
in samenwerking met het 
Gezelschap voor Psychoanalyse & Psychotherapie (GPP) en 

het Centrum voor Kritische Filosofie (CKF)

Datum en plaats
woensdag 20 januari 2016 van 9u tot 17u
Geuzenhuis
Kantienberg 9 | 9000 Gent
plan

Inschrijven en betaling
inschrijven kan via de website van Idesça: 
www.idesca-vzw.be
kostprijs: 

50 euro
40 euro voor leden GPP
10 euro voor studenten < 26
gratis bij volledige inschrijving Vormingsinstituut

over te schrijven op rekeningnummer 
BE64 2900 4608 7852 van Idesça vzw, 
Frans Spaestraat  25, 9000 Gent, met vermelding:
naam + studiedag ‘fantasma’

of contant te betalen bij aankomst

Lunch
Middagmaal voor € 17 (drank inbegrepen). Alleen 
mogelijk mits reservering en betaling voor 14 januari 2016. 
Gelieve uw deelname aan de lunch bij de inschrijving  aan 
te geven en 17 euro toe te voegen aan de overschrijving.

Accreditering voor artsen is aangevraagd.

Het 
FANTASMA:

in gesprek met
het Reële?

Organisatie en inlichtingen
Idesça vzw

Frans Spaestraat 25 | 9000 Gent
www.idesca-vzw.be | info@idesca-vzw.be

Studiedag
20 januari 2016

Boekvoorstelling

Christian Demoulin

De psychoanalyse, 
een therapie?

Christian Demoulin toonde als analyticus altijd 
al een bijzonder engagement ten aanzien van de 
maatschappelijke en klinische vragen van zijn tijd. Zijn 
boek, La psychanalyse, thérapeutique?, is daar een 
bijzonder mooie getuigenis van. In deze tekst tracht hij 
op een heldere manier aan te geven wat de inzet is van 
de psychoanalyse, waar haar mogelijkheden liggen in 
het beluisteren van een subject. Hij laat echter ook niet 
na aan te stippen wat er vragen oproept. Het is immers 
cruciaal dat de analyticus open kan blijven staan voor 
het onverwachte, voor wat niet lijkt te passen in onze 
a priori’s, … Kortom voor het subject in zijn uiterst 
particuliere dimensie. Het is dan ook niet toevallig dat 
de allerlaatste zin van zijn boek luidt: “Is het meest 
essentiële niet dat de analyticus verstoord kan worden 
in zijn theoretische geloofs-overtuigingen?” …
 
Dit alles leek ons meer dan reden genoeg om Demoulins 
boek naar het Nederlands te vertalen en aldus 
toegankelijk te maken voor een nieuw publiek.

Meer info vind je op deze link.

Afbeelding: 36/365: Angels Wanna Wear My Red Shoes by Tim  CC BY 4.0

http://www.geuzenhuis.be/contact
http://www.idesca-vzw.be/component/content/article?id=97
https://www.flickr.com/photos/theclevelandkid24/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode


Sprekers 
Veroniek Knockaert is lid van het Gezelschap voor 
Psychoanalyse en Psychotherapie. Ze voert een psy-
choanalytische praktijk in Gent

Katrien Libbrecht is werkzaam in het Psychiatrisch 
Centrum Gent-Sleidinge.

Michel Roussan is lid van de Société de Psychana-
lyse Freudienne, werkt in een CMP en CATTP met au-
tistische kinderen en hun ouders.  
Daarnaast voert hij een psychoanalytische praktijk in 
Parijs. Hij werkt tevens intensief aan de transcriptie 
van Lacans seminaries.

Els Van Compernolle is lid van de Kring voor Psy-
choanalyse. Ze voert een psychoanalytische praktijk 
in Gent.

Gertrudis Van de Vijver is lid van het Gezelschap 
voor Psychoanalyse en Psychotherapie. Ze voert een 
psychoanalytische praktijk in Gent.

Programma
9u00       Onthaal

9u20      Verwelkoming

9u30      Gertrudis Van de Vijver 
       Het fantasma – termen & condities

10u10      Michel Roussan
       L’écriture du fantasme: entre le dire du réel  
                     et le réel du dire?

11u00      Koffiepauze

11u20      Veroniek Knockaert
       De stem achter de deur: een exploratie van het  
       fantasma via Ogawa’s Hotel Iris

12u10      Discussie

12u30      Lunch

14u00      Els Van Compernolle
       De toekomst van het Reële. Een toekomst voor 
                     de  psychoanalyse in de 21ste eeuw?

14u50      Koffiepauze
  
15u10      Katrien Libbrecht
       Op het lijf geschreven, … in het lichaam gekerfd

16u00      Discussie
      
16u30       Besluit

Het Fantasma:
in gesprek met het Reële?

 

Het Reële insisteert. Het verwart en 
ontregelt – de recente aanslagen in 
Parijs getuigen ervan. De klinische 
praktijk laat evenwel evenzeer zien 

hoe een subject op een particuliere manier dit 
Reële ontvangt, bewerkt én aldus vormgeeft. Het 
was bijvoorbeeld opmerkelijk hoe verschillend 
analysanten al dan niet spraken over het 
‘collectief’ traumatiserende van de Parijse horror. 
Het fantasma kan daarbij fungeren als een 
interpreterend en aldus filterend mechanisme - 
wat niet wegneemt dat de vraag blijft insisteren 
naar de verhouding tussen Reële en fantasma. 

Dit waren dan ook twee essentiële elementen 
op Freuds parcours met de psychoanalyse: 
enerzijds de ontdekking van het fantasma als 
prisma voor de subjectieve ervaring (en het 
opgeven van de zogenaamde verleidingstheorie), 
anderzijds de nooit ophoudende aandrang van 
het Reële van de drift. Na Freud werden deze 
vragen hernomen door andere analytici: van 
Kleins exuberante explosie van fantasma’s in 
de belevingswereld van kind en volwassene tot 
Lacans uitpuren van de onherleidbare structuur 
van een subjectief basisfantasma. Lacan 
kwam herhaaldelijk op deze vraag terug en 
weidde overigens expliciet een heel seminarie 
aan de vraag naar de logica van dit fantasma. 

De studiedag wil deze vraag een plek geven: 
hoe gaat het subject vandaag om met Reële 
en fantasma? Op welke manier kunnen beide, 
eventueel, het resultaat zijn van een analyse - 
laverend tussen wat zich (niet) zegt en wat zich 
(niet) schrijft? 
      

W.G.


