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Inleiding: In het spoor van Plato’s Symposium

Plato’s filosofie van de Eros uit het Symposium heeft in de
westerse geschiedenis een ongehoord sterke weerklank
ondervonden. Het Symposium heeft zijn sporen nagelaten
bij tal van filosofen en theologen van zeer uiteenlopende
stijl en opvatting. Niet alleen bij een sterk platoniserende
kerkvader als Augustinus is het eros-thema prominent aan-
wezig – in de gestalte van het creatuurlijke verlangen in de
mens naar God –, ook speelt het een verrassende rol bij een
anti-platoonse denker als Nietzsche en in diens voetspoor
Bataille. De doorwerking – met alle transformatie en varia-
tie – van de platoonse Eros in het westerse denken blijkt
steeds aan wezenlijke kwesties te raken – kwesties betref-
fende de relatie van het zelf en de ander, van geluk als zelf-
vervulling en als zelfoverstijging, verlangen en transcen-
dentie, rede en passie, zelfliefde en de liefde van God, enzo-
voort. Steeds opnieuw heeft Plato’s Symposium de inspira-
tie geleverd voor fundamentele reflecties op wat de mens
ten diepste beweegt. 

Dit boek wil een indruk geven van de doorwerking van
het eros-thema in de westerse cultuur en van de blijvende
zeggingskracht van het Symposium. Om misverstanden te
voorkomen: het wil niet een studie zijn naar de receptie en
interpretatie van het Symposium in de westerse traditie.
Ook is het niet de bedoeling een cultuurhistorisch over-
zicht te bieden van de verbeelding van de platoonse Eros
door de eeuwen heen. Dat zou een boek van een andere
aard en andere proporties vergen.

Deze uitgave bevat een aantal bijdragen over de door-
werking van het eros-thema in de westerse traditie met
name bij filosofen en theologen (als het gaat om het eros-
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thema zijn de grenzen tussen theologie en filosofie opval-
lend poreus); de bijdragen laten zien hoe de notie van eros,
het gepassioneerde verlangen naar transcendentie, steeds
opnieuw grote denkers heeft uitgedaagd om de problema-
tiek van de liefde te doordenken, en dat vaak in samenhang
met die ‘andere’ liefde waar de bijbel over spreekt, de
Agapè. ‘Eros’ is dan de begerende liefde op zoek naar ver-
vulling en geluk; ‘agapè’ staat bekend als de schenkende
liefde ‘om niet’, de onbaatzuchtige toewending naar de
ander. Eros en Agapè: opvallend is hoe dikwijls in de litera-
tuur de liefde gethematiseerd wordt in termen van deze
oppositie; en meestal blijkt dan – ook in dit boek – dat de
oppositie moeilijk te handhaven is en dat beide gestalten
van de liefde in elkaar verstrengeld raken en uiteindelijk
wellicht naar een diepere eenheid verwijzen. 

We zullen eerst het Symposium zelf voorstellen. Daarna
zullen we de diverse bijdragen introduceren en hun relatie
met het thema van het Symposium verduidelijken. 

h e t  v e r h a a l  va n  p l a t o ’ s symposium

Het Symposium is een bijzondere tekst. Zelfs wanneer de
filosofische strekking van het betoog niet onmiddellijk hel-
der is, blijft de tekst literair ongemeen boeiend en onder-
houdend. De filosofische inhoud is op een bepaalde manier
dramatisch geënsceneerd. Plaats van handeling is een pri-
vévertrek in het huis van de dichter Agathon. Een select
gezelschap van vrienden is samengekomen voor een ‘sym-
posium’ om de overwinning van Agathon op het dramafes-
tival kort tevoren te vieren. Bijeen die avond is de crème de
la crème van de Atheense samenleving, Aristophanes, de
beroemde komediedichter, Socrates natuurlijk, de spreek-
woordelijke filosoof, en op het laatst komt ook nog Alci -
biades, de charismatische politicus en legeraanvoerder,
binnenstormen. Verder zijn er enkele minder bekende gas-
ten, Phaedrus, Pausanias, Eryximachus, die we ook kennen
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van andere dialogen van Plato. De gasten zijn onderling
verbonden door erotische relaties. Phaedrus is de jonge
vriend van de arts Eryximachus, Pausanias is de oudere
minnaar van de mooie en briljante Agathon. Ook Socrates
is op zijn ma nier een ‘minnaar’ (erastes) die tal van Atheen-
se jonge mannen (waaronder Alcibiades) erotisch wist te
betoveren.

Op voorstel van Eryximachus wordt besloten de avond
niet door te brengen met drinken. De gasten voelen zich
niet zo fit vanwege het grote publieke (drink)feest van de
vorige dag. In plaats van te drinken gaan ze elkaar verma-
ken, zo spreken ze af, met het houden van redevoeringen
over de god Eros. Dat is een mooi onderwerp. Ieder heeft
wel iets met eros, Phaedrus bijvoorbeeld die de beminde is
van Eryximachus, Aristophanes die als komediedichter
alles afweet van seks en wijn (Aphrodite en Dionysus) en
ook Socrates, die met de hem kenmerkende dubbelzinnig-
heid opmerkt alleen deskundig te zijn op het gebied van de
‘erotica’. En daarmee raken we direct aan de dubbele be -
tekenis van ‘eros’ in het Symposium, de gangbare betekenis
van ‘eros’ (passionele begeerte, seksuele lust) en de ‘eros’ in
een getransformeerde ‘filosofische’ zin, de ‘eros’ die de wijs-
geer als de zijne herkent en die hem ertoe aanzet steeds de
waarheid te zoeken. 

Het Symposium is, van buitenaf beschouwd, een boek
over de liefde, en dan vooral over de liefde in haar homo-
erotische gestalte, de eros tussen mannen en mooie jon-
gens (pederastie genaamd). Deze eros wordt door verschil-
lende gasten bezongen als bron van creativiteit, als kracht
van morele verheffing en inspiratie tot een nobel en voor-
treffelijk leven. De liefde brengt het beste in je naar boven,
zo merkt Phaedrus in zijn rede op. Maar tegelijk heeft het
Symposium ook een filosofische agenda: het thema van de
liefde verwijst naar een dieperliggende thematiek van het
menselijk verlangen naar het goede, en van de vraag naar de
filosofische vorming van dat verlangen. Alle mensen, zo
luidt de stelling, zijn bezield van een diep en niet altijd be -
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wust verlangen naar het goede. De filosofie kan helpen dat
verlangen naar boven te halen, bepaalde uitingsvormen
ervan te transformeren en het verlangen bewust te maken
van wat het in waarheid verlangt. Zo is de filosofie een heel
belangrijke onderneming die, met Eros als helper, het men-
selijk leven probeert te vervolmaken en tot het uiteindelijke
geluk te leiden. Dat is, heel beknopt geformuleerd, de inzet
van Plato. Het Symposium wil een ‘inwijding’ zijn in de
waarheid van Eros en tegelijk ook een inwijding in de filo-
sofie. 

Te beginnen met Phaedrus houdt ieder van de aanwezi-
ge gasten een lofrede op Eros. Alle sprekers voorafgaande
aan Socrates prijzen Eros als een machtige en goede god,
bron van alle goede dingen, die de mens inspireert tot
nobele en schone daden, en hem tot het volmaakte geluk
brengt. Hoewel, niet iedere vorm van eros is goed; eros
heeft twee gestalten (zo stelt bijvoorbeeld Pausanias), een
lage eros die alleen maar uit is op lustbevrediging, en een
hogere die zich in dienst stelt van de morele verheffing en
verbetering van de geliefde ander. De liefde mag niet in het
zinnelijke blijven steken, maar moet verheffen. (De goede
eros die de ziel verheft naar het hogere, dat moet Plotinus
bijzonder hebben aangesproken; zie hiervoor de bijdrage
van Ben Schomakers).

Dan is eindelijk Socrates aan de beurt om een lofrede op
Eros te houden. Hij wil het filosofisch doen, dat wil zeggen,
hij wil de waarheidomtrent Eros uiteenzetten. En Socrates
vertelt het verhaal hoe hij als beginnend filosoof ingewijd
werd in de ‘mysterie’ van Eros door de priesteres Diotima.
Allereerst vertelt Socrates hoe Diotima een gangbaar mis-
verstand omtrent de aard van Eros rechtzette. Eros is geen
god, die goed en volmaakt is; integendeel, Eros is het ver-
langen naar wat goed en schoon is. Maar als verlangen bezit
Eros niet wat hij verlangt. Verlangen komt voort uit gemis.
Goden verlangen niet naar het goede, dat zijn ze al. Dus
Eros is geen god, eerder een ‘daimon’, een semi-goddelijk
wezen geplaatst in de ruimte tussen de onsterfelijke goden
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en de sterfelijke mensen. Daimonen bemiddelen in het ver-
keer tussen goden en mensen door van de kant van de men-
sen offers en gebeden over te brengen en van de kant van de
goden hun bevelen en antwoorden op de offers. Het wezen
van het daimonische ligt in de bemiddeling. 

De dubbelheid die Eros als een ‘tussenwezen’ kenmerkt
krijgt een verklaring in het mooie geboorteverhaal. Eros
wordt geboren als kind van Poros (vermogen, overvloed)
en Penia (gebrek, armoede). Hoe ziet dit kind eruit? Om te
beginnen is hij altijd arm. Hij is ruw, vuil en ongeschoeid,
een dakloze schooier die altijd behoeftig is. Maar als zoon
van zijn vader is hij ook dapper, een fel jager, listig, iemand
die altijd uitkomst vindt en heel zijn leven naar kennis
streeft. Kenmerkend voor Eros is de permanent oscilleren-
de beweging tussen gebrek en overvloed (vergelijk hiervoor
de bijdrage van Laurens ten Kate over Bataille). Op het ene
moment is hij vol bloei en leven, maar direct erop ligt hij er
als dood bij. Wat hij in handen krijgt, glipt hem steeds door
de vingers. Goed beschouwd ziet hij eruit als een wijsgeer.
De wijsgeer neemt dezelfde tussenpositie in, tussen wijs-
heid en onwetendheid. Vanuit het besef van eigen onwe-
tendheid streeft hij naar kennis; dat is de erotische aard van
de wijsgeer zoals exemplarisch belichaamd door Socrates.

In het betoog van het Symposium is er aanvankelijk spra-
ke van ‘eros’ in zijn gewone betekenis van ‘seksuele begeer-
te’, ‘hartstochtelijk verlangen’. Het betekenisveld van ‘eros’
omvat begeerte, lust, seks, voortplantingsdrift, vrucht-
baarheid. Gaandeweg wordt de betekenis van ‘eros’ ver-
diept tot het algemene verlangen van de mens naar het
goede en het geluk. Dat verlangen naar het goede kent ver-
schillende erotische uitingsvormen, bijvoorbeeld de drang
naar ‘onsterfelijke roem’, de drang om kinderen te verwek-
ken en daarin voort te leven, of ook de drang om ‘geestelij-
ke’ kinderen te verwekken, op het terrein van kunst, cul-
tuur, politieke instituties en wetten. Solon, de beroemde
Atheense wetgever, wordt als voorbeeld aangehaald: door
een erotische drang naar onsterfelijkheid gedreven bracht
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hij in de vorm van wetgeving ‘geestelijke kinderen’ voort.
Mensen streven door eros boven de vergankelijkheid van
de tijd uit en proberen iets van blijvende waarde te realise-
ren in de vorm van ‘deugd’, voortreffelijkheid, waarin het
bestaan een stralende en ‘gelukte’ gestalte krijgt. 

Eros is een verlangen dat niet van meet af aan van zich-
zelf weet wat het verlangt; de inwijding in de Eros is een
soort leerproces waarin het verlangen door zich als het
ware te oefenen in een opklimmende reeks van schone din-
gen – lichamen, zielen, wetenschap – opeens beseft wat het
in waarheid verlangt, en dat te zien krijgt: het absoluut
Schone, niet de schoonheid van dit of van dat. Hier ont-
moet men het ‘hoogtepunt’ van Plato’s filosofie, de onthul-
ling van de idee van het Schoon-Goede. 

Maar daarmee is het Symposium nog niet afgelopen.
Direct volgend op het plechtstatige hoogtepunt in het Sym-
posium, het visioen van het Schone zelf, komt de dronken
Alcibiades binnen gestormd (zie hiervoor de bijdrage van
André van der Braak over Nietzsche). Alcibiades vertegen-
woordigt het ‘dionysische’ in het Symposium. Met hem doet
de gepassioneerde, wilde en innerlijk verscheurde kant van
eros zijn intrede. In zijn rede geeft Alcibiades een aangrij-
pende getuigenis van de eros zoals belichaamd door die
daimonische man Socrates, een in vervoering brengende
eros die enthousiast maakt voor de filosofie; maar tegelijk,
ondanks het sterke appel dat van de filosofie uitgaat, blijkt
Alcibiades nog steeds in de greep van een andere eros, de
narcistische bevangenheid door de gunst van het volk. Dat
is de verscheurdheid van deze dionysische Alcibiades, die in
zijn redevoering iets bijzonders vertelt over zijn intieme
ervaring met de erotiek van Socrates. 

In de diverse bijdragen van deze bundel komt steeds de
doorwerking van het eros-thema in de westerse cultuur aan
de orde. We hebben ervoor gekozen dit zoveel mogelijk te
doen vanuit het perspectief van de interactie met die ‘ande-
re’ liefde waar de bijbel over spreekt, de agapè. Zo centraal
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als de eros is in de Griekse denkwereld, de natuurlijke
drang van alles naar volheid van bestaan, zo wezenlijk is
voor het christendom de ervaring van God die ‘agapè’
genoemd wordt, een zich schenkende liefde die neerdaalt
naar de mens. Eros en Agapè, niet per se opgevat als een
antithese, maar eerder als een vruchtbare spanningsver-
houding die het veld heeft afgebakend waarbinnen het wes-
terse vocabulaire over de liefde zich heeft ontplooid.
Karakteristiek voor het westerse discours over de liefde, tot
in zijn moderne geseculariseerde vormen, is een zekere ver-
wikkeling en wederzijdse doordringing van Eros en Agapè.
Dat maakt het soms ingewikkeld maar ook boeiend, zeker
waar gangbare clichés en zwart-wit opposities doorbroken
blijken te worden. 

Het spanningsveld van Eros en Agapè speelt al direct een
belangrijke rol in de eerste bijdrage van pieter anton
van gennip , met de mooie titel ‘Van aardse wellust en
hemelse minne’. De auteur beschrijft hoe het christendom
een cultuur van liefde en vergeving heeft willen verbreiden
maar de mogelijkheid hiervan tegelijkertijd ook vaak heeft
dwarsgezeten door de ene liefde te idealiseren en te spiritu-
aliseren ten koste van die andere liefde, de erotische oer-
kracht van het bestaan. Het probleem van de liefde, met
haar frictie tussen verheven idylle en de soms ontluisteren-
de praktijk, is het probleem van de ‘geest-drift’. In contrast
met de harmonie die dit woord suggereert is ons feitelijk
liefdesleven uit balans: slechts zelden zijn wij beiden, geest
en drift, aldus Van Gennip. 

Behalve de liefdestekst van het Symposium bespreekt de
auteur ook een recente christelijke tekst over de liefde, de
encycliek Deus caritas est van paus Benedictus xv i . Op -
merkelijk in deze encycliek is dat de paus uitdrukkelijk de
oppositie tussen eros en agapè afwijst, en de eros recla-
meert voor het christendom. Beide grondvormen van lief-
de, de ‘opstijgende’ eros en de ‘neerdalende’ agapè, horen
bij elkaar, zelfs zo dat ze beide namen zijn voor de realiteit
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van Gods liefde: ‘Gods eros voor de mens is ook geheel en
al agapè’, stelt Benedictus onder verwijzing naar de vroeg-
christelijke theoloog Pseudo-Dionysius (vijfde eeuw), die
in zijn geschrift Over de goddelijke namen als een van de
weinigen een pleidooi hield voor ‘eros’ als naam van God. 

Deze tamelijk onbekende theoloog, die zich heeft getooid
met de naam van Dionysius, de bekeerling die de apostel
Paulus gevolgd is na diens rede op de Areopaag te Athene,
staat centraal in het artikel van jan  aertsen , ‘Eros 
en Agapè: twee godsnamen bij Dionysius de Areopagiet’.
Deze Dionysius, een christelijke leerling van het neoplato-
nisme, behandelt in zijn Over de goddelijke namen als eerste
godsnaam het ‘Goede’. In directe samenhang met deze
godsnaam bespreekt hij de bijbelse naam ‘liefde’ (agapè),
maar tevens verdedigt hij de platoonse naam ‘eros’ als toe-
gestane godsnaam. Dat is opmerkelijk, zoals Jan Aertsen
laat zien, ten eerste omdat ‘eros’ niet of nauwelijks voor-
komt in de Griekse vertaling van de bijbel, en ten tweede
omdat Dionysius ‘eros’ verheft tot het niveau van God, ter-
wijl Plato juist uitdrukkelijk het goddelijk karakter ervan
ontkent. Voor Dionysius is eros niet uitsluitend het verlan-
gen van het lagere naar het hogere, maar is eros in het hoge-
re zelf aanwezig als de extatische aard van het scheppende
principe van alles. 

Dionysius is een christelijk theoloog maar tevens leerling
van het neoplatonisme, een belangrijke revival-beweging
in de late Oudheid waarin filosofen als Plotinus trachtten
de authentieke filosofie van Plato in ere te herstellen. In 
zijn bijdrage, getiteld ‘Hemelse liefde en vulgaire liefde.
Plo tinus als lezer van Plato’s Symposium’, bespreekt ben
schomakers de neoplatoonse lectuur van het Sympo-
sium. Het traditionele beeld dat in de westerse filosofiege-
schiedenis bestaat van Plato en zijn filosofie van de Eros is
volgens de auteur in belangrijke mate schatplichtig aan de
latere neoplatoonse interpretatie van Plotinus. Het verlan-
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gen naar transcendentie is bij Plotinus ontdaan van alle
dubbelzinnigheid die daar bij Plato nog aan kleeft en wordt
eenduidig als een weg omhoog geschetst ten koste van aan-
dacht en waardering voor die aspecten van het menselijk
bestaan die niet onmiddellijk meegenomen kunnen wor-
den in de opstijging langs de ladder van de liefde. De auteur
verdedigt zo de prikkelende stelling dat het niet Plato was
maar eerder Plotinus die de ‘ladder van de liefde’ heeft
opgericht. 

Waar de ontmoeting tussen de Griekse liefde van de Eros
en de bijbelse liefde van de Agapè aan de orde is, is de pla-
toonse denker en kerkvader Augustinus een figuur die niet
gemist kan worden. Wat je bij Augustinus ziet is dat de eros
zijn ‘natuurlijke onschuld’ verliest. Is het wel zo dat we allen
‘eigenlijk’ het goede willen, zoals Plato suggereert, en dat
we daarin ook zullen slagen als we onze rede maar vol-
doende filosofisch ontwikkelen? Want dat we in de praktijk
van het leven vaak het goede uit het oog verliezen, is toch
vooral een kwestie, dacht Plato, van gebrekkige kennis en
dwarszittende passies, niet van een geperverteerde wil die
op de een of andere manier tot zonde is vervallen. Eros is bij
Augustinus de naam van het menselijke verlangen naar
geluk en naar God. Maar tegelijk is die eros ambigu en
raakt de mens verstrikt – altijd al – in een narcistische zelf -
liefde (amor sui) die de oorspronkelijke openheid van de
mens voor God blokkeert en verduistert. De agapè, de
neerdalende liefde en genade van God, zal de eros van 
de mens moeten ‘ontstoppen’ en herstellen tot een nieuwe
openheid voor God. Dit is het thema van de bijdrage 
van bert  blans : ‘De ambiguïteit van het verlangen bij
Augustinus’. 

In de Middeleeuwen, in het voetspoor van Augustinus en
Dionysius de Areopagiet, krijgt de platoonse Eros de chris-
telijke interpretatie van het ‘natuurlijk godsverlangen’. De
mens zou van nature bestemd zijn tot God; het verlangen
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van zijn geestelijke natuur (naar waarheid) komt tot zijn
vervulling in het aanschouwen van God (visio beatifica).
Over dit natuurlijk verlangen spreekt bijvoorbeeld Augus-
tinus in het begin van zijn Belijdenissen: ‘Gij [God] zet hem
aan om er vreugde in te vinden u te loven, want gij hebt ons
gemaakt naar u (ad te), en ongerust is ons hart totdat het
rust in u.’

Het thema van het natuurlijk godsverlangen heeft mis-
schien wel vooral zijn plek in de historische verbintenis van
de platoonse metafysica en het christelijk geloof. In de
moderne tijd heeft het ‘natuurlijk verlangen’ zijn geloof-
waardigheid langzamerhand verloren, of wordt althans als
problematisch ervaren. Sinds Nietzsches woord van de
‘dood van God’ weet de religiositeit van de mens zich niet
meer zo zeker van zijn voorwerp. Ook de idee van een
natuurverlangen is verdacht: Levinas bestempelt een op
een natuurlijk verlangen gebaseerde relatie tot God als een
‘behoeftengodsdienst’, waarin de mens van God verlangt
wat hij nodig heeft om zijn leegte te dichten en tot het geluk
te komen. In het contrast dat Levinas maakt tussen begeer-
te en verlangen speelt het oude conflict tussen eros en
agapè weer op. Is eros toch eigenlijk niet een ‘need-love’,
een liefde die gemotiveerd wordt door interesse in zichzelf
en zijn behoeftes? Dan zou het metafysisch verlangen naar
de Ander, waar Levinas over spreekt, vergeleken kunnen
worden met de agapè-liefde die ‘zichzelf niet zoekt’. In de
bijdrage van rené  munnik – ‘Een bedenkelijk verlan-
gen naar God? – onderzoekt de auteur dit soort van beden-
kingen tegen het natuurlijk godsverlangen, om aan het slot
de getuigenis van Etty Hillesum aan te halen voor een
gepassioneerde, erotische liefde voor God.

Het klassieke thema van het natuurlijk godsverlangen speelt
ook een enigszins verrassende rol in de speculatieve filoso-
fie van Whitehead, bekend als grondlegger van de zo -
genaamde procestheologie. Waar de klassieke theologie
God in statische termen denkt als een onveranderlijk zijn,
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is het kenmerkend voor Whitehead dat hij een zeker pro-
ceskarakter toeschrijft aan God. Een ander woord voor dat
fundamentele proceskarakter is ‘eros’. In een boeiende uit-
eenzetting beschrijft palmyre oomen hoe Whitehead
de erotische onrust die in alle wording aanwezig is pro -
moveert tot het niveau van God zelf. Het is God zelf die
getekend is door onrust, door verlangen naar de verwerke-
lijking van mogelijkheden. God is daarmee niet uitsluitend
‘object of desire’ maar het ‘verlangen’ zelf dat in alle wor-
dingsprocessen van de kosmos doorwerkt en steeds nieu-
we zijnsvormen doet ontstaan. 

De vraag die zich naar aanleiding van de thematiek van
Eros en Agapè steeds opdringt is die naar de aard van de
transcendentie van de liefde. Vat men die transcendentie
radicaal op als een gerichtheid voorbij iedere vorm van
baatzucht en interesse, voorbij de bekommernis om zich-
zelf en het eigen geluk, dan komt men als vanzelf uit bij de
thematiek van Fénelon, de Franse bisschop van de leer van
de ‘pur amour’. In een tijd waar men alom overtuigd was
van de drang naar zelfbehoud als fundamentele menselijke
drijfveer zocht Fénelon naar een zuivere, motiefloze liefde
die de naam van liefde echt waard is, een liefde tot God die
voorbijgaat aan eigen welzijn en geluk. Hoe ver kan men
gaan in het afstand doen van iedere ‘terugkeer’ (bevredi-
ging, vervulling)? In de bijdrage van donald loose
wordt ons de theorie van de ‘pur amour’ geschetst, een visie
op de liefde die zeker fascineert door haar radicaliteit en
moderniteit maar ook allerlei bezwaren oproept.

In zijn bijdrage ‘Eros en Agapè: Gods liefde worden’ gaat
paul  moyaert het debat aan met Anders Nygren, de
lutherse theoloog die bekend is geworden van zijn studie
Agape and Eros. Nygren maakt een scherp onderscheid tus-
sen Eros, liefde volgens Plato, en Agapè, liefde volgens de
christelijke spiritualiteit. Ze zijn onverenigbaar. Eros is een
opstijgende liefde die van de ziel uitgaat en voortvloeit uit
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haar drang naar zelfvervolmaking. De agapè daarentegen is
een neerdalende beweging vanuit God, die staat voor
onbaatzuchtige vrijgevigheid. Met alle waardering voor
Nygrens analyse acht de auteur de mystieke expressie van
de liefde bij hem onderbelicht. De vraag is in hoeverre de
liefde van de mens voor God nog steeds, ook bij Nygren,
vanuit het verlangen (dus gemis) begrepen moet worden, of
dat in de mystieke liefde, zoals de auteur betoogt, zowel het
verlangen naar God als het daarmee samenhangende ver-
langen om door hem bemind te worden verdwijnt. Een lief-
de dus die aan het verlangen voorbij is. 

laurens  ten kate bespreekt in zijn bijdrage het fas-
cinerende denken van Bataille over de erotiek. Deze Fran-
se denker speelt een belangrijke rol in de filosofie van Der-
rida, Foucault en Blanchot. In het centrum van zijn interes-
se staat de verhouding tussen grens en transgressie, wet en
overtreding. In zijn studie van het fenomeen van de erotiek
is Bataille op zoek naar de aard van dat tussengebied tussen
grens en trangressie. In de dynamische structuur van deze
tussenruimte ziet de auteur een opmerkelijke parallel met
Plato’s analyse van eros als een daimonisch ‘tussen’: eros is
de zuivere leegte, die weliswaar uitstaat naar de vervulling,
maar haar wezen vindt in de tussenruimte, die ruimte waar
Socrates op zijn plaats is, tussen niet-weten en wijsheid in.

Ook in het denken van Nietzsche speelt de notie eros 
van Plato’s Symposium een belangrijke rol. Wat Nietzsche
daarin heeft aangesproken, zo maakt andré  van  der
braak in zijn artikel duidelijk, is niet zozeer de eros als
het redelijk verlangen naar het Goede, maar juist de dio -
nysische kant van het erotisch verlangen, de ‘waanzin’ van
de hartstocht, niet de eros van de zelfvervulling maar de
eros van de zelfoverschrijding. Eros is volgens Plato een
‘daimon’: in Nietzsches filosofie kan men een poging zien
tot rehabilitatie van eros als daimonisch verlangen, als
manische vervoering en betovering door het vreemde en
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het andere. Niet zozeer ten dienste van de opklimming
naar het goede, als wel ten dienste van het trouw blijven aan
het aardse leven.

De laatste twee bijdragen handelen over de ethiek en de
idee van het Goede. edith brugmans schrijft over
het ethische denken van de Engelse schrijfster en filosofe
Iris Murdoch, voor wie de platoonse notie van het Goede
en de liefde voor het goede van cruciale betekenis zijn voor
het begrip van menselijke moraliteit. Wat haar vooral aan-
gesproken heeft is de vergelijking van de idee van het Goede
met de zon in het licht waarvan ons de reële wereld en de
concrete lotgevallen van de mensen verschijnen als moreel
significant. Ethiek betreft bij Murdoch met name de vraag
naar de morele vorming van het zelf; er is sprake, zo
betoogt de auteur, van een focus op het zelf. Toch steunt de
morele ontwikkeling van het individu op een bepaalde
manier op de intersubjectiviteit met de ander, waarbinnen
dan de erotiek een belangrijke rol speelt. 

Ten slotte, in de bijdrage van rudi  te  velde , keren we
weer terug naar de tekst van het Symposium. De auteur
betoogt dat het Plato in het Symposium te doen is om de
mogelijkheid van een filosofische ethiek. Voor zo’n filosofi-
sche ethiek is het volgens Plato wezenlijk dat de wereld
waarin de mens leeft onder de ‘idee van het goede’ staat als
uiteindelijk principe van de ‘goede orde’ der dingen. Eros is
het diepgewortelde verlangen in de mens naar een goede 
en gelukte manier van leven, waartoe de filosofie, volgens
Plato, de weg wijst. 

Dit boek is gebaseerd op de lezingen die de auteurs ge -
houden hebben tijdens de masterclass ‘Eros in de westerse
cultuur’. Deze masterclass vond plaats eind augustus 2009
te Amsterdam en was georganiseerd door de Radboud-
stichting (tegenwoordig Stichting Thomas More). De be -
doeling van deze masterclass was om de deelnemers – mas-
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terstudenten en andere geïnteresseerden – grondig kennis
te laten maken met een klassieke filosofische tekst. De
keuze was daarbij gevallen op het Symposium van Plato, een
bijzonder rijke tekst die de lezer op een aantrekkelijke en
pakkende manier invoert in de grondvragen van de filoso-
fie. De lectuur van de tekst werd gecombineerd met een
gevarieerd programma van lezingen, discussie en werk-
groepactiviteiten, waarin de doorwerking van het eros-
thema in de westerse filosofische traditie aan bod is ge -
komen. 
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