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Tritonus, septiem akkoord, de woestijnfluit 
 
Het overkomt iedereen wel eens: zit je vol overgave te luisteren naar een schitterend 
klassiek werk en dan hoor je ineens een raar akkoord, tegen het valse aan. En omdat je de 
componist, het uitvoerend orkest en zijn dirigent hoog heb staan, denk je: ‘Het zal wel goed 
zijn.’ Maar het blijft knagen.  
 

Wat is hier aan de hand? Waarschijnlijk hoorde u een zogenaamde tritonus, 
een tweeklank, waarvan de tonen drie hele toonafstanden van elkaar 
verschillen. Als voorbeelden worden vaak genoemd de overmatige kwart en 
de verminderde vijfde. In gelijkzwevende stemming (d.i. tegelijkklinkend) 

blijkt de frequentieverhouding van de tonen precies de vierkantswortel uit 2 (√2) te zijn. Laat 
Pythagoras nu al met verhoudingen bezig zijn geweest. Die vond uit dat de zijden van een 
gelijkbenige, rechthoekige driehoek 1:1:√2 waren. Vergeleken met de 
gelijkbenige driehoek, waarvan de zijden zich verhouden als 1:1:1 is dit 
merkwaardig. In het Christendom is de gelijkbenige driehoek het symbool 
voor de drie-eenheid. Dan moet de gelijkbenige, rechthoekige driehoek 
wel van de duivel zijn. 
 
In de Middeleeuwen was de tritonus als melodisch interval verboden omdat hij met de duivel 
werd geassocieerd. De gedachte daarachter was nogal merkwaardig. De drieklank was een 
heilig akkoord, omdat deze direct in verband stond met de drie-eenheid Vader, Zoon en 
Heilige geest. Maar bij alles wat heilig is, komt de Duivel er tussen, en dat deed hij bij de 
tritonus. Men sprak van de Diabolus in Musica. In feite is de tritonus meer een harmonisch 
dan een melodisch interval. Gezien het feit dat de muziek van de Middeleeuwen meer 
melodisch dan harmonisch was georiënteerd, is de historische veroordeling van de tritonus 
dan ook begrijpelijk. Verhalen over kerkelijke zangers die stiekem de tritonus toepasten om 
hun stem mysterieuzer te laten klinken en daardoor  werden geëxcommuniceerd of tot de 
brandstapel werden veroordeeld, zijn vaak overdreven. In de kerkelijke muziek werd de 
tritonus vermeden, men vond het gewoon niet klinken. Onder het mom van de veel gehoorde 
uitspraak ‘Mi contra fa est diabolus in musica’ meed men de tritonus als ‘besmet’ akkoord.  
 
Nog steeds kan de tritonus die duistere symboliek hebben: in veel zware rockmuziek, 
bijvoorbeeld heavy metal, wordt dit interval veelvuldig gebruikt om een 'eng' of 'dreigend' 
sfeertje neer te zetten. Om dezelfde reden wordt het gebruikt in filmmuziek. Bekende 
voorbeelden zijn Maria uit de West Side Story van Leonard Bernsteins en Benjamin Britten's 
War Requiem, waarin de tritonus rijkelijk voorkomt. In de heletoonsreeks is de tritonus 
veelvuldig aanwezig. Vanwege het exotisch karakter van het interval werd het veel in 
impressionistische muziek toegepast. Ook de moderne klassieke componisten gebruikten de 
tritonus veelvuldig, omdat dit interval de twee meest van elkaar verwijderde tooncentra in 
zich verenigt. 
 
Naast de tritonus wordt vaak het septiem akkoord als ‘moeilijk’ klinkend ervaren. Een 
voorbeeld van een septiem akkoord is de stapeling van de tertsen C-E, E-G en G-B. In de 
Westerse klassieke muziek werd hij lange tijd als niet toepasbaar beschouwd. Totdat 
Beethoven zich ermee bemoeide. Hij choqueerde zijn toehoorders met zijn pianosonate 
Opus 22, die leidde tot heftige discussies en tot de uitspraak dat vanaf nu alles anders zou 
worden. In het Offertorium van het Requiem van Mozart wordt het septiem akkoord, 
afgewisseld met drieklanken, veelvuldig toegepast.  
 
Het hek was van de dam, zelfs in de jazz en de gitaarmuziek drongen allerlei ‘vreemde 
akkoorden door. Exponenten daarvan waren Jimmy Hendrix in Purple Haze en de rockband 
Santana met Evil Ways. In streng gereformeerde kringen wordt nog steeds gewaarschuwd 



tegen duivelse muziek. Een ware voorzetting van het Middeleeuwse vooroordeel van alles 
wat niet ‘normaal’ is. Merkwaardig! 
 
En nog komen er ‘vreemde’ akkoorden bij. In de pop-muziek ontwaar je steeds meer 
exotische invloeden. De Afrikaanse woestijnfluit en de snerpende kementsje, een knieviool 
uit Turkije, zijn steeds vaker te horen. Niet onbegrijpelijk, de grote Marokkaanse en Turkse 
bevolkingsgroepen zetten een stempel op de nieuwe muziek. De westerse oren wennen al 
aardig aan de klanken uit het Midden-Oosten. Weldra zullen de knetter hoge stemmetjes uit 
het Verre-Oosten ons bereiken. Lijkt me trouwens een ware verrijking voor onze 
muziekcultuur 
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