
Liefde 
 

De klassiek Griekse literatuur biedt begrippen van liefde zoals eros, philia, caritas en agape. 

Eros is gepassioneerde, romantische liefde. Zij is uitbundig, extatisch, en verleidt tot 

onvoorwaardelijke toewijding, tot blindheid voor imperfectie. Philia wordt gewoonlijk 

vertaald als ‘vriendschap’, maar gaat veel verder dan wat daar meestal mee wordt bedoeld. 

Caritas is zorg, hulp aan een ander in nood, begrip voor verdriet, de wil te helpen. Agape is 

een nog bredere liefde voor anderen in het algemeen, zoals de mensheid. Hieronder volgt een 

nadere beschouwing, vooral van de relatie tussen eros en philia, vanuit het idee om liefde niet 

te zien als voorwerp dat je kunt bezitten of als een stand van zaken, maar als een proces van 

wording en ontwikkeling. 

 

Eros 

 

Voor Eros is er de mythe van perfecte eenheid, voorgesteld als een perfecte, glanzende, 

eivormige steen, die gebroken is in twee kartelige stukken die uit elkaar raken. Dit roept op 

tot een speurtocht naar de ‘wederhelft’, die precies past, om de perfecte eenheid te herstellen.  

     Die drang is hardnekkig, maar er wordt door diverse moderne filosofen tegen 

gewaarschuwd. Zij leidt onvermijdelijk tot desillusie. Zij is vooral moeilijk in 

overeenstemming te brengen met de moderne drang om autonoom te zijn, en vrij om je te 

wijden aan een eigen carrière, ‘een eigen leven’. Toch is dit wat glossy tijdschriften de lezer 

voortoveren, om met minder geen genoegen te nemen, en niets minder dan de combinatie te 

eisen: romantische, gepassioneerde liefde zowel als autonomie. Het verkoopt goed.  

Een vorm van deze romantische liefde vind je als ‘hoofse liefde’ in ‘ridder-romans’. De 

liefdesheld (typisch een man) installeert de geliefde op een voetstuk, puur en ongenaakbaar, 

en gaat dan op pad om draken te verslaan of voor een bank te werken. De dame moet in stilte 

haar held vereren, zedig stil zitten, smachten naar zijn glorieuze terugkeer, en dankbaar welke 

buit dan ook in ontvangst nemen. Dat is nogal lastig te combineren met een eigen identiteit, 

perspectief en baan voor de vrouw. Deze liefde is bezitterig en gaat meer over het zelf dan 

over de geliefde, is meer toeëigening dan geven of delen. 

 

Philia  

 

Philia wordt gewoonlijk vertaald als ‘vriendschap’, maar gaat veel verder dan wat daar 

meestal mee wordt bedoeld. Het omvat relaties tussen ouder en kind, tussen ‘echte’ vrienden, 

en ook tussen partners, maar niet in de romantische vorm van de wil tot ‘in elkaar opgaan’. De 

filosoof Aristoteles zag het als het hebben van een gezamenlijk project. Kenmerken ervan zijn 

wederzijdse affectie, belangstelling, delen van eigendom, lief en leed, wil voor het beste voor 

de ander, en wederzijdse acceptatie van gebreken en zelfstandigheid. Het helpen van een 

goede vriend is niet een plicht maar een eer. 

 

Caritas en agape  

 

Caritas is zorg, hulp aan een ander in nood, begrip voor verdriet, de wil te helpen. Dat geldt 

niet alleen voor vrienden of geliefden maar ook anderen. Agape is een nog bredere liefde voor 

anderen in het algemeen, zoals de mensheid. Het is wat God, of Christus, geacht wordt te 

voelen voor de mens, en wat in imitatie daarvan een opdracht is voor de mens. In de filosofie 

vindt men dit vooral bij Levinas, die eerbied en zelfs overgave predikt voor ‘het gezicht van 

de ander’. Dit is de verbintenis, de religie van de ander.  

 



Van eros naar philia 

 

Ik wil hier nader ingaan op de relatie tussen eros en philia, en wel vanuit het perspectief dat ik 

bepleit, om liefde niet te zien als voorwerp dat je kunt bezitten of als een stand van zaken, 

maar als een proces van wording en ontwikkeling. Je zou iedereen minstens een keer in het 

leven de ervaring van eros gunnen, maar het is moeilijk in stand te houden in de voortgang 

van een relatie. Sprookjes eindigen met ‘en ze leefden nog lang en gelukkig’, en ridders 

trekken weg op avontuur, om het lastige leven van een relatie te ontwijken.  

De uitdaging, en de beste weg naar geluk, is, denk ik, een eros die zich omvormt tot philia. 

Maar waarom zou je dan niet over de ophef en strubbelingen van eros heen springen, direct 

naar philia? Dat gebeurt ook vaak genoeg, maar eros als opening geeft wel een 

benijdenswaardige glans van tederheid en intimiteit aan de philia, als men de moeilijke 

overgang van eros naar philia weet te maken, wat een levenskunst is.  

Eros is ook nodig, de evolutie had het nodig, om een tijdje blind te zijn voor de 

imperfecties van de partner, en voor de risico’s en strubbelingen, de stappen naar philia, totdat 

die bereikt is en de imperfecties en compromissen er het meubilair van uitmaken. Geef de 

imperfecties een stoel.  

 

Drang tot perfectie 

 

Als je de drang hebt tot perfectie, en om je speciaal te voelen, betekenisvol, essentieel in het 

leven, maakt dat je een narcist of alleen als je zo nodig bewonderd, gevierd moet worden? 

Hoe bevredig je die drang? Patricia de Martelaere zag drie manieren: kunst, liefde en God. 

Het probleem is dat God geen antwoord geeft of spreekt, tenzij je je dat inbeeldt, en je niet 

zeker kunt zijn dat Hij echt bestaat en van je houdt. Het probleem van de gepassioneerde, 

romantische liefde is dat de geliefde kan ophouden van je te houden, en je kan verlaten. Kunst 

heeft het voordeel dat je het zelf in de hand hebt, als je talent maar voldoende is. Jammer is 

wel dat kunst zelf niet leeft en tegenspreekt. Maar als je een control freak bent is dat 

misschien wel prettig. Misschien is dat waarom vaak kunstenaars (en filosofen) alleen blijven, 

in vermijding van de risico’s van de liefde.  

Hoe zal het straks zijn met robots als partners? Zullen ze gewillige slaven zijn, te 

verkiezen boven verraderlijke mensen met een eigen wil?   

  

Eenheid in diversiteit 

 

Wat is de plaats van liefde in het eeuwige filosofische thema van eenheid en diversiteit? Philia 

is een lichtend voorbeeld van de mogelijke eenheid van twee mensen. Dit sluit aan bij Alain 

Badiou’s discussie van liefde als een precaire constructie van eenheid in verschil, in de 

‘spanning tussen identiteit en verschil’i. Hij verwierp ook de notie van liefde als een 

versmelting, een samenvloeien met de wederhelft, die elk verschil overstijgt.  

Hoe kan men nu baat hebben bij het verschil zonder het op te heffen? Die vraag geldt 

breder voor relaties, niet alleen liefdesrelaties. De hoogste vorm van vrijheid is vrijheid ook 

van vooroordeel, onwetendheid, zelfgenoegzaamheid, zelf-absorptie, en narcisme, en 

daarvoor heeft men oppositie van de ander nodig. In liefde is het ook een opdracht voor de 

constructie van eenheid in verschil, met plezier in vruchtbare bloei, hopelijk met de glans van 

gedeelde eros. Gemakkelijk is dat niet. Eros kan verbleken, verzakken, verschrompelen, en 

wegrotten in afschuw, en het streven naar philia kan stikken in wrok. Voor een relatie geldt, 

ook meer in het algemeen, dat zij ververst kan worden door impulsen vanuit verschillende, 

ook ongedeelde activiteiten en contacten, zonder jaloezie en in trouw. 



Als philia constructie is, vanuit verschil tussen twee, kan misschien het wijdere, klassieke 

begrip ‘agape’, als liefde voor de ander meer in het algemeen, gezien worden als constructie 

van eenheid in verschil tussen velen.  

 

Romantiek 

 

Liefde wordt in verband gebracht met romantiek. Maar romantiek heeft meerdere 

betekenissen. Deels in reactie op de radicale Verlichting, in wat wel genoemd wordt de 

‘Tegenverlichting’, ontwikkelde de Romantiek zich vanaf de tweede helft van de 18e eeuw, 

met vooral Duitse filosofen, maar met de Franse filosoof Rousseau als aanstichter. Maar in 

het begrip ‘romantiek’, als een stijl en visie van het leven, wordt van alles op een hoop 

gegooid. Ik stel een onderscheid voor tussen vier vormen van romantiek: individualisatie, 

transcendentie, unificatie, en gevoel. Die verschillende vormen kunnen op enkele manieren 

ook samengaan.   

In de romantiek van individualisatie, deels in reactie op het universalisme van de radicale 

Verlichting, streeft het individu naar eigenheid, in expressie, ontwikkeling van eigen 

identiteit, het creatieve zelf, de overschrijding, breuk of verschuiving van grenzen, in 

bevrijding van de dwang van regels en conventies, in anarchie, heldhaftigheid, avontuur, in 

onbevreesd zelf-bewustzijn, in de volheid van het leven. Het zelf is avonturier, overwinnaar, 

ontdekker, een genie als het even kan. Dit is de romantiek van de filosoof Nietzsche.  

De romantiek van unificatie richt zich op een collectief. Op nationaal niveau is het een 

opgaan in de onderscheidende identiteit van de eigen natie, met de eigen volksgeest, in religie, 

moraliteit, gewoonten, symbolisme, feestdagen, en kunst, met hun wortels in ‘bloed en 

bodem’. Dit is de romantiek van de Duitse filosoof Herder. De onderscheidende collectieve 

identiteit overmeestert hier de individuele identiteit. Het individu maakt niet zijn samenleving 

maar wordt er door gemaakt.  

Die drang tot unificatie kan zich ook richten op iets groters, ontworteld aan de natie, maar 

nog wel aards, zoals de mensheid als geheel, zoals in het humanisme, of de wereld, of de 

natuur. In de romantiek van transcendentie zoekt men een uitstijgen boven zowel individuele 

als collectieve identiteit, tastend naar het sublieme, oneindige, eeuwige. Dit is de romantiek 

van de filosoof Plato.  

In de romantiek van het gevoel zoekt men bevrijding van de ketenen van de rede, in 

oppositie tegen de radicale Verlichting. Verrukking en ‘waarheden van het hart’ vervangen of 

kwalificeren de rede en feiten, en openbaring vervangt waarheid. Vooral daar manifesteert 

zich de invloed van de filosoof Rousseau. Het is een reiken naar een vitaliteit tegenover 

rationaliteit, verbeelding tegenover kennis, poëzie tegenover filosofie, spontaneïteit tegenover 

overleg, passie tegenover prudentie, mythe tegenover logica, lichaam tegenover geest, natuur 

tegenover cultuur. Men wil het onzegbare zeggen. Hier bevindt zich een hang naar fantasie, 

verrassing, passie, mysterie, maar ook naar het donkere, met een fascinatie voor de dood, en 

voor het einde der tijden.   

 

Liefde voor een natie, een leider 

 

Kan men liefde hebben voor een leider, een partij, een natie? Dat past bij romantiek in de 

vorm van het verlangen op te gaan in het grotere geheel van de natie, in identificatie met de 

leider en diens partij. 

Het populisme staat bol van de romantiek, in drie vormen: de gezamenlijkheid, de eenheid 

van natie, van ‘het echte’ volk, de eigen cultuur, en het gevoel boven de rede, en het 

doorbreken van de grenzen van de gevestigde orde, in afbraak van ‘de elite’.  



Maar ook het neoliberalisme heeft zijn vorm van romantiek: van de wereld en de 

mensheid als geheel, in al zijn diversiteit, van het ondernemende individu die grenzen 

doorbreekt en zijn wil tot macht botviert, de strijd van de markt aangaat, ‘nuchter’ is, en de 

rimram van moreel en cultuur van zich afschudt.      

Godsdienst, dus religie met een God, biedt alle vier vormen van romantiek. God gaat 

voorbij aan de rede, en biedt transcendentie. Als gelovige behoor je tot het geheel van de 

goddelijke schepping. In de dood verwacht je de grens van het bestaan op aarde te 

overschrijden naar de hemel. In sommige vormen van godsdienst wordt naast geloof ook de 

rede gekoesterd, in een lastig samengaan. In de Islam kan de Shia leven met de rede naast 

God, maar voor de Sunni is dat godslastering. De Sunni is dus meer puur, meer kristal, en 

daarom meer aantrekkelijk voor hen die reiken naar het absolute, in verticale transcendentie. 

Beter voer voor fanatisme.  

Zo gezien is godsdienst de moeder van alle romantiek. Maar nationalisme en ideologie 

kunnen er ook wat van. Misschien worden mensen daartoe verlokt na verlies van godsdienst.  

 
i Alain Badiou, met Nicolas Truong, Eloge d’amour, 2009, Flammarion.  

                                                           


