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Lou Andreas-Salom6 (1861-1937) was een gedreven intellectuele vrouw en een Frei- 
geist pur sang, die leefde en werkte temidden van de artistieke en wetenschappelijke eli- 
te van het negentiende eeuwse Fin de Sikcle. De in Rusland geboren schrijfster en filo- 
sofe nam intensief deel aan de discussies uit haar tijd over kunst, erotiek en het sekse- 
verschil, speelde een rol bij de doorbraak van het Nietzscheaanse en Freudiaanse ge- 
dachtengoed en werkte de laatste twintig jaar van haar leven als psychoanalytica in 
Munchen. Salom6 was een uitermate produktief schrijfster, die over de meest uiteenlo- 
pende onderwerpen op het gebied van de filosofie, de theologie en de literatuur, maar 
ook op dat van de natuurwetenschappen en de psychoanalyse, een groot aantal essays in 
tijdschriften en kranten publiceerde. Daarnaast schreef zij meerdere novelles, een auto- 
biografie en studies over Nietzsche, Rilke en de toneelstukken van Ibsen alsmede een 
gedenkschrift voor Freud. (1) 

Ondanks haar imposante oeuvre, wordt zij in de meeste cultuurhistorische overzich- 
ten niet als auteur, maar slechts als 'persoon', dat wil zeggen als muze, vriendin of 
symbolische moeder van beroemde mannelijke tijdgenoten vermeld. Zo reduceert de 
Freud-biograaf Emest Jones haar tot &n van de "intellectuele vriendinnen, wier gezel- 
schap Freud zeer op prijs stelde" en vermeldt verder alleen nog "haar opmerkelijke gave 
voor grote mannenv(?). (2) Geen woord over haar eigen intellectuele arbeid of over haar 
niet te onderschatten invloed op het werk van Freud. De Nietzsche-biograaf Curt Janz 
meent op zijn beurt dat Salomk tot die mensen behoorde, "die Nietzsche omringden en 
hun licht alleen aan hem te danken hebben" en dat zij verder "een onbeduidende figuur 
van de Europese Kulturbtihne was, wier eigen werk inmiddels volledig verbleekt is". 
Dat Nietzsche zelf dit met hem oneens was - hij noemde SalomÃ de "steen der wijsheid 
en de enige waardige opvolgster van zijn filosofie - schijnt de biograaf niet te deren in 
zijn diverse pogingen om Salom6 van actieve participatie aan de filosofische debatten 
uit te sluiten. Janz schildert haar af als een meedogenloze femme fatale, die Nietzsche 
tot aan de rand van de zelfvernietiging gebracht zou hebben omdat zij "zijn meerdere 
huwelijksaanzoeken op zo'n bmte wijze afwees". (3) Het lijkt wel of Janz uit pit16 met 

1 Zie voor een uitgebreide bibliografie Ursuta Welsch & Mchaela Wiesner, Lou Andreas-Salom6. 
Verlag Internationale Psychoanalyse, MUnchen 1990 

2 Ernest Jonas, The Life and Workof SigmundFreud. Basic Books, New York 1953.1957, deel 
2, p 176. 

3 Curt Janz, Friednch Nietzsche. Cari Hansar Verlag, Wenen 1978, deel 2, p 110 



Nietzsches gebruskeerde liefdesverlangen SalomÃ hiervoor posthuum alsnog wil straf- 
fen. Dat Nietzsche geleden heeft onder het feit dat hij geen 'Ariadne' wist te bemachti- 
gen komt in teksten als de Dionysos Dylhramben inderdaad naar voren; de schuld hiet- 
van in de schoenen te schuiven van een twintig jaar jongere studente is echter niet al- 
leen een verdraaiing van de biografische feiten, maar getuigt ook van een op zijn minst 
ambivalente houding jegens de figuur Salomt5. Want hoe kan de volgens Janz zo onbe- 
duidende en oninteressante Salom6 de filosoof dan zo van zijn stuk hebben gebracht? 

Van een dergelijke ambivalentie geeft niet alleen iemand als Cut Janz blijk. De 
meeste van haar (mannelijke) biografen weten evenmin goed raad met de erudiete 
schrijfster die de invloedrijkste mannen uit haar tijd voor zich wist in te nemen. In 
plaats van haar werk te bestuderen, etaleren zij de meest curieuze meningen over haar 
persoonlijkheid in een poging te begrijpen waarom Salom6 uiteindelijk voor haar onaf- 
hankelijkheid koos. Zo wijst Rudolph Binion op haar onvermogen om de 'vrouwelijke 
rol' te accepteren en omschrijft hij haar als een castrerende mouw, die het vooral op  
vaderfiguren gemunt zou hebben. Volgens de psychoanalytische lezing van FranÃ§oi 
Gu6ry zon Salomt5 het typische voorbeeld zijn van een vrouwelijke Don Juan, die van- 
wege een onverwerkte penisnijd niet in staat was om zichzelf aan de ander over te ge- 
ven. (4) Zelden zijn er zoveel psychologiserende en moraliserende biografie'n over een 
auteur verschenen, onder voorbijgaan aan haar intellectuele en creatieve arbeid. Onlangs 
zijn er gelukkig ook twee boeken over Salomt5 verschenen, waarin haar biografie 
weliswaar nog altijd een belangrijke plaats inneemt, maar waarin ook aandacht aan haar 
werk wordt geschonken. (5) 

Religie en waanzin 
Voordat ik het belang van SalomÃ©' eigen denken uiteen zal zetten, wil ik eerst kort in- 
gaan op haar omvangrijke studie over Nietzsche, Friedrich Nietzsche in seiilem Werken 
(1894) (6), die in haar tijd zeer goed werd ontvangen (i), maar in de hedendaagse 
Nietzsche-receptie vrijwel volledig wordt genegeerd. Een gunstige uitzondering hierop 
vormt Gilles Deleuze, die in zijn Nietzsche el la philosophie SalomÃ©' studie als een 
'livre extrhmement beau sur Nietzsche" omschrijft. Salon16 wilde met haar studie van 
Nietzsche niet alleen de kern van zijn denken proberen weer te geven maar vooral ook 
de persoon die achter het werk schuilgaat blootleggen. Nietzsche zelf heeft niet nagela- 
ten om de 'persoon' achter het werk op de voorgrond te plaatsen, zoals onder meer in het 
openingscitaat van Menselijk al te menselijk: "De mens mag zich nog zo wijd met 
zijn kennis uitstrekken, zichzelf nog zo objectief voorkomen, het levert hem uiteinde- 
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lijk toch niet meer op dan zijn eigen biografie". (8) SalomÃ© heeft in haar boek telkens 
dit "samenvallen van uiterlijke geestesschepping en innerlijk levensbeeld. (p.15)"bena- 
dn& en Nietzsches wezen en denken als een 'geheel' begrepen. (9) 

Volgens Salom6 zou elke Nietzsche-exegeet zich ook met de psychologie van de 
religie moeten bezighouden, omdat Nieizsche een religieus genie was, die zich gecon- 
fronteerd zag met de dood van God en deze ervaring in rijn werk heeft proberen te door- 
gronden. Tijdens hun gezamenlijke verblijf in Tautenburg in de zomer van 1882 spa-  
ken Salomi5 en Nietzsche uitvoerig over hun "gemeenschappelijke religieuze natuur", 
die "juist daarom zo sterk in ons te voorschijn is gekomen, omdat wij Freigeister in de 
extreemste zin zijn ". De Freigeist is echter het tegenovergestelde van de gelovige 
mens, omdat hij zijn religieuze gevoelens niet langer op een god of een hiernamaals, 
maar op zichzelf en het leven op aarde richt. De verloren gegane volmaaktheid van de 
wereld openbaarde zich voor hen dan ook niet langer in een godsgeloof of waarheids- 
ideaal, maar diende zelf "in de roes van de esthetische toestand" geschapen te worden. 
Een roes die door Nietzsche dionysisch genoemd wordt en waarin, in tegenstelling tot 
de christelijke leer, "het leven zelf in zijn eeuwige vruchtbaarheid en terugkeer" geaffir- 
meerd wordt. God moest voortaan door de Freigeister zelf geschapen worden. 

Fkn van de meest opvallende en waarschijnlijk ook meest omstreden aspecten van 
Salomgs interpretatie van Nietzsches 'levenswerk', is dat zij aangeeft hoe dit zelf schep- 
pen van een godheid uiteindelijk tot Nietzsches geestelijke ineenstorting in 1889 geleid 
heeft. In tegenstelling tot de meesteNietzsche-exegeten, die syfilis als oorzaak van zijn 
waanzin aanwijzen, leest Salom6 zijn ineenstorting als de onafwendbare laatste stap van 
zijn denken: 

"Het beeld van de waanzin staat aan het einde van Nietzsches filosofie als een schril- 
le en angstaanjagende illustratie bij de kennistheoretische uiteenzettingen waar hij in 
zijn toekomsifilosofie van uitgaat." (p. 197) 

Nietzsche was van mening dat grote inzichten onlosmakelijk met de waanzin verbonden 
zijn. Dit was niet alleen een gedachte die hij aan het eind van zijn leven koesterde, maar 
zij komt ook in vroegere teksten al naar voren. SalomÃ© geeft meerdere citaten uit 
Morgenrothe, waarin Nietzsche stelt dat de waanzin "een mogelijke bron van kennis 
is" en "dat het vrijwel overal de waanzin is die de nieuwe gedachte de weg bereidt": 

"Al die superieure mensen die hei juk van zedelijkheid wilden verbreken en nieuwe 
wetten wilden opstellen, bleef, wanneer zij niet werkelijk krankzinnig waren, niets 
anders over dan zich zelf waanzinnig te maken." (p. 193) 

8 Nietzsche schreef dit citaat over in een brief aan Salomo, die het vervolgens als motto voor 
haar Nietzsche studiegebruikte. Salom6 1987, a w ,  p 14 
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van ons Geschwistergehim". Sammtliche Bnefe. Deutscher Taschenbuch Verlag de Gwyter. 
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Salome doet in haar boek in feite niets anders dan dit inzicht van Nietzsche met zijn 
persoonlijke levenslot verbinden. Maar waarom heeft de waanzin een dergelijke creatie- 
ve kracht? In de waanzin wordt het 'ik' weggeschonken aan de oergrond van zijn be- 
staan. Het komt terecht in zijn 'voorgeschiedenis', dat wil zeggen in het gebied dat ver- 
zonken ligt onder de laai en de rationaliteit. Bij Nietzsche voert de waanzin naar de drift- 
en verlangenshuishouding van het onbewuste. SalomÃ© schrijft dat "de waanzin zelf, als 
een temgzinken in de onontwarbaarheid van alle gevoelens en voorstellingen, Nietzsche 
als de laatste weg naar de in ons rustende oerdiepten toescheen". (p.192) Zij betoogt dat 
de afgrond van de waanzin en het toppunt van de waarheidszin in Aldus sprak Zara- 
thustra volledig met elkaar verstrengeld zijn. Zmthustra's "goddelijke recht van dui- 
ding van het leven en herwaardering van alle waarden" wordt slechts verkregen tegen de 
prijs te verzinken in de oergrond van het leven, "die in Nietzsches bestaan de vorm aan- 
neemt van de duistere diepte van de waanzin". (p. 196) De schepping van Zarathusira 
heeft uiteindelijk de ondergang van Nietzsche zelf voortgebracht 

Hoewel Salom6's denken in grote lijnen convergeerde met dat van Nietzsche, heeft 
zij de relatie die de mens zoekt met zijn verdrongen oergrond op heel andere wijze uit- 
gewerkt. Met concepten als liefde en narcisme heeft zij aan de waanzin proberen te ont- 
snappen, zonder het onrustbarende van de voorgeschiedenis de rug toete keren. 

Het verloren narcisme 
De spil van SalomÃ©' denken is haar uitleg van het begrip 'narcisme', dat zij als de stu- 
wende motor achter de menselijke existentie heeft begrepen. Met de term narcisme ver- 
wijst zij onder meer naar de ontwikkelingsfase van het jonge kind, zoals die in de 
psychoanalytische theorie verwoord is. Tijdens zijn tweede levensjaar is het kind, van- 
wege de spiegel die zijn omgeving hem voorhoudt, in staat om al zijn verschillende 
ervaringen tot een geheel, tot een 'ik' te combineren. Tegelijkertijd kan hij dit ik echter 
nog niet onderscheiden van het getoonde spiegelbeeld. In deze narcistische fase kan het 
kind, omdat het zelf een eenheid is geworden en in de spiegel zijn ik tegenover zich 
vindt, van zichzelf houden. Deze liefde is symbiotisch van aard, omdat het gespiegelde 
ik waarin het kind opgaat tegelijkertijd de ander is, waardoor hij het gevoel heeft 6Ã©. te 
zijn met de ander, met de wereld, met dat wat SalomÃ© 'het Al' noemt. His majesty the 
Baby, zoals Freud ironisch op zou merken, waant zich oppermachtig, is verliefd op  
zichzelf als alles en daarom volledig zelfgenoegzaam. 

In de volgende fase, diemeestal de symbolische fase genoemd wordt omdat deze ge- 
paard gaat met de toetreding tot de symbolische orde waarin het kind een sociale en tali- 
ge identiteit verkrijgt, komt de scheiding tussen het kind en de wereld tot stand en in- 
stalleert zich het subject-object onderscheid. Het kind beseft dat het niet samenvalt met 
zijn spiegelbeeld en dus niet met de wereld en realiseert zich dat het tot zichzelf beperkt 
is, eenzaam en derhalve niet almachtig. De liefde die het vroeger op zichzelf richtte gaat 
het nu op objecten buiten hem richten. Waar Freud deze ohjectgerichte fase eerst nog 
als een overwinning op de narcistische fase zag, heeft hij dit standpunt mede onder in- 
vloed van SalomÃ© in Ter inttoduktie van het narcisme' (1914) genuanceerd. Uit haar 
brieven en dagboeknotities blijkt dat SalomÃ© onophoudelijk gewezen heeft op de tekort- 



komingen van Freuds vroegere interpretatie. Volgens haar wordt het narcisme met over- 
wonnen: 

"Het lijkt mij belangrijk te benadrukken dat het narcisme alle fasen van ons leven 
begeleidt; dat hel niet slechts een te overwinnen levensonrijpheid is, maar ook een 
wezensvernieuwende levensbegeleiding." (10) 

Freud neemt deze gedachte over en stelt dat het narcistische almachtsgevoel inderdaad 
niet verloren gaat, maar wordt omgezet in de vorming van het ideaal-Ik: "Op dit Ideale 
Ik richt zich nu de eigenliefde welke gedurende de kinderjaren door het werkelijke Ik ge- 
noten werd." (11) Het narcisme wordt in de psychoanalytische theorie sindsdien als een 
blijvende psychische instantie begrepen, die de mens aanspoort tot verwerkelijking van 
zijn ideaal-ik. Salom.5 heeft echter, anders dan Freud, in teksten als Narcisme als dubbe- 
Ie richtmg (1921) tekens gewezen op het tweezijdige karakter van dit secondaire nar- 
cisme. Waar Freud het secondaire narcisme voornamelijk als een vorm van eigenliefde 
zou begrijpen, heeft Salomt5 juist ook dat andere voor haar zo belangrijke aspect, de her- 
innering aan het oorspronkelijke narcisme, benadrukt: "Het dubbele narcistische feno- 
meen verwijst zowel naar de liefdevoor ons zelf als naar onze verworteling in de oor- 
spronkelijke staat waarin wij geÃ¯ncorporeer blijven, terwijl wij ons ervan losgemaakt 
hebben." (12) De oorspronkelijke identificatie met het Al gaat volgens Salomt5 niet ge- 
heel verloren, maar zal op verschillende wijzen, met name in de liefde en de kunst, weer 
de kop opsteken. 

Het verliezen van het almachtsgevoel door de breuk tussen het ik en de wereld is der- 
mate ingrijpend, dat de mens deze telkens weer zal proberen te herstellen. "Onze eerste 
ervaring is, opmerkelijk genoeg, die van een verdwijning", luidt de eerste zin van 
SalomÃ©' autobiografie Terugblik op mijn leven, "een moment daarvoor waren wij nog 
alles en niet gescheiden en al het Zijn was onlosmakelijk met ons verbonden". (13) Zij 
noemt de overgang tot de symbolische fase een nieuwe geboorte, maar wel een geboorte 
die gepaard gaat met het verlies van de absolute volheid: "Wij zijn in de buitenwereld 
gevallen als in een - aanvankelijk alleen maar destructieve - leegte." (14) Het 'ik'zal 
zich niet zomaar bij de afzondering van de rest van de wereld neerleggen, maar "proberen 
om alsnog onder de dingen weer heÃ¬m'sc te worden". (15) De mens is vanaf het prilste 
begin een homo melancholicus, een verstotene die voortdurend de mogelijkheden aftast 
om weer ergens onderdak voor zijn afgescheiden ik te vinden. De liefde speelt bij die 
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zoektocht volgens Salom6 een sleutelrol en moet dan ook gezien worden als de narcisti- 
sche ervaring par excellence. 

De kracht van Eros 
In "Gedanken uber das Liebesproblem" uit 1900 (16) vertrekt Salom6 wederom vanuit 
haar idee dat er in de mens een diep verlangen beslaat om "zur TotalitÃ¤ des urngebenden 
Lebens zu gelangen". (p.48) Doorgaans slaagt de mens hier echter niet in, omdat hij be- 
lemmerd wordt door de "muren van zijn identiteit waarmee hij zich een wereldbeeld 
maakt", (p.49) Het is de vastomlijnde identiteit van het 'ik' die het onmogelijk maakt 
om tegelijkertijd zichzelf en dat wat buiten hem ligt te omarmen. Dankzij de dubbele 
beweging die eigen is aan de liefde kan men daar volgens Salom6 aan ontsnappen. Aan 
de ene kant wordt het 'ik' door de liefde voor de ander 'geopend', waardoor de scherpe ik- 
grenzen, die het van de wereld en de ander afzonderen, doorbroken worden. Het 'ik' sterft 
een, weliswaar tijdelijke, dood die Salomt. Selbstvergessenheit noemt. Aan de andere 
kant biedt juist de geliefde ander het 'ik' de mogelijkheid weer in het narcistische 'zelf af 
te dalen, waar het sinds de toetreding tot de symbolische orde van gescheiden was. Dit 
noemt Salom6 Selbstsucht: 

"Her is een volkomen heimisch worden in ons zelf, een uitrusten en ademhalen na 
alle gescheiden en eenzame bezigheden van het leven." (p.65) 

Dankzij de liefde kan de mens zich te buiten gaan aan zijn zelf; zij stelt het 'ik' in staat 
om zich dankzij de afdaling in zijn voorgeschiedenis te vernieuwen. Bij afwezigheid van 
de geliefde ander zou deze onderdompelmg in het zelf echter, zoals bij Nietzsche, leiden 
tot de waanzin. De liefde is met andere woorden een soort gekte zonder waanzin. Omdat 
de liefde de breuk tussen het ik en de wereld dicht, roept zij volgens Salom6 de kinder- 
lijke en dichterlijke verwondering voor de wereld in ons weer naar boven; daarom bete- 
kent zij: "weten welke kleuren de dingen hebben, zodat zij ophouden vreemd en angst- 
wekkend of koud en hol te zijn." (p.69) 

Maar niet alles is rozegeur en maneschijn in Salom6's uiteenzetting van de liefde. 
Hoewel de mens zich dankzij de ander juist buiten zijn 'ik' en dichter bij de ander kan 
begeven, is hij tegelijkertijd een egostisch wezen, want op zoek naar zijn verloren ge- 
gane narcisme: 

"Het is alsof er een fijne scheur in ons innerlijk ontstaat, waardoorheen wij buiten 
ons en in de gehele Ãœberschwan des Lebens tuimelen, terwijl wij ons tegelijker- 
tijd in een hartstochtelijk egoÃ•sm bevinden." (p 52) 

Dit hartstochtelijk egoÃ¯sm brengt ook enige tragiek met zich mee. Hoe groter de lief- 
de, hoe heimischer de mens is, dus hoe onbereikbaarder hij wordt voor de ander. De ge- 
liefden weten dat "hun thuiskomen in zich en hun samenkomen met de ander 66n en 

16 Deze tekst IS opgenomen in de bundel  DI^ Erotik. Ulstein Materalien, Frankfurt 1985, pp 45- 
83 



dezelfde handeling is" (p.66), zodat ze eeuwig vreemd blijven aan elkaar. 'Ware' liefde 
leidt volgens Salom6 niet tot een versmelting met de ander, maar tot een "duizendvoudi- 
ge eenzaamheid". Het is "den unhefangsten Ausdmck der Egoimus", zoals ook 
Nietzsche opmerkte. Zij kwamen in Tautenburg tot de conclusie dat de liefde een crea- 
tieve kracht is, omdat het een verlangen oproept 'm zichzelf weer iets nieuws te ontdek- 
ken'. In de liefde houdt de Ã©Ã de ander een spiegel voor. Niet zomaar een spiegel, geen 
spiegel die de werkelijkheid reflecteert, maar een ideale en narcistische spiegel, die vol- 
gens Nietzsche de "hohen en seltenen Eigenschaften eines Menschen" aan het licht weet 
te brengen. In zijn Tautenburger Aufzeichnungen formuleerde Nietzsche het dubbele 
karakter van Eros als volgt: de geliefde schenkt zich weg, (SalomÃ©' Selbstvergessen- 
heit), maar "degene die geliefd wil worden, wil zichzelf teruggeschonken krijgen", het- 
geen overeenkomt met SalomÃ©' Selbstsuchf De liefde brengt de mens volgens 
Salom6 zowel 'nabij de dood', omdat zij de grenzen van de identiteit laat overstromen in 
het gegenÃ¼ber als 'nabij het leven', omdat het de mens boven zijn verlatenheid uittilt. 
Pas in de dood van het ik kan een omgang met de wereld mogelijk worden gemaakt. In 
'Gedanken iiber das Liebesproblem' vat Salome het fenomeen van de liefde als volgt 
samen: 

"Liefdeshartstocht is niet in staat tot een werkelijke opname van de ander; zij is 
eerder een diepste ingang in ons zelf, duizendvoudige eenzaamheid is z i ~ ,  maar met 
duizend blinkende spiegels omringd, waarin de eigen eenzaamheid tot een alles om- 
vattende wereld uitdijt." (p.59) 

Hoewel Salom6 en Nietzsche begin jaren tachtig overeenkomstige gedachten over de 
vernieuwende krachten van Eros koesterden, is hun denken nadien uit elkaar gegaan. 
Waar Nietzsche tot een solitaire afdaling in het labyrint van het 'zelf kwam, die intein- 
delijk in een verzinken in de waanzin uitmondde, is Salom6 het lonken met de waanzin 
steeds meer als een gevaarlijke pre-occupatie gaan zien en heeft zij de liefde als een 'ge- 
zondere' vorm van gekte daar tegenover gezet. Hoewel beiden in de waanzin en de liefde 
mogelijkheden voor de mens zagen om weer in contact te komen met zijn 'voorgeschie- 
denis', hebben zij elk voor een andere vorm geopteerd. Of hier sprake is geweest van 
een vrijwilige of een gedwongen keuze, blijft echter de vraag. Elke Nietzsche-lezer weet 
hoezeer Nietzsche in zijn laatste teksten, met name de Dionysos Dythramben, om een 
'Ariadne' heeft gesmeekt. Dat hij deze niet gevonden heeft, zou een mogelijke verkla- 
ring kunnen zijn voor zijn geestelijke ineenstorting in 1889. (17) 

17 In mijn proefschrift over het denken van het sekseverschil in het werk van Lou Andreas- 
Salomo, Belle van Zuylen en Ingeborg Bachmann, werk ik deze hypothese nader uit Centraal 
staat hierbij Nietzsches vraag" "Wie weet, behalve ik, wat Ariadne inhoudt?" Deze vraag is tot 
op heden in de Nietzsche-receptie onbevredigend beantwoord Vooral Gilles Deleuze wijst in 
zijn laatste teksten op het belang van deze vraag. Zie 'Les myst&res d'Anadne' in- Magazine 

Littdraire, n0 298, pp 20-24 



Amor- Å mort 
De analogie tussen liefde en dood, zoals SalomÃ die in haar werk verwoordt, is een veel 
terugkerend thema in de westerse cultuur. Dennis de Rougemont spreekt in zijn klas- 
sieker L'amour et i'occident in dit verband over een alomtegenwoordige "liefde voor de 
dood en hartstocht voor de nacht". (18) Hij geeft het voorbeeld van het beroemde mythi- 
sche liefdespaar Tristan en Isolde dat er voor kiest om gescheiden te blijven en in de 
pijn van de scheiding verder te leven. De westerse mens wil deze pijnlijke hartstocht 
ondergaan, omdat "hij meent op de drempel van de dood zichzelf het beste te leren ken- 
nen". (p.54) Omdat de Rougemont, in tegenstelling tot SalomÃ© de noodzaak hiervan 
niet inziet, komt hij tot een scherpe kritiek op deze vorm van liefde. Hij zet de harts- 
tochtelijke liefde, Eros, tegenover de beminnehjke liefde, Agapk, en laat niet na voor 
deze laatste te pleiten. Eros zou zich niet richten op dat wat is, zoals de AgapÃ ,̈ maar op 
dat wat niet is; zij is kortom een geÃ¯dealiseerd vorm van liefde, "die boven ons be- 
perkte bestaan uit wil gaan." (p.336) Het beeld van de liefde als AgapÃ  ̈dat de Rouge- 
mont ons voor ogen houdt, klinkt echter nogal conservatief en orde bestendigend. Het 
dwingt de mens zich tevreden te stellen met de heersende status quo Vooral voor vrou- 
wen heeft dit lange tijd betekend dat zij zich binnen de gevestigde kaders moesten schik- 
ken en de traditionele rol van moeder en huisvrouw moesten accepteren. 

Ten opzichte van dit conservatieve standpunt wordt het belang van SalomÃ©' denken 
van de liefde als een identiteitsdoorbrekende kracht duidelijk. Het erotische doodsver- 
langen, waar de Rougemont vol afschuw over spreekt, is bij haar de tijdelijke dood van 
het subject en de orde waarbinnen dit bestaat. Het presubjectieve narcistische gebied, 
waar Eros de mens heenvoert, is nog niet verdeeld in tegenstellingen als subject-object 
of man-vrnuw. Als in de liefde - de liefde als Eros en niet als AgapÃ  ̈- de grenzen van de 
identiteit overschreden worden en er een contact ontstaat met de pre-dualistische dimen- 
sie van het narcisme, kan de mens ontsnappen aan de opgelegde rollen en zich bevrijden 
van zijn vernauwende identiteit. Daarin schuilt voor Salom6 de creatieve kracht van de 
liefde. Het doet denken aan wat Kristeva in Histoires &Amour over de liefde zegt: 
"l'amour est une mise Ã mort qui me fait &re7'. De liefde is een doding die me laat zijn. 
(79) 

Het 'ik' wordt door de liefde ontbonden, om zichzelf vanuit de onderdompeling in 
het narcisme opnieuw te herscheppen: Amor - Ã mort. We zien zo dat SalomÃ met haar 
exploratie van het begrip narcisme een nieuwe invulling van de liefde heeft gegeven en 
tevens op bijzonder elegante wijze een kritiek heeft geleverd op het Cartesiaanse sub- 
ject. Zowaar voer voor hedendaagse filosofen. 

18 Dennis de Rougemont, L'amouretl'occident Librairie Pion, Parijs 1972. 
19 Nederlandse vertaling. Liefdesgeschiedenissen Uitgeverij Contact, Amsterdam 1991, p. 50 


