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Nadenken over orgelmuziek: leren van Langer

Hans Fidom

Om te beginnen een bekentenis: een van de geheime genoe-
gens die Jan Luth en ik delen is genieten van auto’s en autorij-
den, met een voorkeur voor de klassieke limousine. In de tijd dat 
Jan net als ik deel uitmaakte van de redactie van Het Orgel kwam 
dat goed uit; we wonen immers allebei in Groningen –hij in de 
stad, ik in het Ommeland– en de redactievergaderingen waren 
meestal in Amersfoort. Ik herinner me met name Jans Mercedes 
250D (voor de kenners: de onverwoestbare vijfcilinder diesel uit 
de reeks W124), waarmee we steevast samen naar die vergade-
ringen reisden. Twee uur heen, twee uur terug. Ik kan iedereen 

verzekeren dat het een genoegen is met Jan over ’s Heren wegen te zoeven. Omdat we tijdens 
die ritten alle tijd hadden, spraken we natuurlijk ook over gewichtiger zaken dan auto’s en or-
gels. Rode draad was de vraag wat muziek maken eigenlijk is. De opvattingen en het orgelspel 
van Ewald Kooiman (1938-2009) waren daarbij meer dan eens ijkpunten: Kooiman was een 
van Jan Luths beste vrienden en in 2002 mijn promotor.

Bert Klei
Ik wil Jan dit essay graag aanbieden als een voortzetting van die gesprekken, en wel door aan-
dacht te vragen voor de tekst ‘On Significance in Music’ van cultuurfilosoof Susanne Langer. 
De link tussen deze tekst en onze rode draad bestaat uit drie schakels.

 
1. De eerste is de rol die Kooimans Bachspel in onze gesprekken speelde: dat we dat als ijkpunt 
gebruikten, betekende voor ons niet dat het daarom meteen ook het summum was. Veel meer 
herkenden we ons, net als Kooiman zelf trouwens, in de vrolijk-positieve manier waarop jour-
nalist Bert Klei (1924-2008) het benaderde. Toen deel 11 uit Kooimans serie Bach-lp’s versche-
nen was, schreef hij bijvoorbeeld in Trouw:

Onlangs had ik de heer Kooiman even over de vloer (...) Hij kwam me zijn elfde album met 
twee elpees in de serie orgelwerken van Bach brengen. Voor deze opnamen koos hij het door 
Silbermann gebouwde orgel in de (protestantse) kathedraal van Straatsburg. ‘Ik begin met de 
grote a-moll en jij zult het wel weer te hard vinden’, verklaarde hij opgewekt. ‘We zullen zien’, 
antwoordde ik stijfjes. Toen hij weg was, bekeek ik de hoes. Deze behelst een hele verhandeling 
over wat dr. Kooiman in de eerste zin als volgt omschrijft: ‘Het zal menig luisteraar bij deze 
platenserie zijn opgevallen, dat ik de grote Bachwerken (Preludes en Fuga’s, Toccata’s en 
Fuga’s) vrijwel allemaal in één klank, zonder van klavier te wisselen, speel’. Hij weet dat ik daar 
de pest aan heb, maar hij gaat er onverdroten mee door. Ik draaide de hoes om en ontdekte 
op de achterkant een nieuwe foto van Ewald Kooiman, waarop hij een poging doet, enigszins 
guitig te kijken. Welja, dacht ik misnoegd, wel van foto wisselen en niet van klavier…!

2. Ik citeer Klei hier, en dat is schakel twee, uit het interview van Gerco Schaap met Kooi-
man ter gelegenheid van diens zeventigste verjaardag, gepubliceerd in De Orgelvriend van juni 
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2008. Kooiman legde Schaap daarin namelijk direct na hun plezier over Klei uit, en dat is scha-
kel twee, dat je als organist een grote verantwoordelijkheid hebt: soms moet je ‘historische 
waarheden’ negeren en doen wat je in plaats daarvan beter vindt werken. Hij zei het zo: ‘Word 
nooit slaaf van je principe! Het gaat er niet om dat je aantoont dat je alle handboeken hebt ge-
lezen, maar dat je muziek maakt’.

3. Schakel drie: Dit streven naar ‘muziek maken’ ligt in het verlengde van Langers tekst via 
de gedachte dat bezig zijn met kunst –en dus ook met muziek– ‘de andere manier’ is waarop 
wij mensen elkaar de wereld proberen te verklaren. De ‘gewone manier’ is met elkaar praten. 
Dat we naast het gebruik van het woord echter nog een ander middel hebben, ligt meestal iets 
minder binnen ons gezichtsveld. Het komt hierop neer: wanneer ik u, beste lezer, iets probeer 
uit te leggen met woorden, maar ik bereik dat doel niet, kan ik ervoor kiezen in plaats daar-
van een tekening te maken. Of een schilderij, of muziek. En daarbij slechts te zeggen: kijk, of 
luister, dát bedoel ik. Of u vervolgens begrijpt wat ik bedoel, is moeilijker te achterhalen dan 
wanneer we via woorden communiceren. Maar het is, zo leert ons de enorme kunstproduc-
tie van de mens, onmiskenbaar een met groot enthousiasme gewaagde en dus hoogst serieus 
te nemen route. 

Susanne Langer
Susanne Langer werd in 1895 op Manhattan (New York) geboren als Susanne Katherine Knau-
th; haar ouders waren Duitse immigranten. Thuis spraken de Knauths Duits, zodat Susanne 
tweetalig opgroeide. Ze beschikte daarmee over een in de VS onderscheidende eigenschap: 
anders dan haar Amerikaanse collega’s, die onder meer bij gebrek aan kennis van het Duits ge-
neigd zijn met enig dedain neer te kijken op Duitse filosofie, wist zij letterlijk van huis uit hoe 
rijk de Duitse traditie van het ‘zelf durven denken’ was; en anders dan Duitse collega’s, die om-
gekeerd vaak moeite hadden met de naar hun smaak ál te praktische insteek van Angelsaksi-
sche denkers, kende ze die laatsten van dichtbij en wist ze dat de soep ook aan die kant uitein-

Ewald Kooiman
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delijk niet zo vreselijk heet gegeten werd. Ze kon, kortom, het beste van twee werelden vereni-
gen: enerzijds was ze niet bang ook eens wat abstracter te denken, anderzijds besefte ze dat fi-
losofie om zichzelf snel aan relevantie verliest. 

Deze eigenschap klinkt helder door in Philosophy in a New Key. A Study in the Symbolism of 
Reason, Rite, and Art, zoals het boek heet waarin de hier centraal staande tekst verscheen als 
hoofdstuk 8. Het boek dateert uit 1942. Het maakte Langer al snel beroemd; ik gebruik hier 
de door ‘Susanne Knauth Langer’, zoals zich ze toen noemde, vernieuwde versie uit 1970. Lan-
gers tweetaligheid doet zich meteen al in de titel van hoofdstuk 8 gelden: het woord ‘Signifi-
cance’ in ‘On Significance in Music’ moeten we in dit Engelstalige boek veeleer als het hoogrei-
kende Duitse ‘Signifikanz’ (betekenisrijkdom) lezen, dan als het in het Engels alledaagse woord 
‘significance’ (belang). De Nederlandse cultuurfilosoof Albert van der Schoot was de eerste 
die dit naar voren bracht; boeiend zijn in dit verband onder meer zijn opmerkingen over Lan-
ger in het boek Welke taal spreekt de muziek?, dat hij samen met Erik Heijerman in 2005 uitgaf.

Ook op andere manieren komt Langers openheid voor continentale filosofie in dit boek naar 
voren. In 1941 ontmoette ze de in Breslau geboren Ernst Cassirer (1874-1945), die kort daar-
voor naar Amerika was gekomen; voor een jood was in Duitsland blijven niet langer mogelijk. 
Cassirer stak al zijn energie in nadenken over hoe symbolen werken; hij wilde op basis daar-
van tot een algemene cultuurfilosofie komen. Langer was diep onder de indruk van Cassirers 
boek Philosophy of Symbolic Forms, dat zij kort na de verschijning ervan in de jaren twintig had 
gelezen (en dat overigens pas in de jaren vijftig in het Engels werd vertaald). De crux van dit 
boek is dat aan de basis van alle manifestaties van menselijke culturen symbolen liggen, en dat 
het daarom zinvol is zo nauwkeurig mogelijk te weten hoe dat werkt. Langer breidde Cassirers 
denken in nieuwe richtingen uit, zoals in het hoofdstuk dat hier centraal staat. Langers tekst 
neemt tot op de dag van vandaag een prominente plaats in binnen de cultuurfilosofie. Om-
dat ‘het [Langer] niet [gaat] om het opwekken van emoties, maar om het herkennen van hun 
structuur’, noemt Van der Schoot het zelfs ‘de belangrijkste tekst’ uit de tijd dat belangstelling 

Susanne Langer
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voor muzikale betekenis en expressie begon te herleven. 
Natuurlijk is er ook kritiek. De toonaangevende muziekfilosoof Peter Kivy merkt bijvoor-

beeld op dat er ná Langer allerlei denkwerk is ontwikkeld dat een kritische houding jegens haar 
theorie aanmoedigt. Ik kom daarop in de slotparagraaf terug.

On Significance in Music
Susanne Langer begint haar gedachten ‘On Significance in Music’ met een bijzonder brede 
vraag: Wat maakt een ding tot een kunstwerk? Waarom vinden we het ene ding (zoals een 
Griekse vaas) wél een kunstwerk en het andere ding (een opbergbakje voor in de keukenkast) 
niet? Ze komt daarop met een op het eerste gezicht tamelijk plompverloren antwoord: het is, en 
ze ontleent de term aan ‘de welbekende kunstcriticus, de heer Clive Bell’, ‘significant form’. Bell 
had dit begrip in 1914 gelanceerd, in zijn boek Art. Het daarin uitgewerkte idee is dat alle ob-
jecten die ‘esthetische emoties’ opwekken, één kwaliteit gemeen hebben, namelijk ‘significant 
form’: ‘Lijnen en kleuren gecombineerd op een bepaalde manier, bepaalde vormen en relaties 
tussen vormen, die onze esthetische emoties beroeren’.

Langer vraagt zich vervolgens af wat ‘significance’ in artistieke zin is, om te beginnen met 
betrekking tot schilderijen. De betekenis van de afgebeelde voorwerpen kan er niet essenti-
eel voor zijn, omdat veel schilderijen dingen tonen die je evengoed op straat kunt zien. Ook de 
psychologisch interessante elementen op schilderijen bieden onvoldoende antwoord. Je kunt 
wel allerlei zielenroerselen hebben of (beter leren) begrijpen ten overstaan van een kunstwerk, 
maar zodra zich dat voordoet gaat het vooral daarom, en niet om wat het kunstwerk tot kunst-
werk maakt. ‘De Freudiaanse interpretatie [van kunstwerken] biedt zelfs niet het begin van een 
criterium voor artistieke excellentie’, constateert Langer.

Het is op dit punt dat ze muziek verwelkomt als kunstvorm die meer kans biedt op het vin-
den van antwoorden op haar vragen. Muziek is immers per definitie niet representatief: muziek 
beeldt niets af. Ze loopt vervolgens kritisch de geschiedenis van het denken over muziek door: 
zo noteert ze dat rationalist Immanuel Kant muziek niet van eminent belang achtte, en dat dar-
winisten het belang van muziek vooral in termen van de evolutietheorie begrepen. Ook ziet ze 
in dat we muziek gemakkelijk kunnen reduceren tot iets wat we al dan niet mooi vinden. Min-
der eendimensionaal lijkt haar ‘een andere reactie op muziek (…), en dat is de emotionele res-
pons die muziek gewoonlijk wordt toegeschreven op te wekken’.

Om daar grip op te krijgen, bestudeert Langer de geschiedenis van het denken over mu-
ziek. In de achttiende eeuw, zo noteert ze, was de heersende opvatting dat de musicus de emo-
ties die muziek uitdrukt zelf voelt. Filosofen als Rousseau, maar ook muziektheoretici als Mar-
purg en Mattheson, waren die mening toegedaan. Wellicht de bekendste auteur in dit verband 
is Carl Philipp Emanuel Bach, die in 1762 in zijn Versuch über die wahre Art das Clavier zu spie-
len schreef: 

Indem ein Musickus nicht anders rühren kann, er sey dann selbst gerührt; so muß er nothwendig 
sich selbst in alle Affecten sehen können, welche er bey seinen Zuhörern erregen will; er giebt 
seine Empfindungen zu verstehen und bewegt die solchergestalt am besten zur Mit-Empfindung. 
Bey matten und traurigen Stellen wird er matt und traurig. Man sieht und hört es ihm an.

Langer meent dat deze opvatting nog altijd krachtig is: ‘Het is de mening van de doorsnee sen-
timentele muziekliefhebber dat […] muziek persoonlijke ervaring vertaalt’.

Muziek: een taal?
Langer vindt deze mening onhoudbaar, omdat ‘het idee dat muziek in essentie een vorm van 
zelfexpressie is (…) filosofisch gezien [eindigt] zodra het ook maar heeft postgevat’. De mu-
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ziekgeschiedenis is immers een geschiedenis van een almaar toenemende hoeveelheid ‘geïnte-
greerde, gedisciplineerde en gearticuleerde vormen, (…) waardoor die connotatief en deno-
tatief worden in plaats van emotioneel’. Anders gezegd: het aantal emoties is niet bijzonder 
groot, terwijl het aantal composities onstuitbaar groeit. Langers conclusie: ‘Zuivere zelfexpres-
sie behoeft geen artistieke vorm’. Een aanvullend argument is volgens Langer dat een en de-
zelfde partituur tot heel verschillende uitvoeringen kan leiden, terwijl de componist onmoge-
lijk ‘alle emoties [kan] hebben gevoeld die zijn compositie blijkbaar weet uit te drukken’. Veel 
vertrouwen hebben in de intenties van componist ‘lijkt dus al te naïef’. Dit betekent, en daar-
mee komt Langer al iets dichter bij haar punt, dat de betekenis van muziek niet is dat zij sti-
muleert tot het opwekken van emoties, en ook niet ligt in het geven van signalen om ze aan 
te kondigen. ‘Als muziek emotionele inhoud heeft, dan op dezelfde manier als taal - namelijk 
symbolisch’. ‘Muziek is niet de aanleiding of de genezing van gevoelens, maar hun logische uit-
drukking’.

De bekendste pionier onder de denkers die muziek als taal benaderden, was Arthur Scho-
penhauer. Langer: ‘Zijn vernieuwende bijdrage was het benaderen van muziek als een onper-
soonlijke en onderhandelbare, echte semantiek, een symbolisme met ideeën als inhoud, in 
plaats van een openlijk teken van iemands emotionele toestand’.

Langer wijst er in dit verband op dat semantiek in muziek op minstens twee niveaus kan 
functioneren. Programmamuziek geeft ontelbare voorbeelden van hoe muziek op een basale 
manier expressief kan zijn: de koekoekszang in de Middelengelse canon Sumer is acumen in is 
volgens haar een prachtig vroeg voorbeeld. In Haydns ‘Schöpfung’ horen we allerlei dieren, en 
in Bachs ‘Matthäus Passion’ horen we het gordijn daadwerkelijk scheuren. Met instemming ci-
teert Langer de vrolijk-kritische Johann Adam Hüller (na 1763 Hiller): ‘Straks’, zo spotte hij in 
1753 in zijn Abhandlung von der Nachahmung der Natur in der Musik, ‘zijn we zover dat we 
in muziek zelfs het gras kunnen horen groeien’.

Het andere semantische niveau is minder ‘naïef en letterlijk’, aldus Langer: zij aan zij met de 
ontwikkeling van geluidsschildering deed zich ook een andere ontwikkeling voor, en wel die 
van ‘dramatische’ muziek: muziek die bedoeld is als een ‘taal van gevoel’, die dus niet para-
des en onweders uitdrukt, maar ‘liefde en verlangen, hoop en angst, de essentie van tragedie 
en komedie’. 

Langer ziet dit perspectief op muziek in allerlei negentiende-eeuwse geschriften opduiken: 
van Richard Wagners publicaties over dirigeren tot Albert Schweitzers boek over Bach. Langer 
citeert Wagner: ‘Wat muziek uitdrukt, is [niet] de passie, liefde, of het verlangen van die en die 
mens in die en die situatie, maar passie, liefde of verlangen als zichzelf’.

Het verschil met de zojuist geciteerde opvatting van C.P.E. Bach is groot. Langer refereert 
aan Ferruccio Busoni om dat te onderstrepen. Busoni schreef in zijn Entwurf einer neuen Aes-
thetik der Tonkunst (1907): 

So wie der Künstler, wo er rühren soll, nicht selber gerührt werden darf –soll er nicht die 
Herrschaft über seine Mittel im gegebenen Augenblicke einbüßen–, so darf auch der Zuschauer, 
will er die theatralische Wirkung kosten, diese niemals für Wirklichkeit ansehen, soll nicht der 
künstlerische Genuß zur menschlichen Teilnahme herabsinken. Der Darsteller „spiele” – er 
erlebe nicht. Der Zuschauer bleibe ungläubig und dadurch ungehindert im geistigen Empfangen 
und Feinschmecken. 

De inhoud is daarmee, aldus Langer, gesymboliseerd, en de muziek nodigt niet uit tot een emo-
tionele reactie, maar tot inzicht. Er is, en ze leent hier een term van Edward Bullough, ‘psychi-
sche distantie’ opgetreden, en dat uit zich in ‘de ervaring van begrijpen, door een symbool, van 
wat voorheen nog niet gearticuleerd was’.
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Eduard Hanslick
Zeer kritisch was op dit punt Eduard Hanslick. Door in 1854 in zijn boek Vom musikalisch 
Schönen te poneren dat muziek slechts uit ‘tönend bewegte Formen’ bestaat, waarin geen 
emotie te vinden is, probeerde hij de opvatting van muziek als taal te doen exploderen. Zijn ar-
gument: wanneer iets iets anders representeert, dan is daartoe kennis van beide dingen nodig; 
en de relatie van het ene tot het andere moet expliciet gegeven zijn. Van der Schoot vat Hans-
licks gedachtegang zo samen: 

Hanslick noemt de klinkend bewogen vormen ‘intellectueel bevredigend’ omdat het geen lege, 
uiterlijke vormen zijn, maar ‘sich von innen heraus gestaltender Geist’. Met andere woorden: 
ons intellect ‘herkent’ iets van zichzelf in de klinkende vormen die het zelf geschapen heeft. Op 
een onuitsprekelijke manier spreken de muzikale vormen die we zintuigelijk waarnemen iets uit 
wat ‘van binnen uit’ komt, iets wat geen willekeurig verzonnen constructie is maar wat in ons 
esthetisch bewustzijn ‘zin’ heeft.

Langer reageert op Hanslicks positie door in overweging te nemen in hoeverre muziek op zijn 
voorwaarden een symbolische vorm kan zijn. Ze verwoordt het zo: ‘Als [muziek] iets, bijvoor-
beeld een gebeurtenis, passie, een dramatische handeling, zou representeren, dan zou zij een 
logische vorm moeten tonen die dat object eveneens zou kunnen aannemen’. 

Langer noemt vervolgens drie denkers die minstens suggereren dat aan deze voorwaarde 
kan worden voldaan. Wolfgang Köhler, ‘de grote pionier van de Gestalt psychologie’, maakt 
aannemelijk dat dynamiek in muziek psychologische fenomenen kan uitdrukken: ons mentale 
leven kent processen die prima kunnen worden beschreven in muzikale termen, zoals crescen-
do en diminuendo, accelerando en ritardando. Jean D’Udine oppert in L’art et le geste (1910) 
dat beweging de basis is van alle leven; dat alle kunsten in feite ‘een vorm van dans’ zijn. Musi-

Eduard Hanslick
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coloog Von Hoeslin schrijft in 1920 dat de ‘fundamentele relaties’ in muziek met spanning en 
ontspanning te maken hebben. De patronen, aldus Langer, die door deze functies worden ge-
genereerd zijn de patronen die in alle kunst aan de orde zijn, en ook in alle emotionele reacties. 

Waar contrasten tussen ideeën tot een reactie leiden, en waar ervaringen van pure vormen tot 
mentale spanning leiden, daar hebben we de essentie van melodie te pakken; en dus spreekt 
Hoeslin van ‘spraakmelodieën’ in poëzie, en van ‘gedachtemelodieën’ in het leven in het 
algemeen.

Opnieuw neemt Langer tijd voor kritische distantie. Ze noteert: ‘Toch is muziek, logisch ge-
sproken, geen taal, want zij heeft geen vocabulaire’. Hoewel muziek net als taal bestaat uit af-
zonderlijke items, die eenvoudig geproduceerd kunnen worden, en eenvoudig op enorm veel 
manieren met elkaar gecombineerd, is het onmiskenbaar zo dat tonen, anders dan woorden, 
geen vaste connotatie hebben. Langer geeft hiermee een heilzaam antidotum tegen heiligen-
verering: wat Schweitzer zegt dat Bach ons in zijn muziek wil vertellen, is, hoe belangwekkend 
ook, slechts wat Schweitzer zegt dat Bach ons in zijn muziek wil vertellen (voor alle duidelijk-
heid: ik ben verantwoordelijk voor dit voorbeeld, niet Langer). Er bestaat nu eenmaal geen 
‘musical law of expression’ – een wet die ons toont welke toon, of welke combinatie van to-
nen precies betekent. Het doet er daarbij principieel niet toe of een muziek van tekst vergezeld 
gaat – teksten zijn talig, muziek niet, en hebben dan ook alleen macht over die muziek voor 
zover gebruikers van die muziek haar die macht gezamenlijk toeschrijven (en ook dat komt 
voor mijn rekening.)

‘Significant Form’
Er is geen enkele reden waarom we de semantiek die we in taal ontmoeten, voor de enig mo-
gelijke zouden houden. Langer: ‘In muziek kunnen heel andere “rubrieken” relevant zijn dan in 
taal’. Vervolgens komt ze tot haar punt: dit is geen zwakte, maar juist ‘the strength of musical 
expressiveness: that music articulates forms which language cannot set forth’ (Dit is de kracht 
van muzikale expressiviteit: dat muziek vormen articuleert die buiten het domein van taal lig-
gen). Langer vervolgt: ‘Omdat de vormen van menselijk gevoel veel meer lijken op muzikale 
vormen dan op taalvormen, kan muziek het wezen van gevoelens ontsluieren met een detail 
en waarheidsgetrouwheid die taal niet [eens] kan benaderen’. 

Dat niet inzien kan er gemakkelijk toe leiden dat we ons afsluiten voor wat muziek kan zijn, 
bijvoorbeeld door ‘het linken van welke toonstructuur dan ook aan specifieke en verwoordba-
re betekenissen’. Dat ‘zou de muzikale voorstellingskracht beperken, en allicht aandacht voor 
muziek verwarren met aandacht voor gevoel’. Langer citeert Hanslick om dit punt kracht bij te 
zetten: ‘Een innerlijk zingen, en niet [slechts] een innerlijk voelen zet een muzikaal getalenteer-
de aan om een muziekstuk te componeren’. Langer: ‘Het doet er dus niet toe welke gevoelens 
achteraf aan het stuk of aan hem toegeschreven worden; zijn verantwoordelijkheid is slechts 
de “dynamisch tonale vorm” te articuleren’.

Via deze denkroute komt Langer uit bij Bells ‘significant form’. In taal is betekenis functio-
neel wanneer de inhoud van hetgeen ‘betekend wordt’ permanent is. Maar in muziek wordt 
precies aan die voorwaarde niet voldaan: muzikale vormen kennen geen vaste betekenissen. 
‘Therefore’, aldus Langer, ‘music is “Significant Form”, in [a] peculiar sense of “significant” 
(…): (…) it is implicit, but not conventionally fixed’ [Daarom is muziek ‘Significant Form’, 
waarbij ‘significant’ op een speciale manier moet worden opgevat: significant namelijk in im-
pliciete zin, en niet op conventionele wijze gefixeerd.] En dus ligt ‘de echte kracht’ van muziek 
in het feit ‘that it can be “true” to the life of feeling in a way that language cannot; for its signi-
ficant forms have that ambivalence of content which words cannot have’ (Muziek kan bij het 
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leven passen op een manier die voor taal onmogelijk is, juist omdat de ‘significant forms’ van 
muziek qua inhoud ambivalent zijn op een manier die woorden nooit zullen kennen). Langer 
haalt op dit punt Caroll Pratt aan, die een en ander al in 1931 in The Meaning of Music had ver-
woord door het begrip ‘auditory character’ te introduceren. Pratt: ‘Deze ‘auditory characters’ 
zijn in het geheel geen emoties. Ze klinken slechts zoals emoties voelen’. ‘They merely sound 
the way moods feel’. 

Tot slot
Muziekfilosoof Peter Kivy heeft kritiek op Langer. In zijn Introduction to a Philosophy of Mu-
sic (2002) waardeert hij Langer omdat zij ‘de emotie’ weer ‘in de muziek’ plaatste. Maar hij 
heeft kanttekeningen bij Langers idee dat daarbij aan representerende of iconische symbolen 
moet worden gedacht: ‘Dat lijkt niet te vangen hoe we emoties in muziek werkelijk beleven’. 
Wanneer we verdriet horen in een muzikale passage, aldus Kivy, dan horen we dat zoals we de 
roodheid in een appel zien. Verdriet in muziek is zo bezien geen kwaliteit die met representa-
tie te maken heeft, maar een perceptuele eigenschap van die muziek, zoals kleur en smaak per-
ceptuele eigenschappen van een appel zijn. 

Het is een van de discussies die vandaag het esthetische discours rond muziek bepalen – 
ik noem Kivy hier vooral om aan te tonen dat Susanne Langer nog lang niet vergeten is. Hier 
slechts dit: boeken als die van Langer en Kivy, maar ook lp’s als die van Ewald Kooiman en re-
acties daarop als die van Bert Klei, behoren alle tot slechts een van de vele culturen in onze sa-
menleving. Binnen die specifieke cultuur zijn de referentiekaders van de representanten (Lan-
ger, Kivy, Kooiman, Klei, Luth, u, ik) zodanig gelijkluidend, dat connectie mogelijk is tussen –
bijvoorbeeld– hoe Jan Luth Ewald Kooimans Bachspel waarnam en hoe ik datzelfde Bachspel 
waarnam. Dat gegeven maakt Langers positie sterker dan Kivy wel wil toegeven: voor óns, 
binnen onze cultuur, dus binnen de overlap van onze referentiesystemen (een woord dat hier 
beter functioneert dan het door overmatig gebruik versleten ‘referentiekaders’) is het wel de-
gelijk zo dat wat we waarnemen wanneer we muziek maken en (dus) naar muziek luisteren, 
prima te begrijpen is in termen van representatie, omdat het ‘significante’ daarin enerzijds on-
grijpbaar blijft, maar zich ons anderzijds op vergelijkbare manieren doet beleven – om niet te 
zeggen ‘verstaan’.

Het belang van dit alles is dat Langer ons gereedschappen aanreikt waarmee we een prak-
tisch hanteerbaar beeld kunnen ‘denken’ van wat muziek (kunst) is en doet. Op theoretisch ni-
veau is haar tekst een verademing, omdat zij serieus neemt dat het rationele discours en de ar-
tistieke uitwisseling twee geheel verschillende manieren zijn waarop mensen met elkaar com-
municeren, en dat het zinvol is erop toe te zien dat het een niet de kans krijgt het ander aan te 
tasten. 

Op praktisch niveau opent haar tekst vervolgens de mogelijkheid ‘historische waarheden’ 
te respecteren zonder daarvan meteen een wet van Meden en Perzen te hoeven maken, pre-
cies de positie die Kooiman op basis van zijn ‘Bach-Forschung’ en zijn musiceerpraktijk bepleit-
te, en waarop Jan Luth en ik tijdens onze autoritten zo vaak terugkwamen. Op die manier be-
keken ligt ‘leren van Langer’, in feite als een variant op Nietzsche’s ‘vrolijke wetenschap’, veel 
minder ver bij organisten vandaan dan zij wellicht op het eerste gezicht wel denken: ze zien 
zich immers in de dagelijkse praktijk uitgedaagd Bach hier (bijvoorbeeld in Harlingen op het 
Hinsz-orgel waar Jan Luth zich op thuisvoelt) heel anders te spelen dan daar (bijvoorbeeld in 
Wapenveld, waar Jans zo geliefde Reil-orgel uit de Noorderkerk in Groningen een onderko-
men heeft gevonden). 




