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Agape en eros 

 

Op een mooie zomeravond in 1933 werd de dichter Auden een bijzondere 

ervaring deelachtig. Hij was op dat moment leraar en bevond zich in gezelschap 

van collega’s toen zich het volgende voordeed: 

 

We spraken zomaar wat over alledaagse zaken, toen er, totaal plotseling 

en onverwacht, iets gebeurde. Ik voelde hoe een macht mij overweldigde 

die, hoewel ik me eraan overgaf, onweerstaanbaar was en zeker niet uit 

mezelf kwam. Voor het eerst in mijn leven wist ik precies – omdat, dankzij 

de macht, ik het zelf was die het deed – wat het betekent om zijn naaste 

lief te hebben als zichzelf. 

 

Auden noemde deze ervaring een ‘Vision of Agape’. Hij vergeleek haar met het 

Pinksterfeest. Het zou nog tot 1940 duren voordat hij terugkeerde naar de kerk, 

maar terugkijkend benoemde hij de ervaring in 1933 tot een van de drijfveren 

voor zijn terugkeer tot het christelijk geloof.  

De onbaatzuchtige liefde ging, mede door het geloof, een belangrijke rol spelen 

in zijn leven. Wonderlijk genoeg wijdde Auden er echter niet veel gedichten aan. 

De agape liet zich in zijn visie moeilijk opvangen in poëzie, omdat een gedicht 

dan al snel sentimenteel of onecht wordt.  

Toch kun je verspreid in zijn werk wel voorbeelden tegenkomen. Eén van de 

mooiste en bekendste  wordt gevormd door de regels uit het gedicht ‘The More 

Loving One’: 

 

If equal affection can not be, 

Let the more loving one be me. 

 

Het gedicht gaat over een onbeantwoorde liefde. Wie het leven van Auden een 

beetje kent, moet dan al snel denken aan zijn relatie met Chester Kallman. De 
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twee mannen leerden elkaar kennen in 1939 – de tijd dat Auden ook terugkeert 

naar de kerk. Voor het eerst in zijn leven denkt Auden een geliefde gevonden te 

hebben met wie hij oud kan worden. Hij spreekt over de liefdesverhouding als 

‘een huwelijk’. Auden denkt dat in deze relatie eros en agape een harmonieuze 

eenheid aan kunnen gaan. Zo hoopt hij erin te slagen de erotische liefde, die hij 

voorheen egocentrisch uitleefde in losse relaties, te verenigen met zijn nieuw 

herwonnen geloof.  

Auden wordt al snel teleurgesteld. Kallman kan en wil zich niet binden aan 

slechts één geliefde. Hoewel ze altijd bij elkaar zullen blijven, treedt er een 

verwijdering op die steeds groter wordt. In de tijd dat Auden ‘The More Loving 

One’ schreef (1957), besluit Kallman tot Audens diepe teleurstelling de winters 

niet meer samen in New York door te brengen.  

Het gedicht ‘The More Loving One’ spreekt over sterren die onverschillig voor 

ons bestaan hun licht laten schijnen. Is Kallman de onbereikbare ster in het 

gedicht? Benno Barnard, de vertaler, noemt in zijn toelichting Kallman niet. 

Edward Mendelson, de door Auden zelf benoemde beheerder van zijn werk, 

doet dat wel. Hoe het ook zij, de geciteerde regels verwoorden wel de 

levenshouding die Auden tot de zijne wilde maken. 

Is Auden daar in geslaagd? In zijn eigen woorden: ‘It is almost the definition of a 

Christian that he is somebody who knows he isn’t one, either in faith or in morals.’ 

Toch blijft hij proberen er vorm aan te geven. Hij kiest daarvoor nieuwe wegen. 

Meer en meer wil hij ook dienstbaar zijn aan andere samenlevingsvormen zoals 

de vriendenkring of het dorpsleven in Kirchstetten (Kallman en Auden hadden er 

een huis en brachten er de zomers door).  

In zijn ‘What Became of Wystan’ laat Alan Jacobs zien dat Auden, in de stijl van 

Horatius, dienaar van de gemeenschap wilde zijn. Zijn gedichten worden meer 

en meer gelegenheidspoëzie die aan vrienden en dorpsgenoten wordt 

opgedragen. De dichter stelt zich in toenemende mate dienstbaar op aan de 

harmonie tussen mensen.  

Die ontwikkeling begon in Audens eigen visie in de kring van collega’s. In zijn 

latere leven vond hij meer van die ‘kringen’. De belangrijkste besprak ik nog niet: 

de kerk. Daarover de volgende keer.  

 

 



The More Loving One (fragment) 

 

Looking up at the stars, I know quite well 

That, for all they care, I can go to hell, 

But on earth indifference is the least 

We have to dread from man or beast. 

 

How should we like it were stars to burn 

With a passion for us we could not return? 

If equal affection cannot be, 

Let the more loving one be me. 

 

[…] 

 

In de vertaling van Benno Barnard: 

 

De sterren (fragment) 

 

In de sterren zie ik geschreven staan: 

Loop, wat ons betreft, rustig naar de maan –  

Maar op aarde is van mens of beest 

Afstand het minste wat je vreest. 

 

En welke passie van onze kant 

Krijgt een ster die in liefde voor ons ontbrandt? 

Nooit worden wij even affectief 

Dus heb ik maar actiever lief.  

 

[…] 

 


