
DE TRITONUS
DIABOLUS IN MUSICA

Als  de  twee  tonen  van  een  samenklank  (interval)  na  elkaar  klinken  spreken  we van  een 
melodisch interval. Klinken die tonen gelijktijdig dan spreken van een harmonisch interval.
Vanuit de praktijk weten we dat sommige intervallen heel goed klinken, terwijl er andere zijn 
die dat niet doen; die heel scherp klinken.

Laten we een octaaf klinken, bijv. c - c' , dan ervaren wij dat als heel statisch. Het is een 
samenklank zonder spanning. We noemen zo'n samenklank een volkomen consonant. Andere 
volkomen consonanten zijn de reine prime, de reine kwart en de reine kwint, bijv. resp. d - d,
g - c' en e - b. Het bijvoeglijk naamwoord „rein” zegt eigenlijk al genoeg. 

Een interval van een terts, bijv. c - e, of een sext, bijv. a - f', klinkt nog altijd welluidend, maar 
toch niet zo statisch als een rein interval, bijv. een octaaf. We noemen dit een  onvolkomen 
consonant. Er zijn echter ook intervallen die „scherp” klinken. Die hebben zoveel spanning in 
zich dat ze om een oplossing vragen. Deze laatste groep intervallen noemt men dissonanten.
We rekenen hiertoe de secunde, de septime, de overmatige kwart en de verminderde kwint.
(Wie meer wil weten over intervallen en hun eigenschappen leze de boeken over algemene 
muziekleer1 )

Let wel: veel leken hebben de neiging een dissonant interval „vals” te noemen. Maar  „vals” 
is iets geheel anders. Een dissonant interval wil oplossen in een consonant interval. Een vals 
interval  wil  ook  oplossen,  maar  dan  moet  de  oplossing  gevonden  worden  door  de 
instrumenten beter te „stemmen” of zuiverder te zingen of te spelen. En dat is wel iets totaal 
anders. 
Overigens is in de loop der eeuwen het onderscheid tussen consonanten en dissonanten steeds 
meer vervaagd. 

Een van die dissonerende intervallen is de zogenaamde „tritonus”, dat wil zeggen een interval 
dat gelijk is aan de som van drie hele tonen. Ons toonsysteem bestaat uit een opeenvolging 
van hele en halve toonsafstanden. Twee soorten toonsafstanden dus, vandaar de benaming 
diatonisch voor  ons  toonsysteem.  Dit  diatonische  toonsysteem ligt  ten grondslag aan alle 
westerse muziek, het gregoriaans incluis. 
Als we onze grote-tertstoonladder spelen of zingen: do - re - mi - fa - sol - la - si - do, ofwel 
c- d - e - f - g - a - b - c' , dan merken we dat tussen de tonen mi - fa en tussen de tonen si - do 
ofwel resp. e - f en b - c' zich een halve toonsafstand bevindt: in vroeger tijden semitonium of 
hemitonium geheten.  Het  is  de  kleinste  toonsafstand  in  ons  toonsysteem.  Men  noemt  ze 
vandaag de dag kleine secunden. De overige afstanden zijn hele toonsafstanden ofwel  grote 
secunden. 

Een  tritonus nu is een interval van drie hele tonen, bijv. f - b. ( f + 1 = g + 1 = a + 1 = b). 
Vandaar de naam tritonus. In de moderne terminologie noemen we dit interval  overmatige 
kwart.  Verwisselen we de beide tonen van plaats,  dan hebben we het interval  b -  f.  Dan 
bestaat het uit 2 halve en 2 hele toonsafstanden, samen  weer de omvang van 3 hele tonen. In 
dat geval noemt men het interval een verminderde kwint. De klank is echter precies eender. In 
de huidige stemming is het precies een half octaaf. 

11. Bijv. Bernard Nelleke: Eenvoudige Algemene Muziekleer, hfdst. 19 en 24.



Nu doet zich echter het merkwaardige feit voor dat het een samenklank is met twee gezichten. 
Hij wil namelijk oplossen, maar kan dat in twee richtingen. Neem nu bijv. de tritonus op f. 
Die zal kunnen spreidend kunnen oplossen. D.w.z. de onderste toon een halve lager en de 
bovenste een halve hoger. Maar hij kan evengoed krimpend oplossen. De onderste toon een 
halve hoger en de bovenste een halve lager. Probeer dit maar eens uit. Ik wil hier niet dieper 
op ingaan, want dan wordt het wel heel erg ingewikkeld. Maar reken erop dat dit interval 
sinds  het  begin  van  de  meerstemmigheid  de  aandacht  heeft  getrokken  van  theoretici, 
componisten  en uitvoerenden. 

Maar er is meer. Wanneer de tonen van de tritonus na elkaar gezongen moeten worden, blijkt 
dat een verdraaid lastig interval te zijn, dat vaak tot foute inzetten aanleiding gaf. 
Geen wonder overigens, want het wordt omgeven door twee „reine”(dus statisch klinkende) 
intervallen,  namelijk  de reine  kwart  en de  reine  kwint.  Twee intervallen  die,  evenals  het 
octaaf, in de oudste meerstemmige muziek veelvuldig voorkwamen. Men had dus vaak de 
neiging één van deze twee genoemde reine intervallen zingen. 

De middeleeuwse wetenschapper die in alles de religie betrok, kon niet anders concluderen 
dan dat die tritonus een verstoring van de goddelijke orde betrof. Dit moest dus het werk van 
de duivel zijn. Men noemde de tritonus dan ook wel de diabolus in musica (de duivel in de 
muziek). 
Het ongedaan maken van de dissonantie van die tritonus, bijv. in onze grote terts-toonladder 
van C het interval f - b  te verkleinen tot fis - b (een reine kwart) gaf weer een nieuwe tritonus 
in die toonladder,  namelijk van het interval c - fis.   Verkleining tot  f -  bes gaf weer een 
tritonus bes - e. Vergroting van de afstanden leverde al evenmin iets op.

In de Middeleeuwen hanteerde men het systeem van de zogenaamde kerktoonladders. Ook 
daarin  was  de  tritonus  een  vreemde  eend  in  de  bijt.  In  dat  middeleeuwse  systeem  van 
kerktoonladders viel de tritonus vooral op als het interval tussen de grondtoon ( finalis) en de 
vierde toon in de kerktoonladder op F: de lydische en hypolydische toonladder zonder mollen 
dus).

Nu  is  het  zingen  van  de  tritonus,  wanneer  hij  melodisch  wordt  gebruikt,  zoals  in  de 
eenstemmige gregoriaanse zang, niet zo'n groot probleem als hij oplost. Vaak zal de spanning 
van het interval zelf haar ontspanning zoeken. 
Een hedendaags voorbeeld van een tritonus vinden we bijv. de song „Maria” uit de musical 
„West  Side Story”  van Leonard Bernstein.  De eerste  twee tonen op  Ma -ri vormen een 
tritonus, die oplost in de laatste a van Ma-ri-a. Niemand zal moeite hebben met deze tritonus, 
omdat hij gewoonweg vraagt om de aangeboden oplossing. Moeilijker wordt het wanneer het 
interval niet oplost. 

Terug naar de Middeleeuwen. Problematisch werd de tritonus toen de meerstemmigheid haar 
intrede  deed.  Al  vrij  vroeg  in  de  geschiedenis  treedt  er  een  zeer  eenvoudige  vorm  van 
tweestemmigheid op. In de pauselijke kapel te Rome in de achtste eeuw, en enige tijd later in 
de keizerlijke kapel in Aken zong men in parallelle kwarten en kwinten. Uit deze primitieve 
vorm van meerstemmigheid ontwikkelde zich een vorm van meerstemmigheid die  organum 
werd  genoemd.  Die  wordt  voor  het  eerst  genoemd  in  het  traktaat  Musica  enchiriadis  
(handboek over muziek) van een anonieme auteur uit de 10e eeuw. 
Als men consequent in deze parallelle intervallen bleef zingen stuitte men onvermijdelijk op 
de tritonus. Wijzigingen konden dus niet uitblijven. 



Vrij kort daarop werd dan ook in het toonsysteem van Guido van Arezzo ( ± 991 - ± 1033) dat 
uitging  van  een  zes-tonige  toonladder  (hexachord),  in  het  hexachord  op  F de  b dan  ook 
vervangen  door  een  bes.  Vanaf  dat  moment  kreeg  het  interval  zijn  bijnaam  diabolus  in 
musica. En werd het afgewezen als consonant. In de meeste gevallen werd een dergelijke 
sprong in de melodie vermeden.

Een dergelijke sprong of samenklank vermijden kon ook door verhogingen of verlagingen 
(accidenties) toe te passen. Omdat die toegevoegde verhogingen of verlagingen niet volgens 
de grondgedaante van de toonladder waren, sprak men van musica ficta of musica falsa. Men 
zong deze afwijkingen, ook al stonden ze niet genoteerd, omwille van de schoonheid. 
In de 13e eeuw werden de accidenties officieel erkend voor de tonen bes en es, en voor fis en 
cis. 
Omdat  echter  deze  praktijk  om  wel  de  accidanties  te  zingen,  ook  al  stonden  die  niet 
genoteerd,  heel vanzelfsprekend werd gevonden, waren ook de componisten niet altijd even 
attent  om die accidenties  te  noteren.  U begrijpt  dat  moderne uitgevers  van middeleeuwse 
muziek in zo'n  geval vaak voor grote problemen worden gesteld: „Moet hier nu wel of niet 
een mol of kruis worden genoteerd!” Het al of niet plaatsen van accidenties kan het eigen 
karakter van de diverse toonreeksen (kerktoonladders of modi) verloren doen gaan. 

In de 13e eeuw rekende men de tritonus, samen met de kleine secunde (bijv. e - f) en de grote 
septime (bijv. c - b), tot de indiscordantia oftewel de dissonanten. 

In het verleden heeft de tritonus ook symbolische betekenis gehad. Bij Johann Sebastian Bach 
in zijn Matthäus Passion treffen we het interval op wel zeer opvallende plaatsen aan. Als we 
de partituur van het werk bekijken dan valt op dat deze toonsprong voorkomt wanneer sprake 
is van de kruisiging, bijv. in nr 2, maat 7 : „das er gekreuziget werde”, in nr 54, maat 36 e.v.: 
„Lass ihn kreuzigen” en het verraad van Judas in nr 11, maat 5 : „Ich will ihn euch verraten”.
Bach gebruikt dit interval kennelijk om aan te geven dat hier de duivel in het spel is. Dat-
zelfde interval vinden wij bijv. ook in nr 4, maat 6 : „wie sie Jesum mit Listen griffen”.

Het  minieme  verschil  tussen  de  overmatige  kwart  en  de  verminderde  kwint  (beide  dus 
aangeduid als tritonus) is sinds de 17e eeuw, door de invoering van de gelijkzwevende of 
evenredig zwevende stemming teniet gedaan. In beide gevallen is de tritonus dus gelijk in 
toonsafstand, en dus gelijk in klank en de spanning tussen de beide tonen is gebleven. Gelijk 
in klank wil echter nog niet zeggen dat de twee vormen ook dezelfde functie hebben. Dat 
blijkt al uit de verschillende richtingen van oplossing. Maar dat is een heel ander verhaal, dat 
buiten het kader van dit artikel ligt.

Sinds de tweede helft van de 19e eeuw zijn componisten in toenemende mate gebruik gaan 
maken van dissonanten in hun muziek. We kunnen dan ook wel spreken van de emancipatie 
van de dissonant en dus ook van de tritonus. Als Olivier Messiaen (1908 - 1992) in zijn boek 
Technique de mon langage musical uit 1944 over intervallen spreekt, dat gaat zijn voorkeur 
uit naar de tritonus. Het onderscheid tussen consonant en dissonant is vervaagd.

Wie meer over de tritonus wil lezen  kan ik de volgende boeken aanbevelen: 
Theo Willemze: Algemene Muziekleer , uitg. Spectrum Utrecht;
L.P.Grijp & P. Scheepers (red.): Van Aristoxenos tot Stockhausen, Wolters Noordhoff;
Richard H. Hoppin: Medieval Music, uitg. Norton New York
Manfred F. Bukofzer: Studies in Medieval & Renaissance Music, Dent & Sons Londen
Oliver Strunk: Source Readings: Antiquity and the Middle Ages, Norton New York



Oliver Strunk: Source Readings: The Renaissance, Norton New York
Stanley Sadie: The New Grove Dictionary of Music & Musicians, Macmillan, Londen
Hans Brandts Buys: De Passies van Johann Sebastian Bach, Stafleu Leiden.
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