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-  Het  verhaal  van  Jeux  - 
 

 
  voorbeeld 1 
 
Het verhaal van Jeux is een aaneenschakelijking van tableaux, ongeveer zoals 

Stravinsky’s Sacre, maar meer organisch verbonden. Het gegeven, dat – zuiver inhoudelijk 
(los van achterliggende symboliek)- zeer simpel is, beschrijft een nachtelijke scene waarin 
een tennisspeler, althans iemand die een tennisracket in zijn handen heeft, geconfronteerd 
wordt met twee jonge dames, die voor elkaar meer dan vriendschappelijke gevoelens 
hebben. De (enigszins) ‘perverse’ impresario Diaghilev, die opdracht gaf tot het schrijven 
van Jeux, had in aanvang i.p.v. deze dames twee mannelijke dansers bedoeld. Het is 
misschien jammer, dat deze ‘Revistische’ benadering weggestemd is. Het had aan het 
gegeven een extra beladen sfeer kunnen toevoegen. Zeer kort samengevat: de onderlinge 
gevoelens van de meisjes worden verbeeld, daarnaast de min of meer succesvolle poging van 
de mannelijke danser om hen beurtelings te verleiden, de jaloezie die dat afwisselend bij hen 
beiden oproept, en de apotheose, waarbij de drievoudige liefde een hoogtepunt bereikt. De 
anticlimax waar alles op uitloopt is de psychologische clou van het stuk.  

Debussy, die de opdracht met tegenzin aannam (waarbij hij zich liet verlokken door een 
hoge gage), schreef het stuk in korte tijd, zeker gezien de complexe inhoud van de muziek. 
Het is niet geheel duidelijk in hoeverre hij zich bij het componeren door zijn eigen 
muzikale fantasie heeft laten leiden, en daarbij de details van het scenario er min of meer 
overheen gemanipuleerd heeft, of dat hij minitueus de aanwijzingen van de choreograaf 
Nijinsky opgevolgd heeft. We zullen deze allemaal nog uitgebreid weergeven; de 
aantekeningen in het manuscript van zowel de componist als van Diaghilev en van Nijinsky 
lopen door elkaar en spreken elkaar soms tegen. 

De vorm van het werk hebben we opgedeeld in letters (je moet wat). We geven 
grofweg de verhaallijn weer, en vast een en ander over de muzikale parallellen.  
Onvermijdelijk komt dan het begrip ‘motief’ ter sprake, dat hierbij soms zal vallen. Het 
betekent in de muziek-analyse zoiets als: kleinst herkenbaar gegeven. Muziek is in principe 
een overzichtelijke taal. We (de Westerse mens) hebben maar twaalf verschillende tonen, en 
een handjevol samenklanken. Vergeleken bij gesproken taal is dat, als we noten vergelijken 
met letters en samenklanken met woorden, wel haast een armoedige materiaalvoorraad. Er 
zijn dan ook maar een klein aantal motiefjes te verzinnen die een herkenbare suggestie 
oproepen. Ze bestaan veelal uit drie tonen die dezelfde kant opgaan of uit elkaar gaan. De 
context en het ritme moeten zorgen voor de rest van die suggestie. Door de beperkte 
mogelijkheden kun je dan ook hetzelfde motiefje willekeurig in alle mogelijke 
uiteenlopende composities tegenkomen. Dit hoeft overigens geen probleem te zijn. Als we 
in Nederland maar één goede acteur hebben, kan die in verschillende toneelstukken 
figureren, zonder dat je bij Hamlet denkt : verrek, daar hebben we Swiebertje.  
 

Wagner componeerde zijn hele oeuvre door een groot aantal ‘Leitmotiven’ symfonisch 
te verwerken, waardoor de luisteraar voortdurend suggesties krijgt van personen en situaties 
die al of niet op het podium op dat moment in beeld komen. Het is ook de onmisbare 
betekenis van filmmuziek: dat een figuur kwaad in de zin heeft, moet door dreigende 
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trombones worden aangekondigd. In Jeux figureren een klein aantal motieven, die het werk 
tot een eenheid smeden: centraal staat een klein chromatisch gegeven, waar het stuk ook 
mee opent: c-cis-d (vb.1). Het kan stijgen of dalen, veel meer kun je er niet mee doen, maar 
dat verschil is wel van grote psychologische betekenis. Stijgen geeft de muziek al gauw een 
positieve, hoopvolle zin, maar ook: vragend, zoekend tot smekend. Dalend is negatief, van 
droevig tot dreigend.  

 
Een paar voorbeelden uit Jeux: 
 

voorbeeld 2a        2b        2c 

 
Het ritme maakt alles ‘sprekender’, maar ook herhaling is daarbij van belang. speelt De 

typisch retorische drievoudigheid speelt in alle muziek een haast onvermijdelijke rol: 
tweemaal proberen, de derde keer zet door (één, twee, daar gaan we). We zien dat in het 
eerste voorbeeld. Denk ook aan Beethovens befaamde ‘noodlotsmotief ’: 

 
voorbeeld 3 

 
Pas de derde maal wordt hoofdtoon c bereikt. Dikke boeken kun je er over schrijven, en 
vaak wordt dat ook gedaan.  

 
 

Debussy heeft de vorm van Jeux zelf niet in fragmenten ingedeeld. Het nu volgende 
schema is dan ook niet meer dan een interpretatie, een houvast bij de analyse. 

 
 
 
          partituurcijfers: 
              maatcijfers: 

 
 

 
Jeux vangt aan met een mysterieuze inleiding (A), die zowel vooruit loopt op de 

gebeurtenissen, als een décor schildert van de onbestemde nachtelijke ruimte, die doorkruist 
wordt door kleine heldere lichtjes. We horen een breed akkoord bewegen, waarbinnen een 
laagliggend ritmisch motief niet veel goeds belooft. Er volgt een lange stijgende 
chromatische lijn, die leidt tot een merkwaardig hoogtepunt: vijf dezelfde akkoorden, in een 
onregelmatig ritme. Wat is de symboliek daarvan? Daar moeten we later nog uitgebreid 
over filosoferen.  

In fragment B (maat 47) gaat het doek open, een park wordt zichtbaar. Speelse figuren 
introduceren de hoofdmotieven van het werk. 

 
voorbeeld 4 

 
Een bal valt op het toneel, en een jongeman verschijnt met een tennisracket. De man 

verdwijnt naar de andere kant van het toneel, er komen twee meisjes op. Ze zijn 
nieuwsgierig en een beetje bang (vb.2a), zoeken bescherming bij elkaar. De muziek wordt 
daarna weer nuchterder, en leidt tot C (138), een stralende dans van een der meisjes. De 
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open kwint e-b wordt sierlijk omspeeld, als met bloemenkransen. Het andere meisje volgt, 
en ze omhelzen en kussen elkaar (168): 

 
voorbeeld 5 

 
Alles loopt uit in het geluid van hoge ritselende bladeren, waarin de jongen zich 

verschuilt, die vervolgens plotseling tevoorschijn springt (D, 202). Er volgt een spel van 
vraag en antwoord. De meisjes zijn geschrokken, proberen te vluchten, de jongen probeert 
hen naar zich toe te trekken. Hij begint met een sierlijk gebaar te dansen, waarbij de meisjes 
bewonderend toekijken. Hij vraagt om een kus, de liefde hangt in de lucht. Er volgt een 
zwoele dans met een van de meisjes, compleet met innige omhelzing: het hoogtepunt en 
afsluiting van het eerste gedeelte van Jeux: 

 
voorbeeld 6  

 
Dit alles kan het andere meisje moeilijk waarderen (E, 284). Zij spot met zijn amou-

reuze acties, te horen in een sarcastische figuur, die in een dans uitmondt die de jongeman 
aanvankelijk nieuwsgierig volgt, maar tegelijk ook andere gevoelens in hem oproept….. 
(maat 331). Dit wordt de aanvang van een uitvoerige dans met dat tweede meisje, 

 
voorbeeld 7 

 
even onderbroken door verstoppertje spelen (377), waar het meisje zich verschuilt achter 
een groepje bomen. De dans gaat voort met toenemende hartstocht, en bereikt uiteraard een 
hoogtepunt, een hoge bes (forte) die in elkaar stort, op het moment dat de geliefden zich 
realiseren dat het eerste meisje verdrietig is, want met weemoed terugdenkt aan haar eerdere 
escapades met de jongeman (435).  

Er ontstaat een merkwaardige situatie. Het tweede meisje, inmiddels losgerukt uit de 
armen van de jongen, troost haar, en weerhoudt haar weg te vluchten, waarbij duidelijk 
wordt hoe innig de liefde tussen hen beiden is. Weer de hoge bes, maar nu zacht en teder 
uitgespeeld in een vioolsolo. Een diepere liefde, subtieler dan in de vorige dans van de 
jongen en het meisje. De idylle wordt verstoord (F, 455) door de tussenkomst van de 
jongen. De meisjes dartelen rond met de muziek van het begin (B, 47) en de jongen wijst 
hun op de schoonheid van de nacht en het spel van de lichtjes. Maar al spoedig spelen 
andere zaken door zijn hoofd, die de rest van het ‘drama’ zullen bepalen: hij wil ze allebei. 
Een ommekeer in het werk inderdaad (473). Ook het chromatisch motief, eerst nog 
verwachtingsvol, breed uitgemeten in Fis-groot, keert zich om (483 en 489).    

 
voorbeeld 8 

 



 4 

 
De meisjes - inmiddels dansen ze steeds met z’n drieën – zijn afwerend tegen de 

hartstocht, die zij als bedreigend ervaren (489). Er volgen twee grote climaxen, het een 
ontvouwt zich tot een Cis-akkoord in maat 564. Het is de dominant van de toonsoort Fis 
waar alles vanaf hier naar toe stuurt (G, 566). De belangrijkste muzikale motieven zijn 
daarbij:  

 
voorbeeld 9 

 
Het verloopt in stadia: één stap terug, twee stappen verder (retirer pour mieux sauter), en 
wisselt onschuldige (diatonische) passages af met dreigende dissonantie.  
Vanaf 635 wordt de toon angstaanjagender: 

 
voorbeeld 10  

 
 
Nijinsky schrijft daarbij in het manuscript in het Russisch: ‘zonde’. Let op de 

tritonussen (‘diabolus in musica’). Hier wordt de diepste problematiek van de menselijk 
seksualiteit geraakt. Later meer daarover.  

 
Het hoogtepunt wordt het moment van de drievoudige versmelting. Al het goede in drieën, 
nu ook in de liefde. 

 
voorbeeld 11 

 
Een aantal gelukzalige momenten volgt nog op dominant Cis (684, zie boven), in een 

sfeer die Debussy bijna kitscherig schildert; Puccini zou ervan genoten hebben. Dan moet 
nog einddoel tonica Fis volgen. Maar juist nu stort alles in elkaar. Door een tonale 
metamorfose klinkt niet Fis, maar het ontnuchterende C, waarna het stuk als een nachtkaars 
uitgaat. 

Een diepzinnig slot, een late schaduw van Wagners Tristan, die daar zeker model voor 
gestaan heeft. 
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Jeux  en  de  kwint 
 

 
 
 
 
 
Hoe ondoordringbaar Jeux aanvankelijk ook mag klinken, het is op de eerste plaats een 

hommage aan de klassieke traditie, en daarmee de kwint. Het woord ‘klassiek’ kan hier in 
zijn ruimste zin worden gezien: de Klassieke Oudheid, met name Pythagoras, die een snaar 
verdeelde in eenvoudige (trillings)getalsverhoudingen die leidden tot octaaf, kwint etc., en 
daarmee tot de organisatie van tonen die we nog herkennen in de witte toetsen van het 
klavier. Stapel op de F steeds een kwint, en we vinden: f – c – g – d – a – e – b. Leg ze op 
een rij (c-d-e etc.), en we zien alle witte toetsen. 

In het (Neo-)Klassicisme van de Renaissance, werd een magnifieke contrapuntische 
architectuur ontwikkeld, geheel met bouwstenen van kwinten en tertsen, die we met elkaar 
drieklanken noemen. Deze architectuur bereikt een nieuw hoogtepunt bij het Weense 
Klassicisme van Mozart en tijdgenoten, waarin ook de opeenvolging van dergelijke 
samenklanken een bindende logica kregen, die alweer berusten op kwint- en 
tertsverhoudingen; we spreken dan van ‘cadensvoering’.  

Het lijkt alsof we hier de belangrijkste schakel overslaan: Bach, aan wie Debussy in Jeux 
tevens een eerbetoon brengt. Bach is de man, die zich definitief verzoende met de oplossing 
van een probleem waarmee de hele 17e eeuw had geworsteld. Het probleem dat twaalf 
opeengestapelde kwinten nét niet leidde tot de zelfde aanvangstoon zeven octaven hoger 
(3/2 (kwint) tot de 12e macht is namelijk niet gelijk aan 2/1 (octaaf) tot de 7e macht). Alle 
muziek sinds Bach danken wij aan een historisch compromis: maak de kwinten iets kleiner, 
en het lukt allemaal wel. Bach schiep het ‘Nieuwe Testament’ van de muziek, zijn 
Wohltemperierte Klavier, een demonstratie van de mogelijkheden van de uitbreiding van 7 
tot 12 tonen. Men spreekt hier van diatoniek tegenover chromatiek. De twaalf tonen van 
het octaaf hadden hiermee een definitieve plek gekregen in de Westerse muziek. Bij Bach 
had de kwint een wellicht nog grotere betekenis dan bij zijn nazaten. Zijn structuren 
berusten grotendeels op ‘sequensen’, reeksen van kwintrelaties, die als kralen van een 
rozenkrans de grotere kralen verbinden: de reeds genoemde cadensen, die borg staan voor 
de tonale bouw. Jeux is dan ook niet alleen een hommage aan de kwint, maar daarmee ook 
aan Bach (zoals hij ergens schrijft: “Bach is Onze Lieve Heer der muziek, tot wie elke 
componist zou moeten bidden alvorens aan het werk te gaan.”).  

 
 
Er is in Jeux één moment (maat 138, zie boven) waarin de kwint op een hoog voetstuk 

wordt geplaatst. Het is tevens de enige plek in het stuk, waarin een cadens conventioneel 
‘lukt’, namelijk in maat 138. Na een climax uitlopend op een B-akkoord wordt de kwint e-
b bereikt. Een stralend moment, dat zijn weerga nergens in deze partituur vindt. Op de 
symbolische betekenis van dit moment komen we elders terug. Veel componisten van de 
20e eeuw hebben eveneens een hulde gebracht aan de schoonheid van de kwintstapeling: de 
aanvang van Daphnis et Chloé en Hindemiths Mathis der Mahler, Bartok in zijn Muziek 
voor Snaren, Slagwerk en Celesta (de fuga), Stravinsky in de Sacre, maar ook Alban Berg in 
zijn Vioolconcert, en zelfs de Symfonie van Webern. 
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Als men op C begint, en met de zwaartekracht 
meegaande afdaalt, komt men alle 12 tonen tegen: c – f – bes 
– es – as – des/cis – fis – b – e – a – d – g – c – etc. Deze reeks 
van 12 kwinten kunnen we in een cirkel rangschikken. Deze 
cirkel is rond en eindeloos als de tijd en het heelal. Wat de 
notennamen betreft: deze dateren uit de tijd dat er nog slechts 
7 noten waren. In een straat met maar zeven woningen moest 
het probleem van nieuwe behuizing wordt opgelost met 
aanduidingen als ‘3 hoog’ of ‘6b’, en zo ontstonden fis en bes, 
etc. Een lastige zaak, het maakt het de lezer er allemaal niet 
simpeler op, want een fis is hetzelfde als een ges, namelijk de 
noot tussen de f en g.  
Het is maar van welke kant je het bekijkt. De keus die we maken, en dat geldt ook voor 
Debussy, is gedeeltelijk willekeurig. Zie ook het hoofdstuk ‘Notatie’. 

Terug naar de kwintencirkel. Debussy legde in Jeux, zoals we in een later hoofdstuk 
zullen zien, verschillende cirkels over elkaar heen, de ene start b.v. op c, de andere op es, en 
zo rijden twee treinen tegelijkertijd naar het zelfde punt, maar met verschillende snelheid en 
een andere traject. Op verschillende stations komen ze elkaar tegen, maar ieder heeft zijn 
eigen baan. Om hierin momenten van overzicht te scheppen, werkt Debussy met twee 
simpel hoorbare fenomenen: 1) cadensen en 2) toonsoorten.  

1)         Op de eerste plaats de meest simpele cadens, die op twee 
kwintvallen berust (cadere = vallen). Zie het eind van 
bovenstaande kwintencirkel: D – G - C. Deze staat in de 
harmonieleer te boek als II – V – I.  
De C wordt bevestigd door zijn kwint G, die weer versterkt 
wordt door diens kwint D. 
Voor iedere luisteraar zijn dit soort wendingen (onbewust) herkenbaar. Hij hoort of ze 
‘lukken’ of ‘niet lukken’, waardoor de psychologie van het muzikale verhaal gaat leven.  

2)         We komen nu bij het tweede belangrijke fenomeen waarmee Debussy de verschillende 
verhaallijnen schildert: toonsoorten. In principe is er geen verschil tussen de ene toonsoort 
en de andere: C-groot en E-groot klinken hetzelfde, het verschil is alleen de toonhoogte. 
Daarom was de gang van de ene toonsoort naar de andere (modulatie) een aanmerkelijk 
interessantere belevenis dan het bereiken van de andere toonsoort, die in feite hetzelfde 
klinkt als de voorafgaande. (Een man die zijn vrouw verlaat voor een ander kan deze 
ervaring vermoedelijk onderschrijven.) Om de vergelijking door te trekken: Debussy loste 
dit probleem op door de verschillende vrouwen wezenlijk van karakter te doen verschillen. 
Dit heeft te maken met ‘modaliteit’, waarmee we hier weer een begrip introduceren, dat in 
het hoofdstuk ‘modaliteit’ nader aan de orde komt.  

 
Als Debussy (inmiddels een eeuw geleden) Jeux componeert, is hij een van de laatsten 

die de contrasten tussen de verschillende modaliteiten betekenisvol in klank brengt. In dit 
werk worden oeroude kwintrelaties geconfronteerd met de nieuwste modale snufjes. De 
majeurklank staat centraal binnen een wereld van ‘kleuren’ (toonladders), die naast majeur 
en mineur ‘rond’ materiaal bevatten, d.w.z. ladders zonder begin en eind, met symmetrische 
constructie met geen of gelijkwaardige tonale ijkpunten.  

In Jeux staan de tooncentra Es en Fis centraal, die beide een eigen modaal gezicht 
krijgen. Toonsoort Es is meer vertrouwd diatonisch, en daarmee conventioneler 
gecadensserd. Fis is complexer, chromatisch, octotoon, en met en alternatieve 
cadensvoering. Zo komen we geleidelijk aan op een steeds specialistischer terrein, dat later 
uitvoerig aan de orde komt. 
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-  De taal van Debussy  - 
 

Debussy noemde zichzelf liever Symbolist dan Impressionist. Symbolist was hij, in 
zoverre hij met zijn klankwereld de diepere betekenis der dingen wilde weergeven, en zich 
daarmee begaf op o.a. het terrein van de poëzie van het Fin de Siècle. Impressionist, zoals hij 
de dingen om zich heen in licht en kleuren wilde schetsen, en daarmee in het voetspoor van 
de 19e eeuwse schilders trad.  

Zijn taal wortelt in de salon-fähige sfeer van de Franse Romantiek, die in tegenstelling 
tot de Duitse muziek van die tijd, weinig complex, vooral sierlijk was en charmant: heldere 
tonaliteit, weinig chromatiek. Denk aan mensen als Gounod, Delibes, Saint-Saëns, Bizet en 
Chabrier. Majeur/mineur was troef, met zo nu en dan een snufje van een andere modaliteit, 
die voor een gedeelte uit de Roomse hoek kwam. Er was een herwaardering in die tijd van 
het Gregoriaans (Solesmes), kerktoonladders verzachtten de atmosfeer, en milde 
septiemakkoorden zorgden voor enige pikanterie in het geheel. Er waren twee belangrijke 
ervaringen, die leidden tot zijn eerste grote meesterwerk, de ‘Prélude à l’après-midi d’un 
Faune’ . Er was de mysterieuze mevrouw von Meck. Ze was de rijke weduwe van een 
Russische industrieel, en woonde afwisselend in Parijs en Rusland. Ze had een platonische 
en letterlijk afstandelijke vriendschap met de homoseksueel Tsjaikovsky. Ze sponsorde hem 
en kreeg een eerste blik op diens werk. Zoekend naar een musicus die quatre-mains kon 
spelen met haar en de kinderen pianoles kon geven, kwam de jonge Debussy op haar pad. 
Mede door mevrouw von Meck en zijn bezoeken aan Rusland maakte de componist kennis 
met de intrigerende muziekwereld van het Rusland van de 2e helft van de 19e eeuw: de 
melancholie van Borodin, de totaal nieuwe klankwereld van Moussorsky, en het 
orientalisme van Rimsky-Korsakov. Ze hielden zich intensief bezig zowel met 
oerelementen uit de volksmuziek en ontwikkelden een fijn oor voor de natuurtonen 
(‘boventonen’). Want een toon is niet alleen één toon, in feite is het een akkoord, een 
regenboog van klank waarin, onbewust hoorbaar, de meest elementaire 
intervallen meeklinken. Zo klinken b.v. boven de c van nature de 
kwint g en terts e mee. Maar de nieuwe componisten maakten zich nog 
meer van deze boventonen bewust, ook de bes, de d en de fis voegden 
zij toe aan hun kleurenpalet, en zo ontstonden de harmonieën die 
Debussy zijn hele leven zouden inspireren. 

De interessantste van deze nieuwe tonen is de fis, die het octaaf c-c 
in twee symmetrische helften verdeelt, de zogenaamde ‘tritonus’. De fascinatie voor dit 
interval tekent vooral het werk van Moussorsky; denk aan het magistrale moment in Boris 
Godounov, de doodsklokken:  

 
voorbeeld 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
                        Es7              A7              Es7                A7                    Es7 
           

Het octaaf Es – Es wordt hier gehalveerd door de A, en daarmee zijn de twee akkoorden 
rivaliserende tweeling-broers: 
verschillend maar ook het-zelfde. Dit 
geeft een mysterieuze dreiging:                          
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Boris Godunov is een belangrijke schakel in de geschiedenis van de tritonus als ‘diabolus 
in musica’ in de Middeleeuwen tot het interval dat het gezicht bepaalt van Stravinsky’s 
Petrushka. Diaghilev, de grote impresario, zou later Stravinsky naar Parijs halen en met de 
nieuwe klanken van dit werk en de Sacre du Printemps Parijs op zijn kop zetten. 

 
Terug naar Debussy. Er was nog een andere belangrijke gebeurtenis: Debussy bezocht 

Bayreuth, waar de hogepriester Wagner zetelde. Frankrijk (de Belg César Franck 
uitgezonderd) haatte het Wagnerianisme, dat inmiddels Europa overspoelde. De broeierige 
chromatiek, de (quasi)diepzinnige Duits-Middeleeuwse symboliek, het ongegeneerde 
pathos, alles was de Fransen vreemd. Toch raakte Debussy onder diens ban. Leg de ‘Prélude 
à l’après-midi d’un Faune’ naast Wagners ‘Siegfried Idyll’, en u hoort hoe twee werelden 
elkaar ontmoeten. De chromatiek is inmiddels bij Debussy onder de huid gekropen. Niet 
zozeer melodisch, hoewel de beginsolo van de fluit er niet om liegt, het zijn meer de 
akkoorden, die met kleine secundes aaneengesmeed worden. En ook de hele sfeer van het 
stuk ademt ingehouden (dat wel) erotiek uit. Ook de symboliek gaat spelen. Debussy volgt 
in de Prélude’ een gedicht van de symbolistische dichter Mallarmé’s, dat voor in de partituur 
is afgedrukt. 

 
 

De voorraad aan samenklanken is, zoals gezegd, inmiddels verrijkt. De drieklank is 
praktisch geheel vervangen door het septiemakkoord. Vooral het ‘dominant septiem-
akkoord’ krijgt een vanzelfsprekende plaats zoals een drieklank bij Mozart. We staan hier 
even bij stil.  

Bij de Klassieken, grofweg van Bach t/m Brahms, bestond het materiaal vooral uit 
drieklanken met grote of kleine terts. Er was echter sinds 1700 één populaire vierklank: het 
dominant septiemakkoord. U vindt het door op de piano de kwint van de c-ladder (de g) 
een akkoord aan te slaan van drie tertsen op elkaar. Die toon was belangrijk: deze g 
(dominant) diende de grondtoon c (tonica) te bevestigen, en vroeg om groter gewicht, 
grotere dissonantie, om de oplossing in die c des te ontspannender te maken. G-b-d-f 
dienen zich vanzelf aan. Het akkoord was aan zijn zegetocht begonnen, maar begon op den 
duur slijtageverschijnselen te vertonen door frequent gebruik. Het is op de eerste plaats 
Debussy geweest, die het akkoord losmaakte van zijn syntaxische functie, en het liet klinken 
in zijn natuurlijke schoonheid, als klankobject. De  benaming ‘dominant septiemakkoord’ 
wordt nu op zijn minst beperkend, en we zullen in dit boek dan ook spreken van zeven-
akkoord, overigens niet te verwarren met de algemene term septiemakkoord, die staat voor 
een veelheid van verschillende 7-akkoorden (groot, klein etc.).        voorbeeld 13 
C7 betekent dus vanaf nu c-e-g-bes. Debussy breidde het 
akkoord nog gaarne uit met verdere tertsstapelingen: C9, 
C11, C13 (in feite de boventonen). 

Nog een ander samenklank wil ik hier noemen: het 6-
akkoord, b.v. C6. Het is een akkoord dat , overigens even als 
voornoemde samenklanken, de basis werd van de jazzmuziek, 
die in dezelfde periode opbloeide. Het is C-E-G met daarop een A. Het klinkt zeer statisch 
door de consonantie van C met G en E met A. Voor Debussy is het een typerend ‘tonica-
akkoord’, denk aan het slot van het eerste deel van La Mer.  

Het ritme, de beweging, in Debussy’s werk is van een ongrijpbare souplesse, dat veel 
muziekliefhebbers, geïndoctrineerd als ze zijn door de scherp getekende vierkwart- en 
driekwartsmaten van Bach tot Bruckner, hun houvast ontneemt, en de verdrinkingsdood in 
La Mer doet vrezen. 

Er is echter altijd een lichtvoetige, veelal driedelige cadans in zijn werk, die zijn 
uitvoerders goed in de gaten dienen te houden. Juist dan gaat de verregaande subtiliteit van 
zijn ritmische nuances niet verloren. Een poging om op het gehoor deze ritmes uit te 
schrijven zou zelfs voor een getrainde musicus een zware opgave zijn. De ritmiek is 
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geïnspireerd door de ametrische klanken van de natuur: het ritselen van takken, het zingen 
van vogels. Dit zijn typisch impressionistische trekjes, zoals in het algemeen het denken in 
statische vlakken, stilstaande lijnen, waarbinnen horizontale en vertikale begrenzingen 
worden vermeden. Horizontaal: muzikale flarden herhalen zich binnen binnen de ruimte 
van de tijd; vertikaal: de akkoorden maken zich los van de grond, en wijzen naar oneindige 
hoogten. Niet voor niets vraagt Debussy in Jeux om een ‘orchestre sans pieds’.  

De causaliteit van het klassieke muzikale verhaal, de ‘roman’, maakt plaats voor het 
genieten van het moment, een zeegezicht of boswandeling. Debussy zelf hield zijn 
verwijzingen graag vaag, maar voegde achter zijn piano-preludes titels toe, die als associatie 
dienden: ‘Des pas sur la neige’, ‘Bruyère’, ‘Jardin sous la pluie’, etc. 

 
 
 
-  Debussy  en  Stravinsky- 
 
Debussy en Stravinsky hebben elkaar goed gekend. Jeux werd Debussy’s laatste 

orkestwerk, bijna een testament, hij was al jaren ziek. In hetzelfde jaar 1913 ging de Sacre in 
première. Stravinsky, net aan 30, schiep er een meesterwerk mee, dat hij nooit meer kon 
overtreffen, terwijl hij nog een kleine 60 jaar te gaan had. Het is hier niet de plek die grote 
reis te beschrijven. Toch in het kort: na WO I versobering en Neo-Klassicisme, een keurige 
burgerman met kwajongensstreken. Na WO II verdieping, zowel religieus als muzikaal, met 
het op de valreep geadopteerde 12toons-systeem als leidraad. In beide periodes valt nog veel 
te genieten. Want zelden wordt zijn identiteit en meesterschap overschaduwd door al die 
merkwaardige cameleontische metamorfoses, toch de vruchten laten een wat overrijpe 
nasmaak achter, na die Sacre (en Les Noces niet te vergeten). 

De premières van Jeux en de Sacre leidden beiden tot een schandaal, maar om 
verschillende redenen. De muziek van Jeux is so wie so geen muziek om een groot publiek 
mee warm te krijgen, en dat zou zo blijven. Bovendien vond men het ballet overgestileerd 
en onbegrijpelijk, waar men ook wel een beetje gelijk in had. Dat was wel anders bij de 
Sacre. Het ballet was extravagant, basaal, en brak met iedere verfijnde traditie. Dit gold in 
gelijke mate voor de muziek, die uit de woeste aarde opsprong, meedogenloos als de op 
handen zijnde oorlog. De betekenis van het werk werd echter al snel algemeen erkend. 
Overigens meer als orkestwerk op zichzelf dan als ballet.  

Wie de partituren van Jeux en de Sacre naast elkaar legt ziet allereerst meer verschillen 
dan overeenkomsten. Voor beide geldt dat het begrip Impressionisme maar zeer gedeeltelijk 
de lading dekt. De sfeer die men gemeenlijk aan het begrip toedicht: lieflijk, in zachte 
kleuren de schoonheid van de natuur schilderend, geldt zeker niet voor de Sacre. Er zijn 
echter bindende elementen in de twee werken, die algemeen gelden als impressionistische 
technieken. Zo zijn er niet of nauwelijks ‘thema’s’, met een sprekend gezicht, geen dialoog 
tussen twee figuren met een verwikkeling, maar vooral korte motiefjes in velerlei gedaanten. 
De vorm is eerder kubistisch: kleinere en grotere blokken worden naast en op elkaar 
geplaatst, waardoor vaak op zijn minst een schijn van bitonaliteit ontstaat. Grote vlakken 
worden met kleine figuurtjes volgetekend met – vooral bij Stravinsky- ritmische 
herhalingformules (minimal music avant la lettre) die men wel aanduid als ‘variabel ostinato’. 

 
Toch maken een eerste indruk van de Sacre en Jeux een totaal verschillende indruk. 

Het meest simpele: het pianissimo van Debussy tegenover Stravinsky’s tumult, souplesse 
tegenover hoekigheid, Europese decadentie tegenover Russische oerkracht.  

Het ritme is bij Debussy fijntjes ingepast in een achterliggende cadans, terwijl het bij de 
Sacre weerbarstig uit het metrum breekt. Eigenlijk zijn in de Sacre ritme en metrum 
grotendeels identiek geworden. Eén achterliggende samenklank – en dat is weer typisch 
impressionistisch – kan een heel vlak beheersen. En die basisklank is veelal het 7-akkoord 
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(het ‘dominant 7-akkoord’). De overliggende ‘kleuren’ ontstaan uit wisselende modaliteiten: 
majeur of (zelden) mineur, boventoon- en heletoonsklanken, pentatoniek, octotoniek, 
chromatiek.  

Pentatoniek speelt vooral een grote rol bij de melodische formules. We vinden de vijf 
tonen op de zwarte toetsen; daarop zijn slechts twee drieklanken te vormen, die tot 
tonaliteit leiden: op de fis een grote, op de dis een kleine. In het onderstaande 
notenvoorbeeld zijn ze voor de duidelijkheid ook naar de witte toetsen getransponeerd: fis 
wordt dan c, dis wordt dan a. 

 
voorbeeld 14 

  
 
Ze roepen een exotische sfeer op, bij Fis-groot eerder een Aziatische, bij Dis-klein 

eerder een Afrikaanse (blues; zie a). Ravel was dol op beide, maar paste de ‘Chinese’ variant 
echt toe als exotisme (Ma Mère l’ Oye, zie b). Kenmerkend voor beide ladders zijn 
drietonige formules, waarbij een kwart verdeeld wordt in een secunde en een terts. 
Deze formules vormen de kern van de Sacre-‘melodiek’ (zie c). Ze zijn eigen aan veel 
volksmuziek, en we vinden ze ook terug in kinderdeuntjes (zie d).  

 
voorbeeld 15 
 

 
 
Hetzelfde zien we ook in veel van Debussy’s werken. We nemen als voorbeeld de 

hoofdmelodie uit La Mer (oorspronkelijk in Des-groot): 
 
voorbeeld 16 

 
 
Dit geeft meteen een mooi voorbeeld van het gebruik van de ‘natuurtoonladder’, 

waarin de belangrijkste boventonen meespelen. Geliefd bij Ravel, Debussy en Stravinsky, 
maar ook bij Bartok. In Jeux vinden we de drietoonsformule niet meer terug, de muziek is 
er inmiddels te chromatisch voor geworden. Waar pentatoniek voorkomt past hij het als 
kitsch-element toe, zoals de lieflijke kwintparallellen na de innige slotkus rond de cis 
zweven.  

Op het punt van instrumentaal meesterschap hoeven Debussy en Stravinsky niet voor 
elkaar onder te doen, beiden beheersen volledig het orkestpalet. Debussy met zijn 
doorschijnende dosering van ‘een orkest zonder voeren’ tegenover Stravinsky’s stampende 
laarzen. Een luie contrabassist zal sneller voor Debussy kiezen. 

Expressionisme is beide meesters vreemd. Mahlers kreten naar zijn overspelige 
echtgenote, in opwinding door de partituur heen geschreven, gaan over een heel andere 
zeggingskracht van muziek. Wat niet wil zeggen dat de Sacre en Jeux niet ‘ergens over 
gaan’. Het is het diepere wezen van de erotiek dat Stravinsky en Debussy weergeven. Bij de 
een tastbaarder, bij de ander eerder in symbolen, maar beiden gaan eerder over seksualiteit 
dan over liefde. De ‘ferne Geliebte’ ligt ver achter ons.  
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Jeux en de Sacre ontstonden praktisch tegelijkertijd. De twee premières vonden binnen 
twee weken plaats en een vergelijking is wederom onvermijdelijk. De belangrijkste 
overeenkomsten liggen in hun componeerwijze, die een mix inhoudt van hun 
impressionistisch verleden en een eerder cubistische aanpak. Bij Stravinsky ging die weg via 
Vuurvogel en Petrouchka naar de Sacre, bij Debussy via Trois Nocturnes en Trois Images 
naar Jeux.  

In de eerdere meer impressionistische werken was de tonaliteit en de samenklank 
versluierd door terts-uitbreidingen, (9-, 11- en 13-akkoorden) en modale inkleuringen. 
Sacre en Jeux zijn eerder met het Kubisme te vergelijken; zowel horizontaal als vertikaal 
bloksgewijs vertekenend. Daarbij zijn twee aspecten van ingrijpende betekenis: 1) de kwint, 
en 2) de octotoniek. Het verschil tussen Jeux en de Sacre ligt daarbij in de eerste plaats in het 
meer vertikale en vernieuwender denken van Stravinsky, en de meer traditionele, causale 
aanpak van Debussy.  

 
1)         Veel harmonieën in de Sacre zijn opgebouwd uit kwintstapelingen, die vaak de 

tonaliteit vertroebelen, want welke van die kwinten wordt als tonale basis gehoord? 
Opvallend is ook, dat de belangrijkste akkoorden de kwint (of de tritonus daarvan) als ‘bas’ 
hebben. Ook het befaamde ‘Sacre-akkoord’ (een Es7-akkoord boven een E-akkoord. Es7/E 
is in wezen T/D met E als tritonus van dominant Bes.  

Bij Debussy’s Jeux: is de kwint vooral een horizontaal bindend element: D - G – C 
heeft een cadenserende S-D-T betekenis. 

2)         Ook de octoniek bij Stravinsky (de basis van de Sacre) is eerder vertikaal, combinaties 
van al of niet versmeltende akkoordblokken. Bij Debussy is de octotoniek meer horizontaal, 
door octotone harmonieversmeltingen. 

 
 

 
-  1913  -  hoogtepunt  en  einde  van  het  Impressionisme  - 

 
Met Sacre, Daphnis en Jeux sluit een grootse periode af van in feite niet veel meer 

dan twintig jaar, als we de ‘Prelude’ als beginpunt nemen (1894). In Parijs ontstaat dan het 
ene meesterwerk na het andere, met Stravinsky, Ravel en Debussy als leidende figuren. 
Hun werk staat haaks op hetgeen zich in de zelfde periode in Oostenrijk afspeelt, wat 
algemeen als ‘Expressionisme’ kan worden geduid. Beide stromingen gaan over 
klankobjecten. Bij het Impressionisme is de klank iets om naar te luisteren, te kijken, in 
stille bewondering. Bij het Expressionisme is de klank een samengebalde emotie, die 
voortkomt uit het diepste van de mens, en dat is meestal niet zo vrolijk. Hedonisme 
tegenover massochisme. 

 
Wat bindt onze ‘grote drie’ binnen het Impressionisme? Vooral het accent op kleur. 

En dan gaat het niet over de orkestratie, die bij hen uiteraard in betrouwbare handen is. 
Alle drie zijn begaafde pianisten, en componeerden vanuit het klavier. Als Debussy aan 
Durand schrijft, dat Jeux af is, zijn alleen de noten af. Het orkestreren was een middel, 
geen doel. De Sacre werkt ook voortreffelijk voor 4 piano’s, en Daphnis aan de piano 
doorspelen is een waar genoegen, ook wanneer we de orkestklank helemaal niet in ons 
achterhoofd hebben. De kleur ligt dus niet in de instrumentatie, maar in de menging van 
modaliteiten waarmee min of meer statische vlakken worden beschilderd. Vooral op dit 
punt is er een groot contrast met de heftige energie van het Expressionisme.  

Van onze ‘grote drie’ is overigens Ravel in Daphnis de meest conservatieve. Het 
impressionistische klankgewaad wordt verweven in een typisch romantische setting, met 
amoureuze climaxen en een stralend slot in A-groot. De Sacre gaat niet over liefde of 
menselijke emotie; het is niet vrolijk of somber, uitsluitend geladen met een energie, die 
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zich buiten het menselijke afspeelt iin een wereld van natuurkrachten. In Jeux is de emotie 
geabstraheerd en vertaald in symbolen. De drie meesters hebben in deze werken de laatste 
druppel van het Impressionisme gedronken, en versoberen daarna in het Neo-Classisisme. 

In de Pianosonate van Stravinsky (1924) is weinig meer over van de kleuren van 
zijn grote balletten, maar hij geniaal genoeg om niet geheel verlamd te zijn door de 
topprestatie van de Sacre. Hij kon nog voort. Debussy heeft nog maar een paar jaar te 
leven, waarin hij drie meesterlijke sonates schrijft in een gestileerd idioom. Ravel duikt in 
verleden en in het realisme van het heden. Classisisme en jazz bepalen de rest van zijn 
oeuvre, dat misschien wel zijn beste werken bevat. Van ‘Tombeau de Couperin’ (1918) tot 
en met de twee pianoconcerten rond 1930.  

 
Het is interessant om drie fragmenten naast elkaar te leggen uit Jeux, Sacre en 

Daphnis om parallellen te zien tussen deze, oppervlakkig gezien, zo verschillende werken, 
die rond 1912/13 ontstonden. We zeiden het al: kleur (modaliteit) is het bindende element 
in de drie werken: majeur, pentatoniek en octotoniek, met het 7-akkoord als 
gemeenschappelijke samenklank. Daarnaast het over elkaar leggen van lagen, die een 
eigen leven leiden en hier en daar raakpunten hebben. Het spanningsveld van consonantie 
en dissonantie, dat in eerdere muziek zich naast elkaar afspeelde, komt nu boven elkaar te 
liggen. We luisteren anders, niet naar hetgeen er zal volgen, maar naar wat er tegelijkertijd 
gebeurt; hoe kunnen we wat ‘boven’ gebeurt relateren met wat we ‘onder’ horen. 

In de drie voorbeelden die we kozen is steeds sprake van twee lagen, die een kleine 
sekunde verschillen. En aangezien de kleine bovensekunde als dominant werkt (als 
tritonus van de kwint) ontstaat een beeld dat –klassiek- te vergelijken is met een groot 
orgelpunt op c met daarboven een langdurig G7 akkoord. 

 
We beginnen met een fragment uit de Sacre (begin deel II). 
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De onderlaag, D-mineur, wordt heir gecombineerd met Es-mineur, dat nergens in D-
mineur zal oplaossen, maar als een gklinsterende kleur over het D mineur heensluiert. 
Beide toonsoorten hebben een eigen cadensvoering: in de eerste drie maten wordt Es-
mineur voortdurende met dominant Des-mineur afgewisseld, en op het belangrijkste 
moment met dominant Bes-mineur. Tegelijkertijd klinnkt in onderlaag D-mineur een 
plagale cadens D-mineur – E7 – D-mineur. Het raffinenment zit in de octotone 
versmelting van Bes-mineur met E7. Zes maten later zien we hoe het Es-mineur verder 
wordt uitgewerkt: een golfbeweging van kleine drieklanken van hoog naar laag. Het 
materiaal is vooral dorisch, dus Es-mineur met c, soms ces (zie voorbeeld). Uitgaand van 
de ‘afspraak’ tot parallelle kleine drieklanken is geen andere oplossing mogelijk dan deze.  

 
We leggen hiernaast een fragment uit Daphnis et Chloë.  
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Het is de aanvang van de meeslepende slotdans, grotendeels in vijfkwart maat. Er 

gaat een langdurige voorbereiding aan vooraf vanuit een heletoons Es-akkoord, dat als 
subdominant met D als dominant in Bes-klein uitmondt. Dit wordt overigens niet de 
basistoonsoort, want die is A-groot, bevestigd door een continue basbeweging. Bes-
mineur (als tritonus van E) is er de dominant van, hetgeen pas op de laatste pagina’s echt 
manifest wordt. Zo ontstaan er drie lagen: A als basis, Bes-mineur als middenlaag, en een 
melodische lijnn die probeert een compronis te vinden, want het signaalmotief (maat 3 en 
4 in Cis-groot) is octotoon verwant met de middenlaag, die steeds pendelt tussen G-
minuer, Bes-mineur en Cis-mineur. (Ook hier zijn alle parallelle drieklanken kleine 
drieklanken, vergelijk Sacre.) Maar de cis en de gis van het signaal hebben tegelijkertijd 
een binding mert A-groot (A☐). 

Ravel, zoon van een horlogemaker, werkt dit alles minitieus uit. Vooral interssant is 
de situatie vanaf maat 12, waar hij toewerkt naar de derde signaal-inzet. Wat opvalt:  

1. de bovenlaag past zich harmonisch aan de middenlaag aan. 
2. na de voorafgaande 5/4-beweging volgt een metrische verdichting: 3/4 - 3/4, 
    2/4 – 2/4, 1/4 - 1/4 - 1/4.  
3. de harmonische gang is tot tweemaal toe van D naar B (dominant van Bes-klein) 
4. Twee octotone lijnen, die los van elkaar opereren.  
5. Twee schijnbaar onlogische momenten: a) het Fis-akkoord op de 4e tel van maat 

15 zou Cis-akkoord moeten zijn gezien vanuit de sequens en de octotoniek vanuit de 
melodische lijn. Dat Ravel hier kiest voor Fis-mineur is vermoedelijk vanwege het 
orgelpunt fis, maar vooral om te cadenseren naar Cis: Fis-mineur (S), D7 (D), Cis (T).  De 
bes op het einde van die maat is niet logisch binnen de octotoniek (waaromm geen b?). 
Vermoedelijk om een chromatisch lijntje te maken: bes-a-gis. Over dit soort plekken heeft 
Ravel zich lang moeten buigen; hij liet weinig aan het toeval over. 

Vanaf maat 18 werkt Ravel sterker naar tooncentrum A toe, door in de melodie de 
raakpunten op A7 te laten vallen. 
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Tenslotte Debussy met een fragment uit Jeux. 
 

 
 
Via een uitbundige cadens wordt in maat 138 E bereikt; een opmerkelijk tooncentrum 
binnen het werk, dat zich vooral rond Es en Fis afspeelt. E wordt langdurig bevestigd, 
maar als snel door Es-pentatoon overschaduwd (zie notenvoorbeeld). Maar in maat 163 
gaat het voortdurend herhaalde chromatisch motief dis-d via de cis van Cis7 naar de c, 
waar alsnog tooncentrum Es bereikt wordt.  

 
 
 
 
-  Notatie  - 

 
Met dit probleem van een muziek die sterkt chromatiseert sinds 1850, terwijl de notatie 

geheel blijft geënt op een traditie van 7-tonige muziek, heeft uiteraard ook Debussy te 
maken. Hij gaat er losjes mee om, een compromis zoekend tussen traditie, leesbaarheid en 
tonale logica. In Jeux komen orkestpartituur en piano-uittreksel wat dat betreft grotendeels 
overeen. De voortekens aan de sleutel dekken over het algemeen de achterliggende 
toonsoorten. De drie kruisen van begin en eind duiden op A-groot, inderdaad officieel het 
hoofdcentrum. In hoeverre dat echt zo is, zullen we in de analyse uitgebreid bestuderen. 
Wanneer Fis-groot de achterliggende toonsoort is, worden zes kruisen aan de sleutel 
genoteerd, maar vaak ook helmaal niets aan de sleutel, b.v. maat 611 tot 677. De 5 mollen 
bij maat 331 zijn betrekkelijk willekeurig, want er vindt een modulatie plaats van Ges-
mineur (9 mollen!) naar Es-groot (3 mollen). De 5 kruisen bij maat 435 hebben vooral 
betrekking op de bovenlaag B-groot, want de basistoonsoort is daar Dis-klein. Wie een 
eerdere versie doorkijkt van het stuk (zie hoofdstuk…) valt op, dat de notaties vaak 
verschillen met die in de uiteindelijk versie. Er zijn talloze voorbeelden waarbij de onlogica 
van de notatie de analyse bemoeilijkt. B.v.: de f in maat 46 zou beter eis zou kunnen zijn, 
zoals in maat 6. 
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Bovendien is ook de notatie aangepast om de tonale analyse overzichtelijk te maken. 
Globaal is alles wat met tooncentrum Es te maken heeft in die richting geënharmoniseerd: 
een as noemen we as, gerelateerd aan toonsoort Es, maar gis in het kader van toonsoort Fis, 
etc. Dit bijgevoegde piano-uittreksel bedoelt dit werk zo beknopt mogelijk, maar ook in 
zijn essentie weer te geven. Hoewel tot circa eenderde in lengte teruggebracht, laat het zich 
als ‘kompleet’ doorspelen. Daartoe is soms een kleine aanpassing in de overgangen 
aangebracht. U kunt er voorts de analyse in aantreffen van de akkoorden met de tonale 
betekenis ervan, en een aanduiding van de dalende en stijgende chromatische lijnen, die het 
werk doorkruisen en tot een afgerond proces maken. Deze lijnen dienen geenszins in 
verband te worden gebracht met de tegenwoordig populaire theorieën van de theoreticus 
Heinrich Schenker. Het zijn lijnen die de huid van de muziek beschrijven, en niet het 
harmonische skelet. Het is goed dat door Schenkers theorieën wat meer oog is gekregen 
voor de lineaire aspecten van de muziek, maar zijn inzichten, die overigens wel stammen uit 
Debussy’s tijd, zijn te zeer geënt op traditionele akkoordverbindingen om bij een componist 
als Debussy nog enige relevantie te hebben. Het is moeilijk om na te gaan of componisten in 
het algemeen, en Debussy hier in het bijzonder, bewust met deze lijnen hebben gewerkt. 
Naar mijn idee is het een tweede natuur geworden van iedere componist. 

 

De maat- en partituurcijfers zijn als die in de orkestpartituur, inbegrepen één maat bij 
cijfer 41, die de componist in een veel later stadium invoegde. Deze maat komt niet voor in 
het officiële, door Debussy zelf gemaakte piano-uittreksel. Vanaf die maat is er dus in de 
telling een maat verschil tussen dat piano-uittreksel en de orkestpartituur. We hebben 
uiteraard de laatste versie aangehouden. Op dit alles komen we nog uitvoerig terug. 

 

De symbolen die we gebruiken, zijn grotendeels die welke in de lichte muziek 
standaard zijn, als volgt met de noot C als voorbeeld. 

 

C  Groot 7-akkoord: C-E-G-B 
 

C-7  Klein 7-akkoord: C-Es-G-Bes 
 

Co Verminderd 7-akkoord: C-Es-Ges-Beses (sic!) 
 

C o/ Halfverminderd 7-akkoord: C-Es-Ges-Bes 
 

C6 C-E-G-A 
 

C☐ Dit tekentje gebruik ik voor alle heletoonssamenklanken, dus bv. C-E-Fis-
As-Bes. 

 

C7 En, last but not least, het basis-akkoord C7, dat we hierboven  
uitvoerig beschreven. 

 
 
 
 

Wat de analytische annotatie betreft: er wordt geen gebruik gemaakt van de 
gebruikelijke zeven ‘trappen’, (I, II, III, IV etc.) aangezien deze binnen 12-tonige muziek 
niet toereikend zijn. Formules met slechts deze akkoorden (cadensvoering) zijn meer 
traditioneel, zoals de cadens II-V-I. In Jeux spaart Debussy deze cadens voor betekenisvolle 
situaties. Dat is de reden waarom ik daar wel II-V-I noteer, waar ik bij de andere (octotone) 
vervangers alleen T, S en D zou noteren. Deze zouden nader gespecificeerd kunnen worden 
met b.v. T2, T3, T4, maar hiervan hebben we afgezien, want teveel aanduidingen maken het 
niet overzichtelijker. 
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T, D, S Verder wordt enkel gebruikgemaakt van deze aanduidingen T(onica), 
S(ubdominant) en D(ominant), waarvan we de syntactische en inhoudelijke 
betekenis nog uitvoerig zullen toelichten.  
Daarbij tot slot: 

D→  - dominant van het volgende akkoord 
S→   - subdominant van het volgende akkoord 
 

PD  Eén nieuw begrip wordt geïntroduceerd: PD (‘predominant’, als dominant 
voor de dominant, vroeger ook wel ‘wisseldominant’ genoemd.) 
Vb in C: D7 – G7 – C, geanalyseerd als: PD – D – T. 

 

9, 11, 13 Toevoegingen aan het 7-akkoord als C9 C11 of C13 worden meestal 
 niet in het bijzonder vermeld, maar als C7 aangeduid. 

 
 
-  Meer over notatie  - 
 
Wie met intellectuelen aan de borreltafel  een vrolijke discussie wil ontwikkelen moet 

over spelling beginnen. Moeten we kinderen blijven lastigvallen met de vaak absurde 
verschillen tussen gesproken en geschreven taal? En dan hebben we het in Nederland nog 
redelijk eenvoudig, maar ga naar Frankrijk of Engeland, dan slaat de willekeur pas echt toe. 
Musici hoor je zich maar zelden opwinden over muzikale notatie-willekeur. Ten eerste zijn 
het meer doeners dan denkers, bovendien, ze hebben wel wat anders aan hun hoofd: de 
fysieke vaardigheid beheersen om een vioolsonate van Brahms uit te voeren eist wel wat 
meer dan een gedichtje voordragen of een rol in een toneelstuk spelen. Alle pogingen die 
gedaan zijn om de boel wat overzichtelijker te maken zijn dan ook gestrand. Klavarskribo 
(als iemand dat nog wat zegt), moest het dan ook afleggen, inderdaad vooral om dat iemand, 
die een beetje piano wil leren spelen dat oude muziekschrift er nog wel bij kan hebben.  

De muzieknotatie ontwikkelde zich vanaf ca. 1000. Guido van Arezzo werd er beroemd 
door. Het Gregoriaans (sinds de 4e eeuw) werkte met vage tekentjes (neumen) bij de vrome 
teksten, voor de rest ging het van mond op mond. Of de betrekkelijk impotente geluiden die 
wij er nu nog van horen enigszins de middeleeuwse realiteit dekken, is dan ook zeer de 
vraag. Het lijnenstelsel, dat we aan Guido danken, werd het begin van componeer-
experimenten. Toch duurde het nog tot in de 14e eeuw, dat ook ritmes genoteerd kunnen 
worden. We spreken van Ars Nova. Dit opende een horizon voor een ongebreidelde 
creativiteit van Renaissance meesters. Vokale meesterwerken, soms tot wel 8 of 9 stemmen, 
alles genoteerd op 5-lijnige balken, in koor-boeken, waarin de stemmen apart werden 
genoteerd. ‘Partituren’ waarin alle stemmen netjes onder elkaar stonden zijn niet gevonden. 
Dat is nog steeds een raadsel, want hoe componeerden die mensen, stem voor stem? 

In de 17e eeuw kwam de instrumentale muziek tot bloei. Minder balken, want de 
muziek werd, vooral in het begin van de Barok, in zekere zin een stuk soberder. Een 
baslijntje, wat akkoordsymbolen, en dan nog een of twee bovenstemmen. Maar wel veel 
meer nootjes, snelle figuren en versieringen. En ook, er kwamen vreemde nootjes bij. Op 
één balk kun je makkelijk 7 verschillende noten kwijt, maar 12 wordt al een stuk 
ingewikkelder. Als men toen was gaan nadenken over een geheel nieuwe notatie had alles er 
nu anders uitgezien. Maar daarvoor was de opkomst van de chromatiek te geleidelijk. Zo 
werden de namen van de zwarte toetsen (fis etc.) dan maar afgeleid van de reeds gangbare. 
En zo gek was dat ook niet, want de witte toetsen (met inmiddels vooral de ladders majeur 
c-c en mineur a-a) bleven verreweg dominerend. Van integratie nog geen sprake. Het 
probleem is dan ook mede daardoor nooit heftig aangepakt: die discriminatie van de ‘zwarte 
tonen’ verdween maar gedeeltelijk in de eeuwen die volgden.  

Onze populaire muziek is nog grotendeels zeventonig, maar ook als we naar Jeux 
kijken of de Sacre, er licht altijd nog veel ‘blank’ doorheen. Er is maar één stroming 
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geweest, die van Schönbergs 12-toons systeem, waarin, al of niet succesvol, de gelijkheid 
van de 12 tonen uitgangspunt werd. En bij die muziek is het echt volmaakt willekeurig of je 
een noot fis of ges noemt, a of beses. De musici hebben zich er misschien wel iets te 
gemakkelijk bij neergelegd, bij dat notatieprobleem.  

Terug naar de borreltafel. Het spellingsprobleem bij de taal is volkomen vergelijkbaar. 
Historische achtergrond en hedendaagse realiteit bijten elkaar; ‘ch’ zal etymologisch vast wel 
twee letters geweest zijn, nu klinkt het gewoon als ‘g’, eigenlijk dus gewoon één letter. 
Even dwaas is het - of toch niet? - om cis-es als een terts te zien, terwijl die klinkt als een 
secunde. Maar inderdaad: toch niet zo gek. Van spelling en notatie gaat ook een suggestie 
uit, een bijna symbolische betekenis, die ons dichter brengt bij de betekenis van de klank. 
‘Leiden’ of ‘lijden’ hebben een totaal verschillende betekenis. En, zo dat al niet helemaal het 
geval is, kan een dichter er een geheimzinnig spel mee spelen. Kortom: geschiedenis is niet 
iets wat er niet meer is, zij breidt zich slechts uit. Alle grote scheppers hebben 
voortgebouwd op een traditie. 

 
 
 

 -  Modaliteit  en  tonaliteit  b ij  Jeux  -  
 
Het is bekend dat Debussy een uitgebreid repertoire van toonladders (modi) tot zijn 
beschikking had; ze bepalen de kleuren in zijn werk. Het is opvallend dat in Jeux, zijn 
minst toegankelijke werk, juist majeur en (zelden) mineur verreweg overheersend zijn, en 
de andere kleuren beperkt blijven tot de plaatsen die we met maatcijfers aangeven.  
We vatten ze hier samen: 
 
1) Majeur en mineur 
 
2) Natuurtoonladder 

 
 

Het eerste voorbeeld (a) heeft voornamelijk betrekking op de samenklanken van de 
eerste 8 maten en vergelijkbare plekken.  
Voorts bij 106: Cn  (zie b) en 114 (Dn). 

 
3) Pentatoniek 

 
(maat 70 en 687) b) (mineur): 150 e.v., ook 344 en 349,   

     ook 681 e.v.  
 b’) (majeur): 230 en 251. 
 

4) Heletoonstoonladder (hexatoniek) 
 Eerste 8 maten en overeenkomstige passages binnen de samenklank op B. 

 (vergelijk ook 665) 
Voorts op Cis: maat 205 en op Bes in maat 216. Ook maat 35, 429 en 690. 
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5) ‘Kerktoonladders’ 
 Dorisch: op Cis maat 49,  

Frygisch: op Cis maat 220, 
Lydisch: op A maat 118. 
 

6) Octotoniek 

  
         C8            (= Es8       = Fis8        = A8 ) 
 
We noemden deze modaliteit al eerder (pag???) , en gaan nu in op de betekenis ervan in 
Jeux. In wisselende mate geldt het voor zijn gehele oeuvre sinds Prélude.  
In het vormoverzicht hebben we grofweg de tooncentra aangegeven die in Jeux een rol 
spelen. Onmiddellijk valt op dat daarin A, C, Es en Fis centraal staan. Zij zijn ‘tonaal’ het 
bindende element in Jeux, doordat die vier tonaliteiten binnen één octotone familie vallen: 

 
 
         C 
Zij vormen tezamen de ‘tonica-groep’ (T):           A   +   Es 
        Fis 
 
Zien we de toon d (II) of f (IV) traditiegewijs als subdominant, dan wordt dat de volgende 
familie, en valt het resterende octotone materiaal over dominant g en aanverwanten. Dit 
geeft het volgende beeld: 
 
 S:  D:  T: 
 D  G C 

 B    +   F E     +   Bes A    +   Es 
 As Des Fis 
 
We zouden kunnen spreken van kleine terts- en tritonus-verwantschap. In het algemeen is 
dit fenomeen practisch verwaarloosd door analytici, waardoor het werkelijke inzicht in de 
tonaliteit van Debussy (en dat van vele andere laat-Romantische en 20e eeuwse 
komponisten) nooit voldoende aan het licht is gekomen. Als uitzondering noemden we 
reeds Ernö Lendvai, aan wie we op dit punt veel dank verschuldigd zijn waar het het werk 
van Bartok betreft. Er is echter nauwelijks een 20e eeuwse componist te noemen, die niet 
(bewust of onbewust) de principes van de klassieke tonaliteit (berustend op 7-tonigheid) 
heeft willen combineren met 12-tonigheid. Octotoniek bracht hierbij de oplossing. In 
diverse studies is octotoniek bij Debussy gesignaleerd, maar vooral als puur modaal 
verschijnsel in samenklanken en melodische figuraties, niet als verlengstuk van het 
traditionele tonale denken.  
In de nu volgende analyse hebben we volstaan met de aanduidingen S, D, T, aangezien de 
traditionele ‘7 trappen’ ontoereikend zijn. Een uitzondering hebben we gemaakt voor die 
plekken, waar Debussy zich zeer opzettelijk traditioneel bediend van de S-D-T-kadens. 
Daar hebben we gekozen voor II-V-I, juist om het specifieke ervan in beeld te brengen. 
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-  Over majeur en mineur  - 
 
De natuur levert ons (in de vorm van boventonen) een samenklank met eenvoudige 

getals(trillings)verhoudingen, die zich als volgt vertaalt:  
 

             
 
Opvallend is, dat de intervallen naar boven toe steeds kleiner worden, een pyramidale 

constructie. De verhouding van de grote terts is 5:4, die van de kleine terts 6:5. Het verschil 
tussen die twee tertsen lijkt dus niet groot, behalve wanneer we ons realiseren, dat de grote 
terts een verhouding heeft tot de grondtoon, en de kleine terts niet, want de 4e boventoon 
(die ‘4’ van 5:4) is een repetitie is van de grondtoon C. (Dat we grondtoon C nemen is 
willekeurig, we hadden ook een Cis kunnen nemen, etc.) Dit maakt die terts e-g tot een 
geheel andere figuur dan c-e. Zij dient vooral om samen met grote terts c-e een kwint te 
vormen; samen zijn zij het huwelijk dat ‘grote drieklank’ heet.  

 
Een kleine drieklank (c-es-g) is in feite ‘tegennatuurlijk’:  

1. De es is nauwelijks een klinkende boventoon van C (de 19e!). 
2. De drieklank c-es-g vormt geen pyramidale verhouding, want klein ligt onder en 

groot ligt boven. 
3. Een lage c produceert dus een e als 5de boventoon, waartegen de es dissoneert. 

 
 
Het moet door dit soort dingen komen, dat de belangrijkste associatie bij majeur is: 

vrolijk, positief, en bij mineur: droevig, somber, ‘blue’.  
Maar in onze beleving zijn er veel van dat soort tegenstellingen. We noemen man en 

vrouw (waarom trouwens altijd eerst de man?). Volgt: goed en kwaad, mooi en lelijk, een 
oneindig aantal duo’s, tot geestig en flauw, niet te vergeten licht en donker (blank en 
‘gekleurd’). Maar zijn die ook steeds in ‘majeur’ en ‘mineur’ uit te vergelijken? 

 Debussy, ook Ravel en Stravinsky, hebben de majeurklank als basis, hoe gekleurd 
die ook kan worden. Impressionisten hielden zich meer bezig met de volmaaktheid van de 
natuur. Bij een mineurakkoord denken we eerder aan tijdgenoot Rachmaninov. Voor 
Romantici was muziek eerder uiting van de psychologie van de mens, de mens, die vooral 
veel problemen ziet, die tragische romans leest, en zich vergaapt aan reality-soaps, die ook al 
weinig vrolijks te bieden hebben. Het is opvallend, dat mineur daardoor steeds populairder 
geworden is, en juist als ‘mooi’ is gaan klinken. We vinden iets mooi, als het ergens op lijkt 
dat we herkennen.  
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Het specifieke contrast tussen majeur en mineur is er zeker niet altijd geweest. In het 
Gregoriaans en in de Middeleeuwen waren er, zoals we al eerder zagen, van de vier 
kerktoonsoorten de mineur-achtigen verreweg het meest gebruikelijk. En dat zeker niet om 
droefheid of uit te drukken, misschien eerder nederigheid.  

Het melodische aspect heeft hierbij ook een belangrijke rol gespeeld: de melodische 
oerformule, kleine terts en grote secunde, samen een kwart vormend, past beter in de 
mineur-achtigen. (Zie ook punt 3, pentatoniek.) 

 
voorbeeld 17 
 

 
 Let op hoe minder fraai dat bij de majeur-achtigen (majeur en mixolydisch) dat klinkt. 
 
Dit melodisch aspect heeft zeker een rol gespeeld, maar er is ook een tweede punt, de 

nederigheid van de kleine terts. Diezelfde terts die als ‘blue note’ vele eeuwen later in jazz 
en popmuziek symbool wordt voor onderdrukking en melancholie.  

Pas in de Renaissance emancipeert’ de grote terts. Palestrina’s mis voor paus Marcellus is 
overtuigend ‘majeur’ (mixolydisch), en Josquin bezingt de zuiverheid van Maria in stralend 
C-majeur. 

 
voorbeeld 17 

  
 

Let op hoe hij het effect van het majestueuze ‘solemni plena’ (C-majeur) versterkt door het 
te contrasteren met het laagliggende e phrygisch van het voorafgaande. 

  
Componisten gingen allengs meer gebruikmaken van de tegenstelling majeur-mineur 

bewust. Toch schrijft Bach zeer vrolijke muziek in mineur (vioolconcerten). Ook over de 
somberste teksten klinken vaak opgewekte klanken, maar dan speelt de achterliggende 
symboliek een rol. Verdriet krijgt een diepere zin: het suggereert hoop. De eerste helft van 
de Mattheus Passie sluit hij af met een levendige koraalbewerking in E-groot: 

 
voorbeeld 18 

 
Hier speelt de symboliek een belangrijke rolrol: ‘Groß’ is niet alleen de zonde, het is 

ook groots om zich de zonde bewust te maken, waaruit vergeving kan voortkomen. 
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Zoals gezegd, majeur, (grote terts-samenklanken en –tooncentra) vormen de basis van 
de tonaliteit van Debussy. Majeur en mineur zijn bij hem geen verplichte familieleden. Bij 
Bach passeren alle thema’s de revue in verwante tonaliteiten, zowel majeur als mineur 
(vanuit C-groot wordt dat G-majeur, F-majeur, D-mineur, E-mineur en A-mineur; niet in 
b, want dat is een verminderde drieklank). Staat in fuga in majeur dan is de eerste gang na de 
expositie richting mineurparallel (vanuit C-groot wordt dat A-mineur). Staat in een Mozart 
sonate het eerste thema in C-klein, dan kunnen we een tegenthema verwachten in Es-
groot. Bij Debussy speelt deze dialectiek geen rol in de structuur. Mineur is een van de 
kleuren, een mineurkleur die, anders dan bij de Klassieken, niet wordt ‘vervuild’ door een 
leidtoon (de herstelde b in C-mineur, die in Frankrijk al decennia grotendeels in onbruik 
was geraakt.(Vergeet niet, dat bes de 9e boventoon is van c, en b pas de 15e.) Mineur is de 
kleur die bij grijze wolken hoort (Nuages), of regen (Jardin sous la Pluie). Zelden heeft bij 
Debussy mineur de emotionele betekenis, die het in de Romantiek en al daarvoor 
vanzelfsprekend was.  

Mineur akkoorden spelen bij Debussy wel een rol in het herkennen van de 
cadenseringen. We zien ze vooral in subdominantfuncties om de daaropvolgende 
dominantfuncties meer in het licht te plaatsen, dominantfuncties die overigens zo vaak geen 
tonica bereiken, dat ze zelf als einddoel gaan werken. In Jeux vinden we veel voorbeelden 
van mineur-subdominant-akkoorden, zoals het F-mineur in de lange gang naar Es vanaf 
maat  346, en voorts naar het slot: F-mineur, D-mineur, As-mineur op de weg naar Fis: het 
bereiken van dominant Cis werkt hemels (680). De tonica komt niet, althans niet als Fis 
maar als C. 

 
 De octotoniek (in Jeux) leidt tot veel majeur-mineur akkoorden, per definitie: in 

een octotone C-ladder figureert zowel e als es. Het is een akkoordiek die vertrouwd is bij 
Ravel en Stravinsky en Gershwin, en vooral ook , maar dan sinds de Bebop van de 40er 
jaren, in de jazzmuziek. Steeds echter blijft de grote terts dominerend, en de es pikante 
tegenkleur. Sterker nog: ze accentueert de functie van de grote terts. Het is te vergelijken 
met de syncopische verschuivingen in de jazzmuziek: ze accentueren de strakheid van de 
beat, die in de greep blijft van het slagwerk.  

Mineur als tooncentrum is in Jeux zeldzaam. Een opvallende plek is 220 t/m 223, met 
een triest Cis-mineur (zelfs frygisch), een van de weinige ‘gevoelige’ momenten (waarom, 
daarover later) in Jeux. Bij 377 verstopt een van de danseressen zich achter het geboomte. 
Debussy schildert dit door de open kwint e-b (vergelijk 150) te verduisteren met Es7. Het 
Es7 heeft hier een ges als kleine terts, terwijl bij 150 (de kwint e-b wordt gemengd met Es 
pentatoon met gis etc., hetgeen de frisheid van het jonge meisje uitbeeldt. 

Bij 441 zorgt de fis van B- en D-majeur voor een mineurterts in Dis (het mokkende 
meisje, ook een gevoelig moment), maar in de tedere vioolsolo daaropvolgend klinkt nog 
even de grote terts (fisis) als doorgangstoon in de pentatoniek.  
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-   De  betekenis  van de  cadens  - 
 
De cadens ontwikkelde zich in de Barok tot een vaste formule om de tonaliteit stevig in 

het zadel te houden. Of men Bach, Mozart of Brahms neemt, in feite is hun muziek een 
aaneenschakeling van cadensjes (T-  S - D – T) met een ‘slotcadens’ als definitieve 
bevestiging. Al het goede weer in drieën; een cadens met alleen V – I werkt als onvolledig. 
In mijn visie valt de muzikale Renaissance meer in de Barok, waar de mens als tonica 
centraal komt te staan. De muziek van wat men gemeenlijk Renaissance noemt (globaal 
1400 - 1600) was qua karakter nog geheel Middeleeuws Christelijk. De persoon van de 
mens ging geheel schuil achter de anonimiteit, waar de godheid boven zweefde. Cadensen 
vormen bij een man als Palestrina vage knooppunten in een eindeloos klankbeeld, met 
contrapuntische lijnen die, zonder enige rivaliteit elkaar achtervolgend, naar een onbestemd 
punt zoeken. De tonaliteit van de Barok is in wezen renaissancistisch: de mens (tonica) staat 
centraal. De opera ontstaat (in Italië) waarin thematisch royaal teruggegrepen wordt naar de 
Oudheid. Er ontstaat een persoonlijke zeggingskracht; Monteverdi maakt de bovenstem 
(sopraan) los uit het anonieme polyfone weefsel van zijn voorgangers. Eén persoon krijgt het 
voor het zeggen. Hij legt een enorme expressie in die ene lijn, waarbij nog een stevige basis 
nodig om deze te ondersteunen. Het is een ‘simpel’ baslijntje, waar de componist becijfering 
bijzet als aanwijzing voor de ‘continuo-speler’, de clavecinist, om de melodie harmonisch te 
ondersteunen. Een jazzpianist doet niet veel anders in zijn combo; hij oefent dagelijks zijn 
‘twee-vijf-eentjes’ (II-V-I) in alle toonsoorten, en smeedt zijn nummers daarmee aan. 

Zo ook bij de Klassieke muziek: een nog zo’n mooie melodie van een Schubert-lied 
kon alleen ontstaan doordat de cadensformules voortdurend door diens hoofd spelen. Het 
wordt een onvermijdelijk vast patroon, te vergelijken  met onderwerp, lijdend voorwerp en 
gezegde. Ons hele leven is een dialoog tussen schijnbare vrijheid (melodie), en vaste 
tijdsindelingen (de bas). Deze overkoepelende tweestemmigheid is de kern geworden van 
de europese muziek. Gelukkig hebben we twee handen, dat komt op een piano goed van 
pas, want de componist is sinds 1600 in wezen een ‘toetsenman’; er zijn maar weinig 
uitzonderingen. De twee handen spelen met elkaar het spel: gaat de een naar boven, dan 
daalt de ander (‘tegenbeweging’ zoals dat technisch heet).  

We zeiden al, de drievoudigheid van de cadens is een drievoudig gegeven, ook in 
melodische zin (pag….????). Ze heeft zich allengs losgemaakt van het louter functioneren in 
de zinsconstructie. Er is steeds meer betekenis gegeven aan die drie elementen subdominant, 
dominant en tonica naarmate de muziek meer het voertuig werd van emoties. Mede onder 
invloed van de literatuur had de Romantiek (19e eeuw) dat thema centraal staan. Voor we 
over Wagners Tristan gaan spreken, moeten we daar even stil bij staan. 

Het begrip tonica (C) is natuurlijk duidelijk: middelpunt en einddoel. De dominant 
gaat eraan vooraf: tonica bijna bereikt. Subdominant: de ‘inspanning’ om die dominant te 
bereiken. Lijkt simpel, maar is het dat ook? Wat is het aangenaamste moment in deze drie 
stadia? Is het wel leuk om iets te bereiken? Misschien is juist het bijna bereiken een stuk 
aantrekkelijker. Een kind leeft naar zijn verjaardag toe (dominant naar tonica), een leerling 
naar zijn examen, de kapitalist naar grote rijkdom, maar wat als je het eenmaal  

 
bereikt hebt? Bijna altijd een gevoel van frustratie. De Klassieken, met uitloop ver in de 
Romantiek, overstemden dat probleem met heel veel herrie op het slotakkoord. Toch 
beginnen ook bij hen de stralende hoogtepunten, namelijk de momenten van genotvolle 
verwachting, steeds meer op de dominant. Eén formule werd daarin sinds Mozart populair: 
het zogenaamde ‘dominant-kwartsext-akkoord’, ingewikkelde naam voor een akkoord met 
aan de onderkant de dominant en, als op een troon, de tonica daarboven:  
Hij hoeft slechts neer te dalen: 
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Er ontstond een hele cultuur rond die formule. De zogenaamde ‘solocadens’ van een 
viool- of pianoconcert, aan het eind van het eerste deel, werd een langdurige virtuoze (al of 

niet) geïmproviseerde passage voor de solist op dat akkoord  

Uiteindelijk komt de C na een ‘triller’ op de grondtoon terecht (tonica), inderdaad geeft  
een sterk gevoel van: naar boven gericht; je hoort de tonica nog in de lucht hangen. Veel 
lawaai en toestanden komen er bij kijken, pauken, koper, alles fortissimo, waarna het 
bereiken van die tonica nog slechts een verplicht nummer is. De verwachting (de dominant) 
werd uitvergroot.  

 
voorbeeld 19 
Beethoven, 3e pianoconcert: 

 
 
Wat was daarbij de rol van de subdominant? Steeds meer: de inspanning om dat 

hoogtepunt van de dominant te bereiken. Bij inspanning hoort pijn. En zo wordt allengs de 
subdominant symbool voor melancholie, hartstocht en verdriet. Een duister gebied, waarin 
met gekwelde mineurakkoorden en wringende chromatiek de verlossing wordt gezocht. 
Des te groter zal het moment van het ontstaan van het nieuwe leven na al die barensweeën 
moeten werken. Vrouw gelukkig (dominant), kindje in de wieg (tonica), en iedereen is 
tevreden. Maar zo simpel zit een romanticus niet in elkaar. In de Romantiek komt de nacht 
centraal te staan, niet de dag. Het zijn het verlangen en de pijn die hem interesseren. 
Wagners Tristan wordt er het grote voorbeeld van. De tonica als doel wordt weggemoffeld, 
zelfs de dominant verliest haar hoopvolle inhoud.  

Zo wordt ook de ‘plagale’ cadens zeer algemeen. Het is een cadens waarbij de dominant 
wordt overgeslagen, en de subdominant dus direct naar de tonica gaat. 

 
voorbeeld 20    Wagner, uit de Wesendock Lieder: ‘Im Treibhaus’  

 
          E  o/          D-     
          S    T   (Gmin: IV – I) 
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Deze samenklank, e-g-bes-d, een mineur akkoord, nog extra verduisterd door een 
tritonus in plaats van kwint (e-bes i.p.v. e-b; in de muziektheorie ‘halfverminderd 7-
akkoord’ geheten: o/ ). Het was de meest geliefde samenklank van de 19e eeuw. En zo klinkt 
ook het historische ‘Tristan-akkoord’.  

 
voorbeeld 21 

 
 
In beide voorbeelden ontstaat de melancholie door een mankerende cadens. In het 

eerste voorbeeld ontbrak de dominant, bij Tristan de tonica. In beide gevallen is het 
specifiek de klank van het akkoord waar het om gaat. 

 
Wagner had zijn eigen kruistocht grotendeels achter de rug toen hij Tristan schreef. 

Liefdesperikelen, mislukte premières, een boottocht met vrouw Minna die bijna fataal afliep, 
waar we de Fliegende Hollander nog aan danken. Hij was inmiddels een gesetteld man. Op 
het nippertje uit zijn geldzorgen gekomen door geflikflooi met een schatrijke homoseksuele 
vorst. Hij was gelukkig getrouwd met inmiddels vrouw Cosima, die hij van zijn beste vriend 
von Bülow had afgepikt, en had een eigen theater. Hij had eindelijk de tijd om zich te 
wijden aan de zorgen van de mythologische figuren uit de Duitse middeleeuwen, en kon 
daarin een hoop kwijt van zijn eigen filosofieën, grotendeels geïnspireerd door 
Schopenhauer en Nietsche. De verlossingsgedachte staat centraal. Het is de christelijke kern 
waar hij omheen draait, maar die pas in zijn laatste meesterwerk Parsifal apert wordt. De 
problematiek van de al of niet eeuwige liefde wordt overal breed uitgemeten in een duistere 
wereld vol symboliek. Zijn eigen teksten en idealen van ‘Gesamtkunst’ zijn inmiddels wat 
gedateerd, maar de muziek staat nog recht overeind. En dat gold zeker voor het Europa van 
de Fin de Siècle: je was vóór hem (Strauss) of tegen hem (Brahms), maar je kon nooit uit 
onder de totaal nieuwe klankwereld die hij schiep. Afgelopen met de ‘Sonatevorm’, waarin 
twee thema’s na wat verwikkelingen elkaar vinden in een stralend slot. Weg de cadensen, 
die voortdurend op de tonale grond drukten. De fantasie en de droom moesten ongeremd 
hun kansen krijgen. Geen toonladders die met een ‘leidtoon’ (7e toon) gedwongen naar de 
grondtoon leidden, maar een chromatiek die tastend een mysterieus spoor volgt. De tonica 
wordt meer gesuggereerd dan bevestigd. Wagners  
breekt in zijn muziekdrama’s met de zogenaamde ‘nummeropera’s’ met afgesloten taferelen. 
Alles wordt ‘unendlich’: melodie, harmonie, vorm.  
 

Met deze onontkoombare vaderfiguur moest iedereen afrekenen of er zich mee 
verzoenen. Veel componisten worstelden daar hun hele leven mee. (Het is te vergelijken 
met de situatie na de 2e wereldoorlog toen Stockhausen en Boulez de scepter zwaaiden.) De 
meeste Duits-Oostenrijkse componisten gaven de strijd tegen Wagner al snel op, in 
Frankrijk ging dat uiteraard moeizamer. Franck introduceerde de chromatiek in Frankrijk, 
Fauré en Debussy kwamen pas in hun latere werk in het reine ermee. Want die werd sinds 
Wagner verplicht; je moest van goede huize komen om je daar als Fransman te onttrekken. 
Ravel was zo iemand, en zo trok ook een man als Sjostakovitch zich weinig aan van de 
mode van de seriële muziek, een kleine eeuw later. Het duurde dan ook een tijd voor hij au 
serieus genomen werd door het in verwarring geraakte muziekpubliek. 
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Wagners Tristan begint met een vraag, waarop het antwoord nauwelijks zal komen (zie 

het vorige notenvoorbeeld): F o/   E7. (Let niet over de ingewikkelde notatie, over die 
ellende hebben we het gehad.) Dat E7 vraagt uiteraard om tonica A. Dit akkoord komt in 
dit ‘Vorspiel’ (daarna!)  niet voor, althans niet als tonica, wel in allerlei ‘bedrieglijke’ 
wendingen (zoiets heet een ‘Trugschluß’ in de muziektheorie). Vóór E7 verwachten we een 
B-akkoord als subdominant. Dit F-akkoord is echter de tritonus, het mysterieuze 
tweelingbroertje (zie pag …??); het maakt de vraag des te geheimzinniger, en de ontknoping 
een kwartier later des te genialer. Er ontvouwt zich een heel berglandschap van zoekend 
climaxen, tot op een bepaald moment de dominant, een lage E (lang aangehouden, 
‘orgelpunt’), ons weer tot de orde roept; tenslotte was A het eigenlijke doel. Er volgt boven 
dat orgelpunt een herhaling van het begin, maar plotseling neemt alles een geheel andere 
wending: zwoele klanken overspoelen de atmosfeer. Niet naar A, maar tritonus Es lijkt alles 
te stuwen. De muziek wordt hijgerig, de ‘Liebeserlösing’(wat iets poëtischer klinkt dan 
‘klaarkomen’), moet snel volgen. En dan gebeurt het: datzelfde F-akkoord van het begin 
keert nu terug op het hoogtepunt, nu als ‘gewone’ subdominant in Es, maar juist als het 
verlossende Bes7 (voor Es) moet volgen, stort alles in elkaar, en gaat het akkoord weer naar 
E7, zoals in het begin.  

 
voorbeeld 22 

 
     (1)                     (2)            (3) 
 
Het F-akkoord probeert tweemaal via Bes7 de tonica Es te bereiken, de derde keer 

vindt een metamorfose plaats: het F-akkoord blijkt nu ook een zelfde functie te hebben in 
A. Een enorme (anti)climax; de hele droom van Es is vervlogen, alles kan opnieuw 
beginnen.  

Wat heeft dat alles te maken met Jeux en Debussy? Dat zal blijken. 
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- jeux  en  de  tonaliteit  
 
 

            De cadens in Jeux 
 
Centraal in onze verhandeling staat de tonaliteit van Jeux, aangezien er tot op de dag 

van vandaag een taboe lijkt te zijn op een traditionele benadering ervan bij het werk van 
Debussy. Hoewel Jeux te boek staat als weinig toegankelijk op dit punt, hangt juist Jeux, 
meer dan zijn andere werken, aan een hechte tonale samenhang berustend op tonica, 
subdominant en dominant. Dat betekent dat we hier stil moeten staan bij de verschillende 
cadensvormen, die in Jeux zijn terug te vinden. Hier volgt een poging tot categorisering: 
 
1) Volledige cadens, S D T :  

- 118 t/m 138, A D D7 E: S (was T) D D T.  
- Voorts een breed uitgesponnen cadens van 358 en 440: toonsoort Es, F- (t/m  
    428) Bes7 (429) Es (441 e.v.).  
- In toonsoort C: D halfverm (459) G (463) C (473). 
- In Des: Es- (541), As7 (551) Des (563). Er loopt een cadensering in Es dwars 
   doorheen, waarover later. 

 - De belangrijkste cadensering betreft uiteindelijk Fis, die na een lange reis op de 
valreep niet bereikt wordt (in plaats daarvan: C, waarover ook later):  
B- (611), D- (619), F- (657), Gis-(=As-) (661) (alles subdominant) en niet te vergeten 
hoogtepunt Gis halfverm. (677 subdom) Cis7 (680) dominant en C (689, mislukte 
tonica). 

2)  Plagale cadens, S D (in plaats van D T):  
 verreweg de meest geliefde bij Debussy, vooral de cadens (in C:) As7 C zouden we wel 

de ‘Debussy-cadens’ kunnen noemen. Niet dat ook de Romantiek deze milde, 
melancholieke cadens niet met liefde koesterde (Tchaikovsy, Franck), bij Debussy is het 
welhaast een visitekaartje.  
 
voorbeeld 23 

 
 
Het is interessant om op dit punt ruimte te maken voor Rudolf Escher, en zijn boek 

over Debussy. Escher was van zijn generatie (1912-1980) een van onze beste componisten. 
Hij kwam rechtstreeks voort uit de Franse, Impressionistische traditie. Debussy en Ravel 
(vooral deze laatste) waren zijn grote voorbeelden. Het is des te verwonderlijker dat in zijn 
analyses weinig of niets naar voren komt van de link tussen klassieke tonaliteit en 
octotoniek, die wel degelijk ook in zijn eigen komposities aantoonbaar is. In de 60-er jaren 
doceert Escher aan de Universiteit van Utrecht colleges Nieuwe Muziek, en behandelt 
daarbij Debussy uitgebreid. Later (in 1985) is er een boek uit voort gekomen, samengesteld 
door E. Schönberger en D.J. Halmoen, (‘Debussy – Actueel Verleden’), waarin o.a. Nuages 
en Jeux worden geanalyseerd. ‘Actueel’ moet hier vooral gezien worden in het licht van die 
moeizame 60-er jaren, waarin Boulez en Stockhausen een stevige greep hebben op 
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zichzelf, maar ook op de hele muzikale wereld om hen heen. Bij hen ontstaat het ‘seriële 
denken’, enerzijds vanuit Schönbergs en Weberns 12-toonsysteem, en anderzijds 
experimenten van Messiaen, waarbinnen alle 12 tonen, en ook de andere ‘parameters’ 
(luidheid, ritme, klankkleur) maximaal verzelfstandigd worden, d.w.z. losgemaakt van ieder 
gemeen-schappelijk proces. Het leidde tot een muziek die, hoewel streng georganiseerd, 
juist in klank aan de rand van het toeval geraakte. En het was dan ook niet merkwaardig, 
dat een man als John Cage in Amerika spoedig die wat simpelere weg zou bewandelen 
(‘aleatoriek’; alea=dobbelsteen). 

 
 De uiterste consequentie van het seriële denken was een soort ‘puntjes’-muziek, een 

sterrenhemel van willekeurig klinkende tonen in het universum (Boulez: ‘Structures’). 
Stockhausen, die wel inzag dat dit soort ‘Punktuelle’ klankwerelden weinig aantrekkelijk 
was voor de –zelfs geoefende– luisteraar, ging zich vervolgens bezighouden met ‘Gruppen’, 
waarbij muzikale situaties met overeenkomende eigenschappen als eenheden konden 
worden gehoord; een vorm van ‘statistisch’ denken. Hij doet daar zeer ingewikkeld over in 
allerlei moeizame, typisch Duitse, manifesten. Maar wat is nu eigenlijk het verschil met alle 
muziek die eerder (100 jaar lang) was ontstaan? Ons hele denken is statistisch. We noemen 
alles ‘tafel’, voorzover het naar enigszins aan een statistisch gemiddelde beantwoordt. Een 
politieagent is een politieagent, los van zijn persoonlijke eigenheden. Het vereenvoudigt 
voorlopig ons denken en vormt een voorlopige drempel tot een volgende, wat 
genuanceerdere, benadering. Ook als we naar muziek luisteren is er een eerste grove 
statistische ingang. We herkennen clichés die staan voor verschillende historische periodes, 
later specifieke eigenschappen van componisten, pas daarna komen we tot appreciatie. Dat 
we van bepaalde componisten houden heeft niet alleen met de kwaliteit van hun werk te 
maken, maar minstens zoveel met de vertrouwdheid van hun stijl. Zoals we makkelijker een 
gesprek voeren met iemand die we goed kennen, als is dat gesprek  inhoudelijk misschien 
weinig interessant. In feite gaat het hier dus steeds over ‘Gruppen’. Het belangrijkste, en 
daarmee ook fatale, van Stockhausens Gruppen, is dat hij het begrip loslaat op allerlei zaken 
(gemeenschappelijke stijging, verwante dichtheid of kleur, etc.) maar niet op wat tot dan toe 
het meest samenhangende gemiddelde was geweest: het modale en tonale ‘harmonische’ 
verband, dus statistische verwantschap tussen de 12 tonen. Al die andere ‘statistische’ 
parameters kwamen trouwens ook al bij Mozart of Tchaikovsky aan de orde. Er komt bij 
hem dus weinig bij, maar er gaat veel verloren. Escher heeft Stockhausen bestudeerd – je 
kon moeilijk anders in die tijd, en aan alles merk je zijn reserves, hoewel hij niet voor 
conservatief wilde doorgaan. Wat hij er (‘actueel verleden’) tegenover stelt in zijn analyse 
van Debussy is echter pover. Er komt weinig uit zijn harmonische analyses, die toch de 
luisteraar op weg zouden moeten helpen om de (‘statistische’) achtergronden te doen 
begrijpen van een wat ontoegankelijk werk als Jeux.  

 
 Als voorbeeld geven we zijn kijk op ‘Nuages’, dit tegelijkertijd als illustratie van wij 

de Debussy-cadens noemden. Bij de behandeling van de octotoniek toonden we de 
onderlinge verwantschap van drie maal een kwartet van 4 tonaliteiten als basis van de 
(Heilige Drie-eenheid) S D T , en daarmee de oerkwintval D - G  - C. Dankzij de 
octotoniek zijn alternatieve cadenzen mogelijk, waarbij vervangers kunnen optreden binnen 
bovengenoemde cadens: S D T 

 D G  C 
 F   G   C 
 As   Des   C 
 B   E   C 
 B   Des  C 
 etc. etc. 
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Het zijn dit soort vervangende cadensvormen die Debussy de mogelijkheid geven 
zowel tot een rijke coloriet als ook tot verfijnde chromatische verbindingen.  

Laten we bij bovenstaand voorbeeld de dominantfuncties weg, dan resteren de ‘plagale’ 
cadensen, en daarbij is bij hem dan weer de belangrijkste die ‘Debussy-cadens’ (in C: As7 - 
C). Dat is in B-mineur: 

 
voorbeeld 24 

 
 
Zo komen we weer bij Escher terecht, en zijn analyse van Nuages. Hier een uittreksel 

van het begin:  
 
voorbeeld 24 

 
 

We lichten uit Eschers analyse een paar punten: 
 Escher: 
1. De tonica van Nuages is geen akkoord, maar de enkelvoudig toon b. 
2. Op de toonkern b wordt een harmonisch veld gebouwd, waarin de reine kwint b-fis 

en de tritonus b-f alternerend domineren.  
3. Men kan niet zeggen dat Nuages in b-klein staat. 
 
ad 1. Hoezo? 
ad 2. ‘Wordt een harmonisch veld gebouwd’, waarom niet gewoon zeggen: kleine 

drieklank? B-d-fis komt regelmatig voor in dit stuk. 
ad.3 Waarom niet?  

 
Er is duidelijk bij Escher een taboe (60-er jaren!) om de dingen gewoon bij de naam te 

noemen. Alles wordt zo ingewikkeld mogelijk gemaakt, terwijl een analyticus (nieuwe) muziek 
inzichtelijk moet maken, door te associëren met  vertrouwde stijlen. Het meest merkwaardige 
is, in een toch uitvoerige analyse, de weigering om het G-akkoord als zodanig te betitelen, laat 
staan het een cadenserende rol toe te wijzen. 

 

Let op: 
a. Escher: dit akkoord is geen dominant 9-akkoord (we 
 hebben immers niets te maken met een verzwegen 
 toonsoort C), maar is een uitbreiding van het harmo-
 nische veld b-d-f met een grote terts erboven en eronder. 
b. Escher: een vierklank op de Ie trap. 

 
ad a. Door welk ‘verbod’ mag Debussy dit geen G-akkoord noemen? Ernstiger is het 

argument, dat dit alleen een G-akkoord zou kunnen zijn wanneer het als een V in C 
zou kunnen optreden. Alsof dat de enige mogelijkheid is! 
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ad b. Een G7-akkoord noemen als een vierklank op Ie trap (B-mineur) gaat ieder verstand 
te boven.  

 
Over Escher als componist overigens niets dan goed, maar van zijn moeizame analyse 

van Jeux worden we niet veel wijzer. 
 
Nog even terug naar het begin van Nuages. De eerste maat heeft een tonale 

achtergrond, die conventioneel uitgewerkt als volgt zou klinken. De kern is hetzelfde, maar 
de impressionistische abstractie, en daarmee juist de schoonheid, gaat geheel verloren. 
Excuses:  

 
voorbeeld 25 

 
 

Maat 3 e.v. zijn geheel gewijd aan subdominant G7 met octotone verwanten Cis en E. 
 
 
 
 

        -  Octotoniek  als  uitbreiding  van  de  klassieke  cadens-voering 
 
In de Romantiek werd één akkoord zeer populair, een op zichzelf dorre, zelfs 

onheilspellende samenklank, waarin twee tritonussen verstrengeld zijn. Het bestaat uit drie 
kleine tertsen, minder kan het niet, en het wordt ‘verminderd 7-akkoord’ genoemd. 
Eigenlijk een onjuiste naam, want de omvang is geen septiem, maar een sext. Het biedt wel 
veel mogelijkheden als ‘las’. Het kan als een spin met zijn poten chromatisch vier kanten op. 

 
voorbeeld 26  

 
 

Zo kon men met een handomdraai bijvoorbeeld in plaats van C in drie andere 
toongebieden terecht komen. Zoiets kwam in Mozarts tijd nog niet vaak voor: 

 
voorbeeld 27 

 
In zijn beroemde G-moll symfonie verwacht men de eerste oplossing van G naar C via 

B-verminderd (X), maar wat werkelijk gebeurt, zeer verrassend: datzelfde akkoord lost in 
Fis op. 

In de fantasiewereld van de Romanticus en zijn drang naar het Onbekende werden dit 
soort oplossingen bijna clichés, of het nu in Duitsland is bij Wagner of Liszt, maar ook bij de 
Fransen als Franck of Fauré. Dat die 4 tooncentra, C / Es / Fis / A, allen in één toonladder 
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pasten, was een belangrijke ontdekking, die we vermoedelijk de originele figuur Rimsky-
Korsakov danken (die van de Sheherazade). Het fascineerde hem dat dit soort akkoorden, 
die een kleine terts van elkaar liggen, naast elkaar, maar zelfs gecombineerd, weliswaar een 
contrast vormden, maar ook (door die ladder) een geheimzinnige band. Die ladder wordt 
later ‘octotoon’ gedoopt. Zij bestaat uit een opeenvolging van viermaal een kleine en een 
grote secunde. 

 
voorbeeld 28 

 
 
Niets heeft voor de nieuwe muziek sinds ca. 1900 zoveel betekend als deze ladder. Het 

opende totaal nieuwe tonale mogelijkheden binnen de 12-tonigheid.  
Van een dergelijk setje zoals bovenstaande bestaan er uiteraard nog twee, waarmee de 

resterende 8 tooncentra worden bestreken. Er kunnen behalve C (met familie) ook een D-
kwartet en een G-kwartet worden geformeerd. En zo konden binnen de aloude cadensering 
D-G-C (subdominant-dominant-tonica) nu alle 12 akkoorden een plek krijgen (4 
subdominanten, 4 dominanten, 4 tonica’s).  

 
Ik noemde al Rimsky-Korsakov, maar Debussy, ongetwijfeld door hem geïnspireerd 

schreef in 1894 zijn ‘Prélude à l’Après-midi d’un Faune’ en opende ermee de deuren voor 
de 20e eeuw.  

 
voorbeeld 29 

 
 
Wie is nou de baas (tonica)? Is het de Cis, of de G, waarmee hij in een tritonus heen en 

weer schommelt? Is het de E, waar een heel akkoord omheen gebouwd wordt? Of de Bes, 
waarmee het fragment afsluit? Niemand kan het zeggen; ze wentelen als vogels in de lucht, 
zonder zwaartekracht. Het is een groots moment in de muziekgeschiedenis, waarin een 
geheel andere filosofie doorbreekt, een meer Oosterse, minder causaal gerichte. Debussy 
was niets voor niets naar de Wereldtentoonstelling in Parijs geweest. Hij hoorde daar 
oriëntaalse klanken, maar zag ook de Eiffeltoren, die de zwaartekracht lijkt te tarten.  

De ‘Prélude’ eindigt uiteindelijk in E groot, maar dat had evengoed G, Bes of Cis 
kunnen zijn. Het spel met de 3 octotone families werd vooral voor Russen en Fransen een 
onuitputtelijke inspiratiebron. Rimsky en Stravinsky, Ravel en Debussy, en Messiaen. Maar 
ook Bartok, die in zijn beste werken zijn hele tonale denken erop entte. Vooral wat Bartok 
betreft danken we veel aan de Hongaarse theoreticus Lendvai: zijn analytische inzichten, 
alweer een halve eeuw oud, hebben nog steeds niet de erkenning gekregen die ze 
verdienen. In het werk van Debussy blijft de octotoniek steeds op de achtergrond 
meespelen, hoezeer ook omsluierd door andere modaliteiten, die zijn kleurenpalet 
verrijken. 
In Jeux, zijn laatste orkestwerk, komt alles tot een definitieve synthese. 

 
In het vormoverzicht hebben we grofweg de tooncentra aangegeven die in Jeux 

een rol spelen. Onmiddellijk valt op dat daarin A, C, Es en Fis centraal staan. Zij zijn 
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‘tonaal’ het bindende element in Jeux, doordat die vier tonaliteiten binnen één 
octotone familie vallen: 

 
voorbeeld 30 

 
       C 
Zij vormen tezamen de ‘tonica-groep’ (T):           A   +   Es 
        Fis 
Zien we de toon d (II) of f (IV) traditie-gewijs als subdominant, dan wordt dat de 
volgende familie, en valt het resterende octotone materiaal over dominant g en 
aanverwanten. Dit geeft het volgende beeld: 

 
voorbeeld 31 
 

 S:   D:  T 
 
 D  G C 
  B   +   F   E    +   Bes  A   +   Es 
 As Des Fis 
 
 
We zouden kunnen spreken van kleine terts- en tritonus-verwantschap. In het 

algemeen is dit fenomeen praktisch verwaarloosd door analytici, waardoor het werkelijke 
inzicht in de tonaliteit van Debussy (en dat van vele andere laat-Romantische en 20e eeuwse 
componisten) nooit voldoende aan het licht is gekomen. Als uitzondering noemden we 
reeds Ernö Lendvai, aan wie we op dit punt veel dank verschuldigd zijn waar het werk van 
Bartok betreft. Er is echter nauwelijks een 20e eeuwse componist te noemen, die niet 
(bewust of onbewust) de principes van de klassieke tonaliteit (berustend op 7-tonigheid) 
heeft willen combineren met 12-tonigheid. Octotoniek bracht hierbij de oplossing. In 
diverse studies is octotoniek bij Debussy gesignaleerd, maar vooral als puur modaal 
verschijnsel in samenklanken en melodische figuraties, niet als verlengstuk van het 
traditionele tonale denken.  

 
De rol van de octotoniek is meer horizontaal: hoewel er zeker ook sprake is van 

octotone harmonieversmeltingen, ziet Debussy in de octotoniek vooral een mogelijkheid 
tot verfijnde cadensvorming, die in principe gebaseerd is op het volgende uitgangspunt: een 
octotoon ‘kwartet’ (b.v. C-Es-Fis-A, de tooncentra van Jeux) kan tot onderdeel van een 12-
tonige kwintencirkel worden gemaakt. 

           voorbeeld 32 
 

We zien hier hoe de kwintencirkel uiteenvalt in vier II-
V-I-cadensen rond de octotoon verwante centra C, Es, Fis 
en A. (De twee resterende ‘kwartetten’ zijn D, F, As en B 
als subdominant en G, Bes, Cis en E als dominant). Door 
onderlinge uitwisseling van functies kan zo een uiterst 
genuanceerd beeld ontstaan, waarbij de modaliteit van de 
octotoniek garant staat voor eenheid.  
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Hoe complex Debussy met dit uitgangspunt omgaat zullen we later meer uitgewerkt 

terugzien, maar dit is de basisgedachte. Bij Jeux leidt het tot een componeerwijze, die veel 
doet denken aan patchwork, een collagetechniek waarbij verschillende lappen stof in 
stukken worden geknipt en vervolgens worden gemonteerd tot tot een lappendeken. 
Debussy had al eerder de gewoonte om fragmenten later in een compositie onverwacht te 
doen terugkeren, of te anticiperen op latere gebeurtenissen; in Jeux is dit bijna een 
uitgangspunt geworden. 

Van de vier genoemde tonaliteiten staan Es en Fis centraal. A (officieel hoofdtoonsoort) 
en C spelen een marginale rol, zie onderstaand vormschema.  

Het is in feite de strijd tussen Es en Fis die in Jeux gestreden wordt. In de twee eerste 
delen (A, B, C en D, E) gaat deze strijd aardig gelijkwaardig op, in het derde deel (F, G, H) 
gaat alles onvermijdelijk richting Fis, hoe ontsluierend de afloop ook mag zijn. Waar beide 
toonsoorten ‘voor staan’ kan men over filosoferen, wat we in een later hoofdstuk ook zullen 
doen. Eerder noemden we al de karakterverschillen die Debussy gaf aan Es en Fis: Es 
conventioneler en meer diatonisch, Fis mysterieuzer en meer chromatisch (octotoon).  

Centraal in Jeux staat de toon/het akkoord Cis. Het is de slagader van het werk. Door 
alles heen verwijst hij naar een afloop in Fis. We zullen hem in de gaten houden. 

 
 
In de nu volgende analyse hebben we volstaan met de aanduidingen S, D, T, aangezien 

de traditionele ‘7 trappen’ ontoereikend zijn. Een uitzondering hebben we gemaakt voor 
die plekken, waar Debussy zich zeer opzettelijk traditioneel bediend van de S-D-T-cadens. 
Daar hebben we gekozen voor II-V-I, juist om het specifieke ervan in beeld te brengen 

 
 
 
 

-  Analyse  van  Jeux  - 
 
 
Zoals gezegd: Debussy heeft de vorm van Jeux zelf niet in fragmenten ingedeeld. Het 

nu volgende schema is dan ook niet meer dan een interpretatie, een houvast bij de analyse. 
De belangrijkste uitgangspunten bij deze indeling berusten op het scenische (I: de twee 
meisjes; II: meisjes afwisselend met jongen; III: alledrie samen) en tonale contrasten, die daar 
gedeeltelijk mee samenhangen. 

 
voorbeeld 33 
 

 
 
Aan de hand van bijgevoegd beknopte (piano-)uittreksel en dit vormschema zullen we 

stap voor stap het proces proberen te volgen.  
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voorbeeld 34 

 

 
 
 

I De inleiding (A-a) opent met een decor van een heletoons B-akkoord, dat een typisch vage 
subdominantsfunctie heeft binnen het gehele tonale raamwerk. Een werk beginnen op de 
duistere subdominant is zowel bij Debussy als bij Ravel (Linkerhandconcert, La Valse) een 
geliefd procédé.  

Door het B-akkoord klinkt verscholen het hoofdmotief van het werk: drie 
chromatische tonen bis-cis-d (motief a), en ook bis-Cis-eis (motief b), de dominant. Bij 
maat 9 kristalliseert er zich hieruit een grillige figuur, die in alle opzichten nieuwsgierig 
maakt, ook naar de tonaliteit. Tegelijkertijd wordt er nu een derde motief mee 
geïntroduceerd (motief c): 

 
voorbeeld 35 

 
 
De tonaliteit bij maat 9 wijst op A-groot, die al direct wordt gemengd met tritonus Es7 

(maat 13). Dit proces herhaalt zich bij maat 19, van waaruit zich een lange chromatische lijn 
ontspint met rustpunten op dominant G7 (29) en uiteindelijk Bes7 (35), met mysterieuze 
akkoordherhalingen, waarin alleen de g dissoneert binnen het heletoons-akkoord. Bij 39 
komt de beginsituatie terug, waarbij nu duidelijker de cis (met eis, genoteerd f) als dominant 
naar voren treedt.  

 
Het doek gaat open bij 47 (B a), en laat een speelse muziek horen in soepele 

walsbeweging. Er lijkt weinig aan de hand op deze zomeravond, hoewel de cis zeker niet 
brengt wat te verwachten valt. Hoe ontspannend de maten 47 t/m 52 ook klinken, het is 
tonaal waarschijnlijk de meest onduidelijke plek van het stuk. Men zou er A als grondtoon 
bij kunnen horen, wat later (bij 118) zeker het geval is, voorlopig is het echter gissen (Cis-
dorisch?). Via Es7 (53) ontstaat een dialoog tussen C-mineur en A-mineur (57) waarin 
aanvankelijk A wint (64), maar uiteindelijk C (67), afsluitend met een sterk C6-akkoord 
(een bal valt in de scène). Als de jongeman met tennisracket ten tonele verschijnt (74) slaat 
de muziek om van diatoniek naar octotoniek, en wordt een mysterieuzere sfeer voelbaar. 
De twee meisjes verschijnen nu ook, wat nerveus, in beeld. De toonsoort C wordt (84) 
gemengd met Fis als ondergrond, en later (100) het zelfde met Es en A. De melodiek is 
zoekend, A en Bes zoeken naar B. Als die B bereikt wordt (in 114, vooruitlopend op 138) 
betekent dit tevens de terugkeer naar de aarde via de ‘Debussy-cadens’ F7-A (118). De 
muziek is weer diatonisch, het materiaal vertrouwd, en er volgt een klassieke modulatie van 
A naar E via dominanten D en B7, een vage herinnering aan de sonatevorm.  
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E wordt bereikt in maat 138 (C a). De twee meisjes dansen om beurten (138 en 157) in 
kleurrijke sfeer. Die kleur is mede te danken aan de vermenging van E met Es-pentatoniek, 
met sierlijke kwintparallellen. (Steeds als tooncentrum E optreedt zal Debussy er Es 
tegenover plaatsen, maar hierover later.) Door dit alles speelt een chromatische kern, (142 
dis-d) zoekend naar de cis, die in 169 in Cis7 wordt bereikt. Komt Fis misschien al? Nee. E 
en Cis7 worden dominant van Es, dat in de diepte wordt bereikt (168). Weer het 
chromatische motief, nu de c-cis-d. Wil de cis als dominant naar Fis, of de d naar Es? Dat 
laatste gebeurt voorlopig in 196. Es heeft gewonnen via de Debussy-cadens B-Es. Maar daar 
is veel onzekerheid aan voorafgegaan (174 e.v.) vooral veroorzaakt door en verminderd 7-
akkoord: gis-b-d-f, dat, zoals we eerder zagen, vele kanten op kan. Het kan hier zowel naar 
Es als naar Fis oplossen. Fis lijkt door te zetten: Gis7 (184) tracht via Cis (190) Fis door te 
drukken, maar er volgt een stop op B-majeur (191): subdominant in Es of Fis? Zoals gezegd: 
eerst Es, maar dan komt de jongeman uit het struikgewas tevoorschijn, en volgt deel II. 

 
 
voorbeeld 36 
 

 
 
Er ontstaat een verwarrende situatie (D-a): de Cis doorsnijdt in één klap het tonale 

beeld, de strijd om Fis gaat beginnen. De jongen wordt geconfronteerd met verschrikte 
meisjes, een kwestie van vallen en opstaan, dat laatste vooral via dominantfuncties Cis7, E7 
en Bes (heletoons), het vallen: tonica C7 (vergelijk het vallen van de bal bij 70). Door alles 
heen blijft de Cis naar Fis vragen. Niet geheel onverwacht komt die in beeld (224; D-b) via 
plechtige drieklank-parallellen vanuit E. Dat Fis niet overtuigend werkt komt door de 
combinatie met subdominant B (226) en de lieflijke maar vage pentatoniek van het 
amoureuze gebaar bij 230. Er wordt zelfs een kus gevraagd (234, Cis9) maar er volgen 
vluchtbewegingen, waarin Es-groot nog even opdoemt. Het is zo’n typisch voorbeeld, 
waarbij Debussy terugverwijst naar een eerder muzikale situatie (196). Vanaf 345 herhaalt 
alles zich min of meer, maar bij 262 wordt de atmosfeer zwoeler; één van de meisjes stort 
zich gepassioneerd in de armen van de jongen, en er volgt een nieuwe opmars richting Fis, 
in twee opzetten. Eerst (164) vanuit A7 (gemengd met Fis7) met dominant E (mix met G7 
en Bes7), zich terugtrekkend in subdominant D-mineur (269). Nieuwe opzet vanaf 272: nu 
Fis7 (met Es7) naar Cis7 (276), waarop een hartstochtelijk omarming dit deel afsluit. Het 
melodisch motief daarbij was al in 286 geïntroduceerd, en kan gezien worden als variant 
(‘kreeft-omkering’) van misschien wel hét hoofdmotief van Jeux, en voorspelt hier al wat 
uiteindelijk zal gebeuren (677): 

 
voorbeeld 37 
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 We maken hier even een overzicht van het interessante patchwork’ dat zich afspeelt 
over meer dan 100 maten, te beginnen bij 163. 

 
 
voorbeeld 38 
 

 
             
We zien hier hoe Debussy verschillende klassieke cadensen door elkaar weeft. Bij 168 

wordt de tonaliteit van Es door een langdurig orgelpunt op Es ondersteund. Bij 174 klinkt 
daarboven een verminderd 7-akkoord, dat dominantfunctie (VII) heeft zowel in Es als in 
Fis: (Bes) d-f-as-ces = (Cis) eis-gis-b-d.  

Bij maat 202 en 203: de twee melodische kwintvallen in deze maten, die vooruit lopen 
op de danssprongen van de volgende twee maten vormen in feite vier parallelle 7-
akkoorden: G7, Fis7, F7 en E7, waarbij Fis en F als doorgangsakkoorden functioneren 
tussen G7 en E7.  

Bij 224 en 245: het E-akkoord heeft een drievoudige functie. Als dominant van C en 
Fis, op lange afstand ook dominant van A, van C en Fis, en ook als plagale wending naar het 
B-akkoord boven Fis in maat 226. De situatie wordt zo dubbel plagaal:  

E → B → Fis (S→ S  T). 
Door dit alles heen speelt een motivische ontwikkeling:    
 
voorbeeld 39 
 
 
 
 

 
 
 

II Nieuwe scène (E-a, 284). Voorafgaand Cis7 zoekt uiteraard weer naar Fis. Er wordt echter 
de spot mee gedreven door het andere meisjes, dat jaloers is geworden op de romance van 
haar vriendin met de jongeman. De maatsoort wordt tweedelig (2/4, hoge uitzondering in 
Jeux!), en de dominant Cis wordt dissonerend omspeelt door een subdominant D7, waarbij 
tonica Fis even om de hoek kijkt (286), een interessant moment, omdat Debussy hier ver 
teruggrijpt, naar het slot van de introductie: 
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voorbeeld 40 
 

 
Het is een voorbeeld van de verfijnde (vaak op lange afstand) associatieve 

gedachtenwereld van de componist. Tonaal is de situatie buitengewoon interessant. In feite 
gaat het hier om samenvallend  kwintrelaties met hun tritonus: 

  As (D)  S 

  Cis   D 

  Fis (C)  T 

Subdominant D vermeldden we reeds, in de ironische dans van het meisje (309 e.v.) 
valt As7 op (boven C) als subdominant. Het chromatisch motief valt hier over een subtiele 
cadens: As7 – G7 – Fis7, S - D - T. De dans wordt herhaald (325) nadat Cis7 (Des7, 321)  
nog tweemaal de kop heeft opgestoken. Fis komt, maar zeer tijdelijk (331). Het heeft, hier 
genoteerd als Ges, voorlopig zijn beste tijd gehad. Debussy maakt een geraffineerde 
overgang naar Es-groot, dat hierna de hoofdtoon zal voeren. De jongen  
voelt zich nu aangetrokken tot het jaloerse meisje, waarmee tegelijkertijd een nieuw 
dansmotief wordt geïntroduceerd:  

 
voorbeeld 41 

 
Debussy realiseert de modulatie naar Es door boven het Ges-6-akkoord F-mineur te 

stellen, en Ges geleidelijk weg te werken. (Des7 klinkt nog tot 355.) F-mineur blijft 
voorlopig hét akkoord, als II in de toonsoort Es waar langdurig naar toegewerkt wordt en 
wat nauwelijks wordt bereikt. Steeds in Jeux is het streven naar en het suggereren van een 
doel (tonica) wezenlijker dan het bereiken ervan. Een halve eeuw na Tristan wordt dit in 
Jeux voor het laatst weergaloos gerealiseerd.  

 E-b (358) ligt exact op de helft van Jeux; de dans van de jongen en het meisje zet 
definitief door. Es als tonica doet verwoede pogingen een voet aan de grond te krijgen (358, 
367, 396), maar subdominant F-mineur en hier en daar Bes7 als dominant blijven het 
klankbeeld overheersen. Ook de andere subdominanten komen aan bod: D7 (369), As7 
(371) en B7 (376). Op dit laatste moment verstopt het meisje zich achter de struiken, en 
komt zo via B7 in de uitzonderlijke toonsoort E terecht. Het effect van deze plotselinge 
uitwijking buiten het vertrouwde octotone kwartet (C, A, Es, Fis) werkt verrassend. 
Opmerkelijk is dat Debussy hier, evenals bij 150, E met Es7 mengt. Een voor hem redelijk 
verregaande quasi bitonaliteit (tonica onder, subdominant boven), die bij Ravel en 
Stravinsky veel vertrouwder is. (Vergelijk weer het ‘Sacre-akkoord’ Es7/E, waar overigens 
Es7 duidelijk tonica is, waardoor de combinatie werkt als T/D. In 381 herhaalt de situatie 
zich uitgebreider (een kleine terts hoger), waarna de dans zich weer voortzet in 378. Op 
naar Bes7 (eerst 398). De spanning wordt opgevoerd door terug te gaan naar subdominant 
As (‘retirer pour mieux sauter’). Uiteindelijk draait alles om F-mineur (II), tot het 
hoogtepunt (429) Bes7 wordt bereikt. Het blijkt een Pyrrusoverwinning; het akkoord stort 
in elkaar. Het is ook opvallend dat Bes7 niet chromatisch werd bereikt (zie de chromatische 
lijnen in de analyse), en daardoor al betrekkelijk krachteloos is. En waar blijft Es? De 

instorting van Bes7 als heletoonsklank loopt uit in E (B☐ is E☐). Een droevige affaire. 
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Wederom speelt jalousie hier een rol. Zij mokt in subdominant B-groot, waarbij E voor een 
plagale cadensering zorgt (435; E IV – B I). Alsnog wordt Es bereikt (genoteerd Dis). Het 
wordt een bijzondere situatie, met enorme rust. Er is een dialoog tussen het idyllische Es 
(grotendeels pentatoon) en subdominant B (en D). De hoge Bes (344) in de soloviool is met 
zijn pianissimo een wezenlijker hoogtepunt dan in 429, nu wel degelijk vanuit een 
chromatische omgeving bereikt, en boven tonica Es. Een subtiele symboliek: wat hier speelt 
is de erotiek die ook tussen de beide meisjes is gaan spelen, en uiteindelijk een afronding 
vindt in Fis (+ C, A en Es, 453). Deze modulatie naar Fis vindt plaats via D-mineur, en we 
herkennen weer de Debussy-cadens (Dmin - Fis).  
Intieme vierstemmigheid als afsluiting. 

 
voorbeeld 42 
 

 
 
Laatste deel (F-a). De mystieke sfeer wordt doorbroken door een frisse C-majeur 

diatoniek. Een reprise-gevoel (vergelijk 47): de schoonheid van de nacht, schitterende 
lichtjes. De jongeman wijst de meisjes op dit alles, boven een cadens D – G – C, maar de 
wijze waarop C (473) en daarmee Fis (479) wordt bereikt verwijst onmiddellijk reeds naar 
verdergaande bedoelingen van de hoofdfiguur. Chromatische motieven doorkruisen de 
atmosfeer en Fis sluit breed af, maar gespleten door de tegenbeweging van dalende en 
stijgende chromatiek (483). De toonsoort Es zal niet veel kansen meer krijgen. In een later 
hoofdstuk komen we op de vermoedelijke betekenissen van de toonsoorten terug.  

 Het verloop naar het slot gaat in twee grote fasen, waarvan de eerste inzet bij 489 (F 
b).  Het dalend chromatische drietoonsmotief heeft de leiding, met als tegenspel een grote 
chromatische opbouw in de akkoordiek vanuit Bes7 (parallelle grote secundes, een 
voorliefde van Debussy, vergelijk 25 e.v.) naar tritonus E7. De plotselinge diatoniek van E7 
(511) droomt kort van eigenlijke tonica A, maar 515 doorbreekt die droom. Het As7 (lees 
Gis van 515) roept vermoedens op richting Fis (Gis7 – Cis7 – Fis), maar er ontspint zich een 
laatste strijd tussen Fis en Es. As7 lost weliswaar min of meer in Des op (517), maar dit Des 
wordt subdominant in F-groot (521) via C7, dat op zijn beurt een laatste poging gaat doen 
om via Bes7 Es te bereiken. Er ontstaat tonaal een mistige situatie bij 527, een mist waaruit 
bij 533 het verwachte Bes7 gaat klinken, vanuit een vooral heletoons-decor waarbinnen de 
baslijn (vanaf 527) Ces Bes As voor nog meer onduidelijkheid zorgt. De bereikte As als 
orgelpunt in het komende fragment zal afwisselend werken als septiem van Bes7 en als 
grondtoon van As7, waarbij Bes7 naar Es zoekt, en As7 naar Des (Cis) richting Fis. Het is 
een zwierige dans, maar ook verwarrend: ze dansen inmiddels met z’n drieën en maken zich 
vermoedelijk lichtelijk bewust van de enigszins perverse erotiek die dat gaat inhouden. 
Debussy componeert hier een voor zijn doen (en zeker voor Jeux) lang uitgesponnen 
melodische lijn:        

  voorbeeld 43 
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Rudolf Escher laat hier een ingewikkelde motivische analyse op los, maar ziet de 

belangrijkste dingen over het hoofd: 
1) de simpele achtergrond Bes7 Es 
2) de twee chromatische lijnen die uiteindelijk zullen leiden naar hoogtepunt Es (561). 
 
voorbeeld 44 

  
 
Des heeft dus via As7 gewonnen, en het Es mineur bleek niet meer dan een 

subdominant Des. Toch krijgt Es nog een schamel laatste woord (G-a , 565) waarmee tevens 
de definitieve slotscène wordt ingezet met het volgende motief:  

 
voorbeeld 45 

  
 

Twee tonale situaties liepen dwars door elkaar: 
 
voorbeeld 46 
 
 

Es:  F Bes7 Es-  Bes7  Es- 
  526 535 541  553  565 
 

Fis: As7    As7  Des7  Fis7    B etc. 
 515    552  561  579     585 etc. 

 
   
Een typisch voorbeeld van ‘patchwork’. Vanaf Fis7 (579) is de rol van Es definitief 

uitgespeeld. Fis7 wordt tussendominant voor subdominant B (585). De subdominanten (B, 
D, As en F) zullen voorlopig het beeld bepalen. Subtiel is hierbij nog het verschil tussen 
typische subdominant-akkoorden (meest mineur of anderzijds mistig) en een plek als 593: 
As7 werkt hier meer als ‘predominant’, snel om een dominant vragend. Hierdoor werkt de 
teruggang naar een ‘echte’ subdominant (B halfverminderd, 605) toch als een soort ‘retirer’. 
Verreweg de meest intrigerende plek in dit hele proces is 635 (waar Nijinsky ‘zonde’ bij 
noteerde). De tritonus als duivel zwaait hier de scepter in meeslepende en dreigende 
octotoniek. Voor het eerst past Debussy hier de octotoniek van het subdominant-kwartet 
op. 

voorbeeld 47 
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Dit is nauwelijks Debussy meer, eerder Ravel. Een nauwelijks ingehouden erotiek. Maar het 
gaat nog verder. Vanaf 645 wordt ook de chromatiek ingeschakeld. 

 
voorbeeld 48 

   
 
Het C7 functioneert als dominant van F-mineur (subdominant met As-mineur) dat 

voorlopig leidt tot eerste hoogtepunt in 665. Het eigenlijke Cis7 wordt nog uitgesteld, 
want Cis7 valt hier onmiddellijk (verbonden door chromatisch motief eis-e-dis ) terug naar 
B7 (retirer). Door van Cis7 en B7 heletoons-akkoorden te maken vallen beide in dezelfde 
ladder: 

 

 (Cis7☐) 
  |    |  |  | 
b cis dis eis g a b   
|      |   |  | 
 

 (B7☐) 
 

Weer zo’n ver teruggaande associatie; vergelijk het begin, maat 5:  B☐ met Cis.  
 

De groepsgewijze herhalingen, 665/66 met 667/68 en 669/70 met 671/72 zijn ook 
zeer typerend voor de ‘zinsbouw’ bij Debussy. Het laatste groepje, Fis7/Es7 wordt 
tussendominant voor het echte hoogtepunt Gis halfverminderd (II, maat 677) gevolgd door 
Cis7 (680) met idyllische pentatoniek. Nu zou uiteindelijk de afsluiting in Fis moeten 
volgen, maar opnieuw gooit de vallende tennnisbal roet in het eten. Niet Fis maar tritonus 
C6 komt als oplossing. Klanken uit de introductie keren terug, de vijf akkoorden van maat 

35, nu regelmatig. Het B☐-akkoord wordt nu chromatisch opgenomen in een slotcadens 
B-Bes-A (S-D-T).  
A als Deus ex Machina wordt schakel in een oneindige cirkelvorm, zoals we later zullen 
zien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


