
1 
 

 
 
 
 
 
 

Vorm, tonaliteit en harmonie in de vroege 
pianowerken  van Claude Debussy 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Eindwerkstuk BA muziekwetenschap 

Faculteit Geesteswetenschappen 

Universiteit Utrecht 

Selma Noordergraaf 

Studentnummer: 3785882 

Begeleider: Dr. Eric Jas 

Studiejaar: 2013-2014 

12-01-2013 

 

 



2 
 

Inhoudsopgave 

 
Inleiding           3 
 
Hoofdstuk 1: Vorm in de vroege pianowerken van Debussy    4 
Danse Bohémienne          4 
Deux Arabesques- Arabesque 1        5 
Deux Arabesques- Arabesque 2        6 
Nocturne           7 
Valse Romantique          8 
Reverie           9 
 
Hoofdstuk 2: Tonaliteit in de vroege werken van Debussy    12 
Danse Bohémienne          12 
Deux Arabesques- Arabesque 1        13 
Deux Arabesques- Arabesque 2        14 
Nocturne           15 
Valse Romantique          18 
Reverie           20 
 
Conclusies: harmonie en vorm in de vroege pianowerken van Debussy  22 
Traditionele aspecten          22 
Vernieuwende aspecten         23 
 
Lijst van geraadpleegde literatuur        26 
 
Bijlage: Analyses van de vroege werken       27 
Danse Bohémienne          28 
Deux Arabesques- Arabesque 1        32 
Deux Arabesques- Arabesque 2        37 
Nocturne           43 
Valse Romantique          50 
Reverie           56 
 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Inleiding 
 

Over de werken van Debussy wordt vaak gezegd dat ze breken met de traditionele 
opvattingen over harmonie en tonaliteit. Toch stuitte ik tijdens mijn zoektocht naar literatuur 
voor mijn werkstuk op een boek waarin wordt betoogd dat de vroege werken van Debussy 
gekenmerkt worden door functionele tonaliteit. Bij het spelen van Reverie merkte ik dat niet 
op. Om te controleren of de bewering klopt, besloot ik om de tonaliteit en harmonie in de 
vroege werken van Debussy te analyseren. Omdat de structuur en vorm van een werk een 
relatie kan hebben met de tonaliteit en harmonie zal de vorm ook geanalyseerd worden. 
Dit werkstuk bestaat uit twee hoofdstukken: in het eerste hoofdstuk zal ingegaan worden op 
de vorm van de werken en in het tweede hoofdstuk zullen tonaliteit en harmonie besproken 
worden. In de conclusie zal worden bekeken wat er traditioneel of modern is in de werken van 
Debussy wanneer je vorm en tonaliteit/harmonie samen beschouwt.  
De aanpak en methode wordt per hoofdstuk weergeven in een korte inleiding. De 
geanalyseerde werken  zijn opgenomen in de bijlage en van analytische aantekeningen 
voorzien. 
De werken die onderzocht zullen worden zijn: Danse Bohémienne, Deux Arabesques, 
Nocturne, Valse Romantique en Reverie. Ik heb deze werken gekozen omdat ze duidelijk tot 
de vroege periode behoren en niet enkele jaren later herzien zijn. De werken zijn, op de 
Nocturne na, alle gecomponeerd in 1890 (de Nocturne stamt uit 1892). Danse Bohémienne is 
het eerste werk dat Debussy voor piano solo gecomponeerd heeft. 
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Vorm in de vroege pianowerken van Debussy 
 

In dit hoofdstuk zal er gekeken worden naar de vorm in enkele pianowerken door ze te 
analyseren: Danse Bohémienne, Deux arabesques, Nocturne, Valse Romantique, en Reverie.  
Bij de analyse van een werk zal gelet worden op kenmerken die verwijzen naar het gebruik 
van een bepaald vormschema. Hierbij kan men denken aan het gebruik van thema’s en 
motieven en mogelijke herhalingen ervan. Aan het einde van de analyse zal duidelijk worden 
in welke vorm het werk geschreven is en waaraan dat gezien kan worden. De onderdelen van 
de vorm zullen per werk aangegeven worden met een tabel. De toonsoorten waarin delen van 
een werk staan zullen wel kort aangegeven worden, maar daar wordt in het hoofdstuk over 
tonaliteit dieper op ingegaan. 
 
Danse Bohémienne 
Dit werk heeft een driedelige structuur, wat te zien is aan de veranderingen in het tempo en de 
voortekening in maat 45 die aangeven dat er een middendeel is. Dit deel duurt tot maat 71, 
want daarin komt het eerste thema uit het eerste deel weer terug en wordt het oude tempo 
weer hervat. Verder valt op dat de thema’s die gebruikt worden een parallelle structuur 
hebben met een voor- en nazin van vier of acht maten. 
Het eerste deel bestaat uit twee thema’s in b klein. Het eerste thema (1-16) begint met een 
parallelle periode die bestaat uit een voorzin en nazin van 8 maten. Deze zinnen kunnen weer 
verdeeld worden in twee keer vier maten. De eerste twee maten van de voorzin worden 
herhaald in maat 3-4. In maat 5-8 wordt er naar een cadens in Fis toegewerkt, daarna begint 
de nazin met een herhaling van het materiaal uit maat 1-4. In maat 13-16 wordt de nazin 
afgesloten met een cadens in b, die wordt bereikt via een dalende figuur met kwarten en 
kwinten.  Het tweede thema in b klein begint in maat 17. Kenmerkende elementen in de 
middenstem van dit thema zijn het gepuncteerde ritme (achtste noot met punt gevolgd door 
een zestiende) en een dalende toonladderfiguur. Dit thema bestaat uit een voor- en nazin met 
elk vier maten (voorzin: 17-20 nazin: 21-24). De eerste maat van de nazin komt overeen met 
die van de voorzin, beide eindigen op b. In maat 25-32 wordt dit thema een octaaf hoger 
herhaald.  
In maat 33-44 wordt er weer een nieuw thema geïntroduceerd (in de linkerhand). Dit thema 
staat in een andere toonsoort dan de eerste twee thema’s, namelijk in G. Dit thema is echter 
niet afgerond zoals de vorigen. In maat 33-40 is er een voorzin van acht maten, die weer in 
twee groepen van vier maten verdeeld kan worden. In maat 41 begint de nazin, want het 
thema begint weer opnieuw en het moduleert naar B, dat bereikt wordt in maat 45. Het thema 
wordt nu in B gespeeld, twee octaven hoger. Er zijn enkele wijzigingen aangebracht. Maat 45-
48 is vergelijkbaar met maat 33-36, maar daarna komt er een nieuw gedeelte. In maat 53 komt 
het materiaal uit maat 45 weer terug. Maat 57-60 is enigszins vergelijkbaar met maat 49-52. 
Nu is er wel sprake van een afgerond thema met een voor- en nazin, die ieder acht maten 
duren. De voorzin eindigt op de dominant en de nazin op de tonica. 
In maat 61-70 vindt er een overgang plaats naar het eerste thema in b, dat in maat 71 
terugkeert. De eerste maat van het afgelopen thema wordt twee keer gespeeld, nu met kleine 
intervallen in plaats van grote, gevolgd door een dalende figuur. Daarna wordt de 
majeurdrieklank van Fis een aantal keer gebroken gespeeld en daalt de melodie weer met 
behulp van een chromatische sequens (67-70), gevolgd door een dominantseptiemakkoord op 
de dominant van B. In maat 71-78 wordt de voorzin van het eerste thema letterlijk herhaald. 
Daarna komt er een coda waarin motieven uit het eerste thema verwerkt worden, in maat 79-
85 het begin van het eerste thema en in maat 87-89  een motief uit de tweede maat van het 
thema. 
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Danse Bohémienne staat in een driedelige liedvorm. Dat is te zien aan het beginthema dat in 
maat 71 weer terugkomt na een tijd afwezig te zijn geweest. Tussen de thema’s in zit een 
contrasterend B-deel, maar de vraag is waar dat begint. Het zou vanaf maat 33  kunnen 
beginnen, of vanaf maat 45. In maat 45 verandert de toonsoort en versnelt het tempo. Maar er 
wordt in maat 33 ook gemoduleerd en er wordt een thema gespeeld dat in maat 45 terugkomt. 
Maat 33-44 en maat 45-60 horen bij elkaar vanwege het thema. Als B begint bij maat 33 
wordt het deel gekenmerkt door dat thema, dat niet in b staat en dus contrasteert met de 
thema’s uit het A-deel. Maat 17-32 hoort dan nog bij A, de toonsoort blijft immers gelijk en 
het materiaal komt verder ook niet meer terug. 
 

                                          a (1-16)   Thema (in b) 
A (maat 1-32)                    b (17-32) Nieuw thema (b) 
 
                                          a (33-44) B-thema in G, overgang naar B 
B (maat 33-70)                 b (45-60) B-thema in B 
                                          c (61-70) overgang naar A-thema 
                                          (71-78) Herhaling eerste thema 
A (maat 71-92)               

Coda                                  (79-92) Uitwerking thema’s uit A 

 
Deux Arabesques- Arabesque 1 
Dit werk heeft ook een duidelijk middendeel (39-70), dat wordt aangegeven door 
veranderingen in het tempo en de voortekening. De voortekens van A worden gegeven, maar 
het thema in het middendeel staat voor het grootste deel in E. De thema’s die gebruikt worden 
zijn op te delen in periodes van vier of acht maten. Verder worden er regelmatig sequensen 
gebruikt. 
In maat 1-5 wordt er een sequens naar voren gebracht, die de toonsoort waarin het eerste 
thema staat introduceert. Na het inleidende deel wordt in maat 6-9 de toonsoort E bevestigd. 
Het eerste thema wordt geïntroduceerd in maat 6-18. Dit thema kan ingedeeld worden in twee 
groepen van vier maten (6-9 en 10-13), die verdeeld kunnen worden in twee keer twee maten. 
In maat 13-16 wordt er naar een climax toegewerkt, waarna het materiaal uit 1-5 weer 
terugkomt. Het thema kan daardoor als driedelig beschouwd worden. Maar vanaf maat 17 
worden alleen de eerste twee maten herhaald met een toegevoegde melodie, daarna komt er 
nieuw materiaal. 
Het deel voor de voortekenwisseling kan verdeeld worden in maat 19-25 en 26-38. In maat 
19-25 is er sprake van een sequens op een motief dat bestaat uit een drieklank gevolgd door 
een dalende sext. Maat 26-38 kan als een afsluitend gedeelte gezien worden. Een aantal 
septiem- en noneakkoorden leiden naar een sequens met stijgende tertsen in maat 34-36. Die 
leidt op zijn beurt naar een E majeurdrieklank. Daarmee wordt dit gedeelte afgesloten.  
In maat 39-62 komt er een nieuw thema, dat in A begint, maar in E eindigt. Het thema bestaat 
uit drie delen van 8 maten (39-46, 47-54, 55-62), waarbij het derde deel een herhaling is van 
het eerste. In maat 63-70 wordt het eerste motief uit het B-thema uitgewerkt in C (vergelijk 
het begin van maat 39 met dat van maat 63), daarna wordt er gemoduleerd naar E. 
Nu komt het thema uit maat 1-19 weer terug, dat bijna letterlijk herhaald wordt in maat 71-88. 
Maat 89-94 begint met uitwerkingen van het materiaal in 87-88. In de begeleiding is er een 
dalende secundensequens die gebruik maakt van akkoorden in sextligging. Deze sequens is 
eerder gebruikt (1-2, 71-72) maar loopt nu door van cis’ tot Fis. Dit leidt tot een cadens in E 
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(95-99) In maat 99 komt het materiaal uit maat 6-9 terug. Hierna wordt het werk afgesloten. 
Maat 99-107 kan als een coda gezien worden. 
Parks geeft in zijn analyse van de eerste Arabesque aan dat er sprake is van een structureel 
motief in dit werk namelijk een tetrachord bestaande uit a-gis-fis-e.1 Dit tetrachord keert in 
verschillende delen van het werk terug, al dan niet getransponeerd. Het verbindt de inleiding 
met het eerste thema. Dit kan vergeleken worden met het trioolmotief uit de Nocturne (zie 
maat 2, 32) dat de inleiding met het B-thema verbindt. 
 
De eerste Arabesque staat in een driedelige liedvorm, omdat er duidelijk een beginthema is 
dat aan het einde herhaald wordt en omdat er tussen het thema en zijn herhaling een deel is 
met een ander thema en een andere toonsoort, hoewel het B-thema toch in E eindigt. Het A-
deel eindigt in maat 38 omdat er daar sprake is van een duidelijke afsluiting, waarna een 
nieuw thema begint. De aangehouden e’’ in maat 38 klinkt nog steeds in maat 39 en verbindt 
zo het einde van A met het begin van B. 
 
                                                a (1-18) Thema (in E) 
A  (maat 1-38)                        b (19-25) Nieuw deel met specifiek motief  
                                                c (26-38) Afsluiting A                     
                                                a (39-62) B-Thema (in A) 
B (maat 39-70)                       b (63-70) Verwerking motief uit B, overgang naar A  

                                                a (71-88) Herhaling A-thema 
A (maat 71-107)                     b (89-98) Uitwerking A, sequens, cadens in E 
 
Coda (99-107)                        Herhaling deel uit A 

 
Deux Arabesques- Arabesque 2 
Dit werk heeft ook een middendeel, dat niet herkenbaar is door een voortekenwissel, maar 
wel door de introductie van een nieuw thema. Er zijn in totaal twee thema’s, die in 
regelmatige groepen onderverdeeld kunnen worden. 
Dit werk begint met een inleiding van vier maten, die het thema introduceert. In maat 5-14 
wordt een thema gespeeld dat verdeeld kan worden in een voorzin van vier maten (5-8) en een 
nazin van 6 maten (9-14). Maat 9-10 is namelijk een herhaling van maat 5-6, daarna wijkt het 
thema af door maat 7-8 te comprimeren en te herhalen. Door de herhaling wordt de nazin 
langer. Beide gedeelten beginnen in G. De voorzin eindigt op het dominant septiemakkoord 
en de nazin in D. 
Maat 15-27 kan als een nieuw deel gezien worden, maar er wordt nog steeds gebruik gemaakt 
van het eerste motief. Dat wordt in maat 15-18 twee keer achter elkaar gespeeld en gevolgd 
door een stijgende figuur die naar G toewerkt. In maat 19-22 wordt de spanning opgebouwd 
door middel van een crescendo. Maat 23-24 kan als een variatie op maat 5-6 gezien worden. 
Dit deel eindigt op een cadens in G.  
Maat 28-36 kan worden opgevat als het coda-gedeelte van deel A, waarin de melodie gebruik 
maakt van het hoofdmotief (28) en gebroken akkoorden (29). Maat 28 wordt in maat 32-33 
herhaald in B. Het eindigt met een cadens in G. 
Het volgende gedeelte bestaat in zijn geheel uit maat 37-61. Hierin wordt het tweede thema  
naar voren gebracht en vindt er een terugleiding naar het eerste thema plaats. Het  B-thema 
wordt geïntroduceerd in maat 37-57. Maat 37-45 is een muzikale zin van acht maten die in 
twee groepen van vier kan worden opgedeeld. Deze zin kan opgevat worden als een voorzin 
                                                             
1 R.S. Parks, The music of Claude Debussy (New Haven, 1989), 9. 
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en staat in C, maar eindigt in B, dat in dit geval niet de tonica is. Maat 46-53 kan ook als een  
muzikale zin van twee keer vier maten gezien worden. In maat 46-49 wordt het eerste deel uit 
de voorzin (33-41) twee octaven hoger herhaald. Maat 50 begint met het tweede deel van de 
voorzin in E, maar de tertsen in de linkerhand van de sequens worden vervangen door 
gebroken akkoorden in sextligging. De sequens leidt niet naar een cadens toe, maar naar een 
herhaling van maat 50-51 in 54-55, gevolgd door dezelfde sequens die nu in Es gespeeld 
wordt. Maat 58-61 is een overgang naar het eerste thema, waarin het motief dat  1-36 
kenmerkt weer terugkeert. 
Maat 62-71 is een herhaling van maat 5-14. Daarna komt het materiaal uit 15-18 gewijzigd 
terug in maat 72-75, gevolgd door een sequens met gebroken akkoorden die weer naar G 
beweegt (76-81). In maat 82-89 keert het eerste motief weer terug, eerst in G en dan in F. 
Daarna komen de motieven uit het tweede thema terug (vergelijk 90-99 met 50-54). De 
sequens die erdoor gevolgd wordt komt in maat 100 uit op het deel uit maat 28-36, waarmee 
dit werk eindigt. 
 
De tweede Arabesque staat ook in een driedelige liedvorm. Het werk begint met een thema 
met kenmerkend motief, gevolgd door een ander thema met nieuwe motieven, waarna het 
eerste thema weer terugkeert. Maat 90-110 kan dan opgevat worden als een coda. Daarin 
keren het trioolmotief en de sequens uit het tweede thema en het slot van het eerste deel terug.    
 
Inleiding (maat 1-4) 
                                           a (5-14) Thema (in G) 
A (maat 5-36)                    b (15-27) Nieuw deel, wel gebruik van het oude motief 
                                           c (28-36) Afsluiting A 
                                           a (37-49) B-thema in C 
B (maat 37-61)                  b (50-57) B-thema in E en E/Es, met stijgende akkoorden 
                                           c (58-61) Overgang naar A, gebruik motief A-thema 
                                           a (62-71) Herhaling A-thema 
A (maat 62-110)                b (72-89) Deels herhaling 15-18, herhaling motief A-thema 
                                           
Coda                                  (90-110) Herhaling B-thema met akkoorden en 28-36 

 
Nocturne 
Dit werk heeft weer een driedelige structuur waarin het middendeel wordt aangegeven door 
veranderingen in de voortekening en het tempo. Na het middendeel keert de inleiding en het 
eerste deel weer terug. In het eerste deel worden meerdere thema’s naar voren gebracht, die 
allemaal in Des staan. Het middendeel wordt gekenmerkt door een thema in F. 
De inleiding (1-5) heeft een relatie met het middendeel, want in maat 2 wordt het begin van 
het thema uit het middendeel gespeeld (vergelijk maat 2 met maat 32ff). Daarna komt er een 
thema (6-17) dat uit drie delen bestaat. In het eerste deel (6-9) is er sprake van een melodie in 
de bovenstem, maar in het tweede deel (10-13) gaat het om de herhaling en uitwerking van 
motieven op verschillende toonhoogten. Het motief in Des uit maat 10 wordt in maat 11 in G 
herhaald. In 12-13 is er een nieuw motief op de drieklanken van Es, es, Ges overmatig en Ges. 
In maat 14-16 komt de melodie weer terug, die na de eerste twee maten afwijkt. Het thema 
wordt niet afgerond, maar gaat over in het volgende gedeelte, waarin een nieuw thema wordt 
gebruikt dat verwant is aan maat 10-11 en herhaald wordt. Maat 20-21 herhaalt het materiaal 
uit 18-19 in Ges. In maat 22 wordt er een nieuw motief gebruikt, dat in maat 23-24 herhaald 
wordt (de intervallen zijn gewijzigd, het ritme niet). In maat 25 wordt As bereikt, en daarna 
verschijnt er nieuw melodisch materiaal, dat in maat 27 een secunde hoger herhaald wordt. 
Daarna wordt dit materiaal in E (28-29) en in A (30-31) gezet. 
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In  maat 32-47 komt er wel een nieuw thema, en dat staat in F. Het zou aangegeven kunnen 
worden met de letters AAB, omdat maat 36-39 een herhaling is van 32-35. Alleen het laatste 
deel van maat 39 wijkt af, dat weer leidt naar een nieuw onderdeel. In maat 42-45 keert de 
melodie uit maat 32-35 wel weer terug. Vanaf maat 45 vindt er een overgang plaats naar de 
inleiding uit maat 1-5, die gewijzigd is, maar wel weer naar het eerste thema leidt.  
Het thema in Des uit maat 6-17 wordt herhaald in maat 55-64. De toonhoogten die voor de 
motieven in het tweede deel (10-13, 59-62) gebruikt worden zijn nu veranderd. In maat 65-67 
wordt de melodie uit de vorige twee maten herhaald in cis en G. Daarna (68-69) gaat de 
melodie weer in de richting van Des. 
Maat 70-77 kan gezien worden als een coda, in maat 70-72 wordt een deel van de melodie uit 
het eerste thema gebruikt, dat nu begint op f en niet op ges. In maat 73-74 komt het 
trioolmotief uit de inleiding en het thema in F weer terug (vergelijk maat 73 met maat 2 en 
47).  
 
Nocturne staat in een driedelige liedvorm omdat er sprake is van een thema dat aan het einde 
weer terugkeert, samen met de bijbehorende inleiding. Tussen het thema en zijn herhaling zit 
een contrasterend thema, wat nadat het gespeeld is ook niet meer terugkomt. Het B-deel 
begint in maat 26 omdat het gedeelte in 26-31 als een overgang naar het thema in F gezien 
kan worden. De inleiding wordt in de tabel bij A gezet, omdat die ook bij de herhaling aan A 
vooraf gaat. 
 
                                           Inleiding (1-5) 
A (maat 1-25)                    a (6-17) Thema in Des 
                                          b (18-24) Nieuw materiaal           
                                           a (26-31) Overgang naar thema in F 
B (maat 26-47)                  b (32-47) B-Thema in F, vanaf 44 overgang naar inleiding 

                                           Inleiding (48-54)                 
A (48- 70)                          Thema in Des en uitwerking melodie (55-69) 
                                            
Coda (70-77)                      Motieven uit A en de inleiding 

 
Valse Romantique 
Dit werk heeft geen driedelige structuur, maar wordt gekenmerkt door een thema dat steeds 
terugkeert. Tussen de herhalingen van het thema door worden andere thema’s gespeeld, 
waarvan sommigen herhaald worden.  
Dit werk begint met 4 maten begeleiding in de linkerhand, daarna wordt er een thema 
geïntroduceerd. Door de akkoorden in de begeleiding is de toonsoort van het thema in tot 
maat 9 nog onduidelijk, daarna blijkt het f te zijn. Het thema bestaat uit twee groepen van vier 
maten( 5-8, 9-12). Na een onderbreking met gebroken akkoorden (12-15) wordt het thema 
weer herhaald. Maat 16-26 is een herhaling van 5-15. 
In maat 27-58 is het zojuist besproken thema afwezig en worden er twee nieuwe thema’s 
geïntroduceerd. Het thema in maat 27-34 staat in f  en kan verdeeld worden in twee groepen 
van vier maten, die weer onderverdeeld kunnen worden in twee keer twee maten. Maat 35-42 
is een vrije herhaling van dit thema. Maat 43-58 wordt er een thema naar voren gebracht met 
een motief van drie kwartnoten gevolgd door vier achtsten. Uiteindelijk wordt met dit motief 
G bereikt in maat 55. 
In maat 59-67 komt het thema uit 5-26 weer terug. Het staat nog steeds in f en staat nu een 
octaaf hoger terwijl de begeleiding gewijzigd is. De gebroken akkoorden zijn niet meer die 
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van C, maar die van Des. Het deel met die akkoorden wordt uitgewerkt in maat 68-73. In 
maat 74-77 vindt er een overgang plaats naar een nieuw deel, dat weer in tweeën gedeeld kan 
worden, namelijk 78-88 en 89-96. Elk deel wordt weer gekenmerkt door een thema in As dat 
twee keer gespeeld wordt (zie 78-82 en 89-92, maat 87-88 verbindt de delen aan elkaar. 
In maat 97-106 komt het materiaal uit maat 5-8 terug, maar het wordt nu een hele toon lager 
gespeeld. In maat 100-102 wordt het motief uit maat 83-84 herhaald. Daarna (107-126) komt 
het thema weer terug in zijn oorspronkelijke toonsoort. Net als bij de eerste herhaling is het 
weer iets gewijzigd. Na het materiaal uit 5-8 komt het motief uit 83-84 weer terug, daarna 
wordt het thema wel volledig herhaald. De C majeurdrieklanken worden echter begeleid door 
een octaaf op bes. Na de drieklanken volgt de melodie uit maat 68-69. In maat 127-143 komt 
het thema uit maat 78-86 weer terug. De volgorde waarin het materiaal geïntroduceerd wordt 
is omgekeerd. Eerst wordt het materiaal uit maat 83-86 gespeeld in F (127-136), daarna dat uit 
maat 78-83 in d (137-143). In maat 144-145 worden de eerste drie maten van het hoofdthema 
gespeeld, dat nu in F staat. Via een toonladderfiguur wordt de cadens in F bereikt.  
 
Valse Romantique staat in een vrije vorm. Omdat er een thema is dat steeds terugkeert en 
afgewisseld wordt met nieuw materiaal zou je kunnen zeggen dat het werk een rondovorm 
heeft. Maar een vorm als ABABA of ABACA zou niet goed bij het werk passen. Het thema 
kan wel als een refrein worden opgevat, maar de delen tussen de herhalingen van het thema in 
zijn geen episodes. Er worden namelijk meerdere thema’s tussen de herhalingen door 
gespeeld, waarvan sommigen in dezelfde toonsoort staan als het eerste thema. Tussen de 
eerste en de tweede A zitten dus eigenlijk al een B en een C. Het is dus het beste om van een 
vrije vorm te spreken, waarin thema’s gebruikt worden die soms terugkeren en met elkaar 
gecombineerd worden (Het motief uit 83-84 dat in de derde herhaling van het eerste thema 
gebruikt wordt). 
De volgorde van de thema’s wordt weergegeven in onderstaande grafiek. 
 

 
 
Reverie 
Dit werk begint met een begeleidingsfiguur in de linkerhand. Na twee maten wordt er een 
thema geïntroduceerd, dat van maat 3 tot maat 10 duurt. Dit thema kan verdeeld worden in 
twee zinsdelen van vier maten, gelet op de begeleiding die vanaf maat 7 verandert. De 
toonsoort van het thema is in de eerste periode nog niet duidelijk. Vanaf maat 7 beweegt het 
thema zich in de richting van F, waar het dan ook op uitkomt.  
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Maat 11-18 kan ook verdeeld worden in twee groepen van vier maten. In maat 15-18 wordt 
het materiaal uit 11-14 een secunde lager herhaald. In maat 19 komt het thema uit maat 3-10 
weer terug. Het wordt nu in octaven gespeeld en begint een kwart hoger. Op de toevoeging 
van enkele noten tussen de octaven na blijft het materiaal hetzelfde. Vanaf maat 24 wordt het 
thema uitgebreid en wordt er toegewerkt naar een climax. Daarna gaat de melodie in de 
richting van C, en komt er een kleine overgang naar een nieuw thema.  
Dit thema wordt in maat 35-42  in de linkerhand gespeeld en staat in c. Het thema kan 
verdeeld worden in twee delen van vier maten. De eerste twee maten van het tweede deel (39-
40) zijn gelijk aan die van het eerste deel (35-36). In maat 42-50 wordt het motief uit maat 35 
sequensmatig herhaald, totdat er uiteindelijk een cadens in F bereikt wordt.  
In maat 51-58 komt er nieuw materiaal, dat verdeeld kan worden in twee delen van vier maten 
(51-54, 55-58) en het B- en C-thema met elkaar verbindt. Het eerste deel eindigt met een 
cadens in F en het tweede met een cadens in E. Het gedeelte in maat 59-64 staat ook echt in E. 
In maat 65-68 wordt de gis vervangen door g, maar de toon e blijft een belangrijke rol spelen. 
Het materiaal borduurt voort op dat uit maat 51-56 als er gelet wordt op het ritme. Via een 
tertsrelatie wordt er gemoduleerd naar C. Vanaf maat 69 wordt het melodisch materiaal uit 
59-60 in C herhaald. Het wordt een keer in de linkerhand gespeeld (69-70) en een keer in de 
rechterhand (71-72). In maat 73 wordt alleen het laatste deel gespeeld. Dat leidt naar een 
overgang met gebroken dominant septiemakkoorden op C (73-75). 
Na de overgang komt het thema uit maat 3-10 weer terug in maat 76-83. Melodie en 
begeleiding zijn nu verdeeld over de twee handen. Daarna wordt ook het gedeelte uit maat 11-
18 herhaald (86-91). Vanaf maat 88 wijkt de begeleiding af. Maat 92-99 is een variatie op 
maat 51-57.  
 
Reverie heeft net als de andere werken in een driedelige vorm een voortekenwissel. Maar 
voordat de voortekenwissel plaatsvindt is er al een nieuw thema in een andere toonsoort dan 
het eerste thema. De structuur van dit werk wijkt daarmee af van die van bijvoorbeeld de 
Danse Bohémienne, die wel duidelijk driedelig is. Het thema in c kan worden opgevat als een 
B-deel, en het thema in E als een C-deel. Vanaf maat 92 wordt het materiaal uit het begin van 
C herhaald en is er sprake van een coda. 
 
                                               a (1-10)    Thema in F 
A (maat 1-34)                        b (11-34)  De delen 11-18 en 19-34 lopen in elkaar over 
                                                
                                               a (35-42) Thema in c 
B (maat 35-50)                      b (43-50) Uitwerking motief  uit 35,cadens in F 
       
                                              a (51-58) overgang naar C-thema   
C (maat 51-75)                     b (59-68) C-thema in E, modulatie naar C 
                                              c (69-75) C-thema in C, overgang naar A-thema 

                                              a (76-83) Terugkeer thema in F 
A (maat 76-101)                   b (84-91) Variatie op 11-18 

Coda (92-101)                      Herhaling van materiaal 51-54 
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Conclusie 
Uit de analyses blijkt dat Debussy in deze vroege pianowerken nog steeds gebruik maakt van 
traditionele vormen, waarbij er voornamelijk gebruik wordt gemaakt van de driedelige 
liedvorm (ABA), maar soms ook van andere vormen. Het materiaal dat Debussy gebruikt is 
nog geschikt voor traditionele vormen, omdat het niet atonaal is. Of deze werken ook 
functioneel tonaal zijn, zal uit het volgende hoofdstuk blijken.  
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Tonaliteit in de vroege pianowerken van Debussy 
 

In dit hoofdstuk zal worden bestudeerd in hoeverre de zojuist besproken werken tonaal zijn. 
Er zal gelet worden op de toonsoorten waarin de thema’s staan en het toonsoortenverloop in 
het gehele werk. Hierbij wordt er onder andere gekeken naar de voortekens en het gebruik van 
cadensen. Er wordt ook aandacht geschonken aan de relaties tussen de verschillende 
toonsoorten en de manier waarop Debussy toonsoorten bevestigt. 
 
Danse Bohémienne 
Dit werk is nog vrij traditioneel, wat zowel in de structuur als in de tonaliteit tot uitdrukking 
komt. De toonsoort van het eerste thema, die ook de hoofdtoonsoort van het gehele werk is, 
wordt direct bevestigd door het herhalen van de drieklank op de tonica. Beide thema’s in b uit 
het eerste deel (1-32) beginnen en eindigen duidelijk in de tonica. In de cadens in maat 15-16 
wordt de tonica bereikt via een dominantakkoord. Vergelijkbare passages vinden plaats in 
maat 23-24, 30-31 en 60. Er is sprake van een beweging van tonica naar dominant en terug in 
het eerste thema. De zinnen uit het tweede thema eindigen beide op de tonica, die bereikt 
wordt via het dominant septiemakkoord (19-20, 23-24). 

 
maat 15-16   

Het begin van het B-deel staat in G (33-40), dat de submediant van b is. De toonsoort wordt 
hier ook bevestigd door in de eerste maat de drieklank op de tonica te spelen. De voorzin 
eindigt op de dominant (40). De nazin eindigt echter niet op een cadens in G. Maat 41-42 
wordt in 43-44 een grote secunde hoger gespeeld om op Fis uit te komen en zo naar B te 
moduleren, de toonsoort van het contrasterende middendeel. Het gedeelte van maat 45 tot en 
met 60 staat in B en hierin wordt het thema uit 33-44 herhaald. De nazin eindigt nu wel op 
een cadens in de tonica (60). In dit thema is er ook een beweging van tonica naar dominant en 
terug.   
De oorspronkelijke voortekening komt weer terug als de overgang naar het A-deel begint 
(61), maar b wordt pas bevestigd nadat de sequens uit 67-70 uitkomt bij Fis en het eerste 
thema terugkeert. 
In het coda wordt het begin van het eerste thema herhaald, maar nu worden de drieklanken 
begeleid door G. In maat 86 is er een cadens in b waarin het septiemakkoord op de tweede 
trap en dominant kwartsextakkoord gebruikt worden. Het werk eindigt niet met een cadens 
met akkoorden, maar met een opeenvolging van Fis en b. 
 
Danse Bohémienne is duidelijk tonaal, wat blijkt uit de I-V-I/i-V-i structuur die de thema’s 
kenmerkt en het feit dat toonsoorten duidelijk bevestigd worden. Nieuwe toonsoorten worden 
bevestigd door het tonica-akkoord in de eerste maat waarin de toonsoort wordt toegepast te 
gebruiken. Vanaf het tweede thema in b wordt er bij de introductie van een toonsoort steeds 
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een dominantakkoord gespeeld voorafgaand aan het tonica-akkoord. Als er gemoduleerd 
wordt, gebeurt dat ook via de dominant. Het toonsoortenverloop is als volgt: i-VI-I-i. Dat is 
misschien ongebruikelijk, maar de toonsoorten die gebruikt worden passen wel allemaal 
binnen b.  
 
Deux Arabesques- Arabesque 1 
Dit werk heeft  net als Danse Bohémienne een middendeel met een andere voortekening. 
Maar die geeft niet duidelijk een andere toonsoort aan. Het eerste thema staat in E, waar in 
maat 1-5 naar toe wordt gewerkt. In maat 6 wordt de toonsoort bevestigd doordat de tonica in 
de eerste groep van vier maten centraal staat. Dit thema eindigt niet met een cadens, maar gaat 
over in de climax in maat 13-16. 
De sequens uit maat 19-25 past nog binnen E gelet op de melodie. Het dominant septiem-
akkoord op E in 24-25 leidt  naar een dominant septiemakkoord op A in 26-27. Het A-deel 
wordt afgesloten met een akkoord op E (37-38), dat bereikt wordt via een sequens met 
stijgende tertsen (34-36) die op het septiemakkoord van fis begint en op dat van B eindigt. Het 
is geen authentieke cadens, maar de tonica wordt wel bereikt via de dominant. 
In maat 39 begint het tweede thema en 
veranderen de voortekens. Ze geven 
de toonsoort A aan, waar het thema 
ook in begint, maar het thema neigt 
naar E en komt er ook altijd op uit. De 
eerste en derde groep van het thema 
eindigen op een cadens in E. In het 
midden van de drie groepen komt het 
thema wel uit op een A-akkoord 
waaraan een E-akkoord vooraf gaat. 
Het muziekvoorbeeld laat deze 
opeenvolging in maat 42-43 zien. 
Vergelijkbare passages vinden plaats 
in maat 49-50 en 57-58. Het is echter niet logisch om van een thema in A te spreken omdat 
geen van de groepen eindigt met een afsluitende cadens op A. Het thema staat voor het 
grootste deel in E, maar de tweede groep lijkt toch in A te staan door het ontbreken van de dis.  
De overgang naar het A-deel (63-70) gebeurt door een motief uit het afgelopen thema in C te 
spelen. Er is geen sprake van een tertsrelatie tussen C en E, want de melodie komt eerst uit in 
een cadens in F (68). Het motief begint in maat 70 een halve toon hoger om E te bereiken en 
vervolgens verandert  de g in een gis, hetgeen de terugkeer naar E voltooit.  
De secundensequens in 89-94 komt uit op een cadens in E (zie voorbeeld). De tonica wordt 
bereikt via een ii7-akkoord, een sextakkoord op de zesde trap (gis) en een dominant 
septiemakkoord. Dit is niet heel gewoon: Debussy gebruikt de zesde trap eigenlijk als 
voorhouding voor het dominant-akkoord.  In de melodie vindt de beweging 3-2-1 plaats. Na 
de herhaling van een deel van het thema eindigt het werk met de herhaling van akkoorden op 
E.  
 

 

mmaat 42-43  
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maat 95-99  

Het eerste thema van de eerste Arabesque staat duidelijk in E, ondanks dat er binnen het 
thema geen cadens of afsluiting op de tonica is. In het tweede thema wordt de toonsoort echter 
niet duidelijk bevestigd. Het is onduidelijk of het in A of in E staat. De voortekening 
suggereert A, maar feitelijk eindigen de meeste frasen in E. Het middendeel begint wel in A. 
Tijdens de overgang, die grotendeels in C staat, staan nog steeds de voortekens van A voor de 
sleutel: dat is vrij traditioneel. Als het eerste thema weer terugkomt, komt de oorspronkelijke 
voortekening ook weer terug. Dat E de tonica van dit werk is, wordt bevestigd door  het eerste 
thema met een drieklank op E te laten beginnen en het A-deel en zijn herhaling in E te laten 
eindigen.  
 
Deux Arabesques- Arabesque 2 
Dit is ook een werk met een duidelijke tonica, en een middendeel dat in een andere toonsoort 
staat. De toonsoort van het eerste thema (G) wordt benaderd in de inleiding, die op een 
dominant septiemakkoord op D eindigt. In de eerste maat van het thema staat een G 
majeurdrieklank, waardoor de toonsoort bevestigd wordt. De voorzin en de nazin eindigen 
beide op een cadens in D, de dominant. De cadens in de voorzin eindigt op een 
septiemakkoord, hetgeen duidelijk maakt dat het thema nog verder gaat (8) en de tweede 
cadens heeft wel een afsluitend karakter doordat het gebroken akkoord in de bas op een D 
eindigt (14). 

                  

maat 8                                                             maat 14  

Het materiaal uit 15-27 staat nog steeds in G. Het begint wel met de tweede trap (a), maar de 
melodie gaat via de dominant weer terug naar G (16). In maat 19-22 wordt er even afgeweken 
door het gebruik van dominant septiemakkoorden op G en A, maar het deel erna staat nog 
steeds in G. Er is ook een cadens in G met een overmatig dominant septiemakkoord (27-28, 
zie voorbeeld). De afsluiting van het A-deel staat grotendeels in G. In maat 32 wordt B 
bereikt en er wordt weer naar G gemoduleerd via ii6 en V7, maar voordat het akkoord op G 
komt wordt er nog een motief gespeeld. 
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maat 27-28  

Het tweede thema staat in C, hoewel die toonsoort niet duidelijk bevestigd wordt aan het 
begin of einde van een van de zinnen. In maat 42-43 is aan het gebruik van de f te zien dat de 
muziek niet langer in G maar in C staat. De voorzin eindigt wel op een dominant 
septiemakkoord in B en de tweede helft van de nazin staat in E (50-53). Er wordt 
gemoduleerd naar Es door 52-53 een halve toon lager te herhalen in 56-57. Daarna wordt het 
motief uit het eerste thema weer gespeeld. G wordt  weer bereikt via een tertsrelatie (61-62). 
Vanaf maat 72 wijkt de herhaling van A af en lijkt de toonsoort ook af te wijken naar C. De 
sequens (76-79) begint daar ook, maar komt weer op G uit.  
In maat 86-89 wordt het materiaal uit 82-85 herhaald in F. Daar is misschien een goede reden 
voor, want de herhaling van het tweede thema kan in F staan. Toen het in C stond begon het 
op g (37), en nu begint het op c (90). Als het thema in F staat wordt het niet bevestigd door de 
stijgende figuur in de begeleiding of een cadens, maar het verklaart wel het gebruik van de 
bes. In maat 96 verschijnt de fis en begint de modulatie naar G. Het einde van het werk is 
vergelijkbaar met maat 36-37. 
 
De tweede Arabesque heeft ook twee thema’s, die in verschillende toonsoorten staan. Alleen 
de toonsoort van het eerste thema wordt bevestigd door tonica-akkoorden en cadensen in de 
dominant. Het A-deel sluit wel af met de tonica. De toonsoort van het tweede thema wordt 
minder duidelijk bevestigd, maar er is een ieder geval één toonsoort. Het is geen thema dat 
tussen twee toonsoorten heen beweegt, zoals het tweede thema in de eerste Arabesque. De 
eerste keer staat het in de subdominant, daarna in F, de verlaagde zevende trap. F is wel 
bereikt door een motief uit het eerste thema te verlagen, dus het klinkt niet onlogisch. 
 
Nocturne 
De tonica van dit werk wordt niet zo duidelijk bevestigd als die in de voorgaande werken. 
Nocturne eindigt wel in Des, maar begint er niet direct mee. In de inleiding (maat 1-5) wordt 
een motief dat elke keer op een des eindigt afgewisseld met akkoorden. De relaties tussen de 
akkoorden en Des zijn heel traditioneel: bes (2) is de zesde trap, Beses (3) de verlaagde zesde 
trap (moll-dur) en het verminderd septiemakkoord op g (4) is de tussen-viiø7 voor de 
dominant van Des. 
Het eerste deel van het thema (6-9) werkt meer naar Des toe dan dat het daadwerkelijk in die 
toonsoort staat. Het begint op es, maar eindigt op As en komt in maat 10 bij Des uit. De 
trappenanalyse van maat 6-9 in het voorbeeld laat zien dat de relaties tussen akkoorden 
traditioneel zijn. Ze worden wel bedekt door voorhoudingen en wisselnoten. Het thema sluit 
af met een cadens op de tonica, die tegelijkertijd het startpunt is voor een nieuwe impuls. 
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trappenanalyse maat 6-9  

In maat 18-23 wisselen akkoorden op es en Ges elkaar af. In maat 24 wordt As bereikt en 
uiteindelijk Des in maat 26. De tonica is dan weer terug, maar wel in de vorm van een 
dominant septiemakkoord. In maat 28 veranderen de voortekens. Het materiaal uit 26 wordt 
herhaald onder begeleiding van septiemakkoorden op E (28-29) en A (30-31). In maat 31 
wordt er naar F gemoduleerd. De voortekening verandert opnieuw. 
Het tweede thema(32-44) staat in F, ondanks dat veel maten eindigen op een dominant 
septiem- of noneakkoord op A (32,33,34) en het verminderd septiemakkoord op cis (42,43). 
Debussy speelt hier duidelijk met de verwantschap tussen F en d (I en vi). Hij speelt met het 
feit dat het akkoord e-g-bes-cis twee kanten op kan werken: enerzijds als viiø7 van F en 
anderzijds als dominant van d (met a als grondtoon: a-cis-e-g). De toon a is namelijk steeds 
een soort orgelpunt en hoeft dus niet (altijd) tot het akkoord te behoren.   
Het eerste akkoord in het thema is de majeurdrieklank van F. D mineur wordt bereikt in maat 
34, maar in 35 gaat de melodie via C weer terug naar F. Maat 40-41 staat in Bes, wat aan de 
akkoorden aan het begin en einde van die maten te zien is. Er wordt echter wel veel gebruik 
gemaakt van cis en fis. Het thema eindigt niet met een cadens, maar gaat over in de inleiding 
door het herhalen van de tweede helft van maat 45. Die is gewijzigd, maar geeft deze keer ook 
niet duidelijk Des als toonsoort aan. 
Vanaf maat 60 wijkt de herhaling van het eerste thema af. De trappenanalyse geeft weer 
welke akkoorden er gebruikt worden. Het coda (70-77) wisselt Des af met Beses. 
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trappenanalyse maat 59-78  

De toonsoort van het eerste thema wordt pas na de inleiding duidelijk en wordt aangegeven 
door de dominant gevolgd door de tonica. Dit gebeurt ook in het tweede thema. De 
modulaties in het B-deel worden aangegeven door de voortekens. Ze geven niet aan wat het 
B-deel is, want de oorspronkelijke voortekens komen pas terug na de inleiding. Er wordt 
gemoduleerd met behulp van motieven die op een andere toonhoogte herhaald worden. Er 
wordt ook chromatiek gebruikt (maat 27-28: es’-e’, 67-68: des’-d’). De toonsoort van het 
tweede thema heeft een functionele relatie met Des omdat er sprake is van tertsverwantschap. 
 
 
Valse Romantique 
Dit is een werk waarin verschillende thema’s elkaar afwisselen. Bij de meeste thema’s wordt 
de toonsoort niet duidelijk bevestigd. Bij het A-thema gebeurt dit wel, maar pas halverwege. 
Door de akkoorden op bes en de afwezigheid van f in de melodie is het lastig om te zeggen 
dat het eerste deel van het thema in f staat. Vanaf maat 9 wordt er wel gebruik gemaakt van f-
akkoorden in de melodie en begeleiding en het thema gaat over in de gebroken akkoorden op 
C. Hiermee wordt aangegeven dat de toonsoort toch f is. Als het thema in zijn geheel herhaald 
wordt (59-65, 107-118) staat het nog steeds in f.  
De toonsoorten van het B- en C-thema worden niet duidelijk aangegeven. De voortekens 
veranderen niet en er vindt ook geen modulatie plaats. Het materiaal dat gebruikt wordt valt 
harmonisch gezien wel binnen f/As, maar geen van beide wordt definitief bevestigd. Er wordt 
in maat 27-42 wel naar As toegewerkt. Er zijn aanzetten tot cadensen, maar f volgt steeds 
nadat As bereikt is (31-32, 39-42). Het voorbeeld laat de aanzet in maat 29-32 zien. Een 
vergelijkbare passage komt voor in 39-42. 
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maat 29-32  

 
Het C-thema maakt in maat 43-47 gebruik van de lijn c’-es’-c’-c’/g’, eindigt in G en zou 
daardoor misschien nog in c kunnen staan, maar dan wordt dat niet duidelijk uit de 
begeleidende akkoorden, die worden aangegeven in het voorbeeld. 

 

 
C-thema  

Bij het D- en E-thema is het eenvoudiger om de toonsoorten te achterhalen. Vanuit de 
herhaling van het thema wordt Des bereikt (66). In maat 73 wordt er gemoduleerd naar f door 
de f en as van het Des-akkoord aan te houden. In het D-thema wordt dan naar As toegewerkt 
door een aanzet tot een cadens in maat 78-81. Dat het nog niet in As staat blijkt uit de baslijn 
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die na de G weer teruggaat naar Des. De echte overgang naar As vindt plaats in maat 87-88, 
via de tweede en vijfde trap. Het E-thema staat wel in As. 

  
maat 78-81 

In maat 97-106 wordt A een halve toon lager gespeeld, maar alleen het eerste deel, waardoor 
er geen bevestiging van es als toonsoort komt. Nadat het thema in f herhaald is komen ook de 
gebroken akkoorden weer terug en veranderen de voortekens. In maat 125-126 is er een 
overgang naar F, waarin een deel van D gespeeld wordt. Dit deel eindigt op Bes en gaat via 
een A7-akkoord naar d (136-137), waarin de rest van D gespeeld wordt. Het deel in D eindigt 
op een halfverminderd septiemakkoord op g. Daarmee begon de tweede herhaling van A in 
107. Vanaf 144 komt A ook terug, maar nu in F omdat de as vervangen is door een a. Een 
toonladderfiguur leidt naar de slotakkoorden op F. 
 
De tonica van Valse Romantique is f, hoewel het in F eindigt. Omdat het A-thema elke keer 
gewijzigd is zou je kunnen zeggen dat het zich ontwikkelt. De toonsoorten van de meeste 
thema’s zijn niet echt duidelijk en worden niet direct aan het begin gegeven. Als D terugkeert 
is zijn de toonsoorten echter wel gelijk duidelijk. De overgang naar f wordt ook aangegeven 
door de voortekens. Er wordt geen gebruik gemaakt van cadensen. De meeste thema’s gaan 
over in een ander thema zonder dat ze echt worden afgesloten. C is een voorbeeld van een 
thema dat wel een afsluiting heeft.   
 
Reverie 
Dit werk begint net als Valse Romantique met een paar maten begeleiding waaruit de 
toonsoort niet valt af te leiden. Die wordt pas aan het einde van het eerste thema duidelijk (9-
10). Vanaf maat 15 wordt er naar een cadens in F toegewerkt. F komt in maat 19, echter niet 
als tonica maar als dominant noneakkoord dat naar Bes leidt (19-23). In maat 27-28 vindt er 
een beweging naar d plaats door de cis in de melodie te gebruiken en een d-akkoord (28) 
vooraf te laten gaan door een overmatig dominantakkoord op A (27). In maat 32 verschijnt de 
b en vindt er een modulatie naar C plaats. Dit gedeelte wordt afgesloten met een gebroken 
akkoord op C. 
Het tweede thema (35-42) staat in c. Dat wordt bevestigd door de melodie en begeleiding in 
de eerste twee maten. De twee groepen worden niet op een traditionele manier afgesloten. De 
eerste eindigt op D, de tweede op c+. Het motief uit 35 wordt na het thema herhaald om naar 
F te moduleren. In maat 47-49 is F bereikt en volgt er een cadens met 3-2-1 in de melodie. 
Het octaaf op C zorgt ervoor dat er geen drieklank is bij de eerste stap, bij de tweede stap 
volgt de drieklank op de zevende trap. 
Het begin van het C-deel wisselt akkoorden op d en E af. Na het d-akkoord in maat 53 volgt 
een cadens waarin F wordt wel bereikt via een G7 akkoord met een e-d voorhouding dat 
oplost in het C7/9 akkoord dat daarna komt. Hierdoor is er twee keer sprake van een kwintval. 
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 maat 54  

In maat 57 begint er een overgang naar E, dat wordt bereikt via de zesde trap. Hierna komt het 
thema in E (59-64), dat bevestigd wordt door de voortekens en continu begeleid wordt door 
de dominant. Er is een halfslot op de dominant (62) maar geen cadens. Na een herhaling van 
59-60 komen er vier maten in e. Dan wordt er naar C gemoduleerd via een tertsrelatie (68-69).  
Het deel in C eindigt op een dominant septiemakkoord (73-75). Dit leidt naar het eerste 
thema, en niet direct naar F, dat pas definitief wordt bevestigd in maat 82. Verder valt op dat 
er in de herhaling van het materiaal uit 11-18 gebruik wordt gemaakt van de verlaagde 
zevende trap.  
In het coda wordt maat 51-54 gespeeld met akkoorden op g en A. Dit leidt eerst naar een 
cadens in d, deze keer wel met traditionele akkoorden. De tweede keer komt het uit op een 
dominant septiemakkoord op C (99). Nu volgt er wel een drieklank op F. 
 
Aan de afsluitingen van delen en cadensen is te zien dat de toonsoort F is. De delen van 
Reverie eindigen op F of C. Het eerste thema is echter eerder een thema dat naar een 
toonsoort toewerkt dan een thema dat in een toonsoort staat. Het tweede thema staat in de 
dominant, maar wel in de tegengestelde modus. Het deel in E zou als far-out point beschouwd 
kunnen worden omdat het de zevende trap betreft en omdat het werk daarna via de dominant 
uiteindelijk weer bij de tonica uitkomt. Maar dat gebeurt niet direct. Als dit werk functioneel 
tonaal was zou op het akkoord uit 73-75 wel direct de tonica volgen. Reverie is wel in zekere 
zin tonaal, maar het is nog niet te zeggen of het ook functioneel tonaal is. 
 
Conclusie 
De werken zijn allemaal tonaal omdat ze in een bepaalde toonsoort beginnen en eindigen. De 
toonsoorten waarin de thema’s staan passen bij de tonica, hoewel ze in een andere modus 
kunnen staan (F in plaats van f in de Nocturne, c in plaats van C in de Reverie). Soms wordt 
de toonsoort pas na de inleiding of halverwege het eerste thema bevestigd, maar de werken 
eindigen wel allemaal in de toonsoort waarin het eerste thema staat. Een uitzondering vormt 
Valse Romantique, dat in f begint en in F eindigt, maar daar is alleen de modus gewijzigd.  
De werken worden des te later ze gecomponeerd worden wel steeds minder functioneel. In 
Danse Bohémienne wordt er nog gebruik gemaakt van klassieke perioden, cadensen en 
modulaties via de dominant en worden toonsoorten direct bevestigd door het akkoord op de 
tonica te gebruiken. In latere werken gaan thema’s vaak in elkaar over zonder een cadens, en 
worden toonsoorten later bevestigd. Modulatie gebeurt meestal door een motief op een andere 
toonhoogte te herhalen. Soms worden toonsoorten niet definitief bevestigd, zoals in het 
tweede thema van de eerste Arabesque. De voortekens komen behalve in dat thema of in het 
geval van een overgang naar een nieuw deel wel overeen met de toonsoorten. 
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Conclusies: harmonie en vorm in de vroege 
pianowerken van Debussy 

 
In dit deel van het werkstuk zal de balans worden opgemaakt en zullen de traditionele en 
modernere aspecten van de vroege pianowerken van Debussy benoemd worden. Vorm en 
harmonie/ tonaliteit zullen daarvoor gezamenlijk beschouwd worden. Uiteindelijk zal 
aangegeven worden of er binnen deze werken sprake is van een ontwikkeling op het gebied 
van  vorm en harmonie/tonaliteit. 
 
Traditionele aspecten 
Aan het einde van het tweede hoofdstuk is al opgemerkt dat de werken niet allemaal met de 
tonica beginnen, maar ze eindigen er wel mee. Dit gebeurt vaak in de vorm van akkoorden op 
de tonica gevolgd door alleen de tonica (veelal verdubbeld in octaaf of dubbeloctaaf). Enkele 
voorbeelden hiervan zijn het slot van beide Arabesques en Valse Romantique. Danse 
Bohémienne sluit af met een octaaf.  In sommige gevallen wordt de tonica bereikt via de 
dominant, maar dan wel in de vorm van een losse noot (Danse Bohémienne) of een 
septiemakkoord (Reverie). 
In de vroege werken is er met regelmaat sprake van traditionele cadensen, waarbij de tonica 
bevestigd wordt door een dominantakkoord. Dergelijke cadensen zijn te vinden bij de 
afsluiting van thema’s in Danse Bohémienne en de tweede Arabesque. De dominant 
verschijnt in Danse Bohémienne ook op het traditioneel belangrijke moment dat het eerder 
geïntroduceerde thema terugkeert in de tonica. 
Pomeroy geeft echter aan dat de relatie tussen tonica en dominant tot een van de minst 
traditionele aspecten van de muziek van Debussy hoort.2 Het gaat hierbij om dominant-
tonicaverbindingen. De relatie is vooral op de achtergrond aanwezig. Dit lijkt vooral voor de 
latere werken op te gaan en is in de vroege werken nog niet zo evident. Debussy vertrekt 
vanaf een relatief traditioneel standpunt. Afgezien van het B-thema in de Reverie komen 
thema’s in de dominanttoonsoort niet voor. De B-thema’s uit de Arabesques staan in de 
subdominant, waarmee er ook bij die thema’s sprake is van een traditionele relatie. 
Volgens Gervais blijft het dominantakkoord in Debussy’s latere werken afwezig als er een 
toonsoort bevestigd wordt.3  De tonica en enkele andere belangrijke tonen worden wel 
duidelijk naar voren gebracht. In de besproken werken geldt dit niet altijd. Hoewel het 
dominantakkoord meestal niet in het begin van thema’s wordt geïntroduceerd is het wel 
aanwezig in het midden en aan het einde van thema’s, bijvoorbeeld in het eerste en tweede 
thema van Danse Bohémienne en het A-thema van de tweede Arabesque. Soms is er alleen 
een septiemakkoord op de dominant, zoals in het eerste thema van de Nocturne. Een 
voorbeeld van een thema waarin de dominant wel in het begin aanwezig is, is het tweede 
thema in b uit de Danse Bohémienne (maat 17-32). In het A- en B-thema van de Reverie is 
het dominantakkoord wel afwezig. In het C-thema wordt het akkoord niet gebruikt, maar de 
dominant zelf komt wel naar voren in de vorm van een orgelpunt.  
De Arabesques beginnen met een inleiding die de toonsoort introduceert. De inleidingen gaan 
automatisch over in het eerste thema, dat gelijk de toonsoort bevestigt waarnaar de inleiding 
onderweg was. Beide inleidingen eindigen op de dominanttrap. De inleiding van de Nocturne 

                                                             
2 B. Pomeroy,  “Debussy’s tonality: a formal perspective”, in The Cambridge Companion to Debussy 
(Cambridge, 2003), 156. 
3 F. Gervais, “Debussy et la tonalité”, in Debussy et l’évolution de la musique au XXe siècle: Paris 24-13 
octobre 1962, ed. E. Weber (Paris, 1965), 99. 
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is echter minder bevestigend. De akkoorden in de inleiding passen wel binnen Des, maar uit 
de specifieke akkoordopeenvolgingen wordt niet meteen duidelijk dat Des de tonica is. 
Er is ook sprake van afgeronde thema’s in de werken. In Danse Bohémienne en de tweede 
Arabesque eindigen veel thema’s met een cadens met een afsluitend karakter. Het eerste 
thema van de Reverie eindigt ook met een cadens. In de Nocturne en Valse Romantique 
eindigen de thema’s niet meer met cadensen en gaan ze naadloos over in de aansluitende 
gedeeltes. 
In de onderzochte werken vindt nog steeds modulatie via een akkoord dat twee toonsoorten 
met elkaar verbindt plaats, iets wat in de latere werken van Debussy nauwelijks meer 
voorkomt doordat Debussy daar diatoniek en chromatiek tegenover elkaar plaatst.4 Daarvan is 
in de vroege pianowerken nog geen sprake. De modulatie naar een andere toonsoort verloopt 
veelal via de dominant (Danse Bohémienne: maat 43-44 en tweede Arabesque 33-35  of via 
een tertsrelatie (Tweede Arabesque: maat 60-61 en Reverie: maat 68-69). 
Debussy herhaalt het basismateriaal dat hij gebruikt vaak met verschillende harmonisaties of 
in verschillende modi.5 Dit komt voor in de Nocturne, Valse Romantique en Reverie. In de 
Nocturne gaat het vooral om een directe herhaling van motieven (maat 10-11, 12-13, 18-21). 
In de Valse Romantique en Reverie worden (delen van) thema’s herhaald met een andere 
harmonisatie. Voorbeelden zijn de herhaling van delen van het D-thema in F en d in de Valse 
Romantique (maat 127-133, 137-143) en maat 11-18 en 19-26 van de Reverie, waarin de 
melodie van het A-thema op een andere toonhoogte begint met een gewijzigde begeleiding. 
Debussy maakt in zijn vroege werken nog steeds gebruik van traditionele vormen. In de 
Danse Bohémienne, Deux Arabesques en Nocturne wordt de driedelige liedvorm gebruikt. Er 
is sprake van een A-thema dat herhaald wordt na een contrasterend B-thema. Het B-thema 
wordt in de Danse Bohémienne, de eerste Arabesque en de Nocturne aangegeven met een 
wisseling van voortekens. De Valse Romantiek en de Reverie hebben echter een afwijkende 
structuur. Valse Romantique heeft een vrije vorm en de Reverie wijkt af door een nieuw 
thema in een nieuwe toonsoort te introduceren voor de voortekenwissel.  
De structuur van de thema’s is ook traditioneel. De meeste thema’s kunnen verdeeld worden 
in perioden van vier of acht maten. Een uitzondering vormt het eerste thema van de tweede 
Arabesque, dat bestaat uit een groep van vier en een groep van zes maten. Soms is er ook 
sprake van een voor- en nazin, bijvoorbeeld in het eerste thema van de Danse Bohémienne en 
de tweede Arabesque. 
 
 
Vernieuwende aspecten 
In enkele van de vroege pianowerken zijn ook voorbeelden te vinden van minder traditionele 
cadensen. In het slot van Danse Bohémienne wordt de tonica voorafgegaan door een 
septiemakkoord op de tweede trap (maat 87-90). De cadens in F in maat 54 van de Reverie 
maakt gebruik een voorhouding en septiem- en noneakkoorden: dit is een voorbeeld van hoe 
Debussy van een traditionele cadens iets ‘moderners’ maakt. De cadens in maat 95-99 van de 
eerste Arabesque maakt gebruik van de zesde trap als voorhouding voor de dominant. In het 
voorbeeld zijn de akkoorden die Debussy gebruikt weergegeven. Het valt wel op dat in beide 
cadensen in de sopraan de lijn 3-2-1 aanwezig is, wat Parks als conventioneel opvat.6 
Structurele afdalingen naar de tonica komen echter nauwelijks voor in de werken van 
Debussy.  

                                                             
4 F. Lesure & R. Howat, “Musical language”, in “Debussy, (Achille-)Claude” in The New Grove Dictionary of 
Music and Musicians, 2nd ed. (London, 2001). 
5 Lesure & Howat, “Musical language”.  
6 R.S. Parks, The music of Claude Debussy (New Haven, 1989), 5.  
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Debussy maakt regelmatig 
gebruik van sequensen in de 
werken. Enkele opvallende 
voorbeelden zijn de sequensen 
in Danse Bohémienne en de 
Arabesques. In maat 67-70 van 
Danse Bohémienne is er sprake 
van een chromatische sequens 
van fis’’’ tot c’’’. Daarna wordt 
het eerste thema wel weer 
bereikt via de dominant. De sequens in maat 89-94 van de eerste Arabesque is minder 
traditioneel. Dit is een secundensequens waarin gebruik wordt gemaakt van opeenvolgende 
akkoorden in sextligging. Het opmerkelijke van deze sequens is dat hij niet functioneel-
harmonisch werkt. Door akkoorden die op een secundeafstand van elkaar liggen naast elkaar 
te plaatsen breekt Debussy zich los van de traditionele structuren. 
De opeenvolgingen van akkoorden verbreden eerder de melodische lijn of zorgen meer voor 
extra klankkleur dan dat ze een functionele relatie tot elkaar hebben en dwingend naar een 
doeltoon leiden.7 Dit is te zien in de begeleidende akkoorden van het B-thema en C-thema in 
Valse Romantique.   
Debussy heeft een voorkeur voor het gebruik van septiem- en noneakkoorden. De septiemen 
en nonen in de akkoorden lossen echter meestal niet op – hetgeen in de functionele harmonie 
wel het geval is – en worden vaak als klankkleur of versiering gebruikt.8 Soms volgen 
septiemakkoorden op verschillende toonhoogten elkaar op zonder dat er sprake is van een 
duidelijk tonaal-functionele relatie. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de Nocturne in maat 10-12 en 
25-31 en in de eerste Arabesque in maat 26-29. Volgens Storb speelt Debussy ook met 
omkeringen van septiemakkoorden door ze met elkaar af te wisselen.9 Dit is al te zien in maat 
14 van de Danse Bohémienne. Debussy heeft daarnaast ook een voorkeur voor het gebruik 
van overmatige drieklanken,10 en dit komt al voor in de Nocturne (maat 13,16, 44-45), in maat 
70 van de eerste Arabesque en maat 41 van de Reverie. 
Howat geeft aan dat Debussy tonaliteit in zijn werken versluiert door gebruik te maken van 
chromatiek, modale karakteristieken en de heletoonstoonladder.11 De heletoonstoonladder 
komt niet voor in de besproken werken, maar er wordt wel gebruik gemaakt van modaal 
aandoende wendingen. Enkele thema’s staan volgens Storb in een modus, zoals het tweede 
thema van de Reverie dat in c dorisch staat.12 De eerste zes maten van het stuk kunnen geduid 
worden als g dorisch.13 Op deze manier wordt de toonsoort van dat thema inderdaad 
verborgen. In de vroege werken zijn ook aanzetten tot pentatoniek te vinden, zoals aan het 
begin van de melodie van het A-thema van de eerste Arabesque.14 In de eerste en het begin 
van de tweede maat van het thema komen de tonen van de pentatonische ladder op e (e-fis-
gis-b-cis) voor (6-7, 99-100). 
Debussy speelt met de dingen die hij anders doet dan de traditie wil. Een voorbeeld vormt het 
B-thema van de eerste Arabesque. Parks merkt over dit thema op dat er sprake is van 

                                                             
7 Pomeroy, Debussy’s tonality, 158. 
8 Pomeroy, Debussy’s tonality, 158. 
9 I. Storb, Untersuchungen zur Auflösung der funktionalen Harmonik in den Klavierwerken von Claude     
Debussy (Köln, 1971), 41-42. 
10 Storb, Untersuchungen, 41. 
11 R. Howat, The art of French piano music: Debussy, Ravel, Fauré, Chabrier  (New Haven, 2009), 8-10. 
12 Storb, Untersuchungen, 43. 
13 Storb, Untersuchungen, 30. 
14 Storb, Untersuchungen, 44. 

akkoorden maat 95-99 van de 1e Arabesque  
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functionele ambiguïteit.15 E en A zijn in dit thema afwisselend tonica, subdominant en 
dominant en hun functies worden tegenover elkaar gezet.  
 
Samenvattend kan er worden gesteld dat  er binnen de vroege pianowerken van Debussy 
sprake is van een ontwikkeling: in de eerste werken (Danse Bohémienne en de Arabesques) 
komen nog veel traditionele elementen voor, zoals cadensen en die modulaties via de 
dominant verlopen en afgeronde thema’s. In de latere werken (Nocturne, Valse Romantique 
en Reverie) maken deze traditionele aspecten meer en meer plaats voor meer vernieuwende 
aspecten. Zo wordt er bijvoorbeeld meer gebruik gemaakt van opeenvolgende 
septiemakkoorden en modaal-aandoende akkoordopeenvolgingen terwijl traditionele 
cadensen verdwijnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                             
15 Parks, The music of Claude Debussy, 10. 
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