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De onderliggende analyse van de ‘Prélude’ spitst zich toe op de tonale constructie; andere 
aspecten als vorm, modaliteit en lineariteit zullen ter sprake komen waar die tot dat 
hoofdonderwerp in betrekking staan. Waar het over algemeen-theoretische zaken gaat, zal 
steeds voor het gemak C als tooncentrum worden aangehouden. De akkoordsymbolen zijn 
vooral de inmiddels gebruikelijke, van de ‘lichte muziek’ geleende. Het begrip ‘klassieke 
tonaliteit’ zullen we gebruiken voor de muziek waarbij de 18e eeuw centraal staat, 
‘Romantisch’ voor 19e eeuws, en ‘nieuw’ voor 20e eeuws. 

Bachs ‘Wohltemperierte Klavier’ is de bijbel geworden van het 12-tonig stelsel, dat 
sindsdien de basis is gebleven. Het houdt 12 toonsoorten in, die in feite allemaal transposities 
zijn van één. Het meest interessant zijn dan ook de modulaties, want in wezen is er geen 
verschil tussen C-groot of het via zo’n modulatie bereikte G-groot. Echt chromatisch werd de 
muziek nog niet, want rond de grondtoon (c) handhaafde zich een sterke hierarchie tussen de 
diatoniek (‘witte toetsen’), overgebleven uit de Renaissance, en de later bijgekomen ‘zwarte 
toetsen’, die op de tweede plaats kwamen, en als afgeleide werden gehoord en gebruikt (ook 
in naam). Kortgezegd: 7 + 5. Bach en Mozart gingen in hun modulaties in principe ook niet 
verder dan naar tooncentra die uit de diatoniek voortsproten, met een grote voorkeur voor de 
dominant (G).  

 
In de Romantiek is alles in het werk gesteld om de discriminatie tussen 7 en 5 te 

egaliseren tot 12. De conservatieven (Brahms) gingen daar minder ver in dan de nieuwlichters 
(Wagner), maar het meest overtuigend rondde Debussy de 19e eeuw af met zijn  ‘Prélude’’ 
(1894), daarmee de deur openend voor de ‘Nieuwe Muziek’. Op deze weg naar 
‘totaalchromatiek’ komen we uitgebreid terug. 

 
 

Gebruikte symbolen: 
 
  7  ‘basis’ zeven-akkoord (vroeger Dom7) NB. Uitbreiding van een 7-akkoord  

(9/11/13) zullen we over het algemeen niet speciaal vermelden. 
m7   mineur7 (klein) 
      majeur7 (groot) 
o/   halfvermind. (eventueel 9-akk. zonder grondtoon, zie m.13)  
o   verminderd 
7t    hardverminderd (7-akkoord met tritonus i.p.v. kwint) 
+   overmatig, algemeen: heletoons 
6  toegevoegde sext 
x  octotone mixtuur (C met es/fis/a) 
 
Analytische tekens: 
      Vervangers: 
T  Tonica     v vervanger 
S  Subdominant   p parallel 
D  Dominant   x tritonusvervanger 
 
 
vb.: Majeur:     C   -   Es   -   Fis(m)  -   Am   (majeur)             Nb: Amaj  is Tv 
        T   -   Tv   -     Tx       -   Tp 
          Mineur:   Cm   -   Es   -   Fis(m)  -   A(m)   (mineur)        Nb: Esm  is Tv 
        T   -   Tp   -     Tx       -   Tv 
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Een belangrijk fenomeen in de muzikale syntaxis is de drievoudige ervaringswereld van 

de hoofdfuncties: tonica (T), dominant (D) en subdominant (S) (‘functionele tonaliteit’). Het 
verschijnsel is weliswaar te traceren tot in de Renaissance, maar werd pas begin 18e eeuw 
door Rameau als zodanig geformuleerd. Het gaat hier om het fenomeen dat een centrale toon 
(akkoord) door een andere kan worden bevestigd: de Dominant, maar op dezelfde wijze zich 
van die centrale toon kan verwijderen: de Subdominant, waardoor een arsis-thesis-effect 
ontstaat:  

T                 S       D              T. 
 
In feite zijn er twee belangrijke subdominanten in C: F en D. De F als vallende kwint vanuit C is de 

eigenlijke sub-dominant, maar in cadenzen is een D-akkoord belangrijker, namelijk als kwintval naar 
dominant G. Het beeld is dan als volgt: 

 
T        S  D (T) 

 
C      F    D    G    (C) 

 
Bij de Klassieken was een geliefde formule een combinatie van F en D, namelijk het F-akkoord als S 

met een d in de bas: II6. 
 
Het gebruik van T, S en D is in de muzikale taal een haast on-vermijdelijke constructie 

geworden, zoiets als: onderwerp, lijdend voorwerp, gezegde. Als we dit verschijnsel in de 
muziekgeschiedenis bestuderen, valt b.v. voor de 18e eeuw het volgende op:  

 
Sterke intervallen: 

Bevestigend (Dominant) werken vooral de ‘sterke’ intervallen (boventonen): kwint en 
grote terts boven de centrale toon. Vooral de kwint (G) als Dom. van tonica (C) staat 
centraal in de Klassieke tonaliteit.  
Verwijderend werken dezelfde intervallen onder de centrale toon (S). Ik zou in beide 
gevallen willen spreken van kwint- en grote-terts-machtsverhouding.  

Zwakke intervallen: 
Daartegenover staan de ‘zwakkere’ intervallen, kleine-terts- en tritonus (half-octaaf) die 
zich meer met de centrale toon vereenzelvigen, en die we kleine-terts en tritonus-
familieverwant zullen noemen. Later meer over de tritonus-verwantschap. 

 
Beide verschijnselen herkennen we in het tonale stelsel dat grofweg de 18e eeuw beheerste. 
Alleen de rol van de tritonus was nog nauwelijks aan de orde.  

 
 
 
Schema 1  
 
Diatonische tonaliteit: 
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Horizontaal zien we de kleine-tertsverwantschappen, vertikaal: de kwint- en grote terts-
relaties. Uit deze akkoorden werden de cadensen (T, D en S) geformeerd, aangeduid met de 
vertrouwde ‘trappen’: I  VI    IV  II    V  (VII )   I.  
Ook de samenstelling van de akkoorden was in principe diatonisch, namelijk  met materiaal 
van de toonladder. 
Nb: In het algemeen betekent VII in de klassieke harmonie: Bo, hetgeen geen B-akkoord is, 
maar een G7-akkoord, waarvan de g latent is. 

 
In de loop van de 19e eeuw, vooral Schubert speelt daarbij een belangrijke rol, breidt de 

verwantschap van kleine tertsen zich uit. Ter illustratie twee voorbeelden uit het tweede deel 
van Schuberts ‘Unvolendete’. In het hoofdthema zien we hoe het tonica-gebied van E zich 
uitbreidt tot Cis en G. 
 (Onder het notenvoorbeeld zien we behalve de akkoordsymbolen ook de analyse gedacht 
vanuit de functionele tonaliteit.) 
 

 
Vooral het tweede fragment is interessant. Hier zien we hoe hoofddominant Gis, voorbereid 

door zijn eigen dominant A7 (zie tritonusverwantschap), uitgesteld wordt en eerst nog wordt 
uitgeweken naar kleine tertsverwante D en F. Het A7 akkoord in de 9e maat van het 
voorbeeld had als het ware onmiddellijk kunnen oplossen in het Gis7-akkoord aan het eind: 

 

 
  
De tritonus, groot taboe in de Renaissance (‘diabolus in musica’) emancipeert rond 1700 

(Bach), vooral als onderdeel (terts en septiem) van het 7-akkoord (zeg: ‘zeven-akkoord’, zoals 
ik het ‘dominant septiem-akkoord’ vanaf hier zal noemen). In wezen is het de kern van het 
‘natuur-akkoord. De tritonus verdeelt het octaaf in tweeën en realiseert tevens een verdeling 
in vier kleine tertsen, waardoor de 12 tonen in drie groepen van vier tonen (akkoorden) uiteen 
vallen, die daarmee Tonica, Dominant en Subdominant vormen, zoals we zullen zien.  

 
Het ‘Natuur-akkoord  :  C7/9/11 
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De tritonusverwantschap, en daarmee onderlinge verwissel-baarheid (C met Fis etc.), mede 

door Moussorsky ontdekt, werd uitgangspunt van de chromatische tonaliteit.  
Deze verwantschap berust op twee zaken: 

1. C en Fis hebben twee gemeenschappelijke boventonen  
        (C: e(3) en bes (7). Fis: e(7) en ais (3). 
2. Ze zijn elkaars eeneiïge tweelingbroers, want door de symmetrische indeling  van het 

octaaf zijn ze exact hetzelfde van elkaar. Er is daardoor (zoals bij andere intervallen) 
geen machtsverschil, hetgeen toch de kern is van tonaliteit.  

 Alles vinden we terug in de natuur(-tonen). 
De totaalchromatiek ontwikkelde zich in de 19e eeuw. Het definitieve  effect ervan op de 

cadensvorming zien we in Schema 2,  
 
 

Schema 2             Chromatische tonaliteit: 
 

 
 
Aangezien hier sprake is van 3 x 4 akkoorden, is de aanduiding met 7 ‘trappen’ (I, II, etc.) 

niet meer werkbaar. We zullen daarom spreken van ‘Tv’ voor kleine terts-vervanger van de 
tonica en ‘Tx’ voor tritonusvervanger van de tonica. Hetzelfde geldt voor de subdominant en 
de dominant. Duidelijk ziet men dat er geen vernieuwing maar een uitbreiding is van wat er al 
was (schema 1); het verschil is, dat nu álle 12 tonen rond de tonika een plek en functie krijgen 
(T, D en S). Tegelijkertijd wordt ook de mogelijkheid om een akkoord samen te stellen 
gechromatiseerd, dat wil zeggen dat bv. het G-akkoord dat in de diatoniek automatisch G7 
was, later ook b.v. Gmin7 of G o/, etc. kon zijn. Alles, als de G maar hoorbaar blijft als 
grondtoon. 

 
We noemden Moussorsky al, en denken aan de magistrale toonzetting in Boris Godounov 

van de doodsklokken, Es7 tegenover A7. Tegen het eind van de laatste acte worden ze op 
huiveringwekkende wijze verbeeld door tritonus-verhoudingen. Het fragment valt in drie 
stukken uiteen: Des (Cis), G en Cism. In het G-fragment wordt de G orgelpunt onder 
afwisselend Es7 en A7, gezamelijke subdominanten van G. De cis en de g van beide 
akkoorden vormen de gemeenschappelijke terts en septiem van Es7 en A7. Let ook op het 
modaal-diatonische Cism-fragment aan het eind, waarin de jonge Debussy al om de hoek 
komt kijken. 
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Moussorsky, Boris Gonounov, uit Acte IV 
 

 

 
In meerdere opzichten is dit de plaats om Wagners ‘Tristan’ naast de ‘Prélude’  te leggen. 

Het ‘Tristan’-voorspel heeft A en C als tooncentra (kleine terts-verwanten), met uitwijkingen 
naar Es en Fis, zoals in de ‘Prélude’ E en Cis, met uitwijkingen naar Bes en G. E wordt veelal 
tritonusverwant tegenover Bes geplaatst, en Cis tegen-over G. Bij ‘Tristan’ is de 
tritonusverwantschap zelfs de ‘clou’ van het stuk (maat 83 e.v.).   

 
De (hier versimpeld weergegeven) beginmaten laten Fo/ horen (let niet op de moeizame 

notatie die de theoretici zoweel hoofdbrekens heeft bezorgd), dat hier tritonus-vervanger is  
van Bo/ (II in A mineur) gevolgd door E7 (V). Typerend voor dit soort Romantische muziek is 
dat tooncentrum A niet of nauwelijks wordt bereikt. Vlak voor het hoogtepunt (maat 83) 
wordt hetzelfde Fo/ de vertrouwde sub-dominant (II) in Es mineur. Ook deze tonica wordt niet 
bereikt: er is een geweldige erotische (anti-)climax, meeslepend gerealiseerd, want in plaats 
van op te lossen in Esm valt Wagner terug op de kille cadens van het begin. Mede door de 
verstarring van het tempo werkt de verbinding Fo/–E7 bijna als dominant-tonica i.p.v. 
subdominant-dominant. In Debussy’s ‘Prélude’ is dat standaard geworden. 

We laten daartoe de maten 18 t/m 21 zien, al was het maar omdat het hier om exact dezelfde 
akkoorden gaat als bij het ‘Tristan’-voorbeeld: Fo/ naar Bes en Fo/ naar E. In beide gevallen bij 
Debussy geen subdominant-dominant-gevoel, maar nu duidelijk dominant-tonica.  

 
 

Wagner, Tristan en Isolde 
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Hele fragment: 

 
 

 
We zien hier hoe via kleine terts-verwante dominant-functies aanvankelijk Bes als centrum 

wordt bereikt, en later tritonus E.  
 De muziek van de ‘Prélude’ luidt een geheel nieuwe periode in, waarin chromatiek 

(vooral in de stemvoering) het cement wordt tussen kleine terts- en tritonus-verwante 
harmonieën. De invloed van Wagners ‘Tristan’ (en Debussy’s lievelingswerk Parsifal) is 
evident. Hoe nieuw de ‘Prélude’ is, zien we door een vergelijking te maken met vroeger werk 
van hem. Hieronder een fragment uit de ‘Suite Bergamasque’, het menuet vanaf maat 13: 

 
 

 
 
De chromatiek is hier nog niet wezenlijk (doorgangstonen in maat 16 en 17) en de kleine 

terts-verwantschappen (A, C, en Es) zijn niet veel meer dan sequensmatig. Typerend voor 
Debussy is reeds de tonale vervaging die ontstaat door een aantal zaken: 
 
1)  Er valt een sterk accent op plagale verbindingen (S-T); een wezenlijk kenmerk van zijn 

idioom, die trouwens in de Romantiek al bij veel componisten een trend was, juist om 
de tonica minder te benadrukken. Debussy’s meest geliefde cadens wordt bv. As(7)-C. 

2) De muziek bij de Fransen vermijdt allengs meer leidtonen . Ook het gratuite  witte 
toetsen-materiaal, dat reeds ter sprake kwam, brengt onbestemdheid teweeg, mede door 
het gebruik van kerk-toonsoorten. De ‘witte toetsen’ kunnen nu, naast majeur en 
mineur, ook dorisch, lydisch etc. zijn. 

3) Een dominant-akkoord wordt vaak mineur of nog zwakker: half-verminderd; de 
luisteraar raakt al spoedig het spoor bijster. Speel een paar maal achter elkaar Am en 
Dm en de twijfel ontstaat: is dit T - S of is dit D- T.  
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 Een duidelijk voorbeeld hiervan is maat 17-18: Dm - Eф - Am. (Halfverminderd was in 
de 7+5 muziek een typische S-klank, het verwachtingspatroon na Eф was: A7 D(m) (II V 
I). Dit verschuift hier: Am wordt T, Eф wordt D.)  

 De tonaliteit verliest zijn dwingend karakter. Wij worden meer gefocust op 
klankschoonheid en tijdloosheid; er ontstaat meer aandacht  voor andere zaken dan 
macht en zwaartekracht. 

4)  Het 7-akkoord (‘natuur-akkoord’) verliest zijn typische ‘Dom7-akkoord’ betekenis, en 
wordt, zoals een drieklank, algemeen inzetbaar. 

5) Tooncentra op kleine terts-afstand worden min of meer gelijkwaardig. Zie later bij de 
analyse van de ‘Prélude’. In het  geval van de ‘Suite Bergamasque’ zijn dit A, C en Es 
(zie maat 19, 20 en 22). 

 
 
 Het fragment begint met drie maten D als plagale cadensering naar Am, waar voor het 

eerst deze tonica wordt bereikt (er zijn dan al vijftien maten D-akkoord geweest!). Dan volgt 
de cadens (verpakt in wat doorgaande chromatiek): Am Dm Eф  Am.  

De muziek verplaatst zich sequensmatig via Tv (C) naar Tx (Es) daarna Aф oplossend in Dm. 
Hier ontstaat dus de twijfel: was Dm misschien toch tonica? Wat maakt het trouwens nog uit, 
dan is maar niemand de baas. Dit is de nieuwe mentaliteit die we van Debussy leren. Verticale 
en horizontale krachten worden minder dwingende causaliteiten. We kunnen misschien het 
verschil met de Duitse (laat)Romantiek het best als volgt omschrijven: de Duitse chroma-tiek 
streeft heftig naar een tonica, maar zonder die te bereiken, terwijl de Franse (laat)-romantiek 
voortdurend, maar zonder veel overtuiging op een tonica terecht komt. 

Al dit soort zaken ondergraaft uiteraard de macht van de tonica, maar daarvoor in de plaats 
komt een overgang van zwart-wit-denken naar een rijker kleurengamma, later steeds meer 
versterkt door de mix met talloze andere modaliteiten dan majeur en mineur: kerktoonladders, 
pentatoniek, heletoons, octotoniek, etc. 

 
De tonaliteit van de ‘Prélude’ 

 
 
Met dit alles in het hoofd beschouwen we thans de ‘Prélude’. De samenklanken uit de 

Prélude zijn dezelfde als we in Wagners ‘Tristan’: 18 van de 36 samenklanken die we in de 
‘Prélude’ vinden, zijn 7-akkoorden met uitbreidingen naar 9, 11 en 13. Op een sterke tweede 
plaats volgt het half-verminderd 7-akkoord, dat in alle functies voorkomt, behalve als tonica. 
Drieklanken zijn zeldzaam, het verminderd 7-akkoord komt slecht één keer voor (m. 96). Dit, 
meest boventoonarme, akkoord heeft voor Debussy uiteraard weinig charme.  Typische 
tonica-akkoorden zijn: 6-akkoord (c-e-g-a) en majeur 7 (C: C-e-g-b). Mineur is zeldzaam 
als tonica; het ‘natuur-akkoord’ is majeur. Mineur-akkoorden suggeren vooral subdominant. 
De harmonieën verglijden in chromatische stemvoering, waarbinnen de vier verwisselbare 
tonica’s, subdominanten en dominanten weliswaar de tonaliteit cadenseren, maar er 
tegelijkertijd door hun diversiteit ook grotendeels de nadrukkelijkheid aan ontnemen. Bij 
‘Tristan’ waren die tonica’s A en C en in mindere mate Es en Fis, met A als hoofdcentrum, bij 
de ‘Prélude’: E, Cis, Bes en G, ook in volgorde van belangrijkheid, maar E staat absoluut 
centraal. Schema:  
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De vorm van de ‘Prélude’ 
 
De vorm is een klassieke A – B – A’ –vorm, A afsluitend met een modulatie naar de 

dominant, en A’ uiteraard afsluitend in de tonica.  A brengt viermaal het hoofdthema (in E) in 
verschillende décors.  

In B staat een tegenthema centraal in Des(=Cis), exact in het midden (m.55). A’ komt terug 
met weer viermaal het hoofdthema. We spreken van ‘thema’, hoewel dat bij Debusy zelden of 
nooit een gesloten formule is. De vorm ziet er als volgt uit: 

 

 
 
 

 
Nu volgt de hele partituur in fragmenten, aan de hand van het vormschema en piano-

arrangement, waarin o.a. de harmonieën rond Ais geënharmoniseerd zijn naar Bes met oog op 
de leesbaarheid en overzichtelijkheid. Debussy zelf vertaalt regelmatig Cis naar Des. Wat de 
analyse betreft moet de annotatie onder de muziek verder het belangrijkste werk doen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 De opening biedt onmiddellijk reeds een expositie van de vier tonica’s, die als het 

ware gewichtloos in de lucht hangen. Maat 1 en 2 stellen Cis en G tritonusverwant tegenover 
elkaar, en m.3 t/m 5 E tegenover Bes. De zinsconstructie van de eerste inzet is  klassiek:   
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Cis   G         Cis   G              E         Bes 

 
 
              
            voorzin                                          nazin               
 
De tekens:      en         staan voor ‘voor- en nazin’ in de meest ruime 

betekenis, d.w.z. kunnen gelden voor zeer korte tot zeer lange fragmenten, die een vraag- en 
antwoord-relatie met elkaar hebben. 

 
Twee aanzetten om hoogtepunt E te bereiken, waarna ‘terugval’ naar Bes. De herhalings-

formule is zeer typerend voor Debussy, temeer daar bij hem deze vaak op zichzelf staat, 
zonder ‘nazin’.  

De tweede inet van het thema (m.11 en 12) is uitzonderlijk, aangezien deze de enige is (van 
de acht in A en A’) die niet op een tonica inzet, maar op een Dom (D). Deze wordt 
getonicaliseerd, om daarna, samen met B7, dominant van tonica E, Cis en Bes (m.14). Bes 
blijft daarna tonica in dit fragment: 

 

 
Let op de cadensering: halfverminderd als dominant: B o/ (Dx, m.16) en tritonus F o/ (m.17 

e.v.), die vervolgens dominant worden van de derde inzet in E (m.21).   
 
 
Bij de derde inzet valt voor het eerst Debussy’s geliefde cadens op: T – Sv – T (E – C –E):  
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(Maat 24 en 25 kunnen geheel op een orgelpunt D gehoord worden.)     
 
  
Het moment van een modulatie naar de dominant (hét moment in de Klassieke sonatevorm!) 

werkte altijd al bevrijdend, en wordt hier bij de vierde inzet  (m.26) nog hemelser door de 
wijde ligging van het Fis9-akkoord (m.28); bovendien maakt de kwint in de bas a.h.w. het 
akkoord los van de aarde. 
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Het middengedeelte B (m.31) vangt aan met een totaal andere sfeer, grillig, spookachtig, die 
zich vanaf m.37 ontlaadt in een juist zeer open, diatonische nazin.  In feite is de constructie 
van de eerste helft van het B-gedeelte een grote uitwerking van wat zich in het begin van de 
‘Prélude’ in het kort afspeelt, ook weer in drieën: 

 
  B      voorzin                                   nazin 
       31                 34                     37        -        54          
         
   

 
 
 
Voorzin: drie maten Cis tegenover G, en drie maten E tegenover Bes. Hier wordt het zg. 

‘hardverminderd’ septiemakkoord geïntroduceerd. We zullen het ‘7t’ noemen, want 7-
akkoord met tritonus i.p.v. kwint. In feite is het een hele-toonsakkoord, waardoor Cis7t uit 
exact dezelfde tonen bestaat als G7t. (Stravinsky zal het later tot kernakkoord maken van 
‘L’Oiseau de Feu’.) De heletoons-ladder (Debussy’s gedoodverfde handelsmerk) komt hier 
dan ook om de hoek kijken. Het E/Bes-fragment (m.34) is praktisch een letterlijke transpositie 
van de voorafgaande maten.  
Het leidt tot de nazin in m.37, die aanvangt met een klassieke B7 – E –cadens:  
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Zeer bijzonder is wat na de cadens volgt (m.41 e.v.), uiteindelijk uitlopend op een modulatie 
naar dominant As. Het vooralsnog verwaarloosde subdominant-gebied wordt aarzelend 
betreden. Eerst richting A, waarvan tonica E dominant wordt (40), niet oplossend in A, maar 
in de subdominant D daarvan (m.42). Een zeer fraaie ‘bedrieglijke’ wending, temeer daar het 
D-akkoord door de gis lydisch (stralend) ingekleurd wordt.  
Dan volgt in 43 een suggestie richting subdominant C (D mineur als S), en daarna richting Es 
(nb. subdominanten A, C en Es volgen elkaar op). Es wordt wel bereikt via Bes7 (46). G o/ is 
hier onderdeel van Es7, dat samen met A7 in dezelfde maat de modulatie naar As (m.51) had 
kunnen realiseren. Debussy stelt dat nog even uit. Maat 46 (Es7 en A7) gaan eerst plagaal 
naar S Des, en worden dominant van As in maat 50.  
 

  
   
 De tweede helft van het middendeel vormt de apotheose van een pentatonisch 

gegeven, dat al was voorbereid in m.37 en 51, en oorspronkelijk te herleiden valt tot m.3. Er 
is een voorzin van 8 maten en een nazin van 16 maten.Zowel voor- als nazin bieden het 
vertrouwde beeld:   voorzin is:  2  /  2  /   \ 4        , nazin is:  2  /  2  /   \ 12      . 

Ook hier zien we weer Des(Cis) tegenover G+ (+ staat voor overmatige drieklank, maar ook 
algemeen voor heletoons). Interessant is de tonale uitwijking in m.59, richting E en richting 
G. Fism - B7 suggereert E als tonica, Am – D7) G als tonica, maar D7 (Dx) leidt dan weer 
terug naar Des:  
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De nazin (63) is zeer diatonisch (‘witte toetsen’, maar dan in Des), hetgeen bij Debussy vaak 

gepaard gaat met een klassieke cadensvoering, die voor zichzelf spreekt. Open majeur 
modaliteit, praktisch zonder alteraties. 
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 A’        Het slotgedeelte.          
 
Totaal-constructie:   voorzin: 79  a    b   /    86  a    b    /      nazin:  94  \  a      a (100) 
 
 

 
 
Maat 86 e.v. is een vrijwel letterlijke herhaling van m.79 e.v., alleen een halve toon lager. In 

beide fragmenten wordt een contrast gemaakt tussen het a-motief en het b-motief (resp. 
m.79/83, en m.86/90), waarna in de nazin (m.94) het a-motief wint. Het tooncentrum in m.79 
is weer E, aanvankelijk nog zeer klassiek geharmoniseerd (I – VI – IV), maar het Fis-min 
(m.82) wordt uitgangspunt voor kleine terts-verwant A (m.83) en C (m.85) in een grillige 
passage, die het begin van het B-gedeelte terugroept (b). Subdominant A en C worden ook 
nog gevolgd door Es (m. 86), die zelf tonica wordt, en in grote trekken uitgangspunt is van 
een transpositie van het voorafgaande E-fragment.  

De nazin heeft ook weer de bekende constructie:   
                        voorzin                                                nazin 
                         94                     /    100               /    \  103                                103                  
                          E7         Cism        Cis7                    C / Fism      B7    E 
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Opmerkelijk is, dat Debussy in maat 100 niet meer Cis tegenover tritonus G plaatst, maar nu 

kiest voor een afwisseling met Bes7, en dat melodisch moet aanpassen.  
 
 

 
 
   De nazin werkt als Coda, en is een uitwerking van m.3 met een bijzondere cadens:  

C – Fism – B7 – E. Typerend is dat Debussy in de laatste vier maten alsnog plagaal afsluit, in 
107 met C als subdominant, en daarna met Ais o/  (Fis9) – E. Het creëert een grote rust rond 
orgelpunt E 
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Deze analyse wil vooral aantonen, dat de tonale uitgangspunten van Debussy voortbouwen 

op vroegere muziek; ze zijn er een uitbreiding van, die enerzijds voor eenzelfde tonale 
samenhang zorgt, anderzijds tot een gewichtloosheid leidt, die zo typerend is voor een geheel 
nieuwe ‘onwesterse’ mentaliteit, waarbij vertikale en horizontale causaliteit op de tweede 
plaats komen. Het is nog geen ‘orchestre sans pied’, hetgeen Debussy bij ‘Jeux’ voor ogen 
stond, maar de nieuwe toon is gezet. De functie-werking van T – S - D is weliswaar vervaagd, 
maar de subtiele psychologische effecten daarvan blijven (uiteraard zeer onbewust) voelbaar. 
Niet voor niets was het werk onmiddellijk reeds een groot succes. Wat er hier in een analyse 
vrij gecompliceerd uitziet is voor de ongeschoolde luisteraar kennelijk geen enkel probleem. 
Dat daar nog zeer veel andere elementen aan meewerken, die in deze analyse niet aan bod 
kwamen, mag duidelijk zijn.  
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