B. ter Haar, J.H.Gunning
JHzn. en L. de Geer vooral geinteresseerd
in de totstandkomingvan de
Evangelische
Gezangen(1806) en de voorgeschiedenis
daarvan.Andere

auteurspubliceerdenspeciaalover de melodieen.waarbij vooral die van
de psalmenwerden onderzocht6.
Tot ver in de 20e eeuwwas de invloed
merkbaarvan de fransmanOrentin Douen, die in zijn grote studieover
het Geneefsepsaltermet stelligheidbeweerdedat de psalmmelodieen
systematischwaren ontleend aan melodieen uit het wereldlijk repertoire. Het zijn vooral E.Haeinen in diensvoetspoorH.Hasperen P.Pidoux
geweest,die dezemening bestredendoor aan te tonen dat verschillende
psalmmelodieen
gezang
de melodievan een hymne of een Gregoriaans
gehad.
tot voorbeeldhebben
J.W.Enschedd
wijdde als eerstena F.C.Kist een aparte studie aan de
hymnodie,waarin hij de oorzakenvan het vervalvan de gemeentezang
trachtte te formuleren. Enschedd'sstudie toont aan. dat dit onderwerp
in samenhang
met de notatie in lied-en koraalboekenbestudeerddient
te worden.
Nieuwe gegevenszijn daarna zelden naar voren gebracht. R.Bennink
Janssonius
en W.J.Kooimanwezen erop dat in de 16e en 17e eeuwhier
en daar gezangenvan Lutherse herkomst gezongenwerden, terwijl dit
officieel niet was toegestaan.
F.Matter bracht voor het eerstsindsde
publikatie van N.C.Kist nieuwe gegevens
over de invoeringvan de orgelbegeleidingnaar voren, echterzonder vermeldingvan bronnen.
Ten aanzienvan het hymnologischeaspektmoet hier ook melding worden gemaakt van de bibliografie€nvan Ph.Wackernagel,
F.C.Wiederen
D.F.Scheurleerdie bii het onderzoek van liedboeken een waardevolle
hulp zijn. De bekend geworden studie van S.J.Lenselinkis voor de
kennis van de Nederlandsepsalmberijmingenuit de 16e eeuw, hun
bronnen, hun onderlinge afhankelijkheid en hun melodieen onmisbaar.
De geschiedenis
van de gemeentezangis de laatstejaren weer in de belangstellingkomen te staandoor de discussiedie vooral in het tijdschrift
Het Orgel over dit onderwerp is gevoerd.Daarin steldeK.Bolt, organist
van de Grote of St. Bavokerk te Haarlem,de gemeentezang
aan de orde
gemeentezang
onder de titel ,.De
Bolt wil aantoin een crisissituatie".
nen dat de gemeentezang
slachtofferis gewordenvan ..de huidige drang
tot nivelleringen modernisering". Dit zou ondermeer blijken uit het
feit dat er legato wordt gezongenzonder dat van dynamiseringvan tonen sprakeis. Dat het legato zingen in vroegertijd niet en het dynamiserenvan tonen wel gebruikelijk was, maakt de auteur op uit bepaalde
passages
(1806) aandie hij bij J.W.Lustig(1756) en F.Nieuwenhuyzen
trof. Bolt meent voorts, dat er te snel gezongenwordt, terwijl dat op
grond van bronnenuit de 16e eeuw niet te verdedigenis. Zo betekent
het verschilin notatie tussenpsalmboekenuit Straatsburgen Gendve
niet dat in Genive snellerdan in Straatsburg
werd gezongen.
hoewelde
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in Geneefsepsalmboekengenoteerdewaarden twee maal zo klein zijn.
van J.W.Lustig(1764) en J.Hess(1'712)overhetgebruik
Medeclelingen
van het registerVox Humana, alsmedede intonatie van orgelsuit de
zijn voor Bolt belangrijke aanwijzingenover het geRenaissance-tijd
bruik van de menselijkestem. Hij is van mening dat rond 1840 eenwijzigingvan het stemgebruikheeft plaatsgevonden.die hierin bestaat,dat
er in tegelstelling tot de tijd daarvoor, zachter en gelijkmatigerwerd
gezongen,daarbij wijzend op de studie van F.C.Kist. Bolt voert een
pleidooi voor het handhavenvan verhogingenin de melodie€n,in de
door Louis Bourgeois in 1550 aangegevengevallenen in samenhang
daarmeevoor het herstel van de middentoonstemmingof een variant
waarbij binding
daarvan.Hij verdedigt een anderebegeleidingstechniek,
aan strikte vierstemmigheidgeenuitgangspuntis7.
Bij
Ruime aandachtwordt besteedaan het tempo van de gemeentezang'
dit onderwerp blijken verschillendevertalingenvan de van Calvijn afkomstigeuitdrukking ,,poids et majest6" in de bewijsvoeringte zijn opgenomen,alsmedegegevensover de tactus, mensuurtekensen notaties
kunnen ons volgensBolt echterniet vol'
uit de 16e eeuw.Dezegegevens
ledig inlichten over het tempo waarin men gezongenheeft. Het tempo
zou in vorige eeuwentenminstetwee maal zolaag zijn geweestals in de
verantwoordingvan de muzieknotatie in het Liedboek voor de Kerken
(1973) wordt aangegeven.In de argumentatiewordt gewezenop de
notatie van de cantus firmus in psalmbewerkingenin het Susannavan
Soldt manuscript,van Hendrik Speuy, Jan Pietersz.Sweelincken Anthoni van Noordt. Bolt pleit voor herinvoeringvan lage tempi, omdat
het 'origineletempo' was gebaseerdop een regaalachtigezingtrant,het
dynamiserenvan elke toon, een grote gemeente,het ademhalenna elk
woord. de middentoonstemmingvan de orgels en, niet in de laatste
plaats,een berijming die kernachtigeren geconcentreerderwas, zoals
epiloog wordt nogdie van Datheen.In de aan Bolts artikel toegevoegde
maalsgewezenop de samenhangtussenneo-barokkeorgelbouw en te
snelle gemeentezang.Deze negatieveontwikkeling moet volgensBolt
tot staanworden gebracht.De gemeentezang
kan alleen worden gered,
wanneer op historisch verantwoorde wijze wordt begeleid, wanneer
weer doelmatigeorgelsworden gebouwd en wanneerde akoestiekvan
de kerkgebouwenhet zingenstimuleert.
De aanvalvan Bolt op de notatie in het Liedboek voor de Kerken en
zijn pleidooi voor lage tempi werden in Het Orgel beantwoord door
J. van Biezent.In dit antwoord gaat Van Biezenuitvoerig in op de betekenisvan notenwaardenen mensuurtekensin de mensuralenotatie en de
konsekwentiesdaarvanvoor het tempo in de muziek van de l4e tot de
l7e eeuw.Naar ziin oordeelis Bolts interpretatievan de desbetreffende

bronnen onjuist. Van Biezen komt tot de conclusie,dat het tempo
waarin de Geneefsepsalmenwerden gezongenaanvankelijkrond M.M.
144 d) gelegenheeft. Hij wil in tegenstellingtot Bolt uitgaan van de
oorspronkelijkenotatiesen niet van een latere,Nederlandse,traditie.
Samenvattendkan vastgesteldworden, dat er ten aanzienvan onze kenin het NederlandseGereformeerdeprotestannis van de gemeentezang
vragen
zijn.
vele
tisme nog
Ten aanzienvan de liederendie werden gezongenstaathet vast,dat de
psalmberijming
van PetrusDatheentot 1173, het jaar waarin de staatsberijming verscheen,is gezongen.Van 1"113tot de verschijningvan het
in de meeste
Liedboekvoor de Kerken in 1973 is deze staatsberijming
gebruikte
protestantse
volgden
kerken gezongen.De gezangendie men
door
in de psalmboekenop de psalmenen werdendefinitiefvastgesteld
de synodevan Dorcirecht161811619.Het aantalgezangennam echter
met de invoering van de EvangelischeGezangenin 1807 aanmerkelijk
toe. Onduidelijk is echter welke liederen gezongenwerden voordat de
psalmberijmingvan Datheen werd ingevoerd.De vraag naar het liturgisch gebruik van de Souterliedekenswacht nog steeds op een antwoord. Een nader onderzoek moet worden ingesteldnaar berichten die
ons verzekeren,dat vooral in het noorden van de lage landen de hand
werd gelicht met de besluitendie kerkelijke vergaderingenmet betrekking tot de psalmenen de gezangenhadden genomen.Met name in de
provincie Groningen zijn volgens R.Bennink Janssonius,W.J.Kooiman
en A.G.Soeting,liederenuit de Luthersetraditie in kerkdienstengezongen, maar op welke schaal dit gebeurde,in welke periode en wat de
herkomstvan dit gebruik was, is tot op heden niet onderzocht.Ook is
onvoldoendebekend op welke manier een keuze werd gemaaktuit de
psalmen en gezangendie in het offici€le kerkboek bijeen waren gebracht.
Naar de besluiten die kerkelijke vergaderingen mel betrekking tot de
gemeentezang
nanren,is tot op hedengeen systematischonderzoekingesteld.Het is bekendwelk standpuntde synodenin de l6e eeuw innamen met betrekking tot het gebruik van orgels en welke liederen de
synodevan Dordrechtin 1619 voor het zingenin de kerkdienstentoestond. Men treft in de literatuur echter van een zeer beperkt aantal
synodende besluitenterzake aan. In hoeverrede kerkelijke vergaderingen uniform waren in hun besluitvormingen op welke schaalde besluiten werdenuitgevoerd,zal ons dan ook zekerbezig houden.
Ten aanzienvan de melodieen. vooral die van de psalmen.vragen wij
ons af in welke mate die waren geaccepteerd
en hoe die in de kerkdienstenfunktioneerden.Het is uit de literatuur bekend.dat de Am-

1.4
la

sterdam
melodi
weten e
in z\jn
zocht It
toeges
theen.
De nott
aandac
opdeg
De hiet
het tet,
belang
standp
Er dier
den, w
nameli
maans

Onze k
Het ve
bracht
Ten aa
d e n ,w
men, d
ring va
breken
sten is
niet ge
oferL
onders
Tot in
op hec
waarva
Voor r
komen
leiding
dat ee
Van d
van de
beken
ls gew

tempo
IM.M.
van de
tie.
re kentestandat de
staatsran het
meeste
'olgden
ld door
echter
:rkelijk
rdat de
:t lituren antrten die
le hand
betrekte in de
ooiman
r gezonwat de
Ook is
; uit de
ren getot de
oek in:uw in:ren de
en toeaantal
aderinbeslui;en wij
: kerkle Am-

sterdamsepredikant H.Geldrop in 1644 als zijn mening gaf, dat de
melodie€nvan de psalmente groot in aantal en te moeilijk waren. We
wetenechterniet, of Geldropeenalgemeenoordeelvertolkte,of dat hij
in zijn mening gei'soleerdstond. In samenhanghiermee dient onderzocht te worden,oi' de achteruitgang
van de gemeentezang
kan worden
toegeschreven
aan de nielodieen of aan de berijming van Petrus Datheen.
De notatie van de melodie€nin de psalmboekenverdientook nadere
aandacht.Het is nauwelijksbekend in hoeverrede notatie van invloed
op de gemeentezang
is geweest.
De hierbovenreedsvermeldein 1979 en 1980 gevoerdediscussieover
het tempo van de gemeentezang,
heeft sterk bijgedragentot hernieuwde
belangstellingvoor de gemeenlezang.Ik onderschrijf nog steedshet
standpuntdat in deze discussiedoor Jan van Biezen werd ingenomen.
Er dient echter gezocht te worden naar meer bronnen uit de lage lan'
den, want onze kennisvan de relatietussentempo en notatie is voornamelijk gebaseerdop buitenlandse bronnerl, met name uit het Romaanseen Germaansetaaleebied.
Onze kennis van het zingen tijdens de kerkdienstenis slechtsglobaal.
Het verval van de gemeentezangis meermalen onder de aandachtgebracht.Onduidelijk blijft welke faktoren hier een rol gespeeldhebben.
Ten aanzienvan de zogenaamdekorte zingtrant moet onderzochtworden, wanneerdie is ontstaan en om welke reden. Er is steedsaangenomen, dat de invoeringvan de korte zingtrant samenvaltmet de invoering van de berijming van 1773,maar bronnen die dit bevestigenontbreken.Ook heeft men gemeend,dat er meerstemmigtijdens kerkdiensten is gezongen,onder verwijzing naar verschillendeedities met al of
niet gewijzigdezettingenvan Goudimel. De vraagdie hierbij opkomt is,
of er bronnen zijn die bevestigenwat op grond van deze edities is verondersteld.
Tot in de 20e eeuw is in ons land isometrischgezongen.We weten tot
op heden echter niet. wanneerde isometriek is ontstaan en als gevolg
waarvandie is opgekomen.
Voor de orgelbegeleidinggeldt eveneensdat diverse vragen op ons afkomen. Zo is 1631 vrlj algemeenaanvaardalsjaar waarin de orgelbegeleidingis ingevoerd.De artikelen van F.Matter doen echter vermoeden
dat eennaderonderzoekzeker gewenstis.
Van de koraalboekendie uitgegevenzijn met het oog op de begeleiding
van de gemeentezang
zijn verschillende
bekend.Mogelijkkunnen er onbekendeof minder bekendeworden toegevoegd.
De vraagof er sprake
is geweestvan uniformiteit in de begeleidingen of het beeld dat tot op

heden bestaat.wijziging behoeft, wacht nog steedsop een antwoord.
Onduidelijk is ook wanneerde interludia zijn ontstaanen in welke samenhang.Evenmin is onderzocht in hoeverrede gegevensdie over het
begeleidenbekend zijn overeenstemmen
met de notatie in de koraalboeken.
De vragendie er met betrekking tot de gemeentezang
bestaanzijn dus
vele. Het in de volgendehoofdstukken beschrevenonderzoekis gedaan
aan de hand van de hier genoemdeinvalshoeken.Daarbij zijn onderlinge
raakvlakkente over. De geschiedenis
van de begeleidingkan immers niet
los gezienworden van de informatie die de koraalboekengeven.En het
tempo is niet te isolerenvan het zingen.Overlappingenzijn daarom niet
geheelte vermijden.
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