Beknopte uitleg B. Duur en B. Mol.
Wie zich verdiepen wil in het systeem van de C-sleutel en B. Duur en B. Mol, leze eerst het voorbericht dat
voorin elk vierstemmenboek staat afgedrukt en dat ook hieronder is weergegeven. Voor hen die daarna behoefte
hebben aan nog meer uitleg, volgt daaronder een beknopte uitleg met enkele praktijkvoorbeelden.

Na het voorbericht komen we de bladzijde ‘Muzijks-Onderwijs’ tegen, met daarop onder meer de onderstaande
notenbalken. Op die notenbalken staan zogenaamde toonladders (een trapje van beneden naar boven en weer
terug).

Er zijn 2 soorten toonladders. Met een b-tje vooraan is B. Mol, zonder dat b-tje is het B. Duur.

Op bovenstaande toonladders zie je bijvoorbeeld dat een La in B. Mol er zo uitziet
ziet er zo uit:

. Een La in B. Duur

. Toch is het dezelfde toon.

Het is dus eigenlijk heel verwarrend: soms lijken tonen even hoog maar zijn ze het niet: Deze noot
heet in
B. Mol Re en in B. Duur heet hij Sol. Ze zijn dus niet even hoog. In de notenbalk van bijvoorbeeld B. mol kun je
bekijken hoeveel verschil erin zit. Dit
hoger dan de Re.

is de Re en dit

is de Sol, de Sol is dus in werkelijkheid 3 tonen

Nu de praktijk: de Lofzang van Zacharias.

De Tenor (gewone wijs, of kerkzangstem) en Discant staan allebei in B. Duur. Je kunt al snel zien dat de Discant
twee tonen lager begint dan de Tenor. De Alt staat echter in B. Mol, dus moeten we gaan uitrekenen, hoe hoog
de Alt begint. De Tenor begint op een Sol, de Alt begint op een Ut (is een ouderwets woord voor Do). De Ut ligt
3 tonen hoger dan een Sol, dus zo hoog moet de alt beginnen. De Bas begint op dezelfde toon als de Alt. Maar,
omdat de Bas een lage stem is, zit die toon een octaaf* (is acht tonen) lager.
Zetten we deze tonen op één (hedendaagse) notenbalk, dan ziet dat er zo uit: (we zijn daarbij uitgegaan van de
gangbare hoogte van de Lofzang van Zacharias).

Voor bijv. een organist is het overzichtelijker als deze noten over 2 balken zijn verdeeld, dat ziet er zo uit:

*Wat een octaaf is, laat zich goed uitbeelden op het toetsenbord van een orgel of piano. Op de afbeelding
hieronder zijn twee voorbeelden gegeven. De oranje stip links is een toon en de andere oranje stip is diezelfde
toon, alleen dan een octaaf hoger. Datzelfde geldt voor de blauwe stippen. Je kunt hieronder ook uittellen dat
een octaaf 8 (witte) toetsen is.

Nog een voorbeeld: Psalm 15.

De Tenor en Alt staan in B. Duur. Je kunt meteen zien dat er drie noten verschil in zit. De Discant en Bas staan
echter in B. Mol, dat moet je dus uitrekenen. De Tenor begint op een Sol. De Discant op een Mi. Op de bovenste
afbeelding in dit document kun je zien dat de Discant dus twee tonen lager begint dan de Tenor, de Bas zit daar
weer twee tonen onder. Afgebeeld in een notenbalk, ziet dat er zo uit:

Met bovenstaande kennis kom je een heel eind met het zingen uit het vierstemmenboek. Wel blijft het uitkijken
met de toonafstanden. Daarom willen we daar hieronder nog kort iets over opmerken.
De meeste noten in een toonladder staan een hele toon uit elkaar. Er zijn echter een paar noten die een halve toon
uit elkaar staan.
Voor mensen die de notennamen kennen is het volgende van belang: Alle noten staan een hele toon uit elkaar,
behalve de Mi en de Fa, en de Ci en de Ut (Do). (Daarbij maakt het niet uit of het B. Duur of B. Mol is).

Voor mensen die geen notennamen kennen is dit een belangrijke om te onthouden: Zie je dit:
afstand altijd een halve toon. Zie je dit:

dan is de

dan is het altijd even uitkijken: In B. Duur is dit een hele

toonafstand en in B. Mol een halve toonafstand. En zo is er nog eentje:
toonafstand en in B. Mol een hele toonafstand.

In B. Duur is dit een halve

Voor mensen die één of ander instrument bespelen kan het volgende handig zijn: Als er een G-sleutel voor zou
staan is de B. Duur toonladder eigenlijk een toonladder in 2 mollen en de B. Mol toonladder 3 mollen. (vandaar
de halve-toonafstand G-As en de hele toonafstand As-Bes).
Vervolgens nog iets over verlagingen en verhogingen. Om een toon een halfje te verlagen of te verhogen, wordt
in de muziekwereld gebruik gemaakt van mollen en kruisen. Ook in het vierstemmenboek treffen we deze aan.
Een mol (verlaging) ziet er zo uit en een kruis (verhoging) zo . Als er een kruis of mol voor een noot staat,
geldt deze voor die noot, maar als de volgende noot precies hetzelfde is, ook voor de volgende. (normaal
gesproken geldt in de muziekwereld een kruis of een mol voor de gehele maat, maar omdat in het
vierstemmenboek geen gebruik wordt gemaakt van maatstrepen, gaat deze regel niet op).
Tenslotte nog wat ‘eigenaardigheden’ over het gebruikte systeem in het vierstemmenboek. Aan het einde van
elke notenbalk treffen we in het klein alvast de eerste noot aan van de volgende regel (zie afbeelding). Ditzelfde
systeem wordt ook voor de tekst toegepast, al gebeurt het daar alleen onderaan de bladzijde.

Aan het einde van elke (noten)regel staat er een stipje bij de laatste noot. Als dat niet zo is, wordt de regel (min
of meer) aan elkaar gezongen. Zo staat er bij psalm 138 in het voorbeeld hieronder, bij ‘eer’ een stip en bij
‘Heer’ niet. Hoewel deze woorden op elkaar rijmen, wordt dus doorgezongen tot het woord ‘bewijzen’.

Wellicht dringt de vraag zich op, waarom het hele systeem met C-sleutel en B. Duur en B. Mol is bedacht. Het
antwoord is tweeërlei: om te voorkomen dat mensen die geen noten konden lezen werden opgescheept met een
heleboel mollen en kruisen (en moeilijke kerktoonsoorten) en om ervoor te zorgen dat alle psalmwijzen op een
redelijke manier tussen de notenbalken konden worden weergegeven.

