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 HARMONIE, ZO FRAGIEL ALS EEN LENTEBLAD 

 

De voorbije maanden keert er in de media steeds één oproep terug: of het nu gaat om 

Antonio Guterres (VN), Tedros Tedros (WHO), de “One Health, One World”- beweging, 

Franciscus’ “Universele Broederlijkheid”, de “nieuwe USA” van Joe Biden, het ééngemaakte 

Europa van Macron als alternatief voor en gelegen tussen de USA en China, of die “Ene ploeg 

van 11 miljoen” van Alexander De Croo, telkens wordt er een Eenheid vooropgesteld die 

geen afvalligheid verdraagt. Zulks is een beetje opmerkelijk, aangezien tegelijkertijd in België 

de suggestie om van Volksgezondheid terug een federale bevoegdheid te maken, onthaald 

wordt als “Belgische Romantiek”, en Schotland volgend jaar mogelijk een referendum over 

onafhankelijkheid zal organiseren. “Subsidiariteit” heet het onderwerp in vakterminologie, 

nog niet zo lang geleden wou men het bestuur decentraliseren en “zo dicht mogelijk bij de 

mensen” brengen. Nog vreemder wordt het als die roep tot Eenheid en die tot 

decentralisering, van dezelfde partij, groep of organisatie uitgaat. De redenering is niet 

weinig de volgende: Groot-Brittannië is geen Eenheid, Schotland wel, dus moet het 

afsplitsen en onafhankelijk worden. De norm die bij dit alles voorop wordt gesteld is: de 

wereld heeft Eenheid nodig. 

In het Chinees heet Eenheid “Tong”, en ze is er het tegendeel van “He”,  Harmonie. Eenheid 

brengt altijd uniformisering, conformisme en dus individueel vrijheidsverlies,  Harmonie 

daarentegen vooronderstelt diversiteit, verscheidenheid en individuele zelfbevestiging. 

Vrijheid is een menselijke essential: zonder vrijheid bestaat er geen menselijkheid1, en 

daarom is het belangrijk aandacht te geven aan  Harmonie als alternatief en tegendeel van 

Eenheid. Hieronder zie je het karakter waarmee “He”,  “Harmonie” in het Chinees wordt 

voorgesteld. 

 

 

 
1 Zonder vrijheid is er geen waarlijke moraliteit, zonder moraliteit is er geen menselijkheid. 
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De “Zhong Yong” is een boek geschreven door Zisi (“Meester Si”), kleinzoon van Confucius. Si 

werd opgeleid door Zeng, een vooraanstaand leerling, tot zijn school behoorde Mencius. Die 

school noemt men nu de “Si-Meng-school”, de eerder interne stroming binnen het 

Confucianisme, die na meer dan duizend jaar vergetelheid door het Neo-Confucianisme 

weer centraal werd gesteld. Het boek begint met: 

Wat de Hemel [aan de mens] heeft gegeven noemt men de Natuur; in 

overeenstemming leven met deze natuur is de Weg; de afstemming op deze weg 

noemt met Onderricht [opvoeding]. 

(…) 

Wanneer er geen prikkels zijn van plezier, woede, verdriet, of vreugde, kan men 

zeggen dat de Geest zich in een toestand van Evenwicht bevindt. Wanneer deze 

gevoelens zich uiten, en ze doen dit in een geschikte mate, dan ontstaat er wat men 

een toestand van  Harmonie kan noemen. Dit Evenwicht is de grote wortel van 

waaruit alle menselijke handelen in de wereld groeit, en deze  Harmonie is de 

universele Weg die ieder zou moeten nastreven. 

Laat de toestanden van Evenwicht en  Harmonie bestaan tot in de perfectie, en een 

gelukkige orde zal heersen tussen Hemel en aarde, en alle dingen zullen gevoed 

worden en bloeien. 

Hier lees je duidelijk dat Evenwicht en  Harmonie expressie zijn van de menselijke natuur, en 

dat ze niet moeten nagestreefd worden als een doel op zichzelf, evenwicht om het 

evenwicht, of  Harmonie omwille van de  Harmonie. De hele redenering staat in functie van 

menselijk welzijn en geluk, van universeel groeien en bloeien. Het bereiken van  Harmonie is 

een individuele opdracht, “de Weg”, gericht op het scheppen van een gezonde samenleving: 

de weg naar maatschappelijke  Harmonie begint hij de individuele mens, bij de mate waarin 

die evenwicht kan bewaren in zijn dagelijks leven.  

In het Westen bestaat er ook een aanzienlijk denken over  Harmonie, ook al is die dikwijls 

“ondergesneeuwd” door het opleggen van Eenheid. De persoon die het zoeken naar  

Harmonie misschien nog het meest 

belichaamde, was Wolfgang Amadeus 

Mozart (1756-1791). Zijn muziek behoort 

nog steeds tot de meest gespeelde op 

wereldniveau, hij wordt enorm 

bewonderd, maar eveneens voor 

politieke agenda’s misbruikt en tegelijk 

ook fanatiek verguisd: voor sommigen is 

alles geschikt om zowel zijn werk als de 

persoon te kleineren en te discrediteren, 

veel onzin doet de ronde. Nochtans, elke 

noot die hij componeerde in zijn 
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gigantisch oeuvre is door Mozart met een ganzenveer op papier gezet, en daarmee besef je 

onmiddellijk dat hij een gepassioneerde, gedisciplineerde, hard werkende componist was, 

volgens getuigenissen, vriendelijk en warm in de omgang. “Te gemakkelijk voor amateurs, te 

moeilijk voor experten”, was de mening van de bekende vioolpedagoog Carl Flesch. 

Volgens Albert Einstein was de muziek van W.A. Mozart zo puur alsof het leek dat ze reeds 

eeuwig in het universum aanwezig was, wachtend om door hem ontdekt te worden. Aldus 

maakte hij een vergelijking met zijn eigen relativiteitstheorie, kant-en-klaar om uit de 

kosmos geplukt te worden door een aandachtig oor. Albert Einstein speelde zelf 

verdienstelijk viool, en, naar verluidt, bijzonder goed Mozart. De andere Einstein, geen 

familie maar alleen naamgenoot - de musicoloog Alfred Einstein, ze worden al eens verward 

- beschouwde Mozart als een genie zonder voorgaande, en schreef er een lijvig werk over. In 

het besluit van zijn boek somt hij een aantal componisten op voor wie Mozart erg belangrijk 

was, zowel professioneel als persoonlijk: Felix Mendelssohn, Frédéric Chopin, Gioachino 

Rossini, Johannes Brahms, Feruccio Busoni. Vanuit Brahms kunnen we verder denken naar 

George Enescu, en zijn leerlingen-violisten Yehudi Menuhin, Ivry Gitlis, en onze eigen 

Belgische Arthur Grumiaux, die gespecialiseerd was in de vertolking van…het werk van 

Mozart. Kurt Weil was dan weer een leerling van Busoni. Die laatste, Feruccio Busoni (1866-

1924), heeft een hele reeks aan mooie uitspraken over Mozart nagelaten, waarvan ik graag 

deze vermeld: 

 

“Hij is religieus zo lang religie hetzelfde betekent als  Harmonie.” 

[Er ist religiös, soweit Religion identisch ist mit  Harmonie.] 

 

Het werk van Mozart is zo doordrongen van het concept  Harmonie, daarom wil ik het hier 

graag ter illustratie met enkele fragmenten bespreken. Ik hoop dat het volgende stukje tekst 

ook zonder de vermelde luisterfragmenten goed leesbaar is, of je kan van die fragmentjes 

een klein of groter stukje beluisteren, naar eigen inzicht en voorkeur. 

Op vele plaatsen is de muziek van Mozart kristalhelder (en daarom ook aartsmoeilijk, elk 

foutje stoort), zoals in het andantino van het dubbelconcerto voor fluit en harp. Het klinkt 

inderdaad als een ware hemelse  Harmonie (https://www.youtube.com/watch?v=1m-

P9opKei0) . Diezelfde kristalheldere schildering 

vind je bij de allereerste tonen van het 5de 

Vioolconcerto (hier met Clara-Jumi Kang: 

https://www.youtube.com/watch?v=JDJzzZuiU2g), 

Mozart componeerde dit werk in 1775, 19 jaar 

oud. Na de inleiding wordt de muziek krachtig en 

speels, er volgt een prachtig middendeel en een 

derde deel met verwijzingen naar de Turkse 

cultuur (vandaar “alla Turca” als naam voor dit concerto). Alleen al de lichaamstaal van deze 

soliste toont welk een divers pallet aan emoties de muziek doorloopt, samengesmeed tot 

één geheel. 
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Evenwicht was eveneens een basisprincipe in de composities van Mozart. Leonard Bernstein 

(1918-1990), zelf een gevierd pianist, componist en dirigent, stond er vol bewondering voor 

en verwerkte zijn inzichten in de uitvoering van de 40ste symfonie. Het ene fragment houdt 

het andere in evenwicht, zo legde hij uit, en creëerde een interpretatie met naar de huidige 

muziekpraktijk een eerder rustig tempo 

(https://www.youtube.com/watch?v=p8bZ7vm4_6M). 

Mozarts pianoconcerto’s zijn de grote synthese van zijn instrumentaal oeuvre, lees ik bij 

Alfred Einstein, en van die pianoconcerto’s is het 24ste het meest volmaakt. Deze stukken 

kunnen het best beluisterd worden als toneelstukken, ze schilderen een hele situatie of een 

groots verhaal over de verhouding tussen individu (de solist) en samenleving (het orkest). In 

het eerste deel van dit concerto wordt de samenleving enerzijds door het orkest als geheel 

uitgebeeld, als alle orkestmuzikanten samen spelen, maar anderzijds ook als andere 

individuele stemmen (meestal de blazers) die met de pianist in discussie gaan. Zo ontstaat er 

een groot maatschappelijk debat, waar de pianist zich soms timide, soms krachtig laat horen, 

en dat slechts op het allereinde tot een harmonisch geheel samenvloeit. Het middendeel is 

een parel, het derde is krachtig en monumentaal, zo dat zelfs Ludwig van Beethoven dacht 

dat hij nooit iets mooiers zou kunnen componeren. In dit derde deel is de  Harmonie 

gegroeid, en nemen pianist en orkest zelfs elkaars melodieën over. 

De pianist Murray Perahia houdt bijzonder veel van de muziek van Mozart omwille van de 

menselijke warmte die erin vervat zit2. Vroeger, toen hij terug thuiskwam na een concertreis, 

had hij de gewoonte om zijn oudere mentor Vladimir Horowitz (1903-1989) op te bellen. Die 

ene keer wou Horowitz hem elke dag van de komende week zien om zoals gebruikelijk over 

muziek van gedachten te wisselen, een uitnodiging waar Murray Perahia maar al te graag op 

inging. De laatste avond van die gesprekken wou Horowitz maar over één onderwerp 

spreken: Mozart. Hij wou aan Perahia vertellen in welke mate Mozart’s muziek uitbundig en 

onevenaarbaar was. Daarna speelde hij enkele stukken op de piano, en deed iets wat 

Perahia hem nog nooit had zien doen in zijn bijzijn: hij sloot het deksel van de piano. Daarna 

babbelden ze nog wat na, en Murray ging naar huis. Hij zou Horowitz nooit meer terugzien, 

de volgende ochtend kreeg hij het bericht van diens overlijden. In deze link zie je het 24ste 

pianoconcerto van Mozart, gespeeld door Murray Perahia: 

https://www.youtube.com/watch?v=s8j-1u2ndZo. 

1778 was voor Mozart een tragisch jaar. Op concertreis in Europa was hij eerst in Mannheim 

aanbeland. Daar leerde hij de familie Weber kennen, en werd verliefd op één van de 

dochters, Aloysia. Zij was al een goed geoefende zangers, hij gaf haar gespecialiseerde zang- 

en muziekles, en schreef stukken voor haar waardoor ze haar virtuositeit verder kon 

ontwikkelen. In de lente vertrok hij samen met zijn moeder Anna-Maria (die hem op bevel 

van vader Leopold moest vergezellen) naar Parijs, waar hij bijzonder weinig aandacht kreeg. 

 
2 In een interview zegt hij: “I love Mozart. It never dims, my love of Mozart. No matter where I am with Bach — 

and I love Bach as well — I’ve always maintained this love of Mozart, and it’s exactly the reason that you said: 

personal warmth. I think that he understands people and loves people despite the disappointments and 

whatever. You can see it in all the operas, that somehow all the characters, no matter how bad or difficult they 

are — or impossible, really — that there is a love that Mozart has for them, a vivacity of spirit, constant in his 

music whether it’s programmatic, whether it’s for the stage, or whether it’s for the concert hall.” 
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Men liet hem letterlijk in de kou staan, hij was immers niet meer het snoezige wonderkind 

van weleer. Zijn moeder werd ernstig ziek en op de avond van 3 juli in het betrekkelijk 

armoedige appartement waar ze woonden, stierf ze, met Wolfgang bij haar aan bed. Later 

op de avond schreef hij aan zijn vader “dat mama ernstig ziek was, en dat hij niet wist hoe 

het zou aflopen…” , daarna schreef hij in een brief aan een goede vriend: 

…dit was de droevigste dag van mijn leven – ik schrijf dit om 2 uur ‘s nachts. – ik moet 

je vertellen dat mijn moeder, mijn lieve moeder, niet langer leeft… Ik geloof dat ze 

voorbestemd was om te sterven – God wou het zo… daarom wil ik je vragen, mijn 

dierbare vriend, let asjeblief voor mij op mijn vader, moedig hem aan zodat hij het 

niet te zwaar opneemt…".3 

Toen hij het nieuws dan toch vernam, was Leopold boos op zijn zoon Wolfgang. Hij verweet 

hem de dood van zijn echtgenote, Wolfgang had slecht voor zijn moeder gezorgd, en 

daardoor was ze gestorven. De al gespannen relatie tussen vader en zoon zakte door die niet 

aflatende verwijten naar een dieptepunt. Wolfgang was nu helemaal alleen, men kan zich dit 

verdriet moeilijk inbeelden. De 8ste pianosonate die hij kort daarna componeerde klonk zo: 

https://www.youtube.com/watch?v=8Q8-Z92tEcQ .  

In de herfst verliet Mozart Parijs, niet rechtstreeks naar Salzburg, niet naar zijn vader, maar 

naar München (waar de Weber-familie ondertussen woonde), naar Aloysia. Die liet hem 

echter weten dat ze niet langer geïnteresseerd was in hem, ze negeerde hem compleet. Haar 

zangcarrière was opgestart, ze was de belangrijkste kostwinnaar in de familie, en Wolfgang 

stond daar maar als een onbeduidend manneke.  

Het jaar 1778 betekende voor Mozart een ruptuur, waarna zijn werk sterk verdiepte. In 1779 

schreef hij één van zijn belangrijke werken, de “Symfonia Concertante”, eigenlijk een 

dubbelconcerto voor viool en altviool. Het omvat herinneringen aan Parijs, met een 

middendeel in mineur waarin deze herinneringen verinnerlijkt werden tot een diep-

doorleefde, introspectieve, melancholische melodie4 

(https://www.youtube.com/watch?v=OKgS5LoSQPw).  

Het was echter zeker niet al kommer en kwel in het leven van Mozart, ver van. Hij mocht 

later in maart 1781 te Wenen blijven logeren bij de familie Weber, en deze keer werd hij 

verliefd op de jongere zus van Aloysia, Constanze (1762-1842). Ze huwden in 1782 in 

tumultueuze omstandigheden, haastig om de politie te verschalken5. Naast dit huwelijk had 

hij hier en daar wel andere contacten - hij had daar behoefte aan excuseerde hij zich 

tegenover zijn vader - misschien is het niet verkeerd te zeggen dat Mozart “verliefd was op 

de Liefde”6. Anderzijds weigerde hij mee te reizen met een groep per postkoets omdat hij 

 
3 Zie: https://www.anne-sophie-mutter.de/en/page/projekte/das-mozart-projekt/mozart-biography-letters/  
4 Zo wordt het omschreven in de toelichting bij de opname met Vilde Frang en Maxim Rysanov. 
5 Constanze was al ingetrokken bij Mozart voor hun huwelijk. 
6 Hierin zie je een markant verschil met Immanuel Kant. Die vond elke vorm van affectie een verlies aan 

autonomie, en seksueel contact een vorm van wederzijds misbruik waarna de partners elkaar wegwerpen als 

een opgebruikte citroen ("Wenn sie sie blos aus Geschlechterneigung lieben so machen sie die Person zum Object 

ihres Appetits; sobald sie nur die Person genossen haben, und ihren Appetit gestillt, so werfen sie dieselbe weg; eben 

so wie man eine Zitrone wegwirft, wenn man den Safft aus ihr gezogen hat."). Het is strikt onmogelijk dat Mozart met 
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het gezelschap te libertijns vond. Alfred Einstein wijdt een heel hoofdstuk aan het “Eeuwig 

Vrouwelijke” bij Mozart. In “Die Entführung aus dem Serail“ krijgt het dienstmeisje het goede 

nieuws dat hun redder op komst is en drukt haar vreugde uit in “Welche Wonne, welche 

Lust” (https://www.youtube.com/watch?v=AnCCRLo3K-g) . In “Le Nozze di Figaro” loopt 

daar Cherubino, een jongeling die verliefd-is-op-alle-vrouwen-en-op-de-Gravin-in-het-

bijzonder (tot groot ongenoegen van de Graaf) zoals uitgedrukt in de aria “Non so piu cosa 

son, cosa faccio” (https://www.youtube.com/watch?v=Ye6re2Xj9JY). 

Alle emoties verschijnen in het werk van Mozart, ook de meer negatieve zoals woede. Na de 

dood van haar man eist in deze aria de Koningin - die zich uitgesloten voelt uit en door “de 

mannenwereld”- van haar dochter dat ze haar voogd zou vermoorden. Als ze het niet doet, 

zal ze haar dochter verstoten. De Koningin aanroept de Wraakgoden opdat haar wens als 

moeder verhoord zou worden: “De wraak van de Hel kookt in mijn hart!”: 

https://www.youtube.com/watch?v=CodvdRTX8zo . Bij de eerste uitvoering werd deze aria 

gezongen door Wolfgangs schoonzus, Josepha. In het volgende gaat het om een heel andere 

boosheid. Een koppel is opgesloten in de gevangenis en wacht daar op zijn executie in 

opdracht van een jaloerse Sultan. Het meisje schreeuwt het uit van woede en onmacht. 

Tijger, scherp je klauwen maar! https://www.youtube.com/watch?v=5efAoV40c2o 

Met de bekende aria van “de Koningin van 

de Nacht” komen we bij de laatste opera van 

Mozart, die hij schreef enkele maanden voor 

zijn dood in december 1791. Het is een 

prachtig, sprookjesachtig verhaal, waarin 

vele menselijke thema’s worden aangeraakt: 

gender en seksisme, slavernij en vrijheid, 

zelfverwezenlijking door inspanning, en 

vooral de betekenis van “wraak”. “Die 

Zauberflöte” gaat over een koppel 

(nogmaals…) van koninklijken bloede, 

Tamino en Pamina. Zij worden gespiegeld in 

een ander koppel van meer “aardse 

mensen”, Papageno en Papagena, die na een 

hele boel beslommeringen en obstakels 

elkaar vinden. Ze uiten de wens voor een 

gelukkig, gewoon en eenvoudig leven waarin 

ze vele kindjes zullen krijgen. Niets van dat 

ligt er echter voor Tamino en Pamina in het 

vooruitzicht. Toen Pamina’s vader stierf, gaf 

die de verantwoordelijkheid over de Tempel7 

 
zulk een rationalisme sympathiseerde, hij behoorde dan ook tot de andere anti-rationalistische, sentimentalistische 

Verlichting in de lijn van Hutcheson, Lessing, Herder of Diderot. 
7 M.a.w. Pamina is de dochter van een Grootmeester van “de Vrijmetselarij”. Tamino, is “de mens gered van de 

slang door de Koningin, d.w.z, een uit Egypte afkomstige bekeerde katholieke prins. Pamina is echter ook de 

dochter van de Koningin van de Nacht, die de Katholieke Kerk als instituut belichaamt. Bij haar ouders waren 
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- en daarmee gedeeltelijk over de opvoeding van Pamina - aan zijn goede vriend Sarastro8. 

Omdat die vindt dat de moeder van Pamina een slechte invloed op haar heeft, laat hij haar 

ontvoeren9 om verder in de Tempel opgevoed te worden. Sarastro wordt enigszins 

kunstmatig Pamina’s zelfverklaarde voogd.  

Pamina’s moeder en Koningin wordt daarmee opzijgeschoven en uitgesloten, ze is woedend 

en zint op wraak. Ze wordt “Koningin van de Nacht”. De samenleving wordt nu verteerd door 

de bittere strijd tussen Sarastro en de Koningin. Hier is geen absoluut “Goed”, noch een 

absoluut “Kwaad”, zowel Sarastro en de Koningin zijn mensen van vlees en bloed met hun 

goede en hun slechte kanten, mensen jammerlijk verwikkeld in een destructief conflict. En 

zo wordt het de lotsbestemming van Tamino en Pamina om aan deze chaos een einde te 

maken door zelf het nieuwe koninklijk paar te worden.  

Voor het zo ver is, moeten ze wel nog even letterlijk en figuurlijk door de Hel, waar ze 

beschermd worden door op een magische dwarsfluit te spelen. Ze doostaan hun vuurproef 

prima, en, so far so good, weze het niet dat er nog één kwestie overblijft: die van de 

machtsoverdracht. De Koningin heeft het daar moeilijk mee, en dringt met enkele 

medestanders de Tempel binnen met het oog op een laatste poging tot staatsgreep, maar ze 

wordt plotsklaps weggebliksemd10. Sarastro van zijn kant draagt vrijwillig zijn macht over, en 

zo is de weg vrij: het nieuwe koningspaar kan de troon bestijgen, de hemel klaart open, de 

bevolking is blij, opgelucht en dankbaar. Rust, Evenwicht en  Harmonie heersen terug in het 

land11. 

“Die Zauberflöte” gaat dus niet over een manicheïstische strijd tussen Goed en Kwaad, 

waarbij de zegen van “de Vrijmetselarij” (en bij uitbreiding het rationalistische atheïsme) de 

onderdrukking van “alle godsdienst” en alle “bijgeloof” overwint12. Naar mijn mening toont 

het verhaal een dubbele afwijzing, zowel van een repressieve theocratie en radicale 

religiositeit (de Koningin) enerzijds als van radicaal -ontmenselijkend- rationalisme (Sarastro) 

anderzijds13. We zien hier een dubbele verwerping ten gunste van een nieuwe evenwicht in 

 
religie en rede geen tegenstelling, zijn vormden nog één (feodaal) geheel, een geheel dat verbroken wordt door 

de dood van haar vader. 
8 Sarastro is dus de nieuwe Grootmeester van “de Vrijmetselarij”. 
9 O.m. uit zulke details blijkt hoe actueel “Die Zauberflöte” is: ook vandaag zijn ontvoeringen in problematische 

interreligieuze huwelijken, een belangrijk onderwerp. 
10 Dit is een opmerkelijk gegeven, want Sarastro had nochtans haar “veilige terugtocht” beloofd. Hoe dit te 

interpreteren. Het is zo dat de Koningin met deze laatste poging, deze laatste agressie, niet tegen Sarastro, 

maar tegen haar eigen dochter, en tegen het nieuwe koppel, een machtsgreep wou plegen, een handeling die 

als “tegen alle natuur” kan worden beschouwd, en dus als “onvergeeflijk”. Anderzijds zijn ook deze niet 

aflatende pogingen tot machtsverwerving een blijvende realiteit in de politiek van de Katholieke Kerk, en zo 

kan dit wegbliksemen de definitieve realisering van de “Scheiding tussen Kerk en Staat” symboliseren. 
11 In die tijd woedde in Frankrijk volop de Franse Revolutie, en men dit lezen als een pleidooi voor een nieuwe 

bestuursformule onder de vorm van een seculiere “constitutionele monarchie”, waarin alle religie 

gerespecteerd wordt, een nieuw evenwicht na het verlies van de feodale eenheid (gesymboliseerd door de 

dood van Pamina’s vader). Mozart was geen atheïst, ver van, hij kan best omschreven worden als een “Verlicht 

Katholiek”. 
12 Weer, in de actualiteit, wordt enigszins ironisch de nieuwe encycliek van Franciscus door sommigen binnen 

en buiten de Kerk, gelezen als een “maçonnieke tekst”, omdat hij “Universele Broederlijkheid” als 

hoofdonderwerp heeft. 
13 Zoals ook vandaag nog: de ene wil de wereld verlossen van het geloof, de andere van het ongeloof. 
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de figuur van het koppel Pamino en Tamina, die een nieuwe harmonische maatschappijvisie 

brengen14.  

Zulk een lezing ligt in de lijn van de plot van het verhaal, en is consistent met het leven en 

met het werk van Mozart zelf. Ik heb zelf deze invalshoek leren kennen door de regie van 

Benno Besson15, in een productie van de Opera de Paris, uit 2001). Je kan die hier zien 

https://www.youtube.com/watch?v=x9nyPrJy5ek , de laatste vijf minuutjes (van 2:26:18 tot 

2:31:48) tonen de “machtsoverdracht”, die een diverse, harmonische samenleving creëert 

waar ieder zijn plaats heeft en ieder zichzelf kan zijn. Het loont de moeite die even te 

bekijken, die vijf minuutjes tonen duidelijk waar Mozart voor stond. 

We zijn vertrokken van een kristalheldere  Harmonie in de melodie en hier komen we nu tot 

het beeld van een gezonde,  Harmonieuze, diverse samenleving16. 

 

Keren we nu terug naar de Confucianistische betekenis van  Harmonie als diversiteit, dan 

kunnen we ons afvragen waaruit dit concept gegroeid is. Wel, de oorsprong van het Chinese 

begrip He,  Harmonie, ligt bij…soep: 

“He is zoals het maken van soep. Men heeft water nodig, vuur, azijn, saus, zout en 

pruim om vis en vlees te koken. We moeten ze koken op een houtvuur. De kok moet 

de ingrediënten mengen om de smaak in evenwicht te brengen. Hij moet tekorten 

compenseren en excessen reduceren. Als de nobele mens zulk een evenwichtige 

voeding eet, zal hij ook een evenwichtige Hart-en-Geest verkrijgen”.17 

Een tweede bron van het concept  Harmonie ligt ook bij muziek. Klanken kunnen met elkaar 

resoneren of elkaar aanvullen, en bij het beluisteren ervan brengt die evenwichtige muziek 

ook het innerlijke in evenwicht. De klank gaat van “Hart naar Hart”, en is altijd lichamelijk 

verankerd: muziek en dans vormen één geheel, absolute muziek bestaat niet. 

Verder nog kunnen we ten derde naar De Analecten kijken, het boek waarin leerlingen van 

Confucius hun herinneringen aan gesprekken met hem noteerden. Een basisgedachte was 

“Leid de mensen met rituelen en muziek”. Rituelen verdelen en muziek verenigt de 

samenleving. Zo betekenen rituelen en muziek twee tegengestelde krachten die elkaar in 

 
14 Mozart was zelf vrijmetselaar, maar de Vrijmetselarij in Wenen bestond uit verschillende loges, de één al wat 

gematigder of radicaler dan de andere. Men kan hier dus ook kritiek lezen van de gematigde op de radicale, 

meer atheïstische Vrijmetselarij. 
15 Die lang samenwerkte met Bertolt Brecht, zie https://de.wikipedia.org/wiki/Benno_Besson  
16 Men kan niet genoeg benadrukken dat “De Verlichting” niet alleen een zoektocht was naar een Verlicht 

bestuur, maar evenzeer naar het scheppen van een Verlichte samenleving, een “Verlicht Publikum”. 
17 Zie: Chenyang Li, “The Confucian Concept of Harmony”, p. 26 
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evenwicht houden. In de Analecten (3.3)vraagt Confucius zich echter af wat de zin is van 

rituelen en van muziek, als het hen aan menselijkheid ontbreekt. Eén van de omschrijvingen 

van menselijkheid vind je in (4.15): “Wees trouw aan jezelf en gevoelig voor anderen”. Ook 

hierbij vind je een inzicht in noodzakelijk evenwicht. Confucius spreekt over het verschil 

tussen Eenheid en  Harmonie in (13.23):  

“De nobele mens harmoniseert en stemt niet gewoon in. De kleinzielige mens gaat 

akkoord, maar hij harmoniseert niet”.18 

Zhu Xi (1130-1200) had een formule geselecteerd uit oude Confucianistische werken, en 

maakte die tot één van zijn basisprincipes, de “Zestien-Karakter-formule”: 

“De Geest van de Weg is subtiel, de Geest van de Mens is wispelturig. Wees altijd 

gefocust en standvastig. Hou vast aan het Evenwicht.” 

Tot slot kunnen we gaan kijken bij Yi Jing (I Ching)19. Zoals algemeen geweten, bevat de Yi 

JIng (I Ching) 64 variaties van Yin-Yang hexagrammen. Elk hexagram heeft zijn betekenis. Yin 

(contractie en schaduw) wordt voorgesteld door een onderbroken lijn (even getallen zijn 

Yin), Yang (expansie en licht) door een niet-onderbroken, volle lijn (oneven getallen zijn 

Yang). 

Het eerste  bevat 6 Yang-lijnen en betekent “Hemel”. Het tweede  

bevat 6 Yin-lijnen en is een voorstelling van Aarde. Samen vormen ze de start, het begin. 

Het elfde  bevat bovenaan 3 Yin-lijnen, onderaan 3 Yang-lijnen. De Yin-lijnen 

willen zakken, de Yang-lijnen willen stijgen, en zo ontstaat er evenwicht. Dit elfde hexagram 

heet “Vrede”. Maar stel nu dat de Yin-lijnen echt in en tussen de Yang-lijnen beginnen  

zakken, dan krijg je , met Yin-Yang-Yin bovenaan (dit is het trigram “Water”) en 

Yang-Yin-Yang onderaan (dat is “Vuur). Nu heb je het 63ste hexagram, “Na de Voltooiing”. 

Het water controleert het vuur, het vuur verwarmt het water, het is het beeld van een 

kookpot boven een kookvuur. Hier vind je Evenwicht en  Harmonie, maar in een heel 

kwetsbare vorm. Het minste is voldoende om het precaire evenwicht te verbreken.  

Als de Yang-lijnen nog verder stijgen, de Yin-lijnen verder zakken, komen we bij “Stilstand”,  

 
18 Zie Edward Slingerland, “Confucius Analects”, blz 149 
19 Zie de “Wilhelm-Baynes”-vertaling 
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nr 12 . De bovenkant wil opwaarts, de onderkant wil naar beneden, alles zit vast. 

Wat toont deze voorstelling?  Harmonie is een ideaal, maar een heel kwetsbaar ideaal, een 

toestand die we maar kunnen bereiken na grote inspanning, en één die we gemakkelijk 

terug kunnen verliezen.  Harmonie vraagt dus een permanente inzet, en is nooit meer dan 

het resultaat bereikt na die inspanning. Men kan ze niet opleggen of afdwingen. 

De bekende liberale filosofe Martha 

Nussbaum20 staat bijzonder kritisch 

tegenover het concept “ Harmonie”. Ze 

vindt het naïef en (daarom) gevaarlijk, 

want ze beschouwt democratie als een 

principieel conflictmodel. Probleem is dat 

bij nader toezien wat zij  Harmonie noemt, 

eigenlijk een vorm is van Eenheid, en in die 

zin missen haar opmerkingen alle grond. 

Niettemin moeten we daarom haar inzicht 

niet zo maar verwerpen. Wanneer in naam 

van de  Harmonie een Eenheid wordt 

opgelegd, is elke afwijking een 

ordeverstoring. Het vooroorlogs ultra-

nationalistische Japan had daarom een 

gedachtenpolitie,  de “Tokko”, die op “de 

correctheid” van alle publicaties moest 

toezien: de “Leer van de Nationale 

Identiteit”, mocht niet overtreden worden. 

Vandaag zien we in Frankrijk vele protesten tegen de nieuwe “Veiligheidswet” van 

Emmanuel Macron. Zoals echter reeds gezegd is ware  Harmonie een eindresultaat van hard 

werken, nooit een model waaraan een hele samenleving zich moet conformeren. In die zin 

kunnen Martha Nussbaum’s bemerkingen ons eraan herinneren dat een gezonde 

samenleving ook een gezonde dosis conflict bevat.  

Wat dus te denken van onze vraagstelling waarmee ik deze tekst begon? Het streven naar 

Eenheid leidt naar conformisme en uniformisering (zelfs als daarin enige variatie is 

toegestaan), naar vrijheidsverlies en in extremis naar een gesloten, totalitaire samenleving.  

Harmonie leidt naar holisme, naar het een geheel worden in verscheidenheid, naar 

verbondenheid. Wanneer we vandaag merken dat het concept “Eenheid” op duizend 

verschillende manieren rond onze oren wordt geslagen, kunnen we ons afvragen of we al 

dat “ge-eenheid” eigenlijk wel willen, en of we niet beter zouden kiezen voor de  Harmonie 

van een gezonde samenleving waarin ieder zichzelf kan zijn. 

 
20 Zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Martha_Nussbaum in Chenyang Li blz, 7 


