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LIEFDE EN PERSOONLIJKE IDENTITEIT: ZONDER LIEFDE ZOU IK
NIET ZIJN (WIE IK BEN)

Spreker: Dr. Katrien Schaubroeck (Antwerpen)
Om uit te groeien tot een gezond kind heeft een baby niet alleen eten en drinken nodig. Er is
bewijs dat ook aandacht levensnoodzakelijk is, en dat de aan- of afwezigheid van ouderlijke
liefde een kind ten gronde tekent. En geldt niet voor alle mensen, jong en oud, dat liefde hen
maakt tot wie ze zijn? Al sinds de mythe van de bolwezens, overgeleverd door Plato in het
Symposium, bestaat het idee dat we niet ‘af’ zijn zolang we onze wederhelft niet vinden.
Romantisch en aantrekkelijk als dit idee mag zijn, schuilt er ook een gevaar in: kan liefde
onze identiteit verdrukken, onze autonomie versmachten? Met de nodige aandacht voor de
historische en culturele context van heersende ideeën over liefde, overlopen we tijdens de
eerste bijeenkomst verschillende theorieën uit de hedendaagse (voornamelijk analytische)
wijsbegeerte over de wisselwerking tussen liefde en persoonlijke identiteit. Auteurs als Harry
Frankfurt, Roger Scruton, Robert Solomon, Amelie Rorty, Marilyn Friedman, Jeanette
Kennett, en Simon May komen ter sprake.
Sommige filosofen concluderen uit het belang van liefde voor onze identiteit dat de geboden
van de liefde zwaarder kunnen wegen dan de plichten van de moraliteit. Een onpartijdige,
neutrale houding doodt de partijdige vooringenomenheid die essentieel is voor liefde,
argumenteren Harry Frankfurt, Jeanette Kennett en Susan Wolf. In de tweede bijeenkomst
gaan we dieper in op dit conflict tussen liefde en moraliteit, dat we met de hulp van Iris
Murdoch kunnen interpreteren als een schijnconflict.
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Aflevering 4: Martha Claeys (Universiteit Antwerpen) in gesprek met Lotte
Spreeuwenberg (Universiteit Antwerpen) over de vraag “wat is liefde?”
Katrien Schaubroeck is docent aan het departement Wijsbegeerte van de Universiteit
Antwerpen. Ze doet onderzoek in de hedendaagse analytische wijsbegeerte en heeft een grote
interesse in existentiële en morele vragen. De laatste jaren legde ze zich toe op de filosofie

van de liefde. Ze schreef een Nederlandstalig artikel voor “De Liefdesparadox” (Amsterdam
University Press, 2017), en redigeerde de Engelse bundel “Love, Reason and Morality” samen
met Esther Kroeker (Routledge, 2016). Momenteel werkt ze aan een boekje over liefde bij Iris
Murdoch (komt uit bij Letterwerk), en samen met Hans Maes aan een bundel met filosofische
reflecties over de Before-films van Richard Linklater (komt uit bij Routledge).
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