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k asper van ko oten

Wenn die sinnliche Materialität der Musik 
ins Gefüge der Komposition eindringt … 
lässt sich dann noch mit dem herkömm-
lichen analytischen Instrumentarium, mit 
dem traditionellen musiktheoretischen 
Begriffsrepertoire, das wesentlich auf der 
Abstraktion vom Elementaren und Ma-
terialen gründet, der komponierte Sinn 
fassen? Was ist musikalische Form, wenn 
Klang und Klangfarbe zu konstitutiven 
Elementen der Komposition avancieren? 
Wie funktioniert aus dieser Perspektive 
gesehen das musiktheatrale Ganze und 
wie lässt es sich adäquat beschreiben?

Met deze vragen presenteert Tobias Janz op de 
achterflap zijn boek Klangdramaturgie aan de 
lezer. In het citaat liggen de belangrijkste doel-
stellingen van de publicatie besloten. Janz heeft 
vragen bij traditionele opvattingen over het on-
derscheid tussen het elementaire en stoffelijke, 
tussen abstracte structuur en concrete klank. 
Klank beschouwt hij als de ‘zinnelijke présence 
aan de denkbeeldige oppervlakte’ van muziek. 
Deze opvatting van klank is hoofdzakelijk met 
de beleving van het moment verbonden. De 
muzikale aspecten die de klank van een com-
positie bepalen staan in veel analytische bena-
deringen echter op het tweede plan. Bovendien 
biedt het muziektheoretische begrippenappa-
raat te weinig ruimte voor het bestuderen van 
de wisselwerking tussen klank en structuur. De 
schrijver tracht daarom een muziekanalytisch 
instrumentarium te ontwerpen dat het moge-
lijk maakt om gebeurtenissen te beschrijven die 
zich direct aan het klankoppervlak voltrekken, 
en tegelijkertijd aan te tonen hoe deze gebeur-
tenissen de structuur van een compositie beïn-
vloeden. Op basis van die beschrijving onder-
zoekt Janz hoe Wagners differentiatie van deze 

‘zinnelijke’ oppervlakteklank zich verhoudt tot 
de dramaturgische vorm van zijn Ring des Ni-
belungen.
In zijn theoretische inleiding relativeert Janz 
het categorische onderscheid tussen Satz (stem-
menweefsel) en instrumentatie. Vaak wordt de 
Satz gelijkgesteld met de muzikale vorm, en 
wordt de instrumentatie beschouwd als een 
(secundair) medium waarin de vorm gereali-
seerd wordt. Janz toont aan dat compositori-
sche afwegingen die primair op klankeffecten 
zijn gericht tevens consequenties hebben voor 
het stemmenweefsel. In zijn poging om de mu-
ziekanalytische focus van ‘binnen’ naar ‘buiten’ 
te verplaatsen, sluit Janz aan bij fenomenolo-
gische tendensen in de muziektheorie. Hoewel 
die tendensen binnen het Wagneronderzoek 
tot op heden betrekkelijk marginaal zijn ge-
bleven, herkent hij in de aan Wagner gewijde 
werken van Ernst Kurth, Paul Bekker, Theodor 
W. Adorno en Manfred Hermann Schmid een 
fenomenologische oriëntatie. Tegelijk bekriti-
seert Janz de vele muziekanalytische benade-
ringen waarbinnen de orkestpartituur nauwe-
lijks geraadpleegd wordt. Binnen een dergelijke 
analyse vanuit het klavieruittreksel komt de 
differentiatie van de orkestklank en haar dra-
maturgische relevantie te weinig aan bod. Janz 
distantieert zich binnen het boek bovendien 
herhaaldelijk van de neo-Riemanniaanse the-
orie, een stroming die het muziektheoretische 
discours over Wagner de afgelopen decennia 
gedomineerd heeft.
In de acht hoofdstukken van Klangdramatur-
gie staan enerzijds Wagners klankbehandeling 
en innovatieve muzikale vormprincipes, en 
anderzijds de dramaturgische relevantie van 
zijn klankdifferentiatie centraal. Beide thema’s 
grijpen in elkaar en veel gedachtegangen keren 
in verschillende hoofdstukken in versplinterde 
vorm terug. Desondanks kunnen de hoofd-
stukken grofweg in twee groepen opgedeeld 
worden. De hoofdstukken 1, 2, 3 en 5 belichten 
klank en vorm, terwijl de overige hoofdstukken 
de relatie tussen klankdifferentiatie en drama-
turgie ter sprake brengen.
In het eerste hoofdstuk bespreekt Janz het co-
loristische potentieel van het orkest. De uitzon-
derlijke orkestbezetting in de Ring maakt ener-
zijds een massieve, rijke tutti-klank mogelijk; 
anderzijds zorgt de uitbreiding van het aantal 
stemmen per instrumentengroep ervoor dat 
passages in diverse klankkleuren geïnstrumen-
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teerd kunnen worden. Met de begrippen ‘ho-
mochromie’ en ‘polychromie’ maakt Janz een 
onderscheid tussen het gebruik van homogene 
en van gemengde klankkleuren. De denkbeel-
dige afstand tussen twee klankkleuren drukt 
hij uit in het begrip ‘kleurinterval’, dat hij aan 
het vierde hoofdstuk van Lewins Generalized 
Musical Intervals and Transformations ontleent, 
zij het met enige reserve. Het intervalbegrip 
kan hoogstens als metafoor voor een klank-
kleurverandering gebruikt worden, omdat de 
afstand tussen twee klankkleuren niet kwanti-
ficeerbaar is. 
In hoofdstuk twee bespreekt Janz hoe Wag-
ner uit de geest van het drama nieuwe muzi-
kale vormprincipes ontwikkelt. Daarbij spelen 
klankbogen een centrale rol. Onder een klank-
boog voltrekken zich binnen afzonderlijke mu-
zikale parameters parallelle ontwikkelingen; er 
is sprake van een synergie die climaxen en anti-
climaxen bewerkstelligt. Dergelijke klankbogen 
geven de muziek over grote tijdsspannen een 
richting, die dramatische ontwikkelingen on-
derstreept. Als voorbeeld noemt Janz de eerste 
akte van Siegfried. Het voorspel begint piano in 
een langzaam tempo met een kleine orkestbe-
zetting in een laag register, om gedurende de 
akte geleidelijk naar de snelle fortissimo tutti-
climax in de slotmaten toe te werken. Klankbo-
gen hebben ook op kleinere schaal een struc-
turerende functie. In Wotans monoloog uit de 
tweede akte van Die Walküre voltrekt zich een 
vergelijkbare klankboog.
Een andere door het drama geïnspireerde mu-
zikale vorm wordt door Janz aangeduid als 
‘klanktopologie’. Janz duidt hiermee een denk-
beeldige ruimte aan waarbinnen leidmotieven 
transformeren. Afzonderlijke motieven heb-
ben elk een eigen speelruimte waarbinnen zij 
transformeren. Sommige klinken voortdurend 
in dezelfde toonsoort, hetzelfde register en de-
zelfde instrumentatie, terwijl andere motieven 
zich vrijer door de muzikale ruimte bewegen. 
Daarnaast is er een onderscheid tussen motie-
ven die tonaal variabel zijn en motieven die op 
uiteenlopende wijze geïnstrumenteerd worden. 
Binnen de klanktopologie voltrekt zich een 
meerdimensionaal semantisch proces, omdat 
niet alleen leidmotieven, maar ook toonsoor-
ten en klankkleuren met dramatische ideeën 
verbonden zijn. Omdat Wagner zich binnen de 
Ring-muziek streng aan de wetten van de to-
pologie houdt, zijn modulaties en klankkleur-

veranderingen voortdurend nodig. Voor Janz 
bestaat Wagners ‘Kunst des Übergangs’ bovenal 
in zijn vermogen om de voortdurende trans-
formaties op een zo elegant mogelijke wijze te 
realiseren.
In het derde hoofdstuk introduceert Janz de 
term ‘geste’. Hij gebruikt het begrip als alterna-
tief voor absoluut-muzikale termen als ‘thema’ 
en ‘motief ’. De geste onderscheidt zich van een 
motief doordat zij zich niet laat abstraheren tot 
een vormelement, maar een unieke gebeurtenis 
vormt. Tien herhalingen van eenzelfde motief 
vormen tien verschillende gestes. Uit de afzon-
derlijke gestes ontstaat een muzikale panto-
mime, die zich tot de dramatische handeling 
verhoudt als de gebaren van een redenaar tot 
zijn vertoog. De muzikale gestes corresponde-
ren met gestes in andere kunsten. Deze corres-
pondenties zijn dieper en complexer dan in het 
geval van eenvoudige toonschildering. De gelij-
kenis schuilt in de emotie die uitgedrukt wordt, 
en niet in de uitdrukkingsvorm. Janz zoekt het 
communicatieve potentieel van de muziek niet 
in ‘talige’ leidmotieven, maar in meer implicie-
te, affectieve muzikale gebaren.
Janz gaat in het vijfde hoofdstuk in op har-
monie, maar benadert deze als gevolg van een 
op klank gerichte compositiewijze. Hij maakt 
daarbij een onderscheid tussen open en geslo-
ten harmonieleren. Een open harmonieleer on-
derscheidt zich van haar gesloten tegenhanger 
doordat ze erkent dat er harmonische gebeur-
tenissen zijn die niet door de eigen theorie ver-
klaard kunnen worden. Ernst Kurths Romanti-
sche Harmonik is een voorbeeld van het eerste 
type, terwijl de neo-Riemanniaanse theorie als 
voorbeeld van het laatste type geldt. Janz bekri-
tiseert de ambitie van de neo-Riemanniaanse 
theorie om alle mogelijke akkoordverbindingen 
binnen een systeem te willen duiden. Hierdoor 
verdwijnt het onderscheid tussen conventionele 
en onconventionele harmonische gebeurtenis-
sen, terwijl juist het samengaan van beide zeer 
bepalend is voor Wagners klankdramaturgie, 
en voor de laat-negentiende-eeuwse muziek 
überhaupt. Bovendien ondermijnt het streven 
naar een allesomvattende systematiek de sen-
sitiviteit voor de kleurwerking van klanken en 
klankverbindingen die zich niet eenvoudig bin-
nen een diatonisch kader laten duiden.
Na deze beschouwelijke kanttekeningen gaat 
Janz in op technische aspecten van harmonie. 
Hij stelt dat aan de harmonische en coloris-
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tische dimensie van de klank in de Ring een 
gemeenschappelijke verbeelding ten grond-
slag ligt. Zo heeft bijvoorbeeld de ligging van 
een akkoord consequenties voor de klank. Die 
wordt immers niet uitsluitend bepaald door de 
klasse waartoe het akkoord behoort, maar even-
zeer door de verdeling van de akkoordtonen 
binnen de toonruimte, door eventuele verdub-
belingen en door de instrumentatie. In de Ring 
valt Janz bovenal de differentiatie op tussen in-
strumentaties die het boventoonspectrum van 
een klank zo harmonisch en homogeen moge-
lijk uitcomponeren, en vertroebelende meng-
klanken, waarin het klankspectrum gecompri-
meerd lijkt te worden. In de openingsmaten 
van  Götterdämmerung zijn beide te horen: het 
eerste akkoord is gecomprimeerd, terwijl het 
tweede een helder boventoonspectrum heeft.
Een ander voorbeeld van het in elkaar grijpen 
van harmonie en instrumentatie is de op grote 
en kleine schaal voorkomende verbinding van 
toonsoorten met klankkleuren. In de Ring wor-
den afzonderlijke scènes doorgaans niet bijeen-
gehouden door een traditioneel tonaal raam-
werk, maar door een prominente toonsoort die 
het coloriet van de scène bepaalt.
Ook instrumentatie is volgens Janz van invloed 
op de perceptie van consonantie en dissonantie. 
De auteur stelt dat dissonante samenklanken 
minder scherp klinken wanneer de afzonder-
lijke dissonerende tonen niet in een homogene 
klankkleur geïnstrumenteerd zijn. Het voor-
beeld waarmee hij dit punt illustreert is echter 
niet erg overtuigend (Voorbeeld 1). Janz argu-

menteert dat de dissonantie tussen f en fis in de 
tweede maat van onderstaand voorbeeld milder 
wordt gemaakt doordat de f in de hoorn klinkt 
en de fis in de celli. Hij haalt echter geen tegen-
voorbeeld aan waarin sequensen van hetzelfde 
motief elkaar in dezelfde klankkleur opvolgen. 
Daarnaast kan men zich afvragen hoe dissonant 
de vluchtige samenklank f-fis eigenlijk is. De fis 
is niet meer dan een chromatische doorgangs-
toon die direct oplost naar g, het harmonisch 
fundament van het dominantseptiemakkoord 
waarvan de liggende f de septiem vormt.
Anderzijds is het ook denkbaar dat klankkleur-
verschillen de contrastwerking van chromati-
sche wendingen of intervalrelaties versterken. 
Maat 5 van Voorbeeld 2, afkomstig uit de Ver-
wandlungsmusik tussen de tweede en derde 
scène van de derde akte van Siegfried, onder-
steunt deze gedachte. De contrastwerking van 
de dissonantie tussen de b in de violen en het 
akkoord van de trombones, dat de luisteraar 
in eerste instantie als c-klein hoort, wordt ver-
sterkt doordat de trombones een andere klank-
kleur tegen de vioolklank plaatsen, en in een 
veel lager register klinken.
In hoofdstukken 4, 6, 7 en 8 gaat Janz in op 
Wagners dramaturgische klankdifferentiatie. 
In de klankwereld van de Ring benadrukken 
diatoniek en zuivere, individuele instrument-
timbres doorgaans positieve eigenschappen, 
terwijl chromatiek en klankvervreemding – een 
demping of vermenging van de oorspronkelijke 
instrumentklank(en), waardoor deze minder 
herkenbaar of zelfs onherkenbaar wordt – hier-

Vc.3.+4. Pult

Vc.1.+2. Pult

Hr. (in F)

3. Fag.

piu

piu

Voorbeeld 1
Richard Wagner, Die Walküre, akte 1, scène 1, mm. 334-335.
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van de negatie vormen. Janz wijst voortdurend 
op de co-existentie en de geleidelijke verweving 
van beide ‘klanksferen’. Hij laat zien hoe beide 
stijlen in Das Rheingold bloksgewijs geëxpo-
seerd worden. In het laatste hoofdstuk toont hij 
aan dat beide sferen in Götterdämmerung nau-
welijks nog te onderscheiden zijn, waardoor de 
toenemende gelaagdheid en complexiteit van 
het drama door de muziek onderstreept wordt: 
‘Der unvermischte Instrumentalklang ist hier 
nicht mehr positiv besetzt’ (p. 347). De mu-
ziek, zo schrijft Janz, zwalkt tussen ‘schwarze 
Negativität’ en ‘falsche, entfremdete Positivi-
tät’ (p. 345) en er is sprake van ‘zunehmende 
Dissonanz zwischen den Medien, also zwischen 
Text, Handlung und musikalischem Ausdruck’ 
(p. 346).
Janz noemt als voorbeelden de naïef-positieve 
muziek van ‘Siegfrieds Rheinfahrt’ die uitmondt 
in de klankwereld van Hagen en de schijnbaar 
positieve C-grootdrieklanken die door een fis 
in de bas vertroebeld worden. Telkens is het de 
klankwereld van Hagen die de ‘positieve sfeer’ 
corrumpeert. Een ander voorbeeld hiervan, dat 
niet van Janz zelf stamt, maar wel in het ver-
lengde van zijn aanpak ligt, is Hagens mono-
loog en de daaropvolgende Verwandlungsmusik 
tussen de tweede en derde scène van de eerste 
akte. Tijdens de monoloog, waarin Hagen zijn 
boosaardige plannen uit de doeken doet, horen 
we Siegfrieds hoornmotief, voor het eerst in 
mineur. Het motief is ingeklemd in de klank-
wereld van Hagen, die uit chromatische ak-
koorden, synthetische, donkere koperklanken 
en de karakteristieke dalende tritonusinterval 
opgebouwd is. Dit suggereert dat Siegfried ten 
prooi gevallen is aan Hagens kwaadaardige 

macht. Gedurende de Verwandlungsmusik past 
Wagner een montagetechniek toe; de scène ver-
plaatst zich van de Gibichungenzaal naar de 
rots van Brünnhilde, die op Siegfrieds terugkeer 
wacht. Deze verplaatsing wordt muzikaal on-
derstreept door een geleidelijke overgang naar 
Brünnhildes klankwereld, die is opgebouwd 
uit het coloriet van de klarinet en uit lyrische 
melodieën, afkomstig uit het afscheidsduet uit 
de proloog. Tegelijkertijd wordt deze muziek 
gekenmerkt door een melancholie, doordat de 
‘positieve’ muziek van Brünnhilde vertroebeld 
wordt door de motieven en het coloriet van 
Hagen. Hiermee wijst de muziek vooruit naar 
de verschrikkelijke gebeurtenissen die Brünn-
hilde te wachten staan. Wanneer Brünnhilde 
na Siegfrieds dood opnieuw ‘wetend’ wordt,1 
herwint de positieve klanksfeer haar oorspron-
kelijke karakter en is het drama in de muziek 
voltooid.
In hoofdstuk 6 gaat Janz in op de vraag hoe 
Wagner muzikaal de illusie van tegenwoordig-
heid, verafgelegenheid en afwezigheid wekt. Dit 
geschiedt enerzijds door neutralisering van in-
dividuele motieven in grotere, uit meerdere mo-
tieven opgebouwde textuurklanken. Motieven 
worden daarbij gereduceerd tot ostinato-cellen. 
Daardoor wordt de orkestmuziek geregeld naar 
de achtergrond gedrongen ten gunste van het 
drama, en kan het orkest op gepaste momenten 
opnieuw op de voorgrond treden. Tegelijkertijd 
maken deze textuurklanken het makkelijker 
om de immense tijdruimtes in het drama mu-
zikaal te vullen. De notie van textuurklanken, 
waarbinnen motieven ‘geneutraliseerd’ wor-
den, ontleent Janz aan commentaren van Pierre 

dolce

1. Vl.

4. Pos.
3.

4.

2.

1.

Voorbeeld 2
Richard Wagner, Siegfried, akte 3, scène 3, mm. 18-23.

1 In haar slotmonoloog zingt Brünnhilde: ‘Mich musste der Reinste verrathen, daß wissend würde ein Weib.’
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Boulez.2 Als voorbeeld van de techniek haalt hij 
het voorspel en de eerste scène van Das Rhein-
gold aan. De openingsmaten van het voorspel 
vormen een liggende textuurklank, waarbin-
nen geleidelijk het golvenmotief gestalte krijgt. 
Dit golvenmotief fungeert gedurende de eerste 
scène als voortdurend terugkerend bindmiddel. 
Het Waldweben-motief vervult in de natuur-
scènes uit de tweede akte van Siegfried een ver-
gelijkbare functie. De openingsmaten van het 
voorspel tot de derde akte van Siegfried typeert 
hij als een textuurklank die opgebouwd is uit 
verschillende geneutraliseerde leidmotieven.
Veranderingen van de orkestklank kunnen ook 
gebruikt worden om verschillende bewustzijns-
niveaus te suggereren. De analyse van de tweede 
scène uit de tweede akte van Siegfried, waarin 
de titelheld in het woud een contemplatief mo-
ment beleeft, is een van de sterkste passages uit 
Klangdramaturgie. Janz beschrijft hier hoe de 
geluidstoename van de orkestmuziek de con-
centratie van Siegfried op het hem omringende 
woud evoceert. Door de serene rust die hem 
plotseling omgeeft, raakt hij ontvankelijk voor 
de natuurgeluiden, en wordt de ‘natuurmuziek’ 
in het orkest luider. 

In zijn totaliteit is Klangdramaturgie een ver-
rijking, niet uitsluitend binnen de Wagnerlite-
ratuur, maar zeker ook binnen de muziekwe-
tenschap en de muziektheorie in het algemeen. 
Het biedt vele analytische aanknopingspunten 
voor toekomstig onderzoek naar de Wagneri-
aanse en post-Wagneriaanse opera, en de roep 
om hernieuwde aandacht voor bestudering van 
de orkestpartituur binnen de opera-analyse is 
zeer terecht. Men kan Janz aanrekenen dat de 
logica achter de opeenvolging van de afzonder-
lijke thema’s niet altijd even helder is, al fun-
geert zijn hoofdthese wel als een goed bindmid-
del. De analyse van Götterdämmerung is zeer de 
moeite waard, niet alleen als kijkje in de keuken 
van zijn vernieuwende analytische benadering, 
maar evenzeer omdat de analyse originele in-
zichten over het werk bevat. 
De fenomenologische benadering van het boek, 

waarbinnen de aandacht voor het klankopper-
vlak centraal staat, is zeer prikkelend. De theo-
retische inkadering van Janz’ fenomenologiebe-
grip, evenals zijn oordeel over de neo-Rieman-
niaanse theorie, laat echter wat te wensen over. 
Het loont de moeite om hier wat dieper op in te 
gaan. Janz zet nauwelijks uiteen wat zijn feno-
menologische oriëntatie omvat, en dat hij Da-
vid Lewin niet als geestesverwant herkent, wijst 
op gebrekkige vertrouwdheid met diens oeuvre. 
Het gaat Lewin weliswaar meer om de span-
ning tussen perceptie en theorievorming dan 
om bestudering van klank, maar Janz zou die-
per op een artikel als ‘Music Theory, Phenome-
nology, and Modes of Perception’3 moeten in-
gaan vooraleer hij kan concluderen dat Lewins 
werk zijn fenomenologische aanpak weinig te 
bieden heeft. Ook het vermeende streven naar 
een allesomvattend harmonisch systeem dat de 
sensitiviteit voor de kleurwerking van klanken 
en klankverbindingen teniet doet, is minder 
problematisch dan Janz het voorschetst. Het 
feit dat schijnbaar niet te duiden ‘coloristische’ 
akkoorden dankzij de neo-Riemanniaanse the-
orie wel functioneel geduid kunnen worden, 
doet niets af aan de legitimiteit van een ‘colo-
ristische’ luisterindruk. In zijn ‘Introduction 
to Neo-Riemannian Theory’ ontzegt Richard 
Cohn de post-structuralistische denker niet het 
recht om een vanuit tonaal oogpunt onconven-
tionele harmonische gebeurtenis ‘coloristisch’ 
te duiden, maar stelt hij dat de vraag door welk 
alternatief principe de gebeurtenis tot stand 
komt, interessanter is.4 Janz’ kritiek op Lewins 
toepassing van het intervalprincipe op de para-
meter klankkleur is terecht. Dat Lewin-exegeten 
het vierde hoofdstuk uit Lewins ‘magnum opus’ 
tot op heden massaal links laten liggen, vormt 
niet alleen een bewijs voor de relatief gebrek-
kige aandacht voor klankkleuraspecten binnen 
de neo-Riemanniaanse theorie. Men kan eer-
der stellen dat Lewins poging om de parameter 
klankkleur in zijn intervalsysteem in te passen 
niet overtuigend is. Tegelijkertijd kun je je als 
lezer afvragen waarom Janz zich vervolgens wel 
van de notie van ‘kleurintervallen’ bedient.

2 Boulez’ interpretatie van Wagners muziek vanuit het perspectief van de naoorlogse avant-garde speelt 

wegens haar aandacht voor timbrale en texturale aspecten een sleutelrol in Janz’ eigen benadering.

3 David Lewin, ‘Music Theory, Phenomenology, and Modes of Perception’, Music Perception 3/4 (1986), 327-

392.

4 Richard Cohn, ‘Introduction to Neo-Riemannian Theory: A Survey and a Historical Perspective’, Journal of 

Music Theory 42/2 (1998), 169.
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Janz hoeft echter niet daadwerkelijk met de 
neo-Riemanniaanse theorie te wedijveren, om-
dat beide benaderingen verschillende aspecten 
van Wagners muziek belichten. Waar zijn Ame-
rikaanse collega’s Wagners harmonische taal 
trachten te abstraheren en zo diep mogelijk in 
de interne structuur van de muziek proberen 
door te dringen, geeft Janz de voorkeur aan een 
microscopisch nauwkeurige bestudering van de 
oppervlakteklank. Een overeenkomst schuilt in 
beider ambitie om muziekanalytische inzich-
ten met dramaturgische aspecten te verbinden. 
Zonder dat hij zich hiervan bewust lijkt te zijn, 
sluit Janz met zijn ideeën over een klanktopolo-
gie zelfs aan bij de neo-Riemanniaanse school. 
Het denken in termen van een denkbeeldige 
muzikale ruimte roept de gedachte aan een 
‘Tonnetz’ op, terwijl zijn beschrijving van Wag-
ners elegante ‘Kunst des Übergangs’ riekt naar 
Cohns ‘parsimonious voice-leading’. 
Een mogelijk voordeel ten opzichte van de ge-
schriften van Lewin, Cohn en anderen is de lees-
baarheid van Klangdramaturgie. Anders dan bij 
Janz’ Amerikaanse collega’s hoeft de lezer zich 
geen complexe theorie eigen gemaakt te hebben 
alvorens een analyse te kunnen begrijpen. Ook 
Janz’ vermogen om, bijvoorbeeld middels de 
klankboogmetafoor, muzikale ontwikkelingen 
inzichtelijk te maken zonder notatie en com-
plexe muziektheoretische termen die het begrip 
van een amateur te boven gaan, maakt het boek 
vanuit didactisch oogpunt de moeite waard. 
Dit betekent echter niet dat Klangdramaturgie 
experts niets te bieden heeft; de analyses gaan 
wel degelijk de diepte in.
Ondanks deze en andere mogelijke aanmer-
kingen is Janz’ boek enorm stimulerend voor 
liefhebbers en kenners van Der Ring des Nibe-
lungen. Janz legt bijzondere aspecten van Wag-
ners muziek bloot, en weet de klank, die veel te 
lang onder de lagen stof van andere analytische 
interesses verdwenen leek, in al zijn naaktheid 
opnieuw in het centrum van de aandacht te 
trekken.

(Kasper van Kooten studeerde muziekwetenschap 
aan de Universiteit van Amsterdam en de Freie 
Universität Berlin en Theorie der Muziek aan het 
Conservatorium van Amsterdam. Hij voltooit 
momenteel de onderzoeksmaster Kunstweten-
schappen / Theorie der Muziek aan de Universi-
teit van Amsterdam.)
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